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BEM-VINDA .…. BEM-VINDO .…. WELCOME

Em nome da ABRAPUI, estamos honrados/as em recebê-los/as e
apresentamos nossas boas-vindas aos integrantes do IV Congresso
Internacional da Associação.
Esse congresso tem como tema ‘Transculturalidade e De(s)colonialidade
nos Estudos em Inglês no BraZil’ (Transculturality and Decoloniality in English
Studies in BraSil).
A proposta é refletirmos e dialogarmos a respeito da intersecção de
nossas áreas de pesquisa e ensino com os processos de hibridização cultural e
linguística ocorridos no contato entre povos e sobre as possíveis relações entre
estes processos e o pensamento de(s)colonial que busca explorar novos
significados e imaginários a partir de instâncias de resistência às matrizes
coloniais de poder. Os tópicos a serem abordados são norteados pelas linhas
temáticas: avaliação, diásporas do inglês, ensino para fins específicos, ensinoaprendizagem, estudos de gênero, formação de docentes, gêneros (textuais,
literários,
discursivo),
identidades,
letramentos,
material
didático,
multilingualismo, multimodalidades, políticas linguísticas e literárias, tecnologias,
tradução e transculturalidade. Dentro desses tópicos refletiremos e debateremos
não somente sobre a interrelação entre global e local em nossas práticas de sala
de aula, mas também trataremos das questões ocorridas no campo teórico de
nossas áreas de atuação, além de tratarmos de políticas linguísticas e literárias
e de área no que diz respeito às interações entre os processos globalizantes e
as questões locais.

Desejamos a todas e a todos um excelente evento.

Comissão Organizadora do IV Congresso Internacional da ABRAPUI
Maceió, novembro de 2014
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12 de
novembro
quarta-feira

11 de
novembro
terça-feira
8:30 –
9:30

Credenciamento

9:30 –
10:00

Abertura

10:00
–
11:00

Palestra 1
Cláudia de
Lima Costa
(UFSC)

13 de
novembro
quinta-feira

14 de
novembro
sexta-feira

8:30
–
10:30

Sessões de
Comunicações I
(grupos 1 a 8)

8:30
–
10:30

Sessões de
Comunicações II
(grupos 9 a 16)

8:30
–
10:30

10:30
–
10:45

Intervalo

10:30
–
10:45

Intervalo

10:30
–
10:45

Mesasredondas:
4. Public policies
in the teaching of
languages in
Brazil
5. Translation,
cultures and
teaching
6. Decolonial
voices

Mesas
redondas:
10:45
–
12:45

7. Technologies,
language teaching
and localization
8. Linguistic
education in the
21st century
9. Contemporary
utopias and
dystopias

10:45
–
11:45

Sessões de
Comunicações
IV (grupos 15 a
31)

Intervalo

Palestra 9
Laura Beard
(University of
Alberta,
Edmonton Canadá)

11:00
–
11:15

Intervalo

10:45
–
12:45

11:15
–
12:15

Palestra 2
Thomas G.
Couser
(Hofstra
University)

12:45
–
14:30

Almoço

12:45
–
14:30

Almoço

11:45
–
12:45

Atração cultural
e reuniões de
grupos

12:15
–
14:00

Almoço

14:30
–
15:30

Palestra 3
Izabel Brandão
(UFAL)

14:30
–
15:30

Palestra 6
Walkyria Monte
Mór (USP)

12:45
–
14:30

Almoço

14:00
–
16:00

Simpósios
temáticos
1a6

15:30
–
16:30

Palestra 4
Ruberval
Maciel (UEMS)

15-30
–
16:30

Palestra 7
Lynn Mário de
Souza (USP)

14:30
–
16:30

Simpósios
temáticos
7 a 11

16:00
–
16:30

Intervalo

16:30
–
17:00

Intervalo

16:30
–
17:00

Intervalo

16:30
–
17:00

Intervalo

17:00
–
19:00

Sessões de
Comunicações III
(grupos 17 a 24)

17:00
–
19:00

Reunião dos/as
Associados/as
da Abrapui

19:00
–
20:00

Palestra 8
Joan Haran
(Cardiff
University)

19:0019:30

Encerramento

Mesasredondas:

16:30
–
18:30

18:3020:30

1. Language
teacher education
in the era of
globalization
2. New trends in
film studies
3. Revisions of
the canon:
gender, ethnicity,
diaspora

Lançamentos,
coquetel e
atração
artístico-cultural

17:00
–
19:00

19:00
–
20:00

Sessões de
pôsteres

Palestra 5
Kanavillil
Rajagopalan
(UNICAMP)
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8:30 – 9:30 Credenciamento

9:30 - 10:00 Abertura - Sala Jatiúca (auditório)

10:00 - 11:00 Palestra 1: Sala Jatiúca (auditório)
Geo-cosmo-políticas e tradução: reflexões para a crítica feminista
Cláudia Lima Costa (UFSC)
11:00 - 11:15 Intervalo

11:15 - 12:15 Palestra 2: Sala Jatiúca (auditório)
Contact, Colonialism, and Native American Creation Stories
Thomas G. Couser (Hofstra University)

12:15 - 14:00 Almoço

14:00 - 16:00 Simpósios temáticos 1 a 6:

 Borders, crossings, postcoloniality and decoloniality in literatures in
English
Coordenadora: Divanize Carbonieri (UFMT)
Sala Coruripe





Uniting the circumference, alternating cultures: Ireland and cross-colonial
ties – Laura P. Z. Izarra (USP)
Struggling for (an) identity – Michela Rosa Di Candia (UFRJ)
Pictorial boundaries and collective healing in The Madonna of Excelsior by
Zakes Mda – Divanize Carbonieri (UFMT)
Finding paths: literary production and South-African apartheid – Marilia
Fatima Oliveira (UFT)
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2. Aspectos da tradução literária entre o português e o inglês
Coordenador: John Milton (USP)
Sala Jacarecica








Poesia Traduzida no Brasil: Os Últimos Dez Anos – John Milton (USP)
A influência da Academia, dos editores, dos órgãos governamentais e dos
tradutores na divulgação e recepção da literatura brasileira em inglês Lenita Esteves (USP)
"Eu tento o impossível": sobre traduções das obras de Jorge Amado e
Guimarães Rosa nos Estados Unidos - Marly Blasques Tooge (USP)
Interculturalidade e Tradução: formas de pensar o viver... - Gisele
Giandoni Wolkoff (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR)
Charles Dickens e uma trajetória da tradução de seus romances no
polissistema brasileiro - Nilce M. Pereira, IBILCE/UNESP (SJRP)
Uma tradução relevante de The Sound and the Fury de William Faulkner Viviane Veras (Unicamp)

3 - The mad and the bad woman in the attic – sua presença nas salas de
aula brasileiras
Coordenadora: Renata Kabke Pinheiro (UFPel)
Sala Tabuba





Bertha/Antoinette: “louca(s)” para sempre trancadas no sótão? - Eliane
Campelo (UCPel)
Razão e Sensibilidade: a hierarquização de mulheres em textos midiáticos
- Nara Widholzer (UFRGS)
A tragédia da Leoa Dourada: Reflexões sobre o discurso (acerca) de
Cersei Lannister - Otavia Alves Cé (UCPel)
As rainhas e a beleza – o lado não tão belo de um conto de fadas - Renata
Kabke Pinheiro (UFPel)

4 - Literature in English and its relation with other Arts and Media.
Coordenadora: Thais Flores Nogueira Diniz (UFMG)
Sala Francês




Framing Shakespeare’s Hamlet: some readings - Thaïs Flores Nogueira
Diniz (UFMG) e Cecilia Nazaré de Lima (EM/UFMG)
Hitchcock Blonde: Medial interaction in Terry Johnson’s play and Paulo
Biscaia’s stage production - Ana Stegh Camatti (UNIANDRADE)
Lydia Bennet takes center stage: The Lizzie Bennet Diaries & feminism Isabella Santos Mundim (IFB)
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Artistic spaces in The Matisse Stories by A. S. Byatt – Erika Viviane Costa
Vieira (UFVJM)

5. Formação de professores, ensino de inglês e processos de
internacionalização no Programa Inglês sem Fronteiras
Coordenadora - Anamaria Kurtz de Souza Welp (UFRGS)






Sala Gunga

Transpondo fronteiras na formação de professores de inglês - Eliane
Hercules Augusto-Navarro (UFSCar) e Sandra Regina Butros Gattolin de
Paula (UFSCar)
Aprendizagem e desenvolvimento de docentes: a percepção de dois
professores iniciantes - Adriana Kuerten-Dellagnelo (UFSC)
A construção da identidade do professor no Programa Inglês sem
Fronteiras - Anamaria Kurtz de Souza Welp (UFRGS), Simone Sarmento
(UFRGS) e William Kirsch (PPGLET UFRGS/FURG)
Design e interação no My English Online sob uma perspectiva de
engenharia semiótica - Vinícius Carvalho Pereira (UFMT)
Vou ter um birthday churras: English teaching assistants Nucli UFRGS e a
internacionalização em casa - William Kirsch (PPGLET UFRGS/FURG),
Simone Sarmento (UFRGS) e Anamaria Kurtz de Souza Welp (UFRGS)

6. Literatura e inclusão social: a reconstrução do marginal pela metáfora
literária
Coordenadora: Vera Helena Gomes Wielewicki (UEM)
Sala Ipióca






As narrativas de vida das mulheres dalit: a literatura como experiência Cielo Griselda Festino (UNIP)
Narrativas literárias: desmistificando identidades sexuais socialmente
desfavorecidas - Souzana Mizan (USP – Pós-doc)
Pós-colonialidade e práticas inclusivas no ensino de literaturas de língua
inglesa - Roberto Bezerra da Silva (UFS)
Ensino, agência e (re)inclusão social na terceira idade - Liliam Cristina
Marins Prieto (UEM)
Língua inglesa e adolescência: uma possibilidade de educação pluralista
através do multiletramento crítico e o hard rock - Vera Helena Gomes
Wielewicki (UEM)

16:00 - 16:30 Intervalo
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16:30 - 18:30 Mesas redondas 1, 2, 3:

1. Language Teacher Education in the Era of Globalization
Sala Jacarecica




Identity in digital gaming: between identification and game mechanics Vanderlei José Zacchi (UFS)
BraSilian English Teacher Education: Decolonizing the “Local South” –
Clarissa Menezes Jordão (UFPR)
Formação de Professores de Língua Inglesa em Contexto de
Globalização: Where are we going to? - Dilma Mello (UFU)

2. New Trends in Film Studies




Mother and son – the plasticity of affect - Genilda Azerêdo (UFPB)
Adaptation studies and contemporary perspectives: intertextuality and
postcolonialism in Life of Pi - Anelise Corseuil (UFSC)
Landscape and Travelogue in Patrick Keiller's films - Angela Prysthon
(UFPE)

3. Revisions of the Canon: Gender, Ethnicity, Diaspora




Sala Gunga

Sala Ipióca

Invisibility comes in different colors: revising the U.S. literary canon - Leila
Assumpção Harris (UERJ)
Mulher e violência: vozes subversivas na literatura inglesa
contemporânea - Cristina Stevens (UnB)
A gathering of recollections, a revision of cultural inheritances: bridges
between Japanese and Canadian female identities in Chorus of
Mushrooms, by Hiromi Goto - Peônia Guedes (UERJ)

18:30 - 20:30 Lançamentos, coquetel e atração artístico-cultural
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8:30 - 10:30 Sessões de Comunicações I (grupos 1 a 8)

GRUPO 1 - Sala Jatiúca (auditório)









Avaliação formativa: possibilidades de construção de novos caminhos no
trabalho pedagógico - Bruna Lourenção Zocaratto (IFB/UnB)
Defining the construct and the specifications of an oral proficiency test for
EFL teachers - Douglas Altamiro Consolo (UNESP/São José do Rio Preto)
/Vera Lucia Teixeira da Silva (UERJ/UFSCar)
A construção de faixas orais para um exame de proficiência para
professores de inglês no contexto brasileiro. - William Eduardo da Silva
(UNESP - São José do Rio Preto CAPES IFRJ)
Elaboração de testes de percepção de fala: questões metodológicas e
programas-softwares livres de aplicação - Denise Cristina Kluge (UFPR)
O reforço do falante nativo nos cursos de letras-inglês - Iara Maria
Bruz/Angela Hoffmann Walesko/Elizabeth Pazello (UFPR)
Análise e validação do teste de leitura e produção escrita do Exame de
Proficiência para Professores de Língua Estrangeira (EPPLE) - Teresa
Helena Buscato Martins (FEUSP/ Pós-Doc UNESP/ Faculdade de
Tecnologia de Jundiaí / UNIP)

GRUPO 2 - Sala Francês







The Scarlet Letter: do romance para o cinema - Ana Maria Zanoni da Silva
(UFMG)
Tradução Intersemiótica e Análise do Discurso: Macbeth e Kumonosu-jo Gustavo Rezende de Souza (UEG)
The Catcher in the Rye e Igby Goes Down: adolescência, rebeldia e
sociedade - Sharmilla O'hana Rodrigues da Silva (UFPI)
Mad Boy Chronicle: pensando a adaptação teatral - Sirlei Santos Dudalski
(UFV)
Questões Culturais e de Representação no Cinema: A estética da violência
cons-truindo sentidos em Django Livre - Andréa Antonieta Cotrim Silva
(FFLCH- USP)
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GRUPO 3 - Sala Jacarecica









A Legislação e o ensino de línguas estrangeiras: o caso da língua inglesa
(1961-1996) - Ana Lúcia Simões Borges Fonseca / Luiz Eduardo Oliveira
(UFS)
A homogeneização do currículo de inglês de São Paulo: efeitos de sentido
na formação de professores de inglês - Inês Confuorto (Universidade
Cruzeiro do Sul)
As diretrizes curriculares nacionais para os cursos de letras e as
habilitações duplas: o caso da UFS - Laudo Natel do Nascimento (UFS)
A ética na pesquisa em Letras e Linguística: submeter ou não submeter
seu projeto ao CEPSH? - Lêda Maria Braga Tomitch (UFSC)
Contribuições da Linguística Aplicada para o Ensino de LI no Século XXI Thadeu Vinícius Souza Teles (UFAL - Penedo)
Uma perspectiva letrada para o referencial curricular de línguas
estrangeiras em Alagoas: perspectivas e desafios – Paulo Rogério Stella
(UFAL) / Sérgio Ifa (UFAL)

GRUPO 4 - Sala Gunga









O humor como alternativa para uma produção situada de sentido em LI em
uma escola pública em Alagoas - Poliana Pimentel Silva (UFAL)
Das condições iniciais à autonomia na aprendizagem de língua inglesa Eliene de Souza Paulino (UFMG) / Natália Mariloli Santos Giarola (UFMG)
Learners’ polite smile in English classes: what does it reveal? - Daniela
Nóbrega (UEPB)
Efeitos da legendagem na aprendizagem de vocabulário por aprendizes
brasileiros de inglês: um estudo exploratório - Rafael Matielo/Thaís
Collet/Raquel Carolina Souza Ferraz D’Ely (CNPq/UFSC)
The nonlanguage influences in the foreign language teaching and learning
process - Rosane Natalina Meneghetti Silveira / Vandreia Sehnem
(Unochapecó)
Integrating cultural aspects in foreign language teaching - Maristela
Pugsley Werner (UTFPR)

GRUPO 5 - Sala Ipióca


O gênero autobiografia nas aulas de inglês de uma escola pública - Ana
Carolina de Laurentiis Brandão/Elaine Aguiar Florêncio Figueiredo
(UNEMAT)
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Crenças e reflexões de alunos de inglês sobre atividades pedagógicas Aurélia Leal Lima Lyrio (UFES)
Ensino e aprendizagem de escrita em língua inglesa: a relação entre
crenças e o uso de estratégias - Fabiano Silvestre Ramos (UNESP)
Acho que meus alunos não conseguem: como as expectativas do
professor interferem no desempenho de seus alunos - Carmem Lúcia
Foltran (BANDTEC)
Prática Pedagógica Libertadora: como superar estereótipos culturais na
aprendizagem de lingua inglesa? - Tainá Almeida Alves Martins/Diógenes
Cândido de Lima (UESB)
As representações do que significa língua inglesa para professores de
inglês: de seu caráter instrumental a objeto de estranhamento - Simone
Makiyama (UFAL)

GRUPO 6 - Sala Coruripe










“English classes for beginners” and the formation of teachers: reflections
on a proposal - Ana Lúcia Simões Borges Fonseca/ Jane dos
Santos/Alessandra Ribeiro Lacerda (UFS)
Ensino de inglês na formação de professores: uma experiência no Curso
de Letras onde a língua não é explicitamente ensinada - Daisy Rodrigues
do Vale (UFU)
Professores sem Fronteiras: possibilidades de formação continuada
situada - Karla Ferreira da Costa (USP)
Construção do conhecimento no AVEA num curso de formação continuada
de professores - Jany Baena Fernandez/Nara Hiroko Takaki (UFMS)
Letramentos Críticos no ensino médio:analisando a sala de aula de língua
inglesa - Selma Silva Bezerra (IFAL-UFAL/PPGLL)
A construção de sentidos sobre novas práticas de ensino de LI:
multimodalidades e letramentos críticos - Fernanda Belarmino de Santana
(UFMS)

GRUPO 7 - Sala Tabuba




O que se espera da escola no mundo globalizado e ‘tecnologizado’: uma
reflexão sobre letramento digital - Lívia Fortes (UFES/USP-CAPES)
Traços da Complexidade na interpretação do fenômeno a formação
tecnológica no curso de Letras a distância - Cátia Veneziano Pitombeira
(PUC-Campinas / FATEC-Praia Grande)
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Refletindo sobre as (des) fronteiras do blog - Gilmar Martins de Freitas
Fernandes (UFU)
O uso da WIKI no ensino colaborativo de língua inglesa - Marcele Garbin
Dagios/Iara Maria Bruz (UFPR)
Homework assignment: is it on facebook or whatsaap? The new literacies
and the English learning through the social networks - Waléria de Melo
Ferreira(IFAL/UNEAL) / Rodolfo Rodrigues P. dos Santos (IFAL/UFAL)
O aplicativo Openmeetings como ferramenta mediadora para a
aprendizagem de português e de inglês - Suelene Vaz da Silva (IFG)

GRUPO 8 - Sala Piaçabuçu






You ought to be/are [not]: a dialogic study in Howl's moving castle by
Jones - Sandra Mina Takakura (UEPA)
Imaginação infernal: o desafio ao gótico em A volta do parafuso - Ana
Claudia Aymoré Martins (UFAL)
Lydia e o índio - Thiago Rhys Bezerra Cass (USP)
O processo criativo e a personalidade criadora: um estudo do poema em
prosa House of Incest de Anaïs Nin - Damiana Pereira de Paula (UnB)
Utopias separatistas e políticas feministas em A rainha do ignoto, de
Emília Freitas, e Herland, de Charlotte Perkins Gilman - Aline Maire de
Oliveira Gomes (PPGLL / UFAL)

10:30 - 10:45 Intervalo
10:45 - 12:45 Mesas redondas 4, 5 e 6:
4. Public policies in the teaching of languages in Brazil





Sala Jacarecica

Política Nacional do Livro didático de inglês e as diretrizes curriculares
estaduais - Vera Menezes (UFMG)
Language Education: Innovative models to support mobility. English without
Borders: teaching English through a critical perspective towards an
autonomous learning - Christine Nicolaides (UFRJ)
O programa Inglês sem Fronteiras e a inserção das línguas nas políticas
institucionais - Denise Abreu (UFSCar)

5. Translation, cultures and teaching

Sala Gunga
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A tradução em tempos de colonização e colonialidade - Adauri Brezolin
(UMESP)
Tradutores em formação: uma proposta curricular para o contexto atual Paula Arbex (UFU)
Rethinking Translation, Cultures of Reading, and Critical Citizenship
Pedagogies - Brian Morgan (Glendon College – York University)

6. Decolonial voices




Sala Ipióca

Decolonizing stories: indigenous voices fighting colonization - Liane
Schneider (UFPB)
A Story Told in a Whisper, or the Impossibility of Atonement - Sandra
Goulart (UFMG)
The (Post) Mistress (2013): the transcultural journey of Tomson Highway’s
plays - Rubelise da Cunha (FURG)

12:45 - 14:30 Almoço
14:30 - 15:30 Palestra 3: Sala Jatiúca (auditório)
Questões do corpo em “La piel que habito”, de Almodóvar: gênero e
tecnologia como máscara
Izabel Brandão (UFAL)
15:30 - 16:30 Palestra 4: Sala Jatiúca (auditório)
O desenvolvimento profissional do professor de língua inglesa e as
políticas de formação de professores do Ministério da Educação
Ruberval Maciel (UEMS)

16:30 - 17:00 Intervalo

17:00 - 19:00 Sessão de pôsteres:

LÍNGUA



Atividades didáticas com textos autênticos multimidiáticos para aulas
de Inglês Instrumental - Abdiel Martins Maia da Sila (UFPI)
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A autonomia do professor de língua inglesa quanto ao uso de
materiais didáticos - Adriano de Alcântara Oliveira Sousa (UFPI) e Iara
Maria Alves de Moura (UFPI)
Ensino explícito da fonologia do inglês: Parte fundamental ou
acessório dispensável? - Adriely Silva de Andrade (UFAL)
Contribuições de Gamification e Letramento crítico para a integração
das habilidades comunicativas e produção oral nas aulas de língua
inglesa - Alex Sandro Batista dos Santos (UFAL/LET)
O efeito da ludicidade no ensino de língua estrangeira - Alexya
Thamires Moraes da Silva (UFAL/PIBID), Amanda silvino de Souza
(UFAL/PIBID), Bruna Lays Alencar Brandão (UFAL/PIBID), Mirelle
Almeida de Oliveira (UFAL/PIBID), Priscila Macêdo dos Santos Barreto
(UFAL/PIBID) e Rosires Oliveira Lima(UFAL/PIBID)
Léxico musical e a relação entre duas línguas - Ana Virgínia Silva de
Morais (UFPI) e Maria Luand Bezerra Campelo (UFPI)
O fenômeno bilinguismo: das visões clássicas às contemporâneas Anderson Felipe de Oliveira Moura (UFPI)
Discussões sobre tecnologias de redes sociais e aprendizado de língua
inglesa com postura crítica: Reflexões de um professor no Núcleo de
Línguas UFAL - Benyelton Miguel dos Santos (UFAL)
Lexicografia Crítico-Contrastiva de Dicionários Bilíngues de Bolso
Inglês-Português/Português-Inglês - Bruna de Jesus Fernandes (UFPI)
Dificuldades de alunos de uma escola pública piauiense na produção e
compreensão de “linking sounds” - Bruna Lara Rodrigues Caland (UFPI)
Débora Everlin Lima de Oliveira (UFPI)
O inglês é fabuloso - Carine de Oliveira Silva e Silvia Laiz Mendes de
Souza (UFAL)
Práticas avaliativas de professores de língua inglesa de uma escola
pública de Teresina - Daniele Moreira Simões (UFPI)
Aconselhamento linguageiro como um propiciamento na aprendizagem
de língua? - Eduardo Castro dos Santos Junior (UFPA)
O livro didático e suas contribuições para o ensino de língua inglesa Eliane Ferreira de A. Alves (UFPI)
Oralidade em língua inglesa na sala de aula - Epitácio de Oliveira
Bezerra (UNEAL) e Clevson Adirlan de Araújo Silva (UNEAL) Nathália
Milla Santos Oliveira de Melo (UNEAL) (colaboradores)
Professor iniciante de língua inglesa: suficientemente crítico e reflexivo?
- Frederico Pereira Telles (FALE/UFAL)
Experiências em um subprojeto de PIBID-Letras: ensinando inglês com
o gênero tirinha - Isabel Golemba dos Santos (UNEMAT) e Vinicius
Sousa Silva (UNEMAT)
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Multiletramentos no Projeto Casa de Cultura no Campus: para além do
ler e ouvir no ensino-aprendizagem de língua inglesa - Jacksson Feitosa
da Silva (UFAL)
Letramento crítico e livro didático: um encontro possível - Jamila Karla
da Silva (UNEAL)
A utilização da música como recurso didático no ensino-aprendizado de
língua inglesa: a visão de professores de LI da escola básica de
Teresina-PI - Jessica Varão Negreiros
Promovendo letramento crítico além das paredes de uma sala de aula
de língua inglesa - Kellyson Wesley da Silva (UFAL)
PIBID-UFOP-Língua Inglesa: hibridismo e transculturalidade nas aulas
de inglês do Ensino Fundamental I - Letícia Guimarães Silva
(UFOP/PIBID/CAPES)
Percepções de pibidianos: na sua formação pré-serviço - Liana Samme
Freitas da Silva (UFPI)
Desenvolvimento da produção oral a partir de gêneros orais em aulas
do Núcleo de Línguas do programa Inglês sem Fronteiras - Lianna Maria
Tavares de Lacerda (UFAL)
A manutenção do sentido na dublagem da 1ª temporada da série How
I met your mother - Lílian Rachel de Sousa Silva (UESPI) e Nayne de
Amorim Melo (UFPI)
Conversação e gamification nas aulas de língua inglesa: reflexões e
contribuições - Lizandra de Albuquerque Correia (UFAL/LET)
Gestão de sala de aula de um professor de inglês em formação inicial:
inquietações, ações e reflexões - Lucas Alves Barbosa (UFAL)
A tecnologia como ferramenta mediadora da aprendizagem de língua
inglesa - Luis Paulo Prado Leal (UFPI) e Dorival Fernandes de Sousa
(UFPI)









Aprimoramento da oralidade e da produção escrita em língua inglesa
no Projeto Casas de Cultura no Campus - Nayanna Ferreira de
Carvalho (UFAL)
A influência da política linguística brasileira no uso da língua inglesa no
Brasil na última década - Otávio Augusto Soares Barros (UFPI)
Novas tecnologias na E.E. Dom Benevides: práticas e inovações no
ensino de língua inglesa - Patrícia Aparecida Lage Alves (UFOP)
Argumentação escrita e letramento crítico em língua inglesa no Núcleo
de Línguas - Raphaela Priscylla Barros Silva (UFAL)
Produção cultural online no ensino de língua inglesa - Rebeca Maria
Frech (UFOP)
Discussões críticas em sala de aula de língua inglesa e o constante
combate contra a ansiedade - Rita de Cássia Couto Medeiros Portugal
(UFAL)
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Lições de uma professora de inglês em formação inicial: entre práticas
e teorias - Sílvia Afonso de Sousa (UFAL)
Compreensão oral, e novos letramentos no ensino de língua inglesa no
Projeto Casa de Cultura no Campus - Simon de Sena Marques (UFAL)
O uso da ludicidade na aquisição lexical no ensino de língua inglesa na
modalidade EJA - Tatiane Ribeiro Mendes da Silva (UFPI)
Tradução e perda de identidade do auto no processo de legendagem Thalita Cardoso Desiderio de Sousa

LITERATURA

















O preconceito racial em “O olho mais azul” por Toni Morrison - Ana
Caroline Sousa Araújo (UFPI)
Vozes do caos: Entropia, loucura e distopia em narrativas de autoria
feminina - Analice Leandro (UFAL)
Happy 450th Birthday, William Shakespeare! - Andréa Santana Silva e
Souza (UFMG)
A literariedade em videogames. Reconstruindo Universos Fantásticos
em Castlevania: Symphony Of The Night - Arnaldo Henrique Souza
Torres (UFAL)
A Écriture Féminine na obra “Mrs. Dalloway” de Virginia Woolf: reflexões
sobre a voz da mulher moderna na sociedade - Brenda Lima Pereira
(UFPI)
A Desconstrução da Identidade no livro “O Olho mais Azul” de Toni
Morrison - Fabíola Daniely Ferreira de Paiva (UFPI) e Layza Monteiro
Ivo da Silva (UFPI
Filmes dentro de um sonho, sonhos dentro de um filme: o universo
onírico e metaficcional de Waking Life - Felipe Benicio de Lima (UFAL)
Movendo as pedras, lamentando as perdas: uma análise do Jumi Arc
no jogo Legend of Mana de Koichi Ishii - Gustavo Félix Bezerra (UFAL)
No abismo: Hamlet e o conceito sartreano de angústia existencial Jivago Araújo Holanda Ribeiro Gonçalves (UFPI)
Traduzindo masculinidades: uma abordagem de gênero em Drown
(1996) de Junot Díaz - Josiane de Freitas Santos Oliveira (UFV)
Orphanhood and mothering: a feminist reading of Wuthering Heights Leonardo Barata Amaral (UEPA) e Bruna Letícia Lima Pinto (UEPA)
O egoísmo nos contos O Amigo Fiel e O Gigante Egoísmo de Oscar
Wilde - Lorena Oliveira Neves (UFPI)
Lady Macbeth: Um estudo sobre o discurso do fingimento como
característica marcante dessa personagem - Madalena Ferreira da
Silva
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Orlando em tradução: reflexões sobre identidade no romance de
Virginia Woolf em sua tradução por Cecília Meireles - Marília Dantas
Tenório Leite (UFAL)
Tolkien e suas influências para a criação do mundo ficcional no romance
O Senhor dos Anéis: a Sociedade do Anel - Nayara Rocha Mendonça
O monstro e o monstruoso em Frankenstein - Rennoly Grisnen Marques
de Sousa
Frankenstein : as interfaces entre a narrativa gótica e o ensino de inglês
- Ringo Star de Holanda Cavalcante (UFAL)
Apolíneo e Dionisíaco em: Um Bonde Chamado Desejo de Tennessee
Williams - Thiago Victor da Silva Oliveira

19:00 - 21:00 Palestra 5: Sala Jatiúca (auditório)
World English: a brave new language for a brave new world! –
Kanavillil Rajagopalan (UNICAMP)

8:30 - 10:30 Sessões de Comunicações II (grupos 9 a 16)
GRUPO 9 - Sala Tabuba








Diário reflexivo e avaliação nas aulas de língua inglesa: um estudo de caso
- Márcia Aparecida Silva (UFU)
A importância da correção dialogada como ferramenta colaborativa e
avaliativa para a construção de textos escritos em inglês como LE - Paula
Franssinetti de Morais D. Vieira (UFG)
O papel do feedback corretivo de colegas no reparo de erros de
aprendizes de inglês (L.E.) - Flavia Aparecida Ribeiro Teixeira (FAETECRJ)
Percepções de alunos de letras sobre o processo da escrita e da correção
de erros em língua inglesa - Francisco José Quaresma de Figueiredo
(UFG)
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GRUPO 10 - Sala Jacarecica









Taxonomia de Bloom: um instrumento para a elaboração de material de
Inglês Instrumental em cursos na modalidade de EAD - Adriana Cristina
Sambugaro de Matos Brahim (UNINTER)
Abordagem Híbrida aplicada ao processo de ensino-aprendizagem de
línguas para fins específicos (LINFE) - Gisele Luz Cardoso (IFSC/Gaspar)
A criação de materiais no cenário de ensino de linguas estrangeiras para
fins específicos - Leila Maria Taveira Monteiro (Instituto Federal -UFRJ)
Remix de Hipermídias: o desenvolvimento da habilidade de leitura na
disciplina de inglês instrumental - Sílvia Mônica Moura Lima (IFPI - UFPI)
Professional education and English Language Teaching: expectations and
realities - Jarbas Medeiros de Lima Filho (IFRN)
Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa para Fins Acadêmicos
Específicos em um Curso de Letras - Sandra Mari Kaneko Marques (UNESP
- Araraquara)

GRUPO 11 - Sala Gunga







English as power resource: Brazilian and Bissau-Guinean University
students’ views of language - Giana Targanski Steffen (UNILAB)
Dois mitos no ensino de inglês – Luciano Amaral Oliveira (UFBA)
Questões relacionadas à inteligibilidade do inglês como língua franca
(ELF) - Marcia Regina Becker (UTFPR)
Interculturalidade na sala de aula de inglês como língua adicional, o que
pode ser considerado um episódio intercultural? - Mayara Volpato (UFSC)
Sobre a preparação e o reconhecimento de leitores críticos em um mundo
multimodal - Regina Celia Halu (UFPR)
Transculturalidades em pesquisas de letramentos: perspectivas éticas na
construção de sentido - Nara Hiroko Takaki (UFMS)

GRUPO 12 - Sala Ipióca






Phrasal phonology and phonemic transcription in English language
teaching - Adriana Lopes Lisboa Tibana (UFAL)
Collaborative situated play: an alternative assessment for insiders in a
southwestern school in Bahia - Cristina Arcuri Eluf/Fabio Nascimento
Sandes (UESB/PPGCEL/FAPESB)
Identity and authorship in learning English as an additional language Valéria Silveira Brisolara (UniRitter)
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Habilidades orais no processo de ensino-aprendizagem de lingua
inglesa - Juliana Patrícia Nunes Costa (UFAL/ PPGLL)
Predictability: a strategy not only for reading but for living - Maíra
Barberena de Mello (UFRGS)
Compreensão oral em lingua inglesa: estratégias pragmáticas e a prática
do professor - Mirelly Karolinny de Melo Meireles/Kaline Brasil Pereira
Nascimento (UNIDERC/UEPB)

GRUPO 13 - Sala Francês









Representações sócio-históricas da greve durante a Depressão em
Days to Come de Lillian Hellman, e Candles to the Sun, de Tennessee
Williams - Fulvio Torres Flores (UNIVASF)
A representação de Deus em A Cor Púrpura de Alice Walker e O Bode
Expiatório de Bernard Malamud - Hélio Dias Furtado (UFRN)
The power of art to get to the heart reality - Mail Marques de Azevedo
(UNIANDRADE)
Entre o real e o imaginário: mulheres em transição nos contos de
Katherine Mansfield - Letícia de Souza Gonçalves (UNESP – FCL –
Assis)
Os novos realismos novos em produções literárias de língua inglesa Marcus V. Matias (UFAL)
Expondo a Ferida da Escravidão Como Opção Decolonial em At The
Full And Change of the Moon, de Dionne Brand - Melina Pereira Savi
(UFSC)

GRUPO 14 - Sala Coruripe






O PIBID-Inglês UFPR: conflitos, diferenças e transformações de práticas
locais - Denise Akemi Hibarino (DELEM-UFPR)
O impacto do PIBID no desenvolvimento de competências no professor de
inglês em formação - Maria Clara Carelli Magalhães (UFU)
O PIBID como Entre Espaço para Desenvolvimento de Agência na
Formação Inicial - Themis Rondão Barbosa (UEMS-PG)
Letramentos na sala de aula do estágio: formando professores críticos Jhuliane Evelyn da Silva (UFCG, POSLE)
Discursos de professores-alunos de inglês do PARFOR/AM: um estudo à
luz do letramento crítico - Marta de Faria e Cunha Monteiro (UFAM)
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Reflexões sobre o PIBID e professores de inglês em formação inicial:
considerações preliminares - Paulo Rogério Stella e Simone Makiyama
(UFAL)

GRUPO 15 - Sala Piaçabuçu




Fortalecimento da produção acadêmica local: o ensino de inglês nas
áreas atendidas pelo PPGEA/UFRRJ - Simone Batista da Silva (UFRRJ)
Gêneros do discurso e seu papel na proficiência em língua estrangeira Orlando Vian Jr (UFRN/CAPES)
A construção de um guia para alunos internacionais: relato de um
projeto pedagógico desenvolvido na UFRGS - Anamaria Kurtz de Souza
Welp (UFRGS)

GRUPO 16 - Sala Jatiúca (auditório)








Interação e interatividade: a mediação pedagógica em uma prática de
ensino de inglês por meio de recursos do AVA - Adriana Cristina
Sambugaro de Mattos Brahim (UNINTER)
Artefatos midiáticos e uso da língua inglesa por universitários
brasileiros - Ana Cláudia Oliveira Silva (UFPI)
Inovação em sala de aula (com ou sem tecnologia): teoria e prática Carmem Lúcia Foltran (BANDTEC)
Inglês translingue, ubiquidade e tecnologias digitais: novos tempos;
diferentes espaços - Eliane Fernandes Azzari (IEL / Unicamp)
Tecnologia assistiva no ensino de inglês para deficientes visuais na
UTFPR: trilhos e trilhas - Elizabeth Pazello (UTFPR)
Novos Letramentos e o ensino de inglês na escola pública: com ou
sem tecnologias? - Fernando Pardo (USP)

10:30 - 10:45 Intervalo
10:45 - 11:45 Mesas redondas 7, 8 e 9:

7. Technologies, language teaching and localization


Sala Jacarecica

Novos letramentos e educação de línguas estrangeiras:
problematizações e desafios - Daniel Ferraz (UFES)
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Silenciamento e jogos de poder: a voz que vem das fotos.
Considerações sobre pesquisa envolvendo Facebook e blog de
bordadeiras do Pontal da Barra (Maceió) - Luiz Fernando Gomes
(UFAL)
O ensino do inglês como língua franca: uma proposta gramsciana
entre ensino de línguas hegemônicas e criação identidade local Denise Braga (UFC)

8. Linguistic education in the 21st century




Linguistic Education in the Internet mediated world: reflections and
possible actions – Maximina M. Freire (PUC – SP)
Nas fronteiras do ensino de língua estrangeira como prática
translíngue - Claudia Hilsdorf Rocha (UNICAMP)
Linguistic knowledge building in ELT in Brazil: SFL and LCT
contributions - Orlando Vian Jr (UFRN)

9. Contemporary utopias and dystopias





Sala Gunga

Sala Ipióca

The all-female worlds of Herland and Whileaway - Susana Funck
(UFSC)
From Utopian Hope to Dystopian Despair: Late Capitalism,
Transhumanism and the Immanence of Marxist Thought in
Contemporary Dystopian Novels - Eduardo Marks de Marques (UFPEL)
Ciência e reprodução em questão em utopias e distopias
contemporâneas em língua inglesa - Lucia Rodriguez de la Rocque
(FIOCRUZ –UERJ)

12:45 - 14:30 Almoço
14:30 - 15:30 Palestra 6: Sala Jatiúca (auditório)
Transculturalidade, decolonialidade e formação crítica na área de línguas
Walkyria Monte Mór (USP)
15:30 - 16:30 Palestra 7: Sala Jatiúca (auditório)
Pensando a transculturalidade no ensino da língua e literatura
Lynn Mário T. de Souza (USP)
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16:30-17:00 Intervalo

17:00-19:00 Sessões de Comunicações III (grupos 17 a 24)

GRUPO 17 - Sala Jatiúca (auditório)










Língua Inglesa para crianças nas séries iniciais do ensino público - um
caminho a ser trilhado - Christiane Batinga Agra (IFAL UFAL/PPGLL/LET)
The Crazy Car Story: uma proposta de projeto didático de Língua
Inglesa na Educação Infantil - Helena Vitalina Selbach (UNIFRA) /
Simone Sarmento (UFRS)
Ingleses dentro e fora da escola pública: inventividade e subversão em
práticas locais de linguagem - Igor Gadioli (UFS - UFSC)
O inglês como língua internacional e o papel do falante nativo: um
estudo em cursos de idiomas em Porto Alegre - Maiara Rosa Viégas
(UFRS)
Uma experiência sobre o ensino de línguas na região Sudoeste do
Paraná - Siderlene Muniz Oliveira (UTFPR-DV)
Transdisciplinaridade no ensino de lingua inglesa - Thiago Morais de
Araújo (UFG)

GRUPO 18 - Sala Jacarecica








Reflexões acerca de aprender inglês a distância - Cristiane Manzan
Perine (UFU)
Os games e a aprendizagem de lingua inglesa sob a ótica do
conectivismo - Edna Marta Oliveira da Silva (UNINTER - UFPR)
Narrativas sobre letramentos na prática de ensino de inglês no uso das
tecnologias digitais - Gyzely Suely Lima (UFU)
Textos impressos e digitais: contribuições para a formação leitora de
estudantes em inglês - Núbia Enedina Santos Souza (IFBA)
Histórias de aprendizagem de lingua inglesa através de videogames:
uma experiência em pesquisa narrativa - Ritaciro Cavalcante da Silva
(UFAL - FAPEAL)
Interação em rede: representações e práticas de linguagem em um
curso EaD de Letras/Inglês - Cristiane Carvalho de Paula Brito (UFU)
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GRUPO 19 - Sala Coruripe






Construções identitárias de gênero em Orlando: a biography, de Virginia
Woolf - Fabiana Gomes de Assis (UFAL)
Maya Angelou: a poética como superação em I Know Why The Caged
Bird Sings - Raquel D'Elboux Couto Nunes (UFAL)
A escrita jazzística de Michael Ondaatje em Buddy Bolden’s Blues Jorge Augusto da Silva Lopes (UNESP - Campus de Assis)
Samambaia: a house represented in Poem, Novel and Film - Miriam de
Paiva Vieira (UFMG)
Feminist worldbuilding: gender and science in women´s short stories Ildney Cavalcanti (UFAL) / Joan Haran (University of Cardiff)

GRUPO 20 - Sala Gunga










O memorial como instrumento de (re)construção do profissional docente Ana Claudia Turcato (UFT)
(Re)Pensando caminhos para a formação docente: possibilidades da
adaptação da instrução ao sósia - Mariana Pérez (UFPB)
Formação de professores: criando espaços para o aprendizado de uma
prática pedagógica crítica - Marlene de Almeida Augusto de Souza (UFS)
Prática de Ensino e Sessões de Visionamento na formação inicial de
professores de língua inglesa - Sandra Mari Kaneko-Marques (UNESP Araraquara)
Formação Inicial de Professores e os relatórios de estágio
supervisionado: momentos para problematização, desnaturalização e
ressignificação Sérgio Ifa (PPGLL-UFAL/LET)
Percepções, posturas e mudança de dois graduandos em letras sobre o
estágio supervisionado de língua inglesa - Paula Graciano Pereira (IFG)

GRUPO 21 - Sala Ipióca




Formando professores de língua inglesa nas IES: O Inglês sem
Fronteiras e a UFS (Universidade Federal de Sergipe) - Elaine Maria
Santos / Ana Karina de Oliveira Nascimento / Rodrigo Belfort Gomes /
Laudo Natel do Nascimento (UFS)
A formação do professor de Lingua Inglesa e(m) pré-construídos e a
linguística aplicada como objeto de ensino - Jamille Santos dos Passos /
Fernanda de Castro Batista Coelho (UESB)
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Formação de professores de Inglês: dialogando com a multimodalidade
no ensino público - Maria Amália Vargas Façanha (UFS)
Considerações sobre o uso de tecnologia em um Programa de Educação
Continuada no Espírito Santo na perspectiva dos Novos/Multi
Letramentos - Lívia Fortes / Luciana Ferrari (UFES/USP-Capes)
Percepções de professores de línguas sobre o uso de novas tecnologias
digitais em sala de aula - Gisele Luz Cardoso (IFSC/Gaspar)
Futuros professores e escrita colaborativa em língua inglesa - Queila
Barbosa Lopes (UFAC)

GRUPO 22 - Sala Tabuba










Identitary and cultural influences on English language learning in a
Brazilian context - Fabiana Kanan Oliveira (UniRitter – CAPES)
Becoming an English teacher in Australia: Ain’t I a teacher? - Bruna Lopes
Duraes (Deakin University)
Questões de identidade e cultura: seus papéis e importância nos livros
didáticos de língua inglesa - Izabel Silva Souza D’Ambrosio / Simone
Silveira Amorim (UFS)
Identidades imaginadas na formação inicial de uma futura professora de
línguas - João Fábio Sanches Silva (UEMS)
(RE)Pensando o ensino de Linguas Estrangeiras em Belém: entendendo
a inserção do espanhol e as questões identitárias dos professores de
inglês - Josane Daniela Freitas Pinto (UEPA/SEDUC)
Cursos de idiomas e escola pública: espaços de marcas identitárias do
profissional professor de inglês - Mariana R. Mastrella-de-Andrade (UnB)

GRUPO 23 - Sala Francês





A escrita em inglês do gênero “Biodata” por meio de colaboração online
em turmas numerosas do Ensino Médio: um estudo de caso - Patricia
Muradas (UFMG)
Estilometria informática: análise estilísticas da capacidade expressiva do
artigo “THE” - Shisleny Machado Lopes / Saulo da Cunha de Serpa
Brandão (NUPLID/UFPI)
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A Linguística de Corpus e o Ensino de Língua Inglesa: um estudo de
caso - Thereza Cristina de Souza Lima (UNINTER)
A importância da evidência negativa na aprendizagem da segunda língua
- Cândido Samuel Fonseca de Oliveira (UFMG)
Antigos e Novos Caminhos para o Ensino de Inglês para Fins Específicos
- Thadeu Vinícius Souza Teles (UFAL/ Penedo)

GRUPO 24 - Sala Piaçabuçu








As (re)configurações da maternidade em “Bloodchild”, de Octavia Butler Amanda Priscila Santos Prado (PPGLL/UFAL)
Australian English and the perception of “Australianess” in Henry
Lawson’s short stories - Déborah Scheidt (UEPG)
The language of names in Julia Alvarez’s works - Estevão Carvalho
Batista (UFMG)
The frontiers of identity in “A man to the door of no return - notes to
belonging", by Dionne Brand - Áurea Regina do Nascimento Santos
(IFPI)
Transculturality in How the García Girls Lost Their Accents: fragmented
selves - Isabel Cristina Rodrigues Ferreira (UFLA)

19:00-20:00 – Palestra 8
On the Pleasures, Pains and Perils of Collaboration in English Studies
Joan Haran (Cardiff University)

8:30-10:30 Sessões de Comunicações IV (grupos 25 a 31)

GRUPO 25 - Sala Francês


Anglicismos no comércio: tendências do mundo globalizado - Bruno de
Souza Sampaio / Diógenes Cândido de Lima (UESB)
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Caminhos da retradução de artes verbais ameríndias: repensando os
textos haida em Robert Bringhurst - Jamille Pinheiro Dias (USP)
Tradução de Gulliver's travels, de Jonathan Swift: a tradução como
recriação - Kaline Brasil Pereira Nascimento / Mirelly Karolinny de Melo
Meireles (UEPB/UNIDERC)
Traduzindo elementos culturais: Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo,
em foco - Marcela Iochem Valente (UERJ)
Dicionário terminológico bilíngue de Linguística Histórica - PortuguêsInglês - baseado em corpus - Márcio Issamu Yamamoto (UFG/Regional
Jataí)
O Tradutor como leitor e autor: lendo a brasilidade do texto e
reescrevendo na alteridade - Paulo Roberto de Souza Ramos (UFRPE)

GRUPO 26 - Sala Jacarecica









Considerações acerca do uso de dicionários bilíngues para aprendizes
na sala de aula de língua estrangeira - Camila Höfling (UFSCar)
The interrelation between reading in native language L1 and the
comprehension of reading in a second language L2 as an additional
language AL: a connectionist Approach - Kathy Torma (UniRitter)
Análise da produção de metáforas por aprendizes brasileiros de inglês:
um estudo baseado em corpus - Lívia Pretto Mottin (Univates)
O papel do diálogo colaborativo no ensino-aprendizagem de língua
inglesa em um contexto de currículo bilíngue - Maria de Fátima
Gonçalves (UNISINOS)
“Aprendendo inglês nas férias”: por uma política de inclusão social Maysa Cristina Dourado (UFAC)
Aspectos da educação bilíngue - Tamires Huguenin Corrêa (UFF)

Grupo 27 - Sala Jatiúca (auditório)






O Masculino em Foco: uma abordagem de Drown de Junot Diazs Gracia Regina Gonçalves (UFV)
Espaços e práticas distópicas “Freeforall”, de Margaret Atwood Gabriella Lins/ Ildney Cavalcanti (UFAL)
Mapas de transgressão em Body of Glass, de Marge Piercy - Nayara
Macena Gomes (UNIR)
Brazil versus Canada in Priscila Uppal´s Projection: Encounters with My
Runaway Mother - Miguel Nenevé (UFRO)
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O Não-Lugar em Elizabeth Bishop: configurações do espaço e do trânsito
- Tiago Barbosa da Silva (UEPE)
Feminine writing in "My father had a daughter - Judith Shakespeare's
tale", by Grace Tiffany - Áurea Regina do Nascimento Santos (IFPI)

GRUPO 28 - Sala Gunga









As experiências e o ensino: o que significa ser professor de inglês hoje? Annallena de Souza Guedes / Eliene de Souza Paulino (UFMG)
O ‘evento-aula’ no estágio supervisionado de LI: perspectivas discursivas
- Cristiane Carvalho de Paula Brito (UFU)
Letramento Crítico e Ensino de Língua Inglesa: um estudo na formação
continuada de professores em Alagoas - Lorena Norberta da Silva (IFAL UFAL/PPGLL/LET)
O Manto do Perito: aluno professor para ser professor aluno - Nilton
Varela Hitotuzi/Maria Luiza Fernandes da Silva Pimentel/Ocineide
Guimarães Ferreira (UFOPA)
A música como recurso didático em sala de aula de LE - Marco André
Franco de Araújo (UFG)
Ética e formação crítica de professores/as de línguas: foco no trabalho
com o filme Além do quadro negro - Viviane Pires Viana Silvestre
(UEG/UFG)

Grupo 29 - Sala Ipióca









Letramentos digitais na formação inicial e continuada de professores de
inglês: conectando experiências - Ana Karina de Oliveira Nascimento
(UFS)
Futuros professores de idiomas e suas relações com as mídias móveis Janaina Cardoso (UERJ)
Elaboração de tarefas em inglês como língua estrangeira em ambiente
digital por professores em formação - Patrícia da Silva Campelo Costa
Barcellos / Marília dos Santos Lima (UFRGS/Vale Rio dos Sinos)
CALL: uma experiência durante a formação docente – Patricia
Vasconcelos Almeida (UFLA)
Formação continuada de professores de língua inglesa: avanços e
reflexões - Everton Marques da Silva / Sérgio Ifa (PPGLL -UFAL/LET)
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Tecnologias digitais e a formação de professores de língua inglesa:
perspectivas multimodais - Fabrício Tetsuya Parreira Ono (UFRR /PG
USP)

GRUPO 30 - Sala Tabuba









Letramento crítico e justiça social para a (trans)formação do alunocidadão - Andréa Santana Silva e Souza (UFMG)
Multiletramentos na escola e o ensino de inglês sob uma perspectiva
crítica - Bárbara Cristina Gallardo (UNEMAT)
Revendo o ensino da língua inglesa na educação de jovens e adultos a
partir dos multiletramentos - Eduardo Espíndola (UFMS)
Letramentos, formação do professor de lingua inglesa (LI) e
multimodalidade na linguagem: uma experiência aplicada da universidade
às escolas públicas do sudoeste da Bahia - Cristina Arcuri Eluf (UNEB-BA)
Um debate sobre transdisciplinaridade e letramento crítico na escola
pública - Luciana Ferrari (UFES/USP-CAPES)
De letramento a letramentos: ressignificando práticas de ensino de língua
inglesa em uma escola pública de Campo Grande-MS - Eliana Aparecida
Prado Verneque Soares (UEMS-PG)

GRUPO 31 - Sala Coruripe










As questões de identidade e cultura nos livros didáticos de língua
inglesa: o caso do INSIDE OUT - Simone Silveira Amorim (Universidade
Tiradentes/SE)
Poetry in the Classroom: a comprehensive tool - Solange Viaro Padilha
(FARESC)
O livro didático e a produção oral em língua inglesa: análise de
atividades de uma coleção do PNLD-2014 - Vanessa Logue Dias
(UNISINOS)
Aprendizagem autônoma e hipertextos: experiências de aprendizes de
literatura em LI da educação básica em ambiente virtual de
aprendizagem - Fernanda Franco Tiraboschi/Francisco José Quaresma
de Fiqueiredo (PG/FL/UFG)
Gêneros como construções identitárias nas aulas de língua inglesa do
Ensino Médio: um estudo sobre letramentos - Josenice Cláudia Moura
de Lima (IFAL/PPGLL-UFAL)
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Letramento crítico e ensino de língua inglesa: uma proposta para ensinar
e aprender inglês sob uma perspectiva includente. – Elisa Borges de
Alcântara Alencar – (UFT/UFSCar)

10:30 - 10:45 Intervalo

10:45 - 11:45 Palestra 8: Sala Jatiúca (auditório)
What Do Transculturality and Decoloniality Have to Do With It?
Tensions, Trends, Translations and Testimonios
Laura Beard (University of Alberta)
11:45 - 12:30 Atração Cultural

12:30 - 14:30 Almoço

14:30 - 16:30 Simpósios temáticos 7 a 11:

7. Gênero e narrativa contemporânea: espaço de revisitação
Coordenadora: Cláudia Maria Ceneviva Nigro (UNESP/IBILCE)
Sala Jacarecica








A narrativa com asas: gênero e raça em Sue Monk Kidd - Cláudia
Maria Ceneviva Nigro (UNESP/IBILCE)
A história não foi bem assim... : a lenda do Barba Azul nas releituras
The Bloody Chamber de Angela Carter e Bones, de Francesca Lia
Block - Maria Cristina Martins (UFU)
Mulheres de fibra: a representação da força feminina nas traduções
em inglês de A Soma dos Dias e A Ilha sob o Mar, de Isabel Allende Alice Cunha de Freitas (UFU)
The wilderness and the different in Anne Sexton’s Cinderella and in
Susan Glaspell’s Trifles - Ivan Marcos Ribeiro (UFU)
Revendo o papel das personagens Bela, Chapeuzinho Vermelho e
Bela Adormecida em narrativas de Robert Coover - Fernanda Aquino
Sylvestre (UFU)
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8. Desenvolvimento de competências linguísticas e profissionais de
professores de língua inglesa em pré-serviço: desafios e expectativas
Coordenadora: Beatriz Gama Rodrigues (UFPI)
Sala Gunga








Estratégias de ensino de língua inglesa: símbolos fonéticos e
connected speech no processo de aprendizagem - Polliana Cristina
Estevam (UFTM)
VoiceThread: A comunicação e o silêncio no ensino e aprendizagem
de língua inglesa por licenciandos da Ufac - Queila Barbosa Lopes
(Ufac)
Caminhos incertos e ubíquos: reflexões acerca da formação de
professores na era digital - Fabrício Tetsuya Parreira Ono – (UFRR–
PG USP/FFLCH)
Narrativas de alunos de um curso de Letras Inglês sobre atividades
realizadas a partir da aprendizagem colaborativa - Beatriz Gama
Rodrigues – (UFPI)

9. Novas propostas para a formação dos docentes de línguas
Coordenadores: Maria Eugenia Witzler D’Esposito (Faculdade Cultura
Inglesa) e Rogério da Costa Neves (UERJ)
Sala Ipióca





A Tutoria na formação de docentes de língua inglesa - Maria Eugenia
Witzler D’Esposito (Faculdade Cultura Inglesa)
Avaliação subjetiva da Residência Docente em narrativas de
professores - Denir Camacho Ferreira (Colégio Pedro II) e Liliane
Machado (Colégio Pedro II)
A visão de professores-formadores de um curso de formação
continuada - Rogério da Costa Neves (UERJ)

10. Transculturalidade e Identidade Social: práticas e polêmicas na
aprendizagem de Inglês no Brasil
Coordenador: Joel Austin Windle (UFOP)
Sala Tabuba




O desenvolvimento da competência intercultural dos alunos de Letras
da Universidade Federal de Ouro Preto - Anelise Fonseca Dutra
(UFOP)
A construção de identidades culturais hibridas na participação em
redes sociais multilíngues - Joel Austin Windle (UFOP)
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Transculturalidade, homossexualidade, homofobia e educação de
L.E.: diálogos possíveis? - Prof. Dr. Daniel de Mello Ferraz (UFES)

11. Formação do professor de línguas: ressignificações a partir de um
ensino com base em gêneros textuais
Maria Izabel Rodrigues Tognato (UNESPAR– PR)
Sala Coruripe






A Formação de professores de línguas estrangeiras: trabalho e
desenvolvimento na práxis docente pela ótica de diários de leitura e
produção textual em língua inglesa - Maria Izabel Rodrigues Tognato
(UNESPAR) e Vera Lucia Lopes Cristovão (UEL-PR)
Reflexões sobre o trabalho de análise de gêneros textuais em um
primeiro ano de graduação de Letras - Ana Paula Marques BeatoCanato (UFRJ)
Uma experiência sobre o ensino de línguas na região sudoeste do
Paraná - Siderlene Muniz Oliveira (UTFPR-DV)

16:30 - 17:00 Intervalo

17:00 - 19:00 Reunião dos/as associados/as da Abrapui

19:00 - 19:30 Encerramento Sala Jatiúca (auditório)
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PALESTRA DE ABERTURA – 11 de novembro – 10:00 – 11:00

Geo-cosmo-políticas e tradução: reflexões para a crítica feminista
Cláudia Lima Costa (UFSC)
Nesta exposição, analisarei as relações entre a crítica pós-colonial e as
teorias feministas descoloniais a partir do processo de tradução cultural. De que
forma as teorias feministas no contexto latino-americano “traduzem” e
descolonizam a crítica pós-colonial? Usando conceito de geo-cosmo-políticas e
da noção de equivocação (do perspectivismo ameríndio), exploro a importância
da tradução para os feminismos contemporâneos na virada descolonial.
PALESTRA 2 - 11 de novembro – 11:15 – 12:15

Contact, Colonialism, and Native American Creation Stories
G. T. Couser (Hofstra University)
This lecture will explore how three Native American creation stories—
The Tale of the Sky World (in two distinct versions) and The Origin Myth of
Acoma—reflect the world views of their cultures and how they have been altered,
or spontaneously responded to, their encounter with colonizing Europeans. I will
do this by explaining how I taught these tales in juxtaposition with the first three
chapters of Genesis. I draw on ideas from Jared Diamond’s Guns, Germs, and
Steel to argue that there is a more fundamental divide between the worldviews of
food-producers and food-gatherers than there is between the world-views of
indigenous people and Europeans. Finally, I suggest that the Seneca version of
the Tale of the Sky World may constitute a coded, condensed record of the
diaspora of the ancient Cahokians after the collapse of their mound-building
civilization.
PALESTRA 3 - 12 de novembro – 14:30 – 15:30
Questões do corpo em “La piel que habito”, de Almodóvar: Gênero e
tecnologia como máscara
Izabel de Fátima de Oliveira Brandão (UFAL-CNPq)
Em “La piel que habito” (2011), filme de Almodóvar, questões de gênero
são tematizadas e problematizadas, e o sexo biológico do sujeito – masculino ou
feminino – nunca é o que parece ser. Nesta apresentação pretendo discutir a
forma como a tecnologia de gênero (via de Lauretis) mostra sua continuidade no
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filme, seja para oprimir ou resistir. Até que ponto Roberto Ledgard, o cirurgião
plástico, e Vicente/Vera, criador e criatura, protagonizam um jogo que fomenta a
ilusão/dissimulação de uma ciência isenta de culpa e de um oprimido/a que acata
a violação de seu corpo? Até que ponto essa é a realidade da proposição fílmica
em relação à cultura e à tecnologia? Questões relacionadas à bioética são
trazidas à tona, ao mesmo tempo em que processos de resistência são também
fomentados pela tecnologia que opera como uma espécie de fármacon da
cultura. A análise será a partir de um foco interdisciplinar que oferece uma leitura
feminista do filme.
Palavras-chave: Tecnologia de gênero; cinema; crítica da cultura; crítica
feminista; questões do corpo
PALESTRA 4 - 12 de novembro – 15:30 – 16:30

O desenvolvimento profissional do professor de língua inglesa e as
políticas de formação de professores do Ministério da Educação
Ruberval Franco Maciel (UEMS)
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNEB,
2010) abrem possibilidades para que as áreas e os componentes curriculares
construam suas próprias definições a partir de possibilidades mais abertas e
pelos seus referenciais que sugerem abordar temas mais abrangentes e
contemporâneos que afetam a vida humana em escola global, nacional e local,
bem como na esfera individual. Nesse cenário, as políticas de formação de
professores do Ministério da Educação apontam para um desenho que visa
trabalhar com a formação dos professores no “chão da escola”. O arranjo
curricular redefiniu a língua inglesa sob o guarda-chuva da área de linguagens
(BRASIL, 2014) e não mais na área de Linguagens, códigos e suas tecnologias.
A presente apresentação visa problematizar essas questões e discutir as
implicações para a formação de professores.
PALESTRA 5 - 12 de novembro – 19:00 – 20:00

World English: a brave new language for a brave new world!
Kanavillil Rajagopalan (UNICAMP)
The primary objective of my presentation is to make a case for 'World
English' -- a new linguistic phenomenon (a term being used here well-advisedly,
to be explained along the course of my talk) that has emerged in our rapidly
transforming world. This language (if that is the right word!) is still in the making
and is likely to remain so at least for the immediately foreseeable future. It is
nobody's mother-tongue and hence no single nation, no single people, has
monopoly over its use and its destiny. I wish to take a close look at this
phenomenon in action indifferent parts of the world and cultural contexts.
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PALESTRA 6 – 13 de novembro – 14:30 – 15:30

Transculturalidade, decolonialidade e formação crítica na área de línguas
Walkyria Monte Mór (USP)
Com o crescente reconhecimento da importância assumida para o que
é plural nas relações sociais, acentuam-se os estudos sobre a pluralidade na
sociedade e na academia, gerando oportunas pesquisas sobre o tema. Essa
comunicação volta-se para alguns dos tópicos integrantes desses trabalhos, no
caso, a transculturalidade, a decolonialidade e a formação crítica. A
transculturalidade, por tratar da desnaturalização das questões de hegemonia
cultural; a decolonialidade que, associada ao processo de construção de
conhecimento, contribui para a percepção sobre as relações de poder envolvidas
na legitimação de saberes; a formação crítica, por possibilitar ampliações
conceituais no que concerne padrões culturais, linguísticos e epistemológicos.
Alinhavando esses tópicos, a apresentação pretende focalizar os estudos sobre
crítica e a expansão dos mesmos nas práticas universitárias e escolares, na
defesa da relevância desses para a promoção de oportunidades e participação
social. As teorias em discussão baseiam-se nos estudos de letramentos
desenvolvidos por autores brasileiros e estrangeiros como Kalantzis, Cope
(2008, 2012); Lankshear, Knobel (2013; 2011); Luke (2004); Freire (1967, 1987,
2001) e dialogam com as ideias de heterogeneidade e diferença, de Pennycook
(2007, 2010); Canagarajah (2013; 2010; 2007); Hall (1992); das revisões
educacionais de Biesta (2014; 2010; 2009); Janks (2014; 2008); Kubota (2004);
Monte Mór e Souza (2006); Rojo (2012; 2010) e dos estudos sobre crítica de
Levinson (2011); Monte Mór (2013); Souza (2011), dentre outros. Esses estudos
são também promovidos pelos integrantes do “Projeto Nacional de Formação de
Professores: Novos letramentos, multiletramentos e ensino de línguas
estrangeiras” (Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq).
PALESTRA 7 - 13 de novembro – 15:30 – 16:30

Pensando a transculturalidade no ensino da língua e literatura
Lynn Mário de Souza (USP)
Kramsch (2004) descreve o professor de línguas estrangeiras como gobetween crítico entre noções de língua e cultura que procura transformar visões
estabelecidas em visões mais críticas; Walsh (2012) propõe o conceito latinoamericano de de-colonialidade como um processo contínuo de transformação e
criação de saberes, imaginários e condições sociais e suas relações de poder.
Nesta apresentação discutiremos esses conceitos e outros sobre trans- multi- e
inter- culturalidade e sua relevância atual para o ensino de línguas e literaturas
estrangeiras contra o pano de fundo daquilo que descrevemos (Menezes de
Souza, 2011) como uma ética de letramento crítico.
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PALESTRA 8 - 13 de novembro – 19:00 – 20:00

On the Pleasures, Pains and Perils of Collaboration in English Studies
Joan Haran, Honorary (Research Fellow - Cardiff University)
In this talk I will explore the challenges and rewards of pursuing feminist
transcultural English Studies projects. I will refer specifically to collaborations
between researchers based in the UK and Brazil, and interrogate the ways in
such projects might contribute to decoloniality. I will discuss the differences in
the translocalities that researchers inhabit and traverse. How do the specific
histories of national university systems figure in collaboration? To what extent do
researchers inhabit the same global information economy and what refuges – or
stumbling blocks – are offered by national intellectual cultures? And if a
collaborative project is informed by feminist theory, to what extent are
researchers always necessarily engaging with US cultural hegemony in the
academy; in publishing; in agenda setting? Finally, to what extent – and in what
ways – might utopian investments in feminism and translation support
researchers to do joint work that is meaningful in BraSilian, UK and other English
Studies contexts?

PALESTRA 9 - 14 de novembro – 10:45 – 11:45
What Do Transculturality and Decoloniality Have to Do With It?
Tensions, Trends, Translations and Testimonios
Laura Beard (University of Alberta)
This paper starts by reviewing some of recent major trends and
tensions in Indigenous Literary Studies in the North American academy, focusing
on how the scholarly conversations and debates in Native American and
Indigenous Studies contribute to and differ from other scholarly conversations
taking place in the Americas. As a sample case, I focus on my reading of Emma
Minde’s bilingual life narrative, kwayask ê-kî-pê-kiskinowâpahtihicik: Their
Example Showed Me the Way: A Cree Woman's Life Shaped by Two Cultures.
Minde’s life narrative includes her experiences of Catholic Indian residential
school in Canada in the 1920s, recounts how she left home in 1927 for an
arranged marriage, and focuses on her relationships with the adults who shaped
her life after her marriage, her husband’s parents, his uncle and aunt. In telling
her own story, she also tells the stories of these two older women, her mothersin-law. These kinship relationships are crucial to the manner in which Minde
narrates.
Reading Minde’s text as an imowin text, “in which narrative stretches are
interspersed with didactic or homilectic passages” (xx); as âcimisowin,
autobiographical text; as kakêskihkêmowin, counseling text; and as a work of
testimonial literature, I explore the challenges of doing work at the intersections
of autobiography studies and Inter-American Studies, asking which are the critical
approaches that translate borders and which do not? What are our ethical
responsibilities as readers of Indigenous texts?
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1. LANGUAGE TEACHER EDUCATION IN THE ERA OF GLOBALIZATION
Identity in digital gaming: between identification and game mechanics
Vanderlei José Zacchi (UFS)
Gee, in Situated language and learning (2007), states that, during game
play, three different types of identity are at stake: virtual, real-world and projective
identities. He also claims that learning can be an invitation to try on a new identity
or to become a new type of person. In this presentation, I will discuss how players
can identify with their characters or avatars while playing (focussing on virtual
and projective identities). Some of them may identify with these characters, but
on the other hand they may choose characters simply because the game
mechanics give them better chances to be successful. In a way, identity building
in real life (real-world and projective identities) may follow a similar pattern, and
education has a role to play in this process.
BraSilian English Teacher Education: Decolonizing the “Local South”
Clarissa Menezes Jordão (UFPR)
English language teaching in Brazil has been subjected to colonial
relations that position non-native speaker teachers of English as always lacking
in terms of language proficiency. In Brazilian EFL teacher education, therefore,
there is a need to challenge the identities assigned to teachers and their
submission to ways of thinking that do not resonate with local needs. Framed on
that context, this talk will present the bases for the work done in a Teacher
Education Center for EFL in the south of Brazil. It will focus on the perspective of
English as an International Language as a possible ally to critical literacy in the
education of Brazilian English teachers to promote the decolonization of our ways
of learning and teaching English through a “pedagogy of questions”.
Formação de Professores de Língua Inglesa em Contexto de Globalização:
Where are we going to?
Dilma Mello (UFU)
As indagações que deram origem ao presente trabalho são: Como nós
professores estamos entendendo o fenômeno da globalização? Quais tem sido
as implicações desse entendimento para o nosso fazer docente e para a
formação docente? Quais experiências têm resultado dessas práticas e em que
direção elas caminham? Os textos de campo analisados foram compostos por
documentos do curso de Letras (ementas, projeto político pedagógico e outros),
conversas com professores de Inglês e leitura de algumas teses e dissertações
no campo da linguística aplicada. A apresentação proposta terá como base
entendimentos sobre globalização, expostos e discutidos por diferentes autores
brasileiros e canadenses que desenvolvem estudos nessa sobre globalização e
sobre Educação. Considerarei, também, os estudos sobre Bridging e Bounding,
conforme abordado na obra sobre diversidade digital, de autoria de E. Dianne
Looker e Ted D. Naylor, para discutir o tema proposto.
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2. NEW TRENDS IN FILM STUDIES
Mother and son – the plasticity of affect
Genilda Azerêdo (UFPB)
Mother and son, a film by Sokúrov (1997), is constructed in a way that
leads the spectator to think about the relation between film and painting and
between film and poetry; consequently, about how the film is composed visually
and narratively (or non-narratively). Although it has somehow become a
commonplace in film studies to consider films as narrative, essentially constituting
stories, it is also generally acknowledged that the language of the cinema is
heterogeneous, drawing from other semiotic sources, like painting, the theatre,
literature, music and photography. This hybridity, perceived in audiovisual
language, can also be observed in literary narratives, having in the so-called
lyrical novel an example. Considering such possibilities, my purpose here is to
discuss Sokúrov’s film by paying attention to how its mode of telling a story is
densely affected by the articulation between painting and poetry – artistic modes
somehow deviant from narrative. If it is true that the cinema’s main vocation is to
tell stories, it becomes very important to investigate how such stories are told,
how much of the cinema’s narrative impulse is conditioned to or freed from
narrative’s expected norms. In the case discussed here, our initial premise is that
Mother and son clearly presents an innovating alternative mode of audiovisual
narration.
Adaptation studies and contemporary perspectives: intertextuality and
postcolonialism in Life of Pi
Anelise Corseuil (UFSC)
This presentation focuses on the various ways in which Ang Lee´s
adaptation of Yann Martel´s novel Life of Pi (2002) illustrates major aspects of
adaptation. Ang Lee´s film Life of Pi, released in 2013, foregrounds the
interrelations between authority and intertextuality, as its narrative arrangements
transform the metalinguistic and fragmentary language of Martel´s novel into a
more allegorical and political reading of Pi´s story. The filmic adaptation also
reinforces a more political reading of colonialism since its various narrative levels
are not fragmented but composed into an integrated whole, thus, revealing that
to narrativize is an act of adaptation and survival.
Landscape and Travelogue in Patrick Keiller's films
Angela Prysthon (UFPE)
This presentation will analyze the ouevre of British filmmaker, artist and
architect Patrick Keiller, approaching his films from the perspective of the
travelogue as a documentary subgenre and relating them to the concept of
landscape. His “fictionalized documentaries” are direct heirs to the urban
wanderer’s (essentially modern) conscience and sensibility. His travelogues
demonstrate a consistent exploration of the relationship between architectonic
and filmic spaces. Keiller’s oeuvre can also be associated with a sort of
movement in British culture in the last thirty years: that of the observation and
analysis of cities, urban life and post-war urbanism, and of critical instance to the
sedimentation of post-Thatcherite capitalism.
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3. REVISIONS OF THE CANON: GENDER, ETHNICITY, DIASPORA
Invisibility comes in different colors: revising the U.S. literary canon
Leila Assumpção Harris (UERJ)
In U.S. literature the trope of invisibility is immediately associated with
Ralph Ellison’s widely acclaimed novel, Invisible Man, published in 1952. At the
close of the first decade of the 21st century, magazine editor Ruth Franklin pointed
out that U.S. literature had gone “global”, thus giving visibility to migrants and
other minority writers. Undoubtedly, previously unheard voices from marginalized
groups have conquered the power of self-representation (HALL, 1996). Still, a
2012 MLA list of the top 25 American writers, as determined by the amount of
scholarship on each, shows that with the exception of Toni Morrison, canonic
standards still prevail. Teaching literatures of the English language, I face the
challenge to strive for a balance. While not neglecting the so-called classics, I
include works by Julie Otsuka, for instance, whose novels show that invisibility
comes in different colors.
Mulher e violência: vozes subversivas na literatura inglesa contemporânea
Cristina Stevens (UnB)
Panorama da representação literária da violência contra a mulher;
referências introdutórias a textos da literatura clássica e obras canônicas da
literatura inglesa - onde os homens são sujeitos desse discurso hegemônico.
Análise de obras contemporâneas, quando a mulher não é mais apenas o objeto
da narrativa de autoria masculina. Focalizamos a mudança radical de tratamento
desta temática na contemporaneidade, quando as mulheres assumem a posição
de sujeito dessas inovadoras construções ficcionais; abordam o tema da
violência como consequência da injusta dominação masculina na produção do
conhecimento e construção de paradigmas éticos, sócio culturais e religiosos.
Na historiografia tradicional, não se sabe quase nada sobre a vida das mulheres;
para recuperar sua história, as inúmeras formas de violência por elas sofridas,
recorremos ao fecundante conceito da “história do possível”, que parece
convidar a literatura para contribuir com esta nova visão do fazer historiográfico.
Ênfase no romance The Seven Ages (Eva Figes - 1986).
A gathering of recollections, a revision of cultural inheritances: bridges
between Japanese and Canadian female identities in Chorus of
Mushrooms, by Hiromi Goto
Peônia Guedes (UERJ)
Hiromi Goto’s Chorus of Mushrooms (1994) grapples with the nature of
identity, both personal and cultural, in a narrative that revolves around the
experiences of three generations of Japanese Canadian women. Issues related
to diasporic experiences, to the processes of assimilation, difference and
belonging are the backbone of this autobiographical novel. Hiromi Goto’s
attempts at inscribing Japanese cultural inheritance into a contemporary
Canadian context embrace the use of hybrid language, the revision of traditional
myths and fairy tales, as well as the appeal of fragant Japanese food. Homi K.
Bhabha and Sneja Gunew’s discussions of migrant cultures will guide my
investigation.
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4. PUBLIC POLICIES IN THE TEACHING OF LANGUAGES IN BRAZIL
Política Nacional do Livro didático de inglês e as diretrizes curriculares
estaduais
Vera Menezes (UFMG)
O governo brasileiro iniciou em 1929, sua política de distribuição de livros
didáticos para as escolas públicas brasileiras, mas os livros didáticos de línguas
estrangeiras – inglês e espanhol – para as séries finais do ensino fundamental
só foram incorporados aos editais do Programa de Distribuição do Livro Didático
(PNLD) em 2011, para as séries finais do ensino fundamental e, em 2012, para
o ensino médio. Nesta apresentação, pretendo discutir alguns dos problemas
que interferem na adoção e uso desses materiais. Dentre eles, estão as práticas
de ensino já cristalizadas, as exigências dos editais do PNLD que rompem com
essas práticas, a adoção em bloco, a distribuição irregular dos livros pelo
governo e, especialmente, as diretrizes curriculares estaduais que engessam o
trabalho dos professores e que nem sempre encontram correspondência nas
coleções aprovadas pelo MEC.
Language Education: Innovative models to support mobility. English
without Borders: teaching English through a critical perspective towards
an autonomous learning
Christine Nicolaides (UFRJ)
International mobility has been one of the aims of the Brazilian government
having in mind the increase of technology in the country. Therefore, the "Science
without Borders Program" was created. During the implementation of the
program, it was diagnosed the low proficiency of English Language among
Brazilian students at tertiary level. As a remedial solution, the "English without
Borders Program" was then established and since then it has been our objective
to prepare undergraduate and graduate students to take international proficiency
tests in the English Language. On the other hand, as applied linguists we see
language as social practice and bring up several questions such as which should
be the real purpose of learning English or any other foreign/additional language,
as well as how this new knowledge will benefit our communities of practice
developing (or not) what we call a sociocultural autonomy (OXFORD,2003),
instead of developing an individual autonomy only. Therefore, this article raises
some insights based on theoretical ground and research data generated during
classes of the “English without Borders”Program. This way, we expect to
contribute with some insights on this search for international mobility in which the
linguistic barrier seems to be one of the first obstacles.
O programa Inglês sem Fronteiras e a inserção das línguas nas políticas
institucionais
Denise Abreu (UFSCar)
Com a criação do programa Ciência sem Fronteiras, intensificou-se a
discussão sobre o processo de internacionalização das universidades brasileiras
em fóruns acadêmicos nacionais e internacionais. A aprendizagem de línguas
estrangeiras, em especial do inglês, tem sido foco desse debate sobre a
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internacionalização. Esta apresentação tem como objetivo compartilhar as ações
do programa Inglês sem Fronteiras e demonstrar como elas têm contribuído para
a inserção das línguas nas políticas institucionais sendo construídas com a
participação ativa de especialistas no ensino de línguas.

5. TRANSLATION, CULTURES AND TEACHING
A tradução em tempos de colonização e colonialidade
Adauri Brezolin (UMESP)
Esta apresentação discute, num primeiro momento e de forma breve, os
conceitos de colonização, colonialismo e colonialidade, para, então, abordar
distintos papéis desempenhados pela tradução em certos processos de
colonização. Para tanto, incluem-se considerações de Vicente L. Rafael (1988);
Eric Cheyfitz (1991), Tejaswini Niranjana (1992) e Lia Wyler (2003). Com isso,
busca-se compreender como a hierarquização de línguas pode enaltecer um
interlocutor e subvalorizar outro.
Tradutores em formação: uma proposta curricular para o contexto atual
Paula Arbex (UFU)
O curso de Tradução da UFU, criado no âmbito do REUNI, teve início em
2010 e obteve nota máxima (5) na avaliação para reconhecimento, realizada pelo
MEC em 2013. Seu projeto pedagógico objetiva formar profissionais conscientes
da integração entre os conhecimentos teóricos e a prática tradutória, capacitados
a realizar traduções (no par linguístico inglês-português), de diferentes gêneros
(técnico-científico, audiovisual, literário etc.), com o auxílio da tecnologia e da
reflexão teórica acerca dos estudos da tradução. O curso tem a duração de 7
semestres e sua oferta é de 20 vagas anuais, as quais têm sido preenchidas
desde sua criação. O desenho curricular do curso de Tradução da UFU, a ser
aqui apresentado, alia-se, portanto, às competências exigidas no mundo
globalizado, diante de um mercado em franca expansão para os tradutores.
Rethinking Translation, Cultures of Reading, and Critical Citizenship
Pedagogies
Brian Morgan (Glendon College/York University)
Kumaravadivelu (2011) has raised a number of “epistemic dependencies”
through which “the coloniality of the English language is exploited to maintain the
authority of the center over the periphery” (pp. 10-11, manuscript). One area
relates to the status of L1-L2 translation in EIL classrooms. Grammar-Translation
is usually portrayed as an outdated methodology replaced by Communicative
Language Teaching. Similarly, in literacies curricula, translation is viewed as a
“lower-order” cognitive task (i.e. decoding), particularly by teachers exposed to
ideologies that privilege monolingual instruction and maximum exposure in the
target language. The result often is an infantilization of content for adult learners.
In my presentation, I will show how word-level translation activities promoted
critical citizenship awareness in an adult ESL program for recent Chinese
immigrants, mostly from Hong Kong. The context for these newcomers was

42

crucial: The 1995 Quebec referendum on sovereignty was threatening to
destabilize their new home at the same time in which doubts about Hong Kong’s
post-1997 future under China were being raised. Through their use of bilingual
dictionaries and the application of “bottom-up” reading strategies based on L1
word formation, several students examined and compared intrinsic word
properties (i.e. sovereignty versus independence) that they saw as contributing
to the political controversy surrounding the Quebec referendum question. I will
conclude my presentation by describing how this lesson was informed by my
interest in poststructuralism and explore its implications and possible relevance
for ABRAPUI settings.

6. DECOLONIAL VOICES
Decolonizing stories: indigenous voices fighting colonization
Liane Schneider (UFPB)
Along my text, I discuss two fundamental issues and the way they were
approached in America after first contacts to European people, that is, the treaties
established between colonizers and colonized and the establishment of
residential schools. These issues, although having a long history, do not only
relate to the past, since they keep affecting contemporary relations in excolonized territories in this continent. I will also bring up some literary responses
to these specific topics trying to verify the way literature by Native American
authors becomes a resistance tool against the attempt of the (ex) colonizer’s
culture to keep these populations invisible even in contemporary times.
A Story Told in a Whisper, or the Impossibility of Atonement
Sandra Regina Goulart Almeida (UFMG)
When Maria Lugones reconceptualizes Mignolo's notion of the coloniality
of power and modernity in terms of a modern/colonial gender system, she
stresses the intricacy of this gender system with the coloniality of power as a
constitute force in Western society. Sorry (2007), the much acclaimed novel by
Australian writer Gail Jones, explores precisely the impact of such a system in
the lives of subjects that try desperately to survive in a world in which both gender
and race/ethnicity are, in Lugones's terms, "powerful fictions". By fictionalizing
this unsettling historical narrative, Jones makes use of the literary text to foster a
strong critique of the Australian colonial past, the demise of its aboriginal peoples
and the conflation of gender and the coloniality of power.
The (Post) Mistress (2013): the transcultural journey of Tomson Highway’s
plays
Rubelise da Cunha (FURG)
Tomson Highway is an artist and a cultural agent that participates in the
exchange of knowledge between cultures and in the continuation of Cree/Ojibway
storytelling. His openness to artists and critics from many different countries, and
his support to translations of his works into other languages, as well as his work
as a musician in his cabaret shows, which allow the characters of The Incredible
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Adventures of Mary Jane Mosquito and Rose to travel all over the world, signal
the value of his plays as means of cross-cultural dialogue which creates
knowledge. His latest play The (Post)mistress (2013) is a result of his
transcultural journey as a writer and a musician and his resistance to colonial
perspectives associated with Indigenous cultures and Indigenous literatures in
Canada.
7. TECHNOLOGIES, LANGUAGE TEACHING AND LOCALIZATION
Novos letramentos e educação de línguas estrangeiras: problematizações
e desafios
Daniel Ferraz (UFES)
Segundo Dilger (2008), “a presença da tecnologia na vida cotidiana vem
aumentando constantemente nos últimos dois séculos. Essa revolução tem sido
documentada nas escritas acadêmica e popular, por meio de infinitas
perspectivas”. Dessa forma, busco problematizar os temas dessa mesa, ou seja,
a tecnologia, a educação de línguas estrangeiras e seus loci de enunciações em
três perspectivas: 1. Os novos mindsets influenciados pela digitalidade/novas
tecnologias; 2. As perspectivas instrumentais e socioculturais em relação à
educação/tecnologia; 3. Uma proposta educacional por meio do ensino de língua
inglesa. Pretendo, com isso, responder às questões colocadas por Lankshear e
Snyder (2000): “Quais prioridades temos que manter e focalizar enquanto nos
propomos a educar sob um novo regime tecnológico? E como enfrentarmos os
novos desafios que a adoção das novas tecnologias pode trazer?”.
Palavras-chave: tecnologia, educação de LE, educação técnica/tecnológica.

Silenciamento e jogos de poder: a voz que vem das fotos. Considerações
sobre pesquisa envolvendo Facebook e blog de bordadeiras do Pontal da
Barra (Maceió)
Luiz Fernando Gomes (UFAL)
O domínio da língua inglesa envolve questões simbólicas que nem
sempre são percebidas de imediato pelos falantes. O presente estudo relata o
percurso e os desdobramentos de uma pesquisa etnográfica realizada no Pontal
da Barra, bairro periférico de Maceió, junto à Associação das Mulheres
Bordadeiras, cujos objetivos priorizavam os usos da escrita no trabalho com
vistas a uma melhora em suas relações e também na vida social. A necessidade
do uso da língua inglesa para atender os turistas que visitam o bairro em busca
dos bordados, inicialmente reveladas pelas participantes, foi logo percebida
como idealização, o que nos levou a propor um trabalho com fotos produzidas
por elas, como ponte para que falassem sobre seu trabalho, sua vida na
comunidade e sobre suas aspirações pessoais.

O ensino o inglês como língua franca: uma proposta gramsciana entre
ensino de línguas hegemônicas e criação identidade local
Denise Braga (UFC)
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O domínio da língua inglesa como “língua franca”, tem sido defendido
como um passo necessário para inserção do Brasil no processo de globalização
do mercado, da ciência e da cultura. O presente estudo discute essas questões
e defende, a partir de uma proposta concreta de ensino, a possibilidade de
explorar o ensino da língua inglesa como um caminho para o resgate da
identidade da cultura local, hibridização crítica de culturas e apropriação das
normas do dileto padrão da língua portuguesa, que é uma “segunda língua” para
a grande maioria da população brasileira. Os recursos oferecidos pelas
tecnologias digitais são apontados como promissores para viabilizar a produção
do tipo de material proposto.

8. LINGUISTIC EDUCATION IN THE 21st CENTURY

Linguistic Education in the Internet mediated world: reflections and
possible actions
Maximina Freire (PUC – SP)
The multiplicity of communication channels and technological
interfaces, as well as cultural and linguistic diversities noticed in the world
vindicate the concept of multiliteracies. This notion evokes the act of articulating
languages, cultures, social backgrounds, and other necessary components, in
order to convey meaning. The text composing process may occur (a-)
synchronously, in distinct Internet locations, perhaps generating the subversion
of linguistic principles/ rules ─ particularly if communication is performed in
English as a foreign language. These considerations induce us to the reflection
upon the relationship between language and society and its distortions and
misunderstandings, thus engendering social claims for quality linguistic
education. Such a reflection, its implications and possible actions consist the aims
of my presentation.

Nas fronteiras do ensino de língua estrangeira como prática translíngue
Claudia Hilsdorf (UNICAMP)
Pressupondo a educação como um processo de humanização,
socialização e singularização (Libâneo, 2010), em uma sociedade marcada pela
heterogeneidade linguística e cultural, busco, neste trabalho, discutir o ensino e
a aprendizagem de línguas também como um processo de (re)produção de
discursos e subjetividades, ressaltando a natureza translíngue (Canagarajah,
2013) e o caráter heteroglóssico (Blackledge et al, 2014) das práticas de
linguagem. Nessa perspectiva, problematizo orientações de base dualista,
normativa e homogeneizadora, e sigo em favor de uma educação linguística que,
ao acatar a complexidade e o dissenso, revele uma visão descolonizadora,
amplie a inquietação epistemológica e favoreça a vivência de espaços aporéticos
(Biesta, 2014).
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Linguistic knowledge building in ELT in Brazil: SFL and LCT contributions
Orlando Vian Jr (UFRN)
In this contribution to the roundtable, we explore Brazilian English
language teachers’ linguistic knowledge from a transdisciplinary perspective
considering three interconnected theoretical frameworks: Halliday’s Systemic
Functional Linguistics, Bernstein’s notion of knowledge, later developed by Maton
(2014) in his Legitimation Code Theory and Vygotsky’s Sociocultural Theory.
Drawing on research into English language teachers’ Knowledge About
Language (KAL), we argue that the idea of knowledge currently in use in the area
requires reviewing and reorientation aiming at a more effective and realistic
linguistic education. Our main objective is to contribute to discussions around
English language teacher education at undergraduation level and knowledge
building in this context.

9. CONTEMPORARY UTOPIAS AND DYSTOPIAS

The all-female worlds of Herland and Whileaway
Susana Funck (UFSC)
In this paper I discuss two all-female utopian communities created by US
women writers at different times of the feminist movement. Charlotte Perkins
Gilman (1860-1935) published Herland in 1915. Joanna Russ (1937-2011) wrote
the short story “When It Changed” in 1972 and the novel The Female Man in
1975, both featuring the land of Whileaway as their setting. Herland and
Whileway are exclusively female spaces which, at a certain point, are visited (and
interpreted) by a group of males. I am particularly interested in the social and
economic structure of these fictional places as feminist utopian constructs and in
the reaction of the visitors before something that seems to them rather
improbable and undesirable. In this way, I intend to examine gender relations in
specific historical contexts, looking for what are considered feminine (maybe
utopic) and masculine (maybe dystopic) characteristics as presented by politically
engaged feminist writers.
From Utopian Hope to Dystopian Despair:
Late Capitalism,
Transhumanism and the Immanence of Marxist Thought in Contemporary
Dystopian Novels
Eduardo Marks de Marques (UFPEL)
Since the publication of Thomas More’s Utopia, in the 16th century,
humanity has known what to call the impulse to construct a world that is
essentially better than the one in which we live. Utopias, however, are paradoxical
in origin: if, on the one hand, they are perfect places, on the other, they are nonexistent. Therefore, what exists is imperfect and, essentially, dystopian and
leaves the utopian impulse in a state of despair. A vast number of novels that can
be considered dystopian have been published in the last forty years and this
phenomenon allows us to examine it from the very sense of despair it seems to
address. This talk will examine how contemporary dystopian novels in English
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relate to what, ultimately, can be translated as late capitalist and (post-)Marxist
anxieties in society nowadays.

Ciência e reprodução em questão em utopias e distopias contemporâneas
em língua inglesa
Lucia Rodriguez de la Rocque (UERJ)
O presente trabalho se debruça sobre utopias e distopias em língua
inglesa; interesse especial foi dado às que lidam com questões de reprodução
humana. O panorama dessas obras começa no início do século XX, com a
novela Herland, onde Charlotte Perkins Gilman descreve um mundo sem
classes, guerras e injustiças, composto exclusivamente de mulheres, e chega
até o século XXI, com um romance de Kasuo Ishiguro, Never Let Me Go, em que
Kate, uma clone, narra sua pungente historia, onde se descortina o abismo entre
o cuidado generoso da narradora com seus semelhantes e o terrível propósito
de sua existência, narrativa essa que se desenrola em mundo que, de forma
bastante sinistra, pouco difere do nosso. Tais ficções nos incitam a pensar que
o desejo da construção de um mundo mais justo, com maior participação de
todos, é uma utopia que deve ser acalentada, pronta a informar nossas
possibilidades de ação, por mais restritas que possam ser.
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SIMPÓSIO 1 – 11 de novembro – 14:00 – 16:00

SALA CORURIPE

BORDERS, CROSSINGS, POSTCOLONIALITY AND DECOLONIALITY IN
LITERATURES IN ENGLISH
Coordenadora: Divanize Carbonieri (UFMT)
The current symposium aims to examine some issues concerning the
narratives of border situations, mainly those written in English by authors
characterized by hyphenated identities or transcultural processes of
identification. Understanding borders as geographical or metaphorical spaces,
the discussion will focus on how literature critically explores restrictions and
crossings related to the experience of living in them. Borders can be experienced
both as an imposition of the state and an active cultural exchange,
interconnecting situations of differentiation and segregation with others of
hybridity, transculturality and solidarity. Literature does not only portray those
neuralgic points but also arises itself as a complex product of such environment,
requiring a different interpretative apparatus that seeks to question assumptions
of cultural and literary hierarchy. Notions of belonging and not belonging,
movement and immobility of various kinds, accommodation, transformation and
abandonment of agency will be highlighted as thematic axes linked to the realities
of border literatures. Concomitantly, narrative perspectives, strategies and
solutions employed by authors to disrupt, subvert and implode the coloniality of
power, thought and literary conceptions will be differently assessed in the
following presentations. Literary criticism is thus understood primarily as a
practice of reading and analyzing texts able to interrogate the mechanisms of
oppression and marginalization that are still present in academic approaches to
culture and literature.

Uniting the circumference, alternating cultures: Ireland and cross-colonial
ties
Laura P.Z. Izarra (USP)
Cross-colonial ties often developed in response to imperial
representations and anti-colonial politics. Literary texts from the Irish Revivalists
were created upon the Oriental-Celtic and Asian-Irish affinities and around their
own social and political dramas, such as famines, revolutions for independence,
migrations, evictions, which continued to develop into the twentieth century with
hunger striking for political purposes, labour diasporas and identity conflicts.
Appropriating Joseph Lennon’s image of “uniting the circumference” (Irish
Orientalism) and developing a circular critique I will bring together some
narratives that represent Irish relations with the Orient (Asian, West Asian and
North African cultures) in the turn of the nineteenth century and with Europe in
the twentieth century. In the past, nationalists and cultural nationalists were
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inspired by an Irish-Oriental connection; they created anti-imperial and crosscolonial narratives which configured decolonizing discourses throughout the
postcolonial world, such as James Connolly and Roger Casement, W.B. Yeats,
Oscar Wilde, James Stephens and James Cousins, just to mention some. They
advocated for an international cultural exchange against Euro-American
rationalism and imperial cultural dominance. Moreover, theosophy and mysticism
helped to write the nation in the Irish and Indian Revival times. In order to unite
the circumference, I will bring up the issue of Irishness today which is also linked
to the Asian image – the “Celtic Tiger.” Hugo Hamilton’s autobiographical books
and John Banville’s The Untouchable are a good example to prove the interaction
of alternations and identities in the process of (de)colonizing the mind.

Struggling for (an) identity
Michela Rosa Di Candia (UFRJ)
In the novel Possessing The Secret of Joy, the protagonist Tashi, who married
an African-American man, lives between two cultures, and submits herself to
Female Genital Mutilation (FGM) as a way of belonging to her African community.
When she moves to the United States, she starts questioning this ritualistic
practice. In this presentation, I will focus on the process of (de)construction of the
character's identities in the different places she “lived” (Africa and USA). Identities
are (re)created through the interaction with the distinct element. Thus, it is also
my aim to show how the physical and psychological consequences of FGM
contribute to the destabilization of the subject, placed at the border of different
systems of cultural values and going through an intense process of mental
decolonization.

Pictorial boundaries and collective healing in The Madonna of Excelsior by
Zakes Mda
Divanize Carbonieri (UFMT)
In the novel The Madonna of Excelsior South-African Zakes Mda inserts in each
chapter a fragment with the description of a painting, creating a transitional space
for the reader before fictional events start. He recreates in words the pictorial
realities that exist in the canvases painted by Frans Claerhout, a Belgian-born
artist who lives and works in South Africa. This procedure lends new meanings
to the development of a particular historiographic metafiction that revisits the
transition between the period of apartheid and its end. In this analysis, I will seek
to demonstrate that those pictorial narratives function as boundaries between the
actuality of reading and the past events that are being retold. As those fragments
are transpositions to the novel of paintings that the reader can see with his or her
own eyes, they interconnect life space with pictorial and narrative spaces and
their specificities. They also move between the reader’s present time and the
narrated events, set in South Africa’s past. The effect caused by those
interconnections is the transition from violence to reconciliation with the
establishment of an active process of healing for the country. A complex
decolonial interrogation of power is involved in the collective self-exam that takes
place throughout the narrative.
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Finding paths: literary production and South-African apartheid
Marilia Fatima Oliveira (UFT)
South-African censorship did not have its beginning, as might be supposed, in
the apartheid era, but it was during that period that it became one of the main
legal instruments for the control and cultural tutelage of South Africa’s society.
Censors decided what works could be read and which would be banned from
bookstores. Thousands of works were withdrawn from circulation by censorship,
but it did not achieve total success in curtailing the circulation of ideas. As in any
situation of oppression, authors and publishers, as well as censors and readers,
found ways to circumvent the system, often paying for their boldness in different
ways. This presentation will bring reflections on how the use of literary strategies,
coupled with the exercise of censorship, was crucial for the system to be
circumvented. The discussion will particularly focus on Waiting for the Barbarians,
authored by J. M. Coetzee, a novel written at the height of apartheid repression
and released by censorship.

SIMPÓSIO 2 – 11 de novembro – 14:00 – 16:00

SALA JACARECICA

ASPECTOS DA TRADUÇÃO LITERÁRIA ENTRE O PORTUGUÊS E O
INGLÊS
Coordenador: Prof. Dr. John Milton – USP
Este simpósio examina traduções feitas entre o português do Brasil e o
inglês. Os trabalhos analisarão obras literárias tanto poéticas quanto em prosa,
tanto do inglês para o português quando no sentido inverso, e em vários períodos
históricos. Cada um dentro de suas especificidades, todos os trabalhos buscarão
levantar questões sobre os agentes culturais envolvidos nesses processos de
tradução, indo desde a escolha da obra a ser traduzida, passando pela
viabilização desse trabalho, pelo processo de tradução em si e chegando até a
recepção das obras nas culturas-alvo. Em jogo estão questões políticas,
institucionais, ideológicas e culturais que determinam decisivamente o formato,
o alcance e a recepção da obra traduzida. Ensaiam-se também embates entre
concepções teóricas e o fazer tradutório, entre esforços institucionais e iniciativas
individuais, entre clichês, estereótipos e imagens identitárias das culturas em
jogo, todos esses fatores atuando em tempos de conflito e de paz, de
desenvolvimento e estagnação cultural e econômica, de progresso ou crise
política. O aparelho teórico a ser usado pelos palestrantes inclui os estudos
descritivos da tradução, a historiografia da tradução, os estudos de cultura, e a
desconstrução.

Poesia Traduzida no Brasil: Os Últimos Dez Anos
John Milton, USP

50

Usando como base um estudo feito em 2004: “Translated Poetry in Brazil”*
e os conceitos de habitus, illusio e campo de Pierre Bourdieu, esta apresentação
examina a poesia traduzida nos últimos dez anos no Brasil, especialmente a da
língua inglesa. Quais foram as tendências dos últimos dez anos? O estudo
anterior mostrou um crescimento grande no número de traduções publicadas e
no número de línguas traduzidas nos últimos anos do milênio e nos primeiros
anos de 2000. Porém, mostrou que muitos poetas clássicos em inglês, em
francês e em alemão ainda não foram traduzidos. Também mostrou um forte
mercado de edições caras e bem acabadas, e várias obras com segundas e
terceiras edições. E um resultado surpreendente foi que a tradução de poesia é
uma área altamente masculina, homens traduzindo homens, com poucas
mulheres tradutoras ou poetas traduzidas.
Essas tendências foram mantidas? Qual seria a conexão entre o boom
econômico do período Lula e a publicação de poesia? Quem são os novos
atores, tanto editoras quanto tradutores no campo? E cresceu a participação
feminina?
Finalmente, em quais maneiras a facilidade de publicar na Internet mudou a
área? Qual é papel do livro de poesia traduzida na época da Internet?
*Em Transcriações: Teorias e Práticas. Em Memória de Haroldo de Campos.
Org. Tania Franco Carvalhal, Lucia Sá Rebello, Eliana Fernanda Cunha Ferreira.
Porto Alegre: Evangraf, 2004, pp. 121-134.

A influência da Academia, dos editores, dos órgãos governamentais e dos
tradutores na divulgação e recepção da literatura brasileira em inglês.
Lenita Esteves (USP)
O trabalho pretende apresentar uma visão geral dos principais agentes
culturais que influenciaram e influenciam a divulgação e a recepção da literatura
brasileira no mundo de língua inglesa. Embora seja inegável que a presença de
nossa literatura em países como o Reino Unido e os Estados Unidos não é muito
significativa, vale a pena observar como ela tem crescido ao longo das décadas,
analisando quais seriam os fatores para esse crescimento em épocas diferentes.
Cursos universitários que acolhem programas de Literatura Brasileira ou LatinoAmericana, editoras dedicadas à publicação de obras estrangeiras, campanhas
governamentais de aproximação entre nações em determinadas épocas,
incentivos governamentais para a divulgação da cultura brasileira no exterior,
são exemplos de alguns fatores que influenciaram e influenciam na divulgação
de nossa literatura em inglês.

"Eu tento o impossível": sobre traduções das obras de Jorge Amado e
Guimarães Rosa nos Estados Unidos.
Marly Blasques Tooge (USP)
Conhecer a história das traduções de obras brasileiras para os idiomas
estrangeiros é fundamental para entender as questões identitárias que envolvem
o Brasil. Enquanto jornais e revistas exibem os contextos históricos e desenham
a recepção de nossa literatura no exterior, correspondência pessoal e cartas
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comerciais revelam importantes detalhes a respeito das dificuldades enfrentadas
por escritores, editores e tradutores durante o processo de inserção da literatura
brasileira no sistema literário estrangeiro. Questões de exotismo e opacidade,
censura, e falta de correspondência surgem a todo instante. Este trabalho traz
novas informações referentes às traduções de obras brasileiras para o idioma
inglês, em especial de autoria de Jorge Amado e João Guimarães Rosa,
publicadas nos Estados Unidos pela editora Alfred Knopf Publishers. A
importância desses atores na formação do imaginário da nação brasileira é
também assunto desta apresentação.

Interculturalidade e Tradução: formas de pensar o viver...
Gisele Giandoni Wolkoff (UTFPA)
Ao integrar o volume trilingue no prelo Plurivozes Americanas, parte da obra da
poeta irlandesa Mary O´Donnell acena aos olhares plurais que compõem o fazer
de uma América diversa, revista em tradução e que expõe o multiculturalismo
de que se reveste o discurso americanista. O multiculturalismo (S.Hall;
L.Hutcheon; E.Balibar) em foco questiona os espaços de fronteira, os
movimentos migratórios e os falares “nossos” e “outros”: o que está em jogo
quando se classifica poesia irlandesa contemporânea de “poesia das Américas”?
A quem interessam conceitos nacionais (estadunidense, brasileiro, irlandês)
quando se quer mapear as Américas? Ao observar as escolhas de tradução
feitas de O´Donnell, para este volume, procurar-se-á atentar a isso tudo.

Charles Dickens e uma trajetória da tradução de seus romances no
polissistema brasileiro
Nilce M. Pereira, IBILCE/UNESP (SJRP)
Seguindo os pressupostos do simpósio em que está inserida, esta
apresentação envolve os Estudos Descritivos da Tradução, como propostos por
Gideon Toury, e, em particular, a teoria de polissistemas de Itamar Even-Zohar,
sugerindo a observação diacrônica das traduções e adaptações brasileiras dos
romances de Charles Dickens. Dickens começou a ser traduzido no Brasil ainda
no século XIX, com a publicação, em fascículos, de Oliver Twist no “Folhetim” do
Jornal da Tarde do Rio de Janeiro, em tradução de Machado de Assis. Embora
especificamente essa tradução (interrompida no capítulo 28) tenha sido
concluída 132 anos depois, com a continuação do projeto por Ricardo Lísias e
lançado pela Hedra em 2002, não demorou para que outros títulos de Dickens
se proliferassem na forma de traduções, adaptações, histórias em quadrinhos e
graphic novels por todo o século XX e século XXI. Observa-se, no entanto, que
não apenas essas traduções não mantêm um padrão de periodicidade entre uma
publicação e outra, como alguns títulos são mais visíveis em um determinado
período e completamente obscurecidos em outros. Assim — e na busca das
respostas às perguntas propostas no simpósio — pretende-se examinar as
traduções brasileiras dos romances de Dickens de modo a traçar uma trajetória
do autor no polissistema literário brasileiro.

52

Uma tradução relevante de The Sound and the Fury de William Faulkner
Viviane Veras (Unicamp)
A partir de um breve estudo comparativo entre o primeiro capítulo de The Sound
and the Fury, de William Faulkner, e sua tradução, O som e a fúria, realizada por
Paulo Henriques Britto, este trabalho propõe que existe um descompasso entre
o que o tradutor fala sobre a tradução em seus textos teóricos/acadêmicos
(propondo um método de análise que permita avaliar traduções) e o que ele
realiza em seu trabalho como tradutor. Em vários de seus escritos e em
entrevistas Britto se mostra incomodado com textos e propostas "da
Desconstrução"; no entanto, ao analisarmos sua tradução, podemos perceber
que seu trabalho se alinha significativamente com as ideias de Derrida sobre
tradução, como por exemplo em "O que é uma tradução 'relevante'?" Britto recria
de forma muito bem sucedida a narrativa de um personagem retardado a quem
falta, portanto, a fala racional; uma fala que, segundo entendemos, exige não só
uma ficção de estabilidade mas também de instabilidade dos sentidos.
Considerar que tenha havido uma passagem por esse 'duplo-vínculo' pode ser
uma forma de apreciar o valor dessa tradução de Britto como o que Derrida
chamou de uma tradução relevante.
SIMPÓSIO 3 – 11 de novembro – 14:00 – 16:00

SALA TABUBA

THE MAD AND THE BAD WOMAN IN THE ATTIC - SUA PRESENÇA NAS
SALAS DE AULA BRASILEIRAS
Coordenadora: Renata Kabke Pinheiro (UFPel)
Em nosso trabalho como professoras na universidade, nas aulas de Literatura lidamos
com muitos textos que têm “mad/bad women” como personagens centrais da trama, de
Bertha Mason em Jane Eyre (Charlotte Brönte), a narradora em The Yellow Wallpaper
(Charlotte Perkins Gilman) e Esther Greenwood em The Bell Jar (Sylvia Plath) a
Katharina em The Taming of the Shrew (Shakespeare), a oportunista Gloria em The
Beautiful and the Damned (F. Scott Fitzgerald) e Morgan le Fay em Morte d'Artur (Sir
Thomas Malory). Essas mulheres são personagens fictícias, mas o influenciar a maneira
como as mulheres no “mundo real” são vistas, julgadas e (mal)tratadas. Este simpósio
busca discutir não só se a representação dessas mulheres fascinantes como sendo loucas,
megeras ou devoradoras de homens (em livros e em outros meios inspirados por ou
ligados a eles, como por exemplo o cinema, jornais e revistas) pode ser devida ao nãoconformismo dessas personagens às regras ditadas pela sociedade, mas também refletir
sobre a repercussão que os discursos a respeito dessas “mad and bad women” pode ter
nas salas de aula brasileiras e na preparação de futuros/as professores/as, já que as
questões de gênero estão cada vez mais presentes entre os temas debatidos pela
sociedade em geral.
Bertha/Antoinette: “louca(s)” para sempre trancadas no sótão?
Eliane Campelo (UCPel)
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Se em Jane Eyre (1847), Charlotte Brontë mantém a louca Bertha Mason prisioneira no
sótão, Jean Rhys, em Wide Sargasso Sea (1966), dá a Antoinette Bertha Cosway Mason
(Rochester) memória, história e voz própria. A distância de quase um século entre as duas
personagens, que Rhys pretende ser uma só, traz consequências significativas em várias
esferas discursivas. O paralelo entre os dois romances pode ser traçado em termos de
estética, simbolismo, ideologias, identidades, sexualidades e, especialmente, no que se
refere à trama de sentidos produzidos pela loucura da(s) protagonista(s). Meu objetivo,
neste paper, é verificar se os procedimentos discursivos/narrativos empregados na
(re)écriture de Bertha/Antoinette reforçam as marcas aparentes da loucura no seu corpo
e comportamento ou se a resgatam da vitimização.
PALAVRAS-CHAVE: Bertha Mason; procedimentos discursivos/narrativos; loucura;
resgate

Razão e Sensibilidade: a hierarquização de mulheres em textos midiáticos
Nara Widholzer (UFRGS)
Representações sobre atores sociais constituem um meio para hierarquizá-los, social e
historicamente. Na Antiguidade Clássica, por exemplo, os “loucos” poderiam ser veículos
da manifestação divina, tornando-se meros “doentes” a partir do século XVII, quando se
estabelece a fronteira entre razão e “des-razão”. Nessa clivagem operada entre o muthos
e o logos, desde Platão e Sócrates, as mulheres permaneceram alinhadas ao religioso, ao
espaço doméstico, em oposição ao mundo público, da ciência, da política e do
conhecimento lógico. Essas prescrições de gênero são também sustentadas por disputas
de poder, sendo a mulher representada como “o outro”, enquanto o homem constitui o
centro, a normalidade, o “não marcado”. Nessa cadeia discursiva, sobretudo a partir do
século XX, os meios de comunicação de massa caracterizam-se por uma ideologia
conservadora quanto a relações de gênero, marcadamente no Brasil, onde são controlados
por grupos econômicos herdeiros de um poder político que remonta à casa-grande. Neste
trabalho, analisam-se marcas discursivas em revistas de consumo que apontam para
representações do feminino centradas no corpo, na maternidade e na irracionalidade,
pedagogia diversa daquela que se verifica para os homens. Com base nas recorrências,
propõe-se haver um paragênero discursivo, acionado para se hierarquizarem mulheres
em textos midiáticos.
Palavras-chave: gênero; gêneros do discurso; paragênero; mídia; revistas de consumo

A tragédia da Leoa Dourada: Reflexões sobre o discurso (acerca) de Cersei
Lannister
Otavia Alves Cé (UCPel)
A série de livros Canção de Fogo e Gelo do autor americano George R. R. Martin é
repleta de personagens femininas em posição de destaque. Dentre elas, possivelmente, a
mais controversa, seja Cersei Lannister, a ambiciosa rainha regente. Referida como Leoa
Dourada do Rochedo Casterly, a personagem é figura central de temas polêmicos e, de
acordo com as escolhas narrativas apresentadas pelo autor, assume o papel de vilã da
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trama. No discurso de Cersei, percebem-se duas marcas distintas: o tradicional discurso
maternal, marcas presentes também no discurso das heroínas, e, o mais interessante aos
olhos dos estudos feministas- e que a demarca como antagonista - o discurso da rebeldia
contra a dominação patriarcal. O presente trabalho constitui uma análise discursiva de
recortes de falas de Cersei e sobre Cersei, com o objetivo de investigar a construção da
identidade da personagem e a ideologia que ela transparece. A fundamentação teórica
busca sustentação na Análise Crítica do Discurso (ACD) de Fairclough (2001), Van Dijk
(1993, 2008) e Wodak (2000, 2004) e nos Estudos de Gênero de Butler (1998, 2008),
Haraway (2004) e de Lauretis (1994).
Palavras-chave: gênero; ideologia; representação
As rainhas e a beleza – o lado não tão belo de um conto de fadas
Renata Kabke Pinheiro (UFPel)
Apesar de não estarem entre as obras estudadas em cursos de Letras, os contos de fada
são frequentemente o primeiro contato que muitos/as de nós têm com a literatura.
Personagem de um deles, a Rainha Má de Branca de Neve é construída em torno de sua
obsessão em ser a mais bela do reino, sendo o que está por trás dessa fixação motivo de
ampla e variada discussão. Entretanto, dois filmes lançados em 2012 - Espelho, Espelho
Meu e Branca de Neve e o Caçador, com, respectivamente, Julia Roberts e Charlize
Theron no papel da Rainha Má - apresentam um discurso a respeito da beleza que merece
ser estudado mais cuidadosamente. Esses filmes chamam a atenção das platéias
principalmente pelas atrizes nos papéis principais e, justamente por terem esse apelo,
muitas vezes são utilizados como recursos em salas de aula de Inglês. Com isso, surge a
questão do que está sendo dito aos/às alunos/as sobre a beleza feminina e, na percepção
deles/as, sendo talvez inclusive apoiado por nós, professores/as. Assim, neste trabalho,
esses dois filmes são observados no que se refere ao discurso sobre a beleza sendo
apresentado e, mais importante, sendo reforçado e perpetuado por eles.
Palavras-chave: beleza; discurso; Branca de Neve; cinema; formação de professores
SIMPÓSIO 4 – 11 de novembro – 14:00 – 16:00

SALA FRANCÊS

LITERATURE IN ENGLISH AND ITS RELATION WITH OTHER ARTS AND
MEDIA
Linha temática: Tradução
Coordenadora: Thaïs Flores Nogueira Diniz (UFMG)

Literary texts offer rich terrains for exploration and discovery in the Arts and
Media. Some of these works in English language have inspired a great number
of interpretations: one play, for example can be “translated” into a number of other
works such as films, novels, ballets, operas and so on. Other interpretations have
included the graphic, the performing, the cinematic and even the musical.
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All proposals for this panel focus on a literary text in English – William
Shakespeare’s Hamlet, Terry Johnson’s Hitchcock Blonde, Jane Austen's Pride
and Prejudice, and A. S. Byatt’s The Matisse Stories --and its interpretations in
different semiotic systems or different media. The “original” literary texts belong
to different periods of time, and so their “translation(s)” but each initial verbal
creation is illuminated by a different artistic construct that can range from the
traditional illustration such as paintings, visual arts, music, and film to others, not
so traditional, such as video and video clip, recorded/performed videoblogs
(vlogs), and any cultural product of questionable status.

Framing Shakespeare’s Hamlet: some readings
Thaïs Flores Nogueira Dinizmn (FALE/UFMG) e Cecilia Nazaré de Lima
(EM/UFMG)
Doutoras em Literatura Comparada/ UFMG
Shakespeare’s works often seem transformed beyond recognition from the works
he created for his audience and time. As an example, we have adaptations, that
can be counted by thousands. They involve not only theatrical and filmic
recreations, but also texts produced in the media and other traditional arts, like
paintings, sculpture, installations and music. But they can involve also
objects/texts whose artistic status is questioned by conservative criticism. I am
referring to charges, comics, travesties and some graphic novels.
In connection with all these kinds of transformation, the concept of intermediality
proves particularly useful as an analytical tool: besides relations and topics
traditionally investigated by interart studies, it also contemplates intermedial and
intertextual aspects of contemporary creations hardly comparable to traditional
art.
This paper aims at analysing some adaptations of the play Hamlet, which involve
products in the media and other arts. Specifically The Symphonic Poem n 10, by
Fransz Liszt, a painting by Henri Fuseli and eventually some creations that for
some critics appear to be as much a violation of Shakespeare’s works will also
be presented.
Hitchcock Blonde: Medial interaction in Terry Johnson’s play and Paulo
Biscaia’s stage production
Ana Stegh Camatti (UNIANDRADE)
Doutora em Literatura Inglesa
In Staging the Screen (2007), Greg Giesekam reports that although experimental
practices with film and video in the theatre have been used almost a century ago
by stage directors, such as Erwin Piscator and Bertolt Brecht, it is common
knowledge that even in the 1970s and 1980s, apart from Josef Svoboda’s Laterna
Magica, there were few theatre companies incorporating live and mediatized
elements. He claims that multimedia performance is a more recent phenomenon,
pointing out a notable tendency emerging in a series of contemporary plays,
among them Hitchcock Blonde (2003), by Terry Johnson, where medial
interaction does not result from directorial decision or design, but is inscribed in
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the text itself. In this paper, I argue that in the homonymous Brazilian stage
production, by Vigor Mortis (2008), Paulo Biscaia not only transposes the use of
video, scripted in the text, from page to stage, but creates a series of innovative
media technologies not present in Johnson’s text, which will be analyzed in the
light of contemporary critical perspectives.

Lydia Bennet takes center stage: The Lizzie Bennet Diaries & feminism
Isabella Santos Mundim (IFB)
Doutora em Literatura Comparada
Two hundred years after its publication, Jane Austen's Pride and Prejudice (1813)
continues to capture the imagination of a significant number of people, readers
and spectators alike. One of the leading choices for literary, filmic and televised
adaptation, this centuries-old novel has, most recently, made its way into public
consciousness through the YouTube Series The Lizzie Bennet Diaries (20122013) and its many in-world spinoffs and transmedia opportunities (including
Facebook, Twitter and Tumblr). In this modernized version of the classic, the
story is conveyed in the form of video blogs (vlogs), recorded/performed primarily
by “Lizzie” Bennet herself as a final project for grad school, with many of the
novel's major events happening offscreen and being retold and commented upon
by Lizzie. Rather than focusing on the famous female protagonist and her now
“privileged” point of view, this paper will discuss the changes this shift in
perspective entails regarding one secondary, often misunderstood and vilified
character, namely Lydia Bennet. In this context, what was once an onedimensional character becomes someone the audience can identify and
sympathize with, a young woman whose relationship with her sister Elizabeth
grows in importance – and affection – as the series progresses.

Artistic spaces in The Matisse Stories by A. S. Byatt
Erika Viviane Costa Vieira (UFVJM)
Doutora em Literatura Comparada
This article delivers an analysis of A. S. Byatt’s intertextual strategies in The
Matisse Stories ([1993] 1994) in order to disclose the meanings of art in the
prosaic sphere. Focusing on issues related to how A.S. Byatt's stories draw upon
the work of the French modernist artist Henri Matisse 1869-1954, the concept of
ekphrasis is also discussed. It is also argued that Byatt’s short story collection
draws connections between Matisse’s artworks as “paratexts” and the role of art
in daily life. The idea of paratext is that as it appears in Gerard Genette (1987)
who describes it as the elements that frame and accompany the main text, such
as the author's name, the title, preface, illustrations related to the publication.
Therefore, it will be shed light on Byatt’s appropriation of Matisse’s artworks by
untangling her formal strategies, i.e. her use of visual arts in her short narrative,
in order to provide a reflection on the place and role of art in prosaic life.
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SIMPÓSIO 5 – 11 de novembro – 14:00 – 16:00

SALA GUNGA

FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ENSINO DE INGLÊS E PROCESSOS DE
INTERNACIONALIZAÇÃO NO PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRAS
Coordenadora:Prof. Dr. Anamaria Kurtz de Souza Welp (UFRGS)
O Programa Inglês sem Fronteiras (IsF) foi criado por iniciativa do MEC/SESu
com o objetivo de aprimorar a proficiência em língua inglesa do aluno
universitário brasileiro. As ações do Programa abrangem oferta de cursos de
inglês online através do My English Online (MEO), cursos presenciais de inglês
por meio dos NucLis (Núcleos de Língua Inglesa) instalados em 43 universidades
federais no país e Centros Aplicadores do TOEFL ITP. Nesse contexto, o IsF
tem se configurado como objeto potencial de pesquisa em diversas subáreas
dentro da Linguística Aplicada, entre as quais ensino de inglês mediado por
computador, formação de professores e políticas linguísticas. Este simpósio
propõe cinco trabalhos, de quatro universidades federais, que oferecem uma
reflexão acerca de perspectivas diferentes dentro do Programa.
Em
TRANSPONDO FRONTEIRAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
INGLÊS, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE DOCENTES: A
PERCEPÇÃO DE DOIS PROFESSORES INICIANTES e A CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE DO PROFESSOR NO PROGRAMA INGLÊS SEM FRONTEIRAS
são propostos estudos e reflexões sobre a formação de professores nos NucLis
da UFSCar, UFSC E UFRGS, respectivamente. Em DESIGN E INTERAÇÃO NO
MY ENGLISH ONLINE SOB UMA PERSPECTIVA DE ENGENHARIA
SEMIÓTICA é apresentada uma ponderação a respeito do design do MEO sob
uma perspectiva metacomunicativa. E, finalmente, em VOU TER UM BIRTHDAY
CHURRAS: ENGLISH TEACHING ASSISTANTS E A INTERNACIONALIZAÇÃO
EM CASA é debatido o papel dos English Teaching Assistants (ETAs) na UFRGS
sob a ótica da “internacionalização em casa” (internationalization at home, cf.
Knight, 2003).

Transpondo fronteiras na formação de professores de inglês
Prof. Dr. Eliane Hercules Augusto-Navarro (UFSCar)
Prof. Dr. Sandra Regina Butros Gattolin de Paula (UFSCar)
Nesta sessão apresentamos reflexões sobre os ganhos que o projeto inglês sem
fronteiras (IsF) tem trazido para a formação de professores de inglês como língua
estrangeira na UFSCar. Participam como professores no projeto alunos de
graduação e de pós-graduação, oportunizando experiências e reflexões
compartilhadas diversas e ricas para ambos os grupos. Dentre os ganhos em
sua formação acadêmica e profissional, os (alunos) professores destacam: o
trabalho em equipe com visões distintas; a reflexão conjunta, inclusive a partir
da observação das aulas de colegas; a oportunidade de ensinar alunos
universitários de variadas áreas e diferentes fases de formação; a possibilidade
de ensinar em cursos de preparação para exames de proficiência; o
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enriquecimento linguístico a partir do trabalho conjunto com as ETA’s (English
Teaching Assistants) designadas para apoio ao programa e a experiência de
desenvolver o próprio material didático para alguns dos cursos do programa. Por
meio de relatos orais e escritos apresentados em reuniões pedagógicas, os
professores do projeto IsF da UFSCar destacam, ainda, a importância que
atribuem à oportunidade de trabalhar em um grande projeto nacional.
Objetivamos compartilhar depoimentos e discutir implicações dessa experiência
para a formação de professores de inglês a partir de reflexões sobre teorias e
práticas.

Aprendizagem e desenvolvimento de docentes: a percepção de dois
professores iniciantes
Prof. Dr. Adriana Kuerten-Dellagnelo (UFSC)
A partir do ideário histórico-cultural de Vygotsky e, por via de consequência, da
concepção de que a aprendizagem humana decorre da inserção do ser humano
em atividades sociais e situadas, depreendemos a docência como fenômeno que
emerge e se desenvolve por meio do engajamento do professor na atividade de
ensino e aprendizagem. É com base nesse constructo que desenvolvemos o
presente estudo, que visa identificar em que medida e de que forma dois
professores iniciantes de Inglês, integrantes do Programa Inglês sem Fronteiras
de uma universidade federal do sul do país, percebem o rompimento e/ou o
reforço de suas crenças, assim como o seu próprio desenvolvimento enquanto
professores. Relatos de experiência e entrevistas subsidiam a pesquisa.
Resultados sinalizam zonas de desenvolvimento distintas e dinâmicas e
mostram a sala de aula como locus de aprendizagem e de ‘testagem’, tanto
quanto indicam as trocas com colegas de projeto e coordenadoras, bem como a
busca por leituras suplementares aos manuais dos materiais didáticos utilizados
como aspectos que incidem diretamente na intrassubjetividade dos professores
participantes.

A construção da identidade do professor no Programa Inglês sem
Fronteiras
Prof. Dr. Anamaria Kurtz de Souza Welp (UFRGS)
Prof. Dr. Simone Sarmento (UFRGS)
Prof. Me.William Kirsch (PPGLET UFRGS/FURG)
Este trabalho relata uma investigação acerca do desenvolvimento da identidade
de professores de inglês como Língua Adicional (LAd) no âmbito do Programa
Inglês sem Fronteiras (IsF) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). O estudo tem por objetivo acompanhar e observar o trabalho de 20
professores no que tange a sua atuação no IsF. Os dados aqui apresentados
foram gerados através das respostas dos professores a um questionário
elaborado para descobrir suas impressões em relação a quatro aspectos
diferentes: o Programa em si, o desenvolvimento de suas identidades como
professores, o desenvolvimento de sua prática docente e suas relações
interpessoais no contexto do Programa. Os resultados são analisados tendo em

59

conta a necessidade de uma formação de professores construída dentro da
profissão, trazida por Nóvoa (2009), ou seja, considerando-se a conexão entre
as dimensões pessoais e a identidade profissional neste contexto, à luz das cinco
perspectivas apresentadas pelo autor: práticas, profissão, pessoa, partilha e
público.

Design e interação no My English Online sob uma perspectiva de
engenharia semiótica
Prof. Dr.Vinícius Carvalho Pereira (UFMT)
No âmbito das ações do programa Inglês sem Fronteiras, o curso My English
Online (MEO) desempenha um papel essencial, uma vez que a matrícula ativa
nessa plataforma é condição para inscrição do aluno nas aulas presenciais do
programa IsF. No entanto, opções de design do MEO podem estar sendo
responsáveis pela baixa adesão dos alunos ao curso online, reduzindo
significativamente o universo de alunos elegíveis para as aulas presenciais.
Algumas dessas opções de design e o discurso pedagógico subjacente a essas
configurações técnicas serão analisadas neste trabalho, sob o viés da
Engenharia Semiótica, área da Interação Humano Computador que se volta para
a comunicabilidade de interfaces computacionais, com base em um arcabouço
linguístico. As contribuições aqui postuladas vão no sentido de refletir sobre o
design do MEO sob uma perspectiva metacomunicativa, a fim de identificar
opções técnico-pedagógicas que possam impactar negativamente na adesão
dos alunos ao curso.

Assistants NucLi UFRGS e a internacionalização em casa vou ter um
birthday churras: English teaching
Prof. Me. William Kirsch (PPGLET UFRGS/FURG)
Prof. Dr. Simone Sarmento (UFRGS)
Prof. Dr. Anamaria Kurtz de Souza Welp (UFRGS)
As discussões contemporâneas acerca da internacionalização do ensino
superior, catalizadas pela UNESCO (UNESCO/Council of Europe, 2001) e
presentes em todos os continentes do globo (Knight, 2003), têm trazido a olhos
vistos uma série de implicações para aqueles que se ocupam do ensino,
aprendizagem e avaliação de proficiência em línguas adicionais/estrangeiras.
Como ordem do dia, para esta apresentação, gostaríamos de propor atenção
analítica a um caso específico: a vinda dos English Teaching Assistants (ETAs)
para o Núcleo de Línguas (NucLi) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
como uma possível manifestação do que Knight (2003) chama de
"internacionalização em casa". De modo que, nesta apresentação, a linha
persuasiva adotada é de que as atividades desenvolvidas por esse grupo de
ETAs junto aos professores do NucLi UFRGS têm propiciado a criação de um
ambiente de hibridismo e trocas culturais dentro da instituição. Os dados foram
gerados por meio de observação participante e questionários abertos enviados
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aos ETAs via Google Forms e a alguns dos professores do NucLi, e parecem
sustentar empiricamente a asserção da frase anterior.
SIMPÓSIO 6 – 11 de novembro – 14:00 – 16:00

SALA IPIÓCA

LITERATURA E INCLUSÃO SOCIAL: A RECONSTRUÇÃO DO MARGINAL
PELA METÁFORA LITERÁRIA
Coordenadora: Vera Helena Gomes Wielewicki (UEM)
Narrativas literárias estão relacionadas com a vida da comunidade onde
se originam, estabelecendo uma relação epistemológica como um processo
dinâmico. Se consideradas desta maneira, como aponta Felski (2008), narrativas
literárias não são somente objeto de conhecimento, mas fontes de conhecimento
porque estudá-las implica familiarizar-se com as crenças de uma comunidade.
Felski (2008) acrescenta que narrativas literárias “surgem do contexto social e
voltam para ele”. Nesse processo, estabelecem um vínculo entre as formas de
experiência que apresentam e os eventos do dia a dia que recriam, contribuindo
para introduzir mudanças no contexto social. Embora possa ser arguido que
narrativas, por elas mesmas, não tenham o poder de mudar a sociedade,
recriando seres humanos em contextos sociais, através de sugestivas
metáforas, narrativas contribemi para relacionar o afetivo e o racional e assim
ajudam a criar entre os leitores uma consciência do contexto social que, por sua
vez, pode estabelecer um vínculo com o político. Essa visão de narrativas pode
ser estendida para a literatura mesma, e se faz relevante no caso de
comunidades marginalizadas em vários níveis. Em primeiro lugar, se o
sofrimento silencia as pessoas, a literatura não somente pode lhes devolver sua
voz como também pode contribuir para mudar sua condição; em segundo lugar,
encurta a distância com o Outro diferente; em terceiro lugar, muitas vezes às
narrativas literárias dessas comunidades chamadas marginais não é atribuído
valor literário, não somente pela qualidade do “literário”, mas porque seu
sofrimento é ignorado (Morris, 1996). Nesse contexto, neste simpósio propomos
discutir a literatura como um caminho para a inclusão social através de gêneros
literários, em língua inglesa, que reconsideram o contraponto entre a palavra
escrita e outras mídias; narrativas de grupos marginalizados que através da
reescrita procuram reescrever a história de suas culturas, e narrativas que
promovem reflexões sobre identidades sexuais antes silenciadas.

As narrativas de vida das mulheres dalit: a literatura como experiência
Cielo Griselda Festino (UNIP)
Jacques Ranciere (2011: 53) observa que mais do que criar obras de arte, os
artistas contemporâneos desejam sair do museu e “introduzir mudanças no
espaço do dia a dia, gerando novas formas de relacionamentos. Nesse contexto,
o objetivo deste trabalho é discutir o poder da literatura de tornar a experiência
em narrativas de vida que, eventualmente, possam produzir uma forma
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diferenciada de experiência social (Smith & Watson, 2010), através da leitura do
romance Sangati (1994) da escritora indiana dalit, Bama. Para dar visibilidade à
experiência das mulheres Dalit, Bama reescreve o gênero autobiografia,
conforme entendido no Ocidente, já que na sua narrativa a voz da comunidade
impõe-se sobre a voz do indivíduo. Ao assim o fazer, ela muda a qualidade e
estilo das narrativas canônicas, consideradas como literárias, e dá voz às
narrativas de comunidades silenciadas articuladas através de um diferente tipo
de estética.

Narrativas literárias: desmistificando identidades sexuais socialmente
desfavorecidas
Souzana Mizan (USP – Pós-doc)
No conto “Os porcos não podem voar”, Shyam Selvadurai narra a experiência de
conscientização da identidade sexual de Arjie. O conto, que é autobiográfico,
estabelece um “Eu” e suas ações, reflexões, pensamentos e lugar no mundo
(BRUNER, 1991, p. 67). No caso de Arjie, a identidade sexual desse “Eu” não
está harmonizada com a regularização que a sociedade faz do corpo
(FOUCAULT, 1979) e isso leva ao conflito. O menino de sete anos que sempre
brincou em “passar-o- dia” com as meninas percebe como o seu “Eu” será
formado e condicionado pelas normas morais de gênero de sua sociedade nativa
no Sri Lanka (BUTLER, 2005, 7). Selvadurai narra as experiências que
influenciaram na formação da identidade sexual de Arjie, e, dessa forma, ele
desestabiliza a autenticidade dos gêneros privilegiados. Através de uma
narrativa de descobrimento e uma perspectiva que vê a realidade com lentes de
criança, Selvadurai sensibiliza seu leitor com a realidade e como essa é vivida
por pessoas que se divergem das normas e papéis convencionais de gênero.
Assim, a construção da identidade de Arjie na narrativa envolve a compreensão
sobre o lugar que ele ocupa na sociedade e de que lugar ele fala. Acreditamos
que essas narrativas literárias de gênero que até pouco tempo atrás eram
silenciadas podem promover uma reflexão sobre essas identidades excluídas e
sua maior inclusão social.
Pós-colonialidade e práticas inclusivas no ensino de literaturas de língua
inglesa
Roberto Bezerra da Silva (UFS)
O presente trabalho objetiva situar a perspectiva pós-colonial como norte
epistemológico para o ensino de literaturas de língua inglesa e discutir seu
potencial para práticas de formação inclusiva. Para tanto, organiza o espaço póscolonial entre literatura, teoria e pedagogia, compreendidas como áreas a um só
tempo distintas e sobrepostas as quais se apresentam às escolhas do(a)s
educadore(a)s no processo de construção de suas práticas. A noção de inclusão,
quando ressignificada pela experiência pós-colonial, emerge como um conceito
complexo, atravessado pelas tensões e ambiguidades próprias dos
(des)encontros que caracterizam espaços de diferença e embate de poderes.
Haverá práticas pedagógicas inclusivas capazes de driblar as armadilhas do
silenciamento, da homogeneização e do individualismo? É minha compreensão
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que a formação crítica seja um ingrediente fundamental para sustentar o desejo
de justiça, particularmente, que a conscientização metacrítica seja indispensável
para acessar os mecanismos de tolerância e cumplicidade que somos capazes
de desenvolver diante do sofrimento e da exclusão do “outro”. Este estudo se
encerra com a breve apresentação de alguns exemplos do trabalho pedagógico
que tenho desenvolvido com o romance australiano Sorry, de Gail Jones, os
quais configuram tentativas de harmonizar minha própria prática com o
pensamento pós-colonial.

Ensino, agência e (re)inclusão social na terceira idade
Liliam Cristina Marins Prieto (UEM)
O objetivo principal deste estudo é analisar a relação entre ensino, agência e
(re)inclusão social em um grupo da terceira idade participante da disciplina
Literatura em língua inglesa e multimodalidades: Shakespeare e a telenovela na
Universidade da Terceira Idade (Unati/UEM). Quando não está mais ativo no
mercado de trabalho (o que pode acontecer após a aposentadoria), o idoso é,
na maioria das vezes, excluído da vida social como um cidadão participativo.
Assim, a Unati significa para os alunos da terceira idade mais que uma ocupação
de tempo, é a continuação do desempenho de um papel social. É nesse sentido
que o idoso, ao retornar para os estudos, é (re)incluído na sociedade por fazer
parte de uma comunidade, no caso, universitária. Na Unati, o ensino é baseado
na co-construção da agência entre docentes e discentes, um processo que
envolve o diálogo, a troca de experiência e a construção de significados entre os
envolvidos na educação. Esse enfoque valoriza o idoso, que carrega muitas
experiências de vida e de conhecimento, mas que nem sempre é ouvido. Neste
estudo, serão abordadas considerações teóricas sobre inclusão (VELLAS,
2009), ensino e agência (GIROUX, 1997).

Língua inglesa e adolescência: uma possibilidade de educação pluralista
através do multiletramento crítico e o hard rock
Vera Helena Gomes Wielewicki (UEM)
O objetivo deste trabalho é discutir uma abordagem de vertentes pesadas (hard)
de rock’n roll em inglês no ensino médio a partir de uma perspectiva multimodal.
Para tanto, as canções são analisadas em termos de sua musicalidade e
literariedade e o hard rock é considerado como um complexo movimento cultural,
historicamente constituído. A estética da violência presente no cenário rock’n roll,
em particular focalizada no abuso de drogas e álcool, é analisada da perspectiva
dos multiletramentos para uma construção de identidades e formação crítica de
adolescentes. Acredita-se que, através de uma abordagem crítica da temática
das drogas na adolescência, do hard rock como movimento cultural, de uma
leitura literária das letras das canções, paralelamente à apreciação de sua
linguagem musical, seja possível discutir a inclusão social de um grupo de jovens
normalmente marginalizado por sua associação corrente com a violência. O
trabalho é fundamentado teoricamente em Lévy (2010), Kress (2000) e Kalantzis
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e Cope (2000) para conceitos de multiletramentos e em Walser (1993) para a
crítica da linguagem musical. São discutidas canções das bandas
estadunidenses Metallica e Guns N’ Roses.
SIMPÓSIO 7 – 14 de novembro – 14:30 – 16:30

SALA JACARECICA

GÊNERO E NARRATIVA CONTEMPORÂNEA: ESPAÇO DE REVISITAÇÃO

Coordenadora: Cláudia Maria Ceneviva Nigro - UNESP/IBILCE
A proposição das comunicações reunidas neste simpósio constitui-se na
discussão sobre como as relações de gênero estão inseridas no discurso de
críticos, poetas, narradores e personagens, cuja base se apoia nas relações de
poder, em ensaios críticos, poesias e narrativas contemporâneas, de escritoras
chilenas, norte-americanas, entre outras. Para discutir a questão da constituição
identitária das personagens em foco, no que se refere às representações de
feminilidade e masculinidade nas obras, parte-se de discussões teórico-críticas
sobre gênero e sexualidade, com base em autores que, como Judith Butler
(2003), levam em consideração o caráter performativo da linguagem, e seus
possíveis efeitos, para tratar destas demandas. Para Butler, por exemplo, a
linguagem pode ferir tanto quanto uma agressão física; seja por meio de ofensa,
de chistes ou das políticas de representação no âmbito das quais as escolhas
linguísticas ocorrem. Por meio das posições escolhidas pelas personagens das
narrativas, buscamos uma reflexão sobre o construir-se nas sociedades
segregacionistas mencionadas. Avaliando, com Butler, que o gênero é o índice
linguístico da oposição política entre os sexos, este simpósio pretende discutir a
reivindicação discursiva como uma possibilidade de nomear-se feminino,
masculino, queer, entre outros. As feminilidades e as masculinidades marcamse, então, pelas práticas identitárias apoiadas nos desejos dos corpos.
Palavras-chaves: Gênero; Crítica; Narrativa; Identidade.
Descrição dos trabalhos: Esse simpósio contém cinco trabalhos. Todos eles
apresentam discussões sobre gênero. A ideia é trazer diversas perspectivas
sobre gênero em ensaios críticos, poesias e narrativas contemporâneas. A
coordenadora mostra como o gênero é construído em duas personagens do
último romance de Sue Monk Kidd. A professora Maria Cristina Martins
demonstra o gênero na revisão da literatura de contos de fada. A professora
Alice Cunha de Freitas discute a representação do feminino em dois romances
da escritora chilena Isabel Allende, traduzidos para o inglês. O professor Ivan
Ivan Marcos Ribeiro analisa como as escritoras norte-americanas Anne Sexton
e Susan Glaspell utilizaram o conceito de ideia da diferença de Elaine Showalter.
A professora Fernanda Aquino Sylvestre apresenta como as personagens
femininas nos contos do autor norte-americano Robert Coover reinscrevem
contos de fada.

A narrativa com asas: gênero e raça em Sue Monk Kidd
Cláudia Maria Ceneviva Nigro - Profa. Adjunta UNESP/IBILCE
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A proposição desta comunicação constitui-se na discussão sobre as relações de
gênero e raça na narrativa contemporânea de Sue Monk Kidd (2013), intitulada
A invenção das asas. No romance de Kidd, duas personagens, Sarah Grimké
(aristocrata branca) e Hetty encrenca (escrava negra), expõem dúvidas em
relação ao papel da mulher no contexto da sociedade patriarcal da América
sulista, desde a infância até a idade adulta. Conforme b. Hooks, quando diz do
desafio de enfrentamento do sexismo na vida negra, o peso da tradição pode
causar também um compromisso imposto na virilidade e na violência contra
todas as mulheres, principalmente as negras. O romance é narrado pelas duas
personagens. As narradoras de Kidd mostram questionamentos sobre a tradição
escravocrata e o lugar da mulher e do homem, construindo identidades em
batalha por argumentos que as sustentem. Os eventos apresentados são
descritos por, no mínimo, dois pontos de vista (o de Sarah, o de Encrenca), mas
também refletem outros, como, por exemplo, das mães, do pai e da sociedade.
O jogo dos pontos de vistas não só encantam o leitor, mas potencializam o tema
exposto. Assim, pretendo mostrar como a escritora escolhe problematizar na
contemporaneidade, pela forma que tem asas e não se assenta, o peso social
refletido em práticas de narrativa reveladora.
Palavras-chaves: Gênero; Raça; Sue Monk Kidd; A invenção das asas.

A história não foi bem assim... : a lenda do Barba Azul nas releituras The
Bloody Chamber de Angela Carter e Bones, de Francesca Lia Block
Maria Cristina Martins – Professora Doutora UFU
Este trabalho focaliza os contos The Bloody Chamber, da escritora inglesa
Angela Carter e Bones, da americana Francesca Lia Block, que releem, de forma
transgressora, a conhecida história do marido assassino, Barba Azul, a partir da
perspectiva da esposa. O vilão de Carter, o “Marquês, não possui a famosa
barba azul e nos é apresentado como um perito colecionador de material
pornográfico, o que propositadamente o liga à famosa figura do Marquês de
Sade, romancista e pornógrafo francês. O de Lia Block, por sua vez, tem
cavanhaque e é “um verdadeiro mecenas das artes”. Tomando como base o
conceito de “re-visão”, de Adrienne Rich, as noções de táticas narrativas
revisionistas de Rachel Blau DuPlessis e a teoria da carnavalização de Mikhail
Bakhtin, o propósito central desta discussão é apontar o impacto revisionista das
duas releituras, no que concerne às questões de gênero, identificando os novos
rumos dessas narrativas e como elas desestabilizam e subvertem frontalmente
significados e mensagens cristalizados pela história tradicional.
Palavras-chaves: Adrienne Rich; Angela Carter; Lia Block; Barba Azul

Mulheres de fibra: a representação da força feminina nas traduções em
inglês de A Soma dos Dias e A Ilha sob o Mar, de Isabel Allende
Alice Cunha de Freitas – Professora Adjunta UFU
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Este trabalho tem como objetivo apresentar uma visão a respeito da
representação feminina nas obras contemporâneas A Soma dos Dias e A Ilha
sob o Mar, da escritora chilena Isabel Allende, à luz dos pressupostos teóricos
da Pragmática e da Linguística Crítica. Buscamos, em especial, identificar e
discutir as políticas de nomeação adotadas e as políticas de representação no
âmbito das quais elas acontecem. Levando em consideração traços da própria
vivência da autora, buscamos analisar, nas referidas obras, as questões políticosociais e o papel exercido pela mulher na mediação dessas questões.
Procuramos mostrar quais são os recursos utilizados pela autora para
problematizar questões ligadas a lutas, conquistas, crueldade e submissão,
vivenciadas pelas personagens, e para retratar a força e a fibra da alma feminina,
evidenciando quais são os traços mais fortes e convergentes nas personalidades
ali retratadas. A análise focaliza as estratégias usadas pela autora para dar voz
àquelas mulheres, por tanto tempo silenciadas, que passam a agir como sujeitos
independentes e responsáveis por transformações sociais.
Palavras-chaves: Representação feminina; Isabel Allende; Tradução
The wilderness and the different in Anne Sexton’s Cinderella and in Susan
Glaspell’s Trifles
Ivan Marcos Ribeiro (UFU)
This work aims to analyze how the American writers Anne Sexton and Susan
Glaspell inserted in their writings the idea of difference. This idea raised from the
concepts of Elaine Showalter, as described in “Feminist Criticism in the
Wilderness”, as well as in “Do Women Write Differently?”, by Mary Eagleton. In
Cinderella, what we perceive is how Sexton’s own biography should serve as a
background for her poem(s) and how she scorns the Canon by imposing a
woman’s point of view as the reality of a gender. One can see that the same
seems to happen in Glaspell’s Trifles in terms of intensity; thus, the different
appears, allowing the women’s (double) voice to gain expression. In a time when
feminist criticism has had a wide projection, giving women literature an
outstanding projection, these authors represent the core of feminism among other
representative writers and writings. Therefore, in analyzing these two works, one
tends to detect how differently women can write, and it will also serve as a basis
for discussion of the term “wilderness” in Showalter’s theory, as well as the
feminists’ conception of difference.
Key Words: Anne Sexton; Susan Glaspell; Elaine Showalter

Revendo o papel das personagens Bela, Chapeuzinho Vermelho e Bela
Adormecida em narrativas de Robert Coover
Fernanda Aquino Sylvestre (UFU)
O objetivo desse trabalho é verificar como o autor norte-americano Robert
Coover relê contos de fadas tradicionais em seus contos pós-modernos. Mais
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especificamente, pretende-se analisar o papel das personagens femininas no
conto “The door: a prologue of sorts” e na novela “Briar Rose”. No conto, o autor
reconfigura o papel de Chapeuzinho Vermelho e de sua avó, representada por
Bela, do tradicional conto de fadas “A Bela e a Fera”. A história mostra uma
Chapeuzinho bastante diferente da tradicional, uma garota que deseja encontrarse com o lobo e imagina jogos sexuais com o animal. Bela, por sua vez, é uma
senhora frustrada que acredita poder convencer a neta por meio de suas
experiências. No entanto, Bela não parece ser o melhor modelo feminino para
Chapeuzinho, já que nunca conseguiu ser feliz no amor e nem mesmo fazer com
que a Fera se transformasse em príncipe. Viveu uma vida infeliz ao lado de uma
besta traidora e grosseira. Em “Briar Rose”, a personagem central a ser
analisada é Bela Adormecida, que sonha incessantemente e mistura realidade
com o conteúdo sonhado, enquanto aguarda um príncipe que está mais
preocupado com ele mesmo do que com a missão de salvar a Bela Adormecida.
Palavras-chaves: Robert Coover; Contos Pós-Modernos

SIMPÓSIO 8 – 14 de novembro – 14:30 – 16:30

SALA GUNGA

DESENVOLVIMENTO
DE
COMPETÊNCIAS
LINGUÍSTICAS
E
PROFISSIONAIS DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA EM PRÉSERVIÇO: DESAFIOS E EXPECTATIVAS
Coordenadora: Beatriz Gama Rodrigues (UFPI)
Neste simpósio, reunimos formadores de professores de línguas de diferentes
instituições de ensino e interpretamos atividades focadas em questões de
fonética, aprendizagem mediada por computador, letramentos, tecnologias
digitais e narrativas de aprendizagem, e realizadas com alunos de Letras Inglês.
Apresentamos e analisamos essas experiências para compreender o processo
de ensino-aprendizagem de línguas de professores em pré-serviço e
pretendemos promover uma discussão acerca do desenvolvimento de
competências necessárias para a atuação profissional dos participantes.
Observamos que temos desafios em nossos cursos de formação de professores
de línguas e que é importante desenvolvermos mais pesquisas e discussões
sobre o que os formadores de professores têm feito em suas instituições e,
principalmente, de que forma as atividades executadas estão contribuindo para
que os principais atores deste processo, os alunos dos cursos de Letras,
desenvolvam as competências necessárias para o exercício de sua profissão e
se sintam mais confiantes para auxiliar seus (futuros) alunos no processo de
ensino-aprendizagem de línguas. Os trabalhos aqui reunidos descrevem
algumas tarefas e experiências executadas em diferentes regiões brasileiras
com um objetivo em comum – desenvolvimento de competências linguísticas e
profissionais de professores de língua inglesa em pré-serviço. Esperamos que
as narrativas e reflexões que serão apresentadas possam contribuir para que
todos os envolvidos no processo de formação de professores e de ensino-
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aprendizagem de línguas discutir e analisar o que podemos fazer juntos para
termos cada vez mais sucessos e novos desafios nessa área.

Estratégias de ensino de língua inglesa: símbolos fonéticos e connected
speech no processo de aprendizagem
Polliana Cristina Estevam (UFTM)
Esta comunicação tem como objetivo principal apresentar exemplos de
estratégias de ensino-aprendizagem pensadas à luz da Teoria das Inteligências
Múltiplas (GARDNER, 2000), e discutir sobre a prática docente nas aulas de
língua inglesa com outros formadores do país. Alguns dos alunos que iniciam o
estudo de uma língua estrangeira demonstram muita insegurança e com ela
trazem muitos bloqueios, principalmente na compreensão e reprodução dos
sons desta nova língua. Por perceber o perfil mencionado, no segundo período
do curso de Letras da UFTM, na disciplina de Língua Inglesa II, elaborei uma
atividade utilizando música com a finalidade de afirmar aos estudantes que, por
meio do conhecimento dos símbolos fonéticos e de connected speech, é possível
reconhecer e reproduzir facilmente estes sons. Depois que os alunos
conheceram cada fonema e souberam como identificar cada som representado
por eles, o aproveitamento nos exercícios de listening, foi bem maior que nas
aulas anteriores à tarefa em questão. Um ponto importante foi observar o quanto
nossas práticas influenciam na formação dos nossos futuros professores. Alguns
trabalhos orais foram sugeridos como parte das avaliações da disciplina. Os
alunos teriam que fazer uma oral presentation, na metade do semestre, sobre
arte e o mesmo sobre literatura, no final do semestre. A maioria deles
desenvolveu, em suas apresentações, propostas didáticas para auxiliar na
compreensão do tema e na interação entre eles, pois diziam que estavam
tentando facilitar a aprendizagem assim como na atividade de música.
Palavras-chave: aprendizagem de língua inglesa; fonologia; connected speech.

VoiceThread: A comunicação e o silêncio no ensino e aprendizagem de
Língua Inglesa por licenciandos da Ufac.
Queila Barbosa Lopes (UFAC)
Este trabalho apresenta um relato de experiência que teve como principais
atores os alunos do 6º período de Letras Inglês da Universidade Federal do Acre.
Discutindo a IMC - Interação Mediada por Computador - (PRIMO, 2007), analiso
questões suscitadas no decorrer da disciplina em que as atividades foram
propostas, a saber, Língua Inglesa VI. Considerando que há alguns alunos com
dificuldade em comunicar-se em sala de aula e ainda diante da quase
impossibilidade de auxiliar individualmente os alunos durante as aulas no
desenvolvimento de suas habilidades de produção oral, propus o uso de uma
ferramenta virtual, criamos assim uma rede no Voicethread, para que
ampliássemos a temporalidade e a espacialidade da ‘sala de aula’. A disciplina
foi ministrada num curso de Licenciatura, desse modo, entendi ser relevante
ajudar os acadêmicos na compreensão de que os conhecimentos desenvolvidos
poderiam contribuir no exercício de sua profissão não apenas por ajuda-los a
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retificar problemas com as habilidades linguísticas voltadas para a oralidade,
mas inclusive os auxiliando a conhecer novas possibilidades para o ensino e
aprendizagem da Língua Inglesa (LI). Os acadêmicos relataram a importância
da utilização de novas tecnologias/ferramentas durante a formação como
maneira de melhor os preparar para contribuir com a capacidade comunicativa
de seus futuros alunos de LI.
Palavras-chave: Professor; Formação; Interação Mediada Por Computador;
Língua Inglesa; VoiceThread

Caminhos incertos e ubíquos: reflexões acerca da formação de
professores na era digital
Fabrício Tetsuya Parreira Ono (UFRR)
Este trabalho tem como objetivo discutir práticas de sala de aula do primeiro
semestre de um curso de graduação em Letras – Inglês, na disciplina de Língua
Inglesa I sob a ótica dos letramentos, multiletramentos e a influência da
linguagem das novas tecnologias. Conforme Ono e Landim (2013), precisamos
de “mais investigações no campo da formação de professores de línguas no que
se refere ao uso de tecnologias e colaboração, que hoje percorre um caminho
coletivo, ubíquo e incerto. Além disso, as tecnologias servem para ampliar o que
já existe ou criar novas possibilidades (WARSCHAUER, 2002). Apresentam-se,
assim, nesta discussão, duas experiências realizadas com os professores préserviço, nas quais eles foram expostos a situações onde tiveram que lidar com
questões relacionadas à tecnologia digital e que não vinham acompanhadas de
modelos pré-estabelecidos, sugerindo que utilizassem de conhecimentos
prévios, a colaboração e com as incertezas que aconteceriam no decorrer da
execução. Na primeira tarefa proposta, os atores tiveram que enviar e-mails para
alunos do primeiro semestre de Letras –Inglês da UFAC, no qual eles se
apresentavam e, conforme seus conhecimentos, narrassem um pouco de suas
vidas. Na segunda tarefa, eles deveriam apresentar um portfólio digital das
experiências vivenciadas durante o curso de Língua Inglesa I. Desta forma, após
a execução das atividades, os participantes foram entrevistados com o fim de
mostrar suas interpretações e ressignificações acerca das práticas propostas.
Portanto, durante esta apresentação, serão apontados como os futuros
professores lidam com a colaboração, as incertezas e a ausência de modelos.
Palavras-chave: formação de professores; tecnologia digital; letramentos.

Narrativas de alunos de um curso de Letras Inglês sobre atividades
realizadas a partir da aprendizagem colaborativa.
Beatriz Gama Rodrigues (UFPI)
O objetivo desta apresentação é descrever e analisar trechos das narrativas
produzidas por alunos do sétimo período do curso de Letras Inglês da UFPI. A
aprendizagem colaborativa, como atividades desenvolvidas pelos alunos, sem
interferência do professor, será discutida a partir das pesquisas executadas por
Tinsmann et al. (1990); High (1993); Aoki (1999); Ghait (2002); Figueiredo
(2006). Foram utilizadas narrativas por acreditarmos que esse método de coleta
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de dados possibilita conhecer como os significados são construídos ao longo das
experiências humanas, captando sua subjetividade e dando voz aos
participantes da pesquisa, conforme Telles (2002) e Clandinin e Connely (1995).
Durante o primeiro período de 2014, na disciplina de Habilidades Integradas em
Língua Inglesa VII, propusemos aos alunos que se dividissem em duplas. Cada
dupla ficou responsável por selecionar e escolher o tema que iriam desenvolver
durante as aulas. Todo o material a ser utilizado deveria ser autêntico, sendo
selecionado pela própria dupla, assim como o planejamento das aulas. As
narrativas foram produzidas em dois momentos. Primeiramente, após as últimas
aulas ministradas por duplas, fizemos uma sessão reflexiva, na qual os alunos
individualmente responderam perguntas subjetivas sobre as atividades,
analisando se haviam atingido seus objetivos e quais seriam os aspectos
positivos e negativos que haviam observado em todas essas aulas.
Posteriormente, cada aluno entregou uma narrativa em que descrevia seu
processo de aprendizagem da língua antes e durante o curso de Letras Inglês,
além de seu processo de formação de professor em pré-serviço. Esperamos que
a apresentação dessas narrativas provoque discussões e novas pesquisas sobre
a utilização de aprendizagem colaborativa e pesquisa narrativa no processo de
formação de professores de línguas em nossas instituições de ensino superior.
Palavras-chave: Aprendizagem colaborativa; pesquisa narrativa; formação de
professores de línguas.
SIMPÓSIO 9 – 14 de novembro – 14:30 – 16:30

SALA IPIÓCA

NOVAS PROPOSTAS PARA A FORMAÇÃO DOS DOCENTES DE LÍNGUAS
Coordenadores: Maria Eugenia Witzler D’Esposito (Faculdade Cultura Inglesa)
Rogério da Costa Neves (UERJ)
Um dos grandes desafios a ser enfrentado e superado pelas instituições de ensino
superior é oferecer uma experiência de formação docente pré-serviço e em serviço que
possibilite inserção no campo profissional, uma vivência e reflexão acerca da realidade
da sala de aula, da prática docente e do ensino-aprendizagem de línguas em vários
contextos, além da própria formação. Acreditamos que seja necessário repensarmos e
revisitarmos os espaços de formação, rompendo com práticas consolidadas do
paradigma tradicional e indo ao encontro do paradigma emergente ou complexo (Morin,
1990/2008, 1999/2006, 2005/2006; Moraes, 1997/2006; entre outros), buscando novas
propostas, possibilidades e parcerias que contemplem novas visões e concepções
acerca da formação do professor de línguas. O objetivo deste simpósio é reunir
professores formadores que apresentem e compartilhem experiências que narrem
propostas de formação tais como a tutoria e a residência docente. Por meio do
compartilhamento das vivências, o intuito é ter contato com novas propostas de
formação de professores de línguas que nos permitam refletir acerca do tema, levando
a novas buscas e alternativas de prática em nossos contextos de atuação que
possibilitem o desenvolvimento de saberes e levem os professores em formação a
conhecerem e a enfrentarem a transição entre a universidade e o mundo do trabalho.
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A Tutoria na formação de docentes de língua inglesa
Maria Eugenia Witzler D’Esposito (Faculdade Cultura Inglesa)

Esta comunicação tem o objetivo de apresentar a tutoria que se caracteriza como uma
nova proposta e um novo espaço de formação pré-serviço e em serviço de professores
de língua inglesa em uma licenciatura de letras – Inglês, em uma instituição particular e
sem fins lucrativos de ensino superior na cidade de São Paulo. A tutoria faz parte da
matriz curricular interdisciplinar do curso ao longo dos quatro anos de formação, sendo
entendida como um espaço complexo de acompanhamento e orientação contínuos do
ensino-aprendizagem e de aprimoramento da formação do graduando (Morin, 2005,
2006, 2008, 2011, 2013; Moraes, 2006, 2008). O intuito é oferecer aos professores em
formação pré-serviço e em serviço atividades que possibilitem a produção de
conhecimento crítico, reflexivo e transformador; autonomia intelectual, pessoal e
acadêmica, bem como o desenvolvimento de habilidades de estudo e de pesquisa que
enfatizem o aprender a aprender, a fazer e a ser professor. Nesta comunicação
apresentarei os principais aspectos que caracterizam esta proposta de tutoria para a
formação de docentes de língua inglesa (Nieto; Munõz; Santaolalla; García & González,
2005, Pérez, 2006, Fernández, 2011, entre outros) relacionando-os com a matriz
curricular e os diferentes momentos que a comporão.

Avaliação subjetiva da Residência Docente em narrativas de professores
Denir Camacho Ferreira (Colégio Pedro II)
Liliane Machado (Colégio Pedro II)
Aprimorar o processo de formação continuada do professor configura-se como uma das
maiores questões da educação brasileira contemporânea. A sala de aula, com
demandas permanentemente renovadas, torna-se, para muitos professores, um espaço
desafiador que precisa ser pensado e ressignificado em um contínuo, por meio de
mecanismos que lhes possibilitem a necessária atualização profissional. Nesse sentido,
a Residência Docente têm-se apresentado como um novo instrumento de que as
instituições de ensino podem-se valer para alcançar essa finalidade. Esta comunicação
visa verificar, através da leitura crítica de narrativas de residentes docentes, a avaliação
subjetiva desses professores em relação à contribuição do instrumento citado para a
melhoria efetiva de suas práticas educativas. As narrativas aqui investigadas são
resultantes da produção de memoriais, escritos pelos professores residentes como parte
das exigências para o cumprimento do curso do Programa de Residência Docente
(PRD), oferecido por uma instituição de ensino, ligada à rede federal de educação, e
localizada na cidade do Rio de Janeiro. Como metodologia de análise, utilizamos uma
abordagem hermenêutico-fenomenológica (van Manem, 1990; Freire, 2005, 2008).

A visão de professores-formadores de um curso de formação continuada
Rogério da Costa Neves (UERJ)
A formação continuada do professor de línguas tem assumido diferentes formas nas
últimas décadas. Em 2011 houve a criação do Programa de Residência Docente (PRD),
uma especialização para professores recém-formados do quadro permanente da rede
pública de ensino do estado do Rio de Janeiro, que objetiva desenvolver, nesses
docentes, competências que complementem sua formação acadêmica. Para tal, o
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residente, como são chamados, desfrutam de um ambiente escolar de reconhecida
excelência. Essa experiência possibilita colocar lado a lado professores recémformados com professores da instituição (Supervisores e Coordenadores),
complementando a formação do residente em questões relacionadas ao ensinoaprendizagem e aspectos da vida escolar. O programa pretende também dar aos
residentes condições de aplicação de novas metodologias e estratégias pedagógicas
em suas instituições de origem, incrementando os resultados de aprendizagem de seus
alunos. Discuto, nesta comunicação, o processo pelo qual passam professores da
instituição na qual é desenvolvido o projeto ao se tornarem formadores sem que para
isso tenham recebido formação específica, buscando identificar os recursos utilizados
por esses profissionais e como eles avaliam seu trabalho. A abordagem metodológica
usada é a hermenêutico-fenomenológica (van Manen, 1990; Freire, 2007, 2009) e os
textos são interpretados pelas teorias da complexidade (Morin, 2006, 2008; Moraes,
2008, 2010).

SIMPÓSIO 10 – 14 de novembro – 14:30 – 16:30

SALA TABUBA

TRANSCULTURALIDADE E IDENTIDADE SOCIAL: PRÁTICAS
POLÊMICAS NA APRENDIZAGEM DE INGLÊS NO BRASIL

E

Coordenador: Joel Austin Windle, UFOP
Este simpósio tem como objetivo analisar a relação entre transculturalidade e a
construção de identidade social em contextos de aprendizagem de Inglês.
Muitas vezes, a dimensão intercultural da aprendizagem de inglês é reduzida a
uma familiarização com uma cultura estrangeira, definida pelo Estado-nação
anglófono. Da mesma forma, a competência comunicativa, um dos objetivos da
abordagem comunicativa de ensino de línguas, é vista na adequação do
aprendiz ao padrão cultural do falante nativo ideal (Rajagopalan, 1999).
Questionamo-nos sobre essa visão, colocando no encontro transcultural a
construção de novas identidades sociais híbridas, os conflitos de valores e a
resistência às normas culturais veiculadas pelo ensino de inglês no Brasil. Os
trabalhos apresentados neste simpósio contribuem para um engajamento teórico
aos conceitos de competência comunicativa intercultural (ALPTEKIN, 2002),
cosmopolitismo (SOUSA SANTOS, 1997), capital subcultural (KENWAY, 2004),
e comunidade de prática (WENGER e LAVE, 1991). As apresentações mostram
como as práticas de ensino-aprendizagem de inglês no ensino básico e superior,
bem como as de contextos não-formais, estão intimamente ligadas às questões
de identidade social. Temos como enfoque as tensões e polêmicas geradas no
encontro trans e intercultural, inclusive sobre identidade racial e sexualidade,
destacando novas possibilidades de lidar com esses temas na sala de aula e
fora dela.

O desenvolvimento da competência intercultural dos alunos de Letras da
Universidade Federal de Ouro Preto
Anelise Fonseca Dutra (UFOP)
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O conhecimento de uma língua estrangeira vem sendo apontado há anos como
não apenas um direito, mas uma necessidade de alunos em todo o país. No
entanto, desenvolver a competência comunicativa como originalmente descrita
por Canale & Swain (1980) não é suficiente para preparar os alunos para uma
visão intercultural que os leve a conhecer diferentes culturas e relacioná-las com
a sua própria. A ideia que existe apenas uma possibilidade de fala baseada em
um nativo ideal é frequente e, por vezes, impede alunos e professores não
nativos de se tornarem mais autônomos no processo de ensino e aprendizagem
da língua inglesa considerada aqui língua internacional (Alptekin, 2002). No
entanto, para que uma competência comunicativa intercultural seja
desenvolvida, é preciso um ensino específico que vai além das aulas baseadas
em uma chamada cultural americana ou inglesa. É neste contexto que vem
sendo desenvolvido um trabalho na UFOP com professores de diferentes
nacionalidades com o intuito de tornar o ensino menos restrito a um ideal utópico.
Os resultados começam a apontar mudanças na forma dos alunos encararem o
ensino do inglês, apesar da resistência de muitos a largarem a imagem do falante
nativo que deve ser imitado tanto linguística como culturalmente.
Palavras-chave: competência intercultural, língua internacional, ensino

A construção de identidades culturais hibridas na participação em redes
sociais multilíngues
Joel Austin Windle (UFOP)
Esta comunicação apresenta resultados de uma pesquisa sobre a participação
de jovens brasileiros das camadas sociais populares e médias em redes sociais
multilíngues. Apresento o caso de uma comunidade online, administrado por
um adolescente de uma comunidade popular da baixada fluminense, cujos
60.000 membros usam uma mistura de African American Vernacular English e
português para comentar sobre músicas e celebridades. Esse fenômeno
apresenta elementos linguísticos interessantes (code-switching, interlinguagem,
sintaxe e morfologia), além de colocar questões de identidade social, sexual, e
racial, pois, por exemplo, a página se define como tratando de um público negro
e muitos dos participantes adotam a ‘persona’ de alguma diva americana nas
suas falas. A criação de ‘macros’, vídeos, e paródias implica práticas de
letramento multimodal e certas referências sub-culturais que promovem o
desenvolvimento de uma comunidade que relaciona o mundo cultural afroamericano ao da favela brasileira. A análise se baseia em teorias de hibridismo
e cosmopolitismo (HARPER et al., 2010), cujo reflexo linguístico se encontra nos
conceitos de interlinguagem, translinguagem, e superdiversidade (BLOMMAERT
e RAMPTON, 2012; SURESH CANAGARAJAH, 2007, 2013; MUÑOZ LUNA,
2010).
Palavras-chave: letramento multimodal, hibridismo, translinguagem.
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Transculturalidade, homossexualidade, homofobia e educação de L.E.:
diálogos possíveis?
Daniel de Mello Ferraz (UFES)
Um dos grandes desafios que se coloca à área de educação em/de línguas
estrangeiras no país é contemporaneamente discutir e lidar com as
multiciplicidades de filosofias, teorias, propostas e práticas pedagógicas. Nas
OCEM-LE (MEC, 2006), por exemplo, propõe-se a possibilidade de se conciliar
as práticas pedagógicas vigentes (ensino de línguas focalizado na aprendizagem
linguística) com práticas sócio-culturais e críticas que levam em consideração as
questões globais, locais, culturais e cidadãs. Corroborando tal desafio, este
trabalho investiga a transculturalidade (MAROTTA, 2014; TAVARES e
BRYDON, 2013) e as identidades sociais de gênero (LOURO, 1997; ERIBON,
2008) na visão de estudantes de Letras de uma universidade federal brasileira.
O enfoque foi a discussão de como os estudantes de línguas estrangeiras (língua
inglesa, mais especificamente) abordam os temas da sexualidade e gênero,
principalmente a homossexualidade e homofobia (BORRILO, 2010; GARCIA,
2009, GREEN, 2000), sob a perspectiva de educandos e de futuros professores.
Num primeiro momento, apresento o arcabouço teórico da pesquisa para, então,
problematizar algumas das discussões e interpretações dos referidos
estudantes. Ao final, sugiro aprofundamentos e diálogos sobre esses temas que
estão presentes em nossas aulas, nas mídias, nas decisões políticas e
educacionais em todos os âmbitos no país.
Palavras-chave: transculturalidade, homossexualidade, homofobia e educação
de/em L.E.
SIMPÓSIO 11 – 14 de novembro – 14:30 – 16:30

SALA CORURIPE

FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUAS: RESSIGNIFICAÇÕES A
PARTIR DE UM ENSINO COM BASE EM GÊNEROS TEXTUAIS
Coordenadora: Maria Izabel Rodrigues Tognato (UNESPAR)

Este simpósio tem por objetivo fomentar discussões acerca da formação do
professor de línguas envolvendo questões da educação inicial e/ou continuada
de professores, em práticas pedagógicas no ensino de línguas na Educação
Básica ou no Ensino Superior no sentido de contribuir para enfrentarmos
desafios como professores de línguas. No quadro do Interacionismo
Sociodiscursivo (ISD), as pesquisas têm focado especificamente questões
relacionadas à linguagem e à educação no processo do desenvolvimento
humano, abrangendo ações investigativas em diferentes elementos constitutivos
do trabalho educacional, tais como: alunos, professores e ferramentas de
mediação. Um exemplo disso são alguns projetos escolares envolvendo outras
áreas de conhecimentos e outras esferas sociais. Para tanto, pautamos nossos
trabalhos, na perspectiva do
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD)
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(BRONCKART, 1999/2007), no ensino com base em gêneros textuais
(BAKTHIN, 2003; SCHNEUWLY E DOLZ, 2004), considerando a linguagem
como prática social, e nas noções de sequências didáticas e capacidades de
linguagem (BAKHTIN, 2003; SCHNEUWLY E DOLZ, 2004; SCHNEUWLY,
DOLZ E NOVERRAZ, 2004; MACHADO E CRISTOVÃO, 2006; CRISTOVÃO,
2009, 2011; MACHADO E LOUSADA, 2010), bem como em uma abordagem
transdisciplinar, tomando por base a perspectiva Dialógica da Linguagem
(BAKHTIN, 2003), da Psicologia da Linguagem (BRONCKART, 1999/2007), da
Psicologia Histórico-Cultural (VYGOTSKI, 1988), da Psicologia do Trabalho
(CLOT, 1999/2006), da Ergonomia da Atividade (FAÏTA, 1997, 2002) e da
Pedagogia Crítica (FREIRE, 1985, 1996, 2009). Os resultados gerais destes
trabalhos apontam para possíveis (re)configurações da formação inicial e/ou
continuada em diferentes contextos de formação e desenvolvimento como
contribuições para ressignificar questões relacionadas à situação de trabalho do
professor de línguas.

A formação de professores de línguas estrangeiras: trabalho e desenvolvimento na
práxis docente pela ótica de diários de leitura e produção textual em língua inglesa
Maria Izabel Rodrigues Tognato (UNESPAR)
Vera Lucia Lopes Cristovão (UEL-PR)

A formação docente tanto inicial como continuada de professores de línguas
estrangeiras, mais especificamente, de Língua Inglesa, tem apresentado
desafios constantes. Um deles é o ensino de língua articulado ao trabalho de
formação na educação inicial de professores de Língua Inglesa. Nosso trabalho
ancora-se nos pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo
Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999/2007), no ensino com base em
gêneros textuais (BAKTHIN, 2003; SCHNEUWLY E DOLZ, 2004), considerando
a linguagem como prática social, e nas noções de sequências didáticas e nas
capacidades de linguagem (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004; SCHNEUWLY, DOLZ
E NOVERRAZ, 2004; MACHADO E CRISTOVÃO, 2006; CRISTOVÃO, 2009,
2011; MACHADO E LOUSADA, 2010), além de diários de leitura (MACHADO,
1998; BUZZO, 1998). Nossa comunicação tem por objetivo discutir elementos
constitutivos do trabalho do professor, envolvendo o processo de ensino e
aprendizagem, apontados em diários de leituras sobre textos complementares
para a formação do professor de Língua Inglesa no contexto de formação inicial,
bem como índices de desenvolvimento apontados em produções textuais a partir
do trabalho com gêneros textuais pelo procedimento da Sequência Didática. Os
resultados apontam possibilidades de desenvolvimento tanto para o futuro
professor como para o professor formador por meio de ressignificações do
trabalho docente.

REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO DE ANÁLISE DE GÊNEROS TEXTUAIS
EM UM PRIMEIRO ANO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS
Ana Paula Marques Beato-Canato (UFRJ)
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A disciplina de Inglês 1 do curso de graduação em Letras Português-Inglês da
UFRJ tem uma carga horária de sessenta horas-aula, dividida, tradicionalmente,
em leitura e gramática, ministradas por dois docentes diferentes. Incomodados
com essa divisão, que nos parece fortalecer a visão de língua como estrutura,
no primeiro semestre de 2014, juntamente com o coordenador de Inglês,
optamos por fazer uma alteração no componente de gramática e introduzir a
noção de análise de gêneros textuais. Assim, em uma perspectiva interacionista
sociodiscursiva (BRONCKART, 2003; 2006), com uma visão de língua como
prática social, procuramos contemplar os objetivos prescritos para o componente
a partir da análise de gêneros acadêmicos. Essa comunicação visa a expor as
alterações realizadas, o trabalho desenvolvido, os pontos positivos dessa
mudança, as dificuldades encontradas e alguns questionamentos surgidos ao
longo do processo. Para isso, trazemos alguns conceitos norteadores da
proposta, resumimos o trabalho realizado e discutimos as contribuições, bem
como as inquietações. No geral, o trabalho foi produtivo e houve envolvimento
dos participantes, contudo, o trabalho deveria ter sido mais guiado e a carga
horária é muito reduzida para dar conta de tudo o que havia sido planejado,
sendo necessárias algumas adaptações para que o trabalho se efetive.

UMA EXPERIÊNCIA SOBRE O ENSINO DE LÍNGUAS NA REGIÃO
SUDOESTE DO PARANÁ

Siderlene Muniz Oliveira (UTFPR-DV)
Esta comunicação visa a apresentar uma experiência realizada na região
Sudoeste do Estado do Paraná, como responsável pelo Centro Acadêmico de
Línguas Estrangeiras Modernas na UTFPR, câmpus Dois Vizinhos, por meio de
trabalhos voltados para a formação de professores de línguas da rede pública
estadual de ensino. Partimos de uma abordagem transdisciplinar, seguindo
ideias da perspectiva Dialógica da Linguagem (Bakhtin), da Psicologia da
Linguagem (Bronckart), da Psicologia Histórico-Cultural (Vigotski), da Psicologia
do Trabalho (Clot), da Ergonomia da Atividade (Faïta) e da Pedagogia Crítica
(Freire). Dessas linhas teóricas, é importante destacar a) a linguagem é
fundamental para o desenvolvimento do professor e do aluno; b) linguagem e
atividades humanas estão intrinsecamente relacionadas; c) os gêneros
discursivos refletem as condições específicas e as finalidades dessas esferas;
d) é necessário que o professor e o aluno se apropriem das formas de gêneros
que ainda não dominam; e) os sujeitos vão aprendendo os gêneros conforme
vão tendo repetidas oportunidades de interagirem socialmente, em esferas
formais e informais; f) a divisão do conhecimento é só por uma questão didática,
pois o conhecimento não é estanque. Partindo desses princípios, propomos
projetos escolares envolvendo outras áreas de conhecimentos e outras esferas
sociais.
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Taxonomia de Bloom: um instrumento para a elaboração de material de
Inglês Instrumental em cursos na modalidade de EAD
Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim (UNINTER)
A proposta desta comunicação é apresentar a experiência de planejamento da
disciplina de Inglês Instrumental para os cursos de Logística e Gestão da
Produção Industrial, realizada com base na Taxonomia de Bloom (1972), mais
especificamente na Taxonomia de Bloom revisada (Forehand, 2010). A
experiência foi uma iniciativa de alguns coordenadores de cursos da modalidade
de educação a distância (EaD) do Centro Universitário Internacional UNINTER,
diante da necessidade de propor mudanças no processo de planejamento e
organização dos objetivos educacionais das disciplinas dos cursos, visando uma
melhoria no processo de ensino-aprendizagem. A Taxonomia de Bloom é
considerada um dos instrumentos que apoiam o planejamento didáticopedagógico, que tem como finalidade auxiliar a identificação e a declaração dos
objetivos ligados ao desenvolvimento cognitivo (Ferraz e Belhot, 2010). Neste
trabalho, a intenção é mostrar como esta perspectiva influenciou a elaboração
dos materiais para o ensino de inglês, mais especificamente de inglês
instrumental, que são disponibilizados para os alunos em um ambiente virtual de
aprendizagem (AVA) ou Learning Management Systems (LMS) que,
necessariamente, possuem objetivos instrucionais visando facilitar o
planejamento do processo de ensino e também aprendizagem.

Interação e interatividade: a mediação pedagógica em uma prática de
ensino de inglês por meio de recursos do AVA
Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim (UNINTER)
As possibilidades educacionais com o uso das tecnologias de informação e
comunicação são extensas e as possibilidades de interação e interatividade,
elementos da mediação pedagógica, tornam-se cada vez mais amplas. No
entanto, ensinar e aprender com as ferramentas de que dispomos atualmente,
requer flexibilidade de tempo e espaço por parte de alunos e professores, ao
mesmo tempo em que o ritmo frenético das informações demanda respostas
imediatas. Por isso, na relação entre conhecimento obtido e processo de
aprendizagem, perpassa o trabalho fundamental do professor, principalmente no
que se refere ao planejamento pedagógico e às estratégias de aprendizagem a
serem utilizadas. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar
reflexões sobre uma prática de ensino de língua inglesa que leva em conta o uso
de recursos do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem ou LMS – Learning
Management System), a partir de uma consideração sobre os princípios
interacionistas da perspectiva construtivista histórico-cultural de Vygotsky, aliada
a outras mais contemporâneas que discutem o processo de interação e de
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interatividade a partir dos critérios da ação humana e da ação tecnológica
(BELLONI, 1999; SILVA, 2006; PRIMO, 2007, MATTAR, 2009, 2012; DIAS,
2010; MORAN, 2000; POSSARI, 1999, 2010).

Phrasal phonology and phonemic transcription in English language
teaching
Adriana Lopes Lisboa Tibana (UFAL)

Most students struggle to deal with the idiosyncrasies of the spoken language as
opposed to the written one, peculiarities produced by the linking devices that
engender the interwoven units of connected speech. This ‘fluidity’ in spoken
language is mostly triggered by post-lexical processes, which are, according to
Spencer (1996), automatic processes triggered solely by phonological structure.
Thus, words uttered in the ‘stream of speech’ are sometimes rather different from
when they are pronounced in isolation. These factors are likely to be mostly
responsible for students’ difficulty to cope with some listening tasks. Assuming
that explicit instruction of the phonological processes that come into play in
connected speech can help students with listening tasks, I did a two-year
research on the role of phrasal phonology in listening comprehension. Research
results have shown that the respect that learners have for the written form
somehow prevents them from understanding that spoken language assumes a
rather different shape. The use of phonology awareness raising exercises and
phonemic transcription helped students ‘see’ spoken language which proved to
be a step forward to overcoming the fear of helplessness towards listening
comprehension tasks.

Utopias separatistas e políticas feministas em A rainha do ignoto, de
Emília Freitas e Herland, de Charlotte Perkins Gilman
Aline Maire de Oliveira Gomes (UFAL)
Durante muito tempo as obras de autoria feminina foram pouco estudadas e
reconhecidas no âmbito literário. Isso se deu pelo preconceito instaurado na
cultura no tocante às questões de gênero, uma vez que a elite da cultura era
predominantemente composta por escritores e calcada em padrões falocêntricos
quanto ao cânone. Dada essa história da literatura e entendendo a relevância
dos Estudos de Gênero para os Estudos Literários, este trabalho objetiva dar
maior visibilidade a duas obras de autoria feminina de viés utópico feminista
separatista, A rainha do ignoto , de Emília Freitas, e Herland, Charlotte Perkins
Gilman, que serão alinhadas aos Estudos da Utopia, uma área de crescente
interesse internacional. As duas obras foram publicadas em 1889 e 1915
respectivamente e receberam atenção crítica bastante diferenciada. Será feita
uma análise comparativa entre elas, sob um enfoque feminista de leitura,
expandindo as leituras prévias das duas obras. Como resultado, este trabalho
apontará convergências e divergências em suas representações de gênero,
observando especialmente possíveis implicações para as políticas feministas, ao
tempo em que se aproximará à vertente de resgate da crítica literária feminista,
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que busca expandir as percepções culturais e proporcionar maior visibilidade em
se tratando da produção literária de autoria feminina.
As (re)configurações da maternidade em “Bloodchild”, de Octavia Butler
Amanda Priscila Santos Prado (PPGLL/Ufal)
O presente estudo está centrado na discussão e análise das formas pelas quais
o conto “Bloodchild” (1984), de Octavia E. Butler, reconfigura noções tradicionais
de maternidade a partir de representações alternativas, tecendo aproximações
entre a narrativa em foco e as tendências críticas contemporâneas do
pensamento político feminista. Além disso, a leitura empreendida diz respeito a
uma (re)contextualização do conto de Butler à luz de uma perspectiva
psicanalítica que leva em consideração o conceito de unheimlich apontado por
Freud (1976), refletindo sobre a importância desta narrativa para a atualidade e
sobre o modo com que Butler faz uso de uma variedade de gêneros literários em
sua reconstrução literária da maternidade, o que resulta num texto de caráter
paródico e que problematiza as relações de gênero contemporâneas. A leitura
empreendida aponta, nesse sentido, para uma desestabilização de noções
cristalizadas de gênero na cultura, o que incide, especificamente no que diz
respeito a este estudo, em reconfigurações das noções de maternidade
representadas no conto.
Palavras-chave: maternidade; estranhamento; distopia; Octavia E. Butler.

O gênero autobiografia nas aulas de inglês de uma escola pública
Ana Carolina de Laurentiis Brandão (UNEMAT - University of London)
Elaine Aguiar Florêncio Figueiredo (UNEMAT)
Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir uma experiência de
elaboração e aplicação de uma sequência didática envolvendo o gênero
autobiografia em língua inglesa. A sequência didática em questão foi elaborada
como parte das atividades de um subprojeto de PIBID desenvolvido entre 2011
e 2013, e aplicada em uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental de uma
escola pública de Mato Grosso. O material documentário é composto pelo plano
da sequência didática, por atividades desenvolvidas ao longo de sua execução,
e excertos de relatos escritos pelos alunos, bolsista responsável, e coordenadora
do subprojeto. Fundamentamo-nos em considerações sobre gêneros
textuais/discursivos e sequência didática, e em sugestões teórico-metodológicas
presentes nos Parâmetros Curriculares de Língua Estrangeira. A experiência
com sequência didática, embora permeada por alguns percalços, mostrou-se
positiva para tanto para a bolsista, quanto para os alunos. Para a bolsista, foi
uma oportunidade de não só produzir material didático, mas de vivenciar o
ambiente escolar. Para os alunos, foi uma oportunidade de não só vencer
dificuldades relacionadas ao conhecimento sistêmico, mas de conhecer sua
professora.
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Imaginação infernal: o desafio ao gótico em A volta do parafuso
Ana Claudia Aymoré Martins (UFAL)
A novela de Henry James (1843-1916) A volta do parafuso é, frequentemente,
associada ao gótico literário do século XIX, e até considerada sem maiores
questionamentos uma das obras-primas do gênero, apesar de ser um dos textos
literários em língua inglesa mais traduzidos, e detentor de uma riquíssima fortuna
crítica. O ponto central desta análise está em considerar essa aproximação como
o resultando não de uma inserção mas de um desafio da obra (segundo James
“uma amusette para fisgar os não facilmente fisgáveis”) ao gótico, através de um
diálogo crítico com as convenções e banalizações do gênero, utilizando diversos
procedimentos metaficcionais - na construção de uma narrativa "em abismo” que
aponta frequentemente para sua própria constituição, na descrição do espaço
literário, na caracterização das personagens, na transgressão paródia de
motivos recorrentes da literatura gótica como as aparições espectrais, o
Doppelgänger, a presença inquietante do passado no presente - e, sobretudo,
explorando os efeitos de ambiguidade através de um jogo engenhoso de
deslocamentos e justaposições entre as partes e os elementos centrais da
narrativa.

Artefatos midiáticos e uso da língua inglesa por universitários
brasileiros
Ana Cláudia Oliveira Silva (UFPI)

Esta comunicação traz alguns resultados de uma pesquisa realizada com dois
grupos de estudantes universitários de realidades socioeconômicas distintas que
teve por principal objetivo verificar na mediação tecnológica maiores
oportunidades de contato linguístico com a língua inglesa. Com o apoio de
teorias de aquisição de segunda língua que privilegiam sua dimensão ecológica,
buscou-se compreender como a mediação tecnológica constrói, na população
universitária brasileira, padrões de uso da língua inglesa não associados às
exigências do processo de escolarização. Através de um survey que buscou
informações sobre as percepções dos participantes acerca de letramentos em
língua inglesa mediados por artefatos midiáticos, o estudo apontou uma
evidência estatística para a concordância de que o inglês é essencial para:
entender programas/seriados/filmes falados nesse idioma e comunicar-se com
estrangeiros pela internet. Contudo, entre os dois cenários pesquisados
ocorreram evidências estatísticas para discordar da afirmativa “o inglês é
essencial para eu participar de redes sociais”. Os resultados sugerem que o uso
de algumas tecnologias cognitivas pode ser uma opção para o contato linguístico
com a língua inglesa. Observa-se também que na sociedade contemporânea, as
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) parecem promover cada vez
mais uma gama variada de oportunidades de contato linguístico com a língua
inglesa. As implicações deste estudo apontam para a necessidade de que o
usuário de língua seja ativo, perceptivo e independente, para tirar proveito de
oportunidades de comunicação em artefatos midiáticos e assim sentir-se mais
integrado a este mundo globalizado.
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O memorial como instrumento de (re)construção do profissional docente
Ana Claudia Turcato (UFT)
Este trabalho objetiva compreender como os alunos do curso de Letras-Língua
Inglesa, modalidade PARFOR, apropriaram-se das experiências das práticas de
ensino supervisionado na constituição profissional docente. Partimos do
pressuposto de que os alunos dessa modalidade de ensino já possuem
experiência em docência e a disciplina de Prática de Ensino servirá como uma
fonte de reflexão de sua prática pedagógica, além de contribuir para a construção
do profissional de uma nova disciplina, a Língua Inglesa. O referencial teórico
baseia-se em estudos de Pimenta (2004) e Nóvoa (2010, 2000); Freire (1989);
Vieira-Abrahão (2001); Calani e Magalhães (2000), entre outros. Para discutir
sobre as práticas docentes do estágio, utilizamos as narrativas expressas no
memorial de estágio supervisionado, bem como questionários on-line, sob
orientação do método autobiográfico. Os resultados indicam que a prática da
escrita provoca uma reflexão crítica que favorece uma formação mais
consistente diante da complexidade dos processos formativos e da prática
docente. Concluímos que as experiências desenvolvidas incentivaram um
comprometimento com a realidade educacional, especialmente com o ensino da
língua inglesa, formando profissionais mais críticos e cientes de que a formação
ocorre ao longo da vida.
Palavras-chave: Memorial de estágio supervisionado; Formação de professores;
Método autobiográfico.

Letramentos digitais na formação inicial e continuada de professores de
inglês: conectando experiências
Ana Karina de Oliveira Nascimento (UFS/USP – CNPq)

Diante dos contextos heterogêneos e diversificados com os quais se deparam
cotidianamente os professores de inglês no Brasil, muitos são os desafios que
se impõem à sua formação, tanto inicial quanto continuada. Diante desse quadro,
o quanto antes professores em formação inicial têm a chance de experimentar a
realidade escolar, mais preparados eles podem estar quando egressos do
ensino superior. Neste trabalho, discuto a formação inicial e continuada de
professores de inglês, enquanto um processo conjunto, quando o foco está em
práticas de letramentos digitais, levando em conta a definição de Lankshear e
Knobel (2008). Trata-se de um estudo qualitativo-interpretativo que levanta
dados por meio de um projeto de extensão em formação continuada, realizado
em uma universidade pública federal, tendo como instrumentos de coleta de
dados questionários, entrevistas e gravações de aula durante a realização do
projeto, bem como questionários respondidos por alunos de Letras (Inglês),
também participantes, buscando analisar a formação do ponto de vista do
estudante de Letras Inglês. Os resultados apontam para ganhos na formação
inicial de docentes quando é possível desenvolver um trabalho de formação
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capaz de aliar os dois contextos, tradicionalmente tratados de forma separada
no Brasil: formação inicial e continuada de professores de inglês.

A legislação e o ensino de línguas estrangeiras: o caso da língua inglesa
(1961-1996)
Ana Lúcia Simões Borges Fonseca (UFS)
Luiz Eduardo Oliveira (UFS)
Após terem sido consideradas parte de um núcleo complementar no que diz
respeito aos elementos formativos do ensino secundário e, depois, do segundo
grau, as línguas estrangeiras, com a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
voltaram a ser um componente obrigatório no currículo da Educação Básica.
Este estudo investiga os discursos legislativos, pedagógicos e linguísticos que
trataram da questão, desde 1961, ano da primeira versão da Lei de Diretrizes e
Bases, com o objetivo de delinear a dimensão formativa do ensino de línguas
estrangeiras, em especial da língua inglesa. Como pressupostos teóricos,
utilizamos a História das Disciplinas Escolares (CHERVEL, 1990); os estudos
sobre Currículo (GOODSON, 2005) e trabalhos pioneiros no campo da
Linguística Aplicada que contribuíram para uma história do ensino das línguas
no Brasil (CHAGAS, 1976; CARNEIRO LEÃO, 1935). A legislação e a
historiografia educacionais são as fontes utilizadas.
Palavras-chave: ensino de línguas, história da educação, legislação, língua
inglesa.
“English classes for beginners” and the formation of teachers: reflections
on a proposal
Ana Lúcia Simões Borges Fonseca (UFS)
Jane dos Santos (UFS)
Alessandra Ribeiro Lacerda (UFS)

The purpose of this presentation is to talk about a project which entails a
university action that comprises the three main focuses of academic life: the
teaching, through the didactic and pedagogical practice by the students who
partake in the project; the research, considering the need students have to
acquire knowledge when it comes to the development of the four skills which are
demanded in the classroom and lastly, the extension, as the internal and external
communities of the Federal University of Sergipe benefit from the actions of the
project by attending an English Course which is offered for free. Thus, this
proposal aims to promote direct contact between the knowledge generated at the
University and the Society, which ends up being part of the educational, cultural
and scientific process by means of the study of the English language in an
integrated way.
Keywords: University. Society. English.
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The Scarlet Letter: do romance para o cinema
Ana Maria Zanoni da Silva
Em The Scarlet Letter (1850), o escritor norte-americano Nathaniel Hawthorne,
ao narrar a história de Hester Prynne, acusada de adultério e condenada a exibir
sobre o peito a letra A bordada em vermelho, mostra o período em que ingleses
migraram para os Estados Unidos da América, almejando um local em que suas
convicções religiosas pudessem ser praticadas, uma vez que a trama se
desenvolve no período entre 1642 e 1649, em Massachussets. Ao longo da
narrativa, Hawthorne crítica o puritanismo por meio da exposição de aspectos
negativos que permeiam a ideologia religiosa da colônia, como, por exemplo, a
intolerância, a falta de humanidade e o pecado. Este trabalho tem por objetivo
analisar duas adaptações cinematográficas do romance The Scarlet Letter a fim
de demonstrar como os cineastas Wim Wenders (1973) e Rolland Jeffé (1995)
exploraram a opressão da sociedade puritana sobre o individuo ao verterem o
texto para a tela.
Palavras-chave: tradução intersemiótica; ideologia puritana; The Scarlet Letter

Questões culturais e de representação no cinema: A estética da violência
cons-truindo sentidos em Django Livre
Andréa Antonieta Cotrim Silva (FFLCH- USP)
A representação da realidade não poderia encontrar solo mais fértil que o
cinema. Por meio dele, as relações sociais, culturais, étnicas, de identidade e de
gênero são projetadas com contornos, ora nítidos, ora ligeiramente esmaecidos
do real. O cinema, portanto, empenha-se em fazer a tradução imagética do que
entende como real. O cinema de Quentin Tarantino, por exemplo, irá dialogar
com o conceito de realidade e ficção, por intermédio da estética da violência. Em
Django Livre, a estética da violência é a tônica do filme que concorreu ao Oscar
em 2013 e que foi pano de fundo para a retomada das discussões sobre as
questões raciais nos Estados Unidos da América. Nosso objetivo é investigar
como a violência permeia a obra ao tratar da questão do negro estadunidense e
de seu lugar na sociedade antes e - por que não dizer- depois do Movimento
pelos Direitos Civis. Somente a estética da vio-lência poderia dar forma à
irrepresentabilidade, utilizando o termo do filósofo francês Jacques Rancière
(2010), da crueldade do regime escravocrata e das representações que são
tecidas por cada grupo social envolvido na feitura e na leitura de um filme.

Letramento crítico e justiça social para a (trans)formação do alunocidadão
Andréa Santana Silva e Souza (UFMG)

Pesquisas recentes apontam para o desenvolvimento do pensamento crítico
com vistas à formação do aluno-cidadão, contemplando língua e linguagem
como prática social. Extrapolando a abordagem funcional-conteudista (com foco
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na transmissão de mensagem), é imprescindível que a concepção de ensino de
línguas estrangeiras esteja em conformidade com o contexto, objetivos e
necessidades discentes. Da mesma maneira, é imprescindível que haja
conscientização política dos profissonais do ensino (ALMEIDA FILHO, 1999), já
que é o profissional que fomenta criticidade e autonomia, quem dá sua parcela
de contribuição para a transformação social. Assim, fundamentado em novas
propostas epistemológicas – o letramento crítico (LEWISON et al, 2002; MONTE
MÓR, 2009, 2012) e a abordagem para a justiça social (HAWKINS, 2011;
ZEICHNER, 2011; AGARWAL-RANGNATH, 2013), este trabalho tem o objetivo
de apresentar experiências de Estágio Supervisionado em língua inglesa
vivenciadas por professores em pré-serviço do Curso de Letras Português-Inglês
de uma instituição de ensino superior particular. Os resultados documentam
atividades que buscam promover a inclusão sociopolítica de indivíduos em um
contexto educacional democrático, criando um vínculo entre o lado de dentro e
o lado de fora da sala de aula.
Palavras-chave: letramento crítico; justiça social; estágio supervisionado em
língua inglesa.

As experiências e o ensino: o que significa ser professor de inglês hoje?
Annallena de Souza Guedes (UFMG)
Eliene de Souza Paulino (UFMG)
A necessidade de compreender questões inerentes à sala de aula, bem como
os fenômenos que nela ocorrem, levou pesquisadores a interessar-se por
estudos que buscavam discutir o conceito de experiência com o universo do
ensino e da aprendizagem de Inglês. Neste trabalho, discutimos acerca da
experiência como construto teórico na Linguística Aplicada, considerando as
bases filosóficas da Fenomenologia, no sentido de compreender como o
professor de Inglês observa e percebe essa relação homem-mundoconhecimento, quando imprime no seu dizer marcas dessa reflexão. Assim,
várias questões que permeiam o ensino são levantadas, principalmente no que
diz respeito às experiências de professores e, ao modo como vêem seu trabalho,
seus alunos e, a realidade que os cerca, e, constituem as perguntas norteadoras
deste trabalho: a) quais experiências são reveladas nas narrativas dos
professores; b) como essas experiências influenciam na sua prática de ensino;
c) como o professor de Inglês se vê; d) quais desafios o professor de Inglês
enfrenta; Este artigo, ancorado no conceito de experiências de Miccoli (2005,
2010) busca responder a essas questões analisando um corpus formado por
cinco narrativas de professores de Inglês, considerando o contexto e suas
percepções como caminhos que podem direcionar suas ações em sala de aula
e, mobilizar reflexões e mudanças no seu papel como educador

The frontiers of identity in “A Map to the Door of No Return – Notes to
Belonging”, by Dionne Brand
Áurea Regina do Nascimento Santos (IFPI)

84

Written in the form of note-narrative, A Map to the Door of No Return: Notes
to Belonging portrays the experiences of the Black diaspora and Express a variety
of feelings and emotions such as perception, desire and anxiety while the author
examines in details the situation of Black people in the diaspora and the conflicts
of racism and inequality they face. By presenting her memoirs, Dionne Brand
bases her (search for) identity on post-colonial writings, particularly, in Caribbean
literature. Brand explores the sense of belonging among the Black from the
Caribbean Just like her: on one hand, they face a gap of historical knowledge
and, on the other hand, they show an intense desire to base their identity in one
specific place of origin. The aim of this work is to analyze how the author
represents and problematizes the identity of Black people, and her own, in
relation to the norms of the dominant community. The analysis of the novel was
based on the studies of Almeida (2006), Bhabha (1994), Gilroy (2000) and
Glissant (2005), among others.
Keywords: African-American Literature, Dionne Brand. Identity. Diaspora.

Feminine writing in "My father had a daughter - Judith Shakespeare's
tale", by Grace Tiffany
Áurea Regina do Nascimento Santos (IFPI)

The objective of this work is to analyze the novel 'My father had a daughter: Judith
Shakespeare’s Tale', by Grace Tiffany observing the aspects of the feminist
theory based on Bonnici (1994), Dudková (2011), Nye (1994), Showalter (1977,
1994), Woolf (1985) and Zolin (2003). What we aim to discuss about this novel is
how Grace Tiffany appropriates the work of William Shakespeare by revisiting his
life and exposing the patriarchal relations in the 16th and 17th centuries,
explicating that the main character, Judith Shakespeare, does not submits to the
pattern of behavior considered as a norm to women of that time. By presenting
this woman to her readers, Grace Tiffany leads us to look at this novel as a
representative of feminine writing, according to what feminist criticism describes.
The importance of this novel is based on the dualism of life for a woman with
limited choices, but who searches for a different world for herself. She is a spirit
that will never be restrained. We can appreciate the richness of this novel when
we observe the audacious and independent behavior of Judith Shakespeare.
Keywords: Feminine writing, Judith Shakespeare, English Language Literature.

Crenças e reflexões de alunos de inglês sobre atividades pedagógicas
Aurélia Leal Lima Lyrio (UFES)
Este trabalho relata uma pesquisa desenvolvida com 25 alunos de um curso de
línguas. A pesquisa investigou as crenças dos alunos em relação a utilização de
algumas atividades pedagógicas extras, atividades essas que não são
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contempladas no livro texto e não são comumente utilizadas por professores.
Tais atividades, foram aplicadas durante o desenvolvimento de outra pesquisa
que visou a aprendizagem de algumas funções dos marcadores pragmáticos you
know e I mean por parte desses alunos (LYRIO, 2009). Os resultados mostram
que a grande maioria dos aprendizes acharam as atividades positivas e
principalmente producentes para o desenvolvimento de suas habilidades orais.
Dois alunos entretanto, acreditam que tais atividades prejudicam as aulas, e
consequentemente a aprendizagem da gramática, o que demonstra que para
alguns, ainda prevalece a crença de que aprender uma língua significa aprender
gramática. Como as crenças influenciam as decisões e ações das pessoas
(PAJARES, 1996) tal fato, nos faz refletir sobre a necessidade de
conscientização dos alunos a respeito do que significa aprender uma língua
estrangeira.
Palavras-Chave: Crenças. Atividades pedagógicas- Ensino e aprendizagem de
inglês como língua estrangeira (ILE)

Multiletramentos na escola e o ensino de inglês sob uma perspectiva
crítica
Bárbara Cristina Gallardo (UNEMAT)
Este subprojeto teve início em junho de 2014 e é parte do Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), vinculado à CAPES e desenvolvido
na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), no Campus de Tangará
da Serra. Os bolsistas (futuros professores) prepararam material e elaboraram
atividades para 20 alunos do ensino médio com o tema A influência da política
na vida dos jovens. O material foi retirado de diversas fontes – internet, livros,
revistas e filmes. A base teórica utilizada para a elaboração das atividades foi
fundamentada na Linguística Aplicada Crítica (LIC) (PENNYCOOK, 2001), na
Pedagogia dos Multiletramentos (COPE; KALANTZIS, 2010) e no aprendizado
de línguas sob a perspectiva identitária (NORTON, 1997, 2001). Os alunos
discutiram os detalhes que mais chamaram atenção de cada um e, em grupos,
escolheram trechos significativos para fazer um vídeo com uma bricolagem de
todo o material a que tiveram acesso. A próxima ação sugerida será a
organização de uma apresentação – rap, teatro, sessão de fotos e vídeo
relacionando a experiência de mundo deles com a política. Os resultados
pretendem conscientizar futuros professores do seu papel social e político no
ensino de línguas e provocar uma reflexão sobre o papel do jovem na sociedade
a partir da experiência com outras culturas, tendo a língua inglesa como elo entre
o que acontece no mundo e o contexto local.
Palavras-chave: Multiletramentos; Linguística Aplicada Crítica; Ensino de inglês.
Becoming an English Teacher in Australia: Ain’t I a teacher?
Bruna Lopes Duraes (UFMG – Deakin University)
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The identities of English teachers as native and non-native English
speakers (NNES) raise a significant issue in educational research: professional
and cultural identities in TESOL. The paper argues that such categories of
identification cannot be taken for granted. By emphasising a critical and socially
oriented project, the paper interrogates and problematizes the professional
identity of English teachers. As a Brazilian English teacher in Australia, I
(re)construct my experiences of border crossing through narrative inquiry. I share
my stories of being an ESL teacher and expose my trajectory from periphery to
center – Brazil to Australia. In doing so, I do not construct a ‘positive’ and unified
image of myself, but I use my autobiography to voice experiences and stories
that have been silenced by the colonial discourse. As a result, the stories contest
the coloniser’s gaze that sees us as an ‘other’, as members of the homogenous
category of NNES.

Avaliação formativa: possibilidades de construção de novos caminhos no
trabalho pedagógico
Bruna Lourenção Zocaratto (IFB/UnB)
A avaliação constitui um mecanismo com grande potencial na organização e no
desenvolvimento do trabalho pedagógico e, em razão disso, pode promover a
inclusão ou exclusão do aluno conforme os propósitos de quem avalia. As
nossas concepções sobre o que seja avaliação e o modo como a praticamos
estão intimamente relacionados à nossa cultura de avaliar, construída com base
nas experiências que vivenciamos ao longo dos anos na escola. Apesar de se
falar na formação crítica do aluno e na prática de uma avaliação que esteja a
serviço da aprendizagem, o que ainda encontramos no contexto educacional são
ações que priorizam seu uso classificatório e que trazem sérias consequências
ao processo de ensino e aprendizagem. O objetivo deste trabalho está em situar
a avaliação dentro de em um cenário educacional orientado por políticas
neoliberais e analisar as consequências de tais ações para o trabalho
pedagógico. Além disso, serão discutidos quais fatores podem ser considerados
como obstáculos para a efetiva implementação de práticas avaliativas formativas
e os benefícios de trabalharmos sob essa perspectiva na formação de sujeitos
críticos e autônomos no contexto escolar, considerando a avaliação em seus três
níveis: da aprendizagem, institucional e em larga escala.

Anglicismos no comércio: tendências do mundo globalizado
Bruno de Souza Sampaio (UESB)
Diógenes Cândido de Lima (UESB)
Este trabalho busca entender/interpretar a valorização dos anglicismos no
mundo globalizado (MOITA LOPES, 2008), trazendo para o centro da pesquisa
proprietários de estabelecimentos comerciais que aderiram ao uso de
palavras/frases/expressões derivadas do inglês para denominarem seus
estabelecimentos comerciais em Vitória da Conquista. A pesquisa objetiva
procurar, nas falas desses proprietários e de seus funcionários, traços, crenças,
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ideologias, visões e posicionamentos a respeito da língua inglesa, para, daí,
poder entender o porquê de se usar nomes para seus estabelecimentos
derivados do inglês, ao invés do português, idioma oficial do Brasil. Procura-se,
ainda, analisar a estranheza e a acomodação de vocábulos estrangeiros no
contexto sociocultural brasileiro. Trata-se de um trabalho de cunho qualitativo e
as análises estão sendo feitas com o auxílio da Linguística de Corpus que está
servindo como um aporte metodológico para a análise dos dados (TEUBERT,
1996). As imagens das fachadas estão sendo analisadas a partir das teorias
Reading images e Social control of meaning de Kress e Van Leeuwen. Os
resultados parciais apontam para uma possível visão de superioridade linguística
da língua inglesa, uma vez que existem traços de prováveis crenças de que os
anglicismos podem ajudar a alavancar as vendas dos locais em questão.
Palavras-chave: Anglicismos no comércio; crenças sobre a língua inglesa;
pesquisa qualitativa.

Considerações acerca do uso de dicionários bilíngues para aprendizes na
sala de aula de língua estrangeira
Camila Höfling (UFSCar)

Essa comunicação tem por objetivo apresentar considerações a respeito do uso
de dicionários bilíngues para aprendizes em sala de aula de língua estrangeira.
Baseados nos estudos de HOFLING (2006), consideramos que tais dicionários
são diferentes dos bilíngues tradicionais, uma vez que se concentram nas
necessidades de produção de aprendizes que são falantes de uma L1 específica.
Embora no mercado há algum tempo, muitos professores de inglês (de diferentes
contextos de sala de aula) ainda não estão convencidos de seus benefícios (ou
mesmo de sua existência), valendo-se da estrutura do dicionário monolíngue
padrão para aprendizes como a melhor opção para seus alunos. Sem subestimar
a excelência dos monolíngues para falantes não nativos, é importante mostrar
que há características sobre as quais até mesmo o melhor monolíngue não
consegue dar o suporte necessário para o aprendiz de língua estrangeira.
Valendo-se de estudos recentes sobre dicionários bilíngues (LEW e ADAMSKASATACIAK, 2014), apresentamos argumentos dessa hipótese ilustrados por
entradas de dicionários para falantes de português e resultados de levantamento
realizado em sala de aula de língua estrangeira.

A importância da evidência negativa na aprendizagem da segunda língua
Cândido Samuel Fonseca de Oliveira (CFET- MG – UFMG)
As abordagens de ensino de segunda língua que priorizam a exposição ao
insumo e a interação entre os aprendizes vêm sendo a base para os métodos
que vêm sendo utilizados em um número considerável de cursos de de segunda
língua. Muitas vezes, no entanto, o foco em tais aspectos pode resultar na
diminuição da exposição a evidências negativas, i.e., ao que não é licenciado na
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segunda língua. Com o objetivo de apresentar os possíveis corolários da falta
de evidência negativa, apresentaremos um estudo constituído de dois
experimentos. O Experimento 1 é um teste de julgamento de aceitabilidade com
estimativa de magnitude que visa analisar se bilíngues são sensíveis a
agramaticalidade de sentenças com o padrão “SN-SV-SN-SAdj”. O Experimento
2 é uma tarefa de tradução que tem por objetivo investigar se bilíngues produzem
sentenças agramaticais com o padrão “presente simples + duração do evento”.
Os dados de tais experimentos sugerem que bilíngues, até mesmo aqueles com
alta proficiência, aceitam e produzem padrões que são ilícitos na L2 devido a
uma possível supergeneralização das regras de L2 que poderia ser evitada com
uma maior exposição a evidências negativas.

Acho que meus alunos não conseguem: como as expectativas do
professor interferem no desempenho de seus alunos
Carmem Lúcia Foltran (BANDTEC)
De uma conversa com professores a respeito do que alunos de nível básico de
inglês seriam capazes de fazer em termos de produção oral, e o quanto deveria
ser exigido destes academicamente, surgiu o interesse pela pesquisa a respeito
de como o olhar do professor em relação às expectativas do desenvolvimento
acadêmico de seus alunos pode minar ou melhorar o desempenho dos alunos
em geral, e mais especificamente nesta comunicação, dos alunos de língua
inglesa no nível superior. Baseando-se em pesquisas como as de Robert Merton
e Jane Elliot, e na experiência adquirida ao implantar um curso de inglês em uma
faculdade de TI, nesta comunicação pretende-se discutir práticas comuns que
podem motivar professores e alunos a buscar melhores resultados,
questionando crenças herdadas de um período em que o professor era a única
fonte de informação do aluno. Em última instância, esta comunicação pretende
chamar os professores de inglês em nível superior a uma inovação em sala de
aula: não apenas local de instrução, a sala de aula deve ser espaço de
experimentação, tentativa e erro, igualmente para professores e alunos.

Inovação em sala de aula (com ou sem tecnologia): teoria e prática
Carmem Lúcia Foltran (BANDTEC)
Ainda um assunto polêmico para muitos educadores, a entrada da tecnologia em
sala de aula, senão feita pela porta da frente, acontece furtivamente através de
smartphones, tablets e notebooks trazidos pelos alunos para o uso (bom e ruim)
em sala de aula. Por outro lado, inovação é uma das palavras da moda, e cada
vez mais associada à tecnologia na educação. Partindo do pressuposto de que
a tecnologia é muito bem-vinda na sala de aula, mas que também não é a única
forma de inovação dentro e fora de sala de aula, nesta comunicação pretendese discutir os princípios da inovação em educação: onde achar brechas para
novas oportunidades, a forma de pensar criativamente e criticamente, inovação
com responsabilidade e onde buscar novas ideias. Ainda, partindo-se do
pressuposto de que a tecnologia é bem-vinda em sala de aula, pretende-se
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também discutir ideias e soluções práticas para trazer verdadeira inovação para
a educação, ao invés de simplesmente substituir o papel pela tela do tablet.

Traços da Complexidade na interpretação do fenômeno a formação
tecnológica no curso de Letras a distância
Cátia Veneziano Pitombeira (PUC Campinas e FATEC)
Esta pesquisa apresenta os traços da Complexidade fundamentada na
epistemologia do pensamento complexo apresentado por Morin (2002, 2007,
2008, 2011) e Moraes (2002, 2004), aliada a questões de formação de
professores discutidas por Freire (2002, 2008), e questões de formação
tecnológica de professores sob a ótica de Freire (2009), Lopes (2005) e Moraes
(2007). A linha metodológica adotada para este estudo foi a HermenêuticoFenomenológica proposta por van Manen (1990) e aprofundada por Freire
(1998, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012) capaz de oportunizar a descrição e
interpretação do fenômeno a formação tecnológica vivenciado por alunos do 5º
período de um curso de graduação em Letras a distância no Estado de São
Paulo. Como instrumentos de investigação foram utilizados os registros escritos
no fórum realizado no ambiente virtual de aprendizagem Moodle, um
questionário e um relato dissertativo-reflexivo.
Palavras-chave: complexidade;
formação tecnológica

abordagem

hermenêutico-fenomenológica;

Língua inglesa para crianças nas séries iniciais do ensino público – um
caminho a ser trilhado
Christiane Batinga Agra (IFAL - UFAL/PPGLL)
Orientador: Sérgio Ifa (UFAL/PPGLL)
Nesta comunicação, objetivo discorrer sobre a importância e as possíveis
consequências de a criança aprender a Língua Inglesa no Ensino Fundamental
I público. Esse estudo é um recorte da minha pesquisa de mestrado que analisa
a experiência de introdução da Língua Inglesa em uma turma do 4º ano de uma
escola pública da periferia de Maceió – AL. Assumo a visão sócio interacionista
de Língua de Bakhtin/Volochinov ([1929]/2010), que a considera um fenômeno
social que só se materializa na presença do outro. Assim sendo, objetivo
investigar de que forma a aprendizagem promove o desenvolvimento linguístico
e a formação como sujeito, fazendo a criança utilizar o inglês como um
instrumento para compreender o mundo onde vive e para poder transitar de uma
maneira mais crítica e consciente na sociedade contemporânea. Apoio-me
teoricamente na perspectiva sócio cultural de Vygotsky (1978) e em estudiosos
do ensino de inglês para crianças (CAMERON, 2001; BREWSTER, ELLIS &
GIRARD, 2002; ROCHA, 2006; entre outros).
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Interação em rede: representações e práticas de linguagem em um curso
EaD de Letras/Inglês
Cristiane Carvalho de Paula Brito (UFU)
Esta comunicação visa apresentar resultados parciais de uma pesquisa sobre o
ensino de inglês e formação para a docência a distância que foram coletados em
um curso de licenciatura em inglês e literaturas de língua inglesa em uma
universidade pública em andamento desde 2011. À luz dos pressupostos
teóricos da Análise do Discurso francesa em interface com os estudos em
Linguística Aplicada, interessa-nos, para o escopo desse trabalho, discutir
representações de interação a partir da análise das intervenções feitas pelos
tutores do curso em produções escritas em língua inglesa em um fórum de
discussão. As análises preliminares apontam que a interação aparece como: (i)
processo de interlocução na língua alvo; (ii) processo de correção do texto
produzido; e (iii) processo de encorajamento. Levando em consideração noções
como as de sujeito, sentido, interdiscurso/intradiscurso, formações imaginárias,
dialogia e polifonia, é nosso intuito problematizar a incidência dessas
representações nos processos de ensino-aprendizagem e formação de
professores em EaD, contemplando as concepções de língua(gem) que as
sustentam.

O ‘evento-aula’ no estágio supervisionado de LI: perspectivas discursivas
Cristiane Carvalho de Paula Brito (UFU)

Sabe-se que para muitos professores pré-serviço o momento do estágio
configura-se como uma das primeiras oportunidades de regência, propriamente
dita, gerando sentimentos de insegurança, incertezas e apreensão, as quais
incidem na forma pela qual esses sujeitos ressignificam suas experiências como
professores em formação. Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de
problematizar representações discursivas acerca do ‘evento-aula’, construídas
por professores pré-serviço de língua inglesa, em diários reflexivos, no contexto
do estágio supervisionado. Ancorados no quadro teórico-metodológico da
Análise do Discurso francesa em interface com os estudos da Linguística
Aplicada, propomo-nos a discutir as implicações dessas representações para as
práticas de avaliação no contexto de estágio e para os processos de formação
de professores e de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, em termos
mais amplos. Observa-se que, ao enunciarem sobre o ‘evento-aula’, os
professores em formação inicial (des)constroem imagens que provocam efeitos
de (in)completude, os quais obliteram os conflitos constitutivos do lugar que
ocupam. Por fim, interessa-nos também repensar a escrita como importante
prática de linguagem na formação do professor, de forma a promover a
emergência de deslocamentos significativos – e significantes – aos sujeitos,
possibilitando sua inscrição em outras redes de sentido e o questionamento de
discursos cristalizados, aspecto esse fundamental para seu desenvolvimento
profissional.
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Reflexões acerca de aprender inglês a distância
Cristiane Manzan Perine (UFU)

Neste trabalho, focalizamos como se configuram construtos afetivo-cognitivos
em ambientes virtuais de aprendizagem. Propomos, então, discutir os resultados
parciais de uma pesquisa de mestrado que investiga as crenças de alunos
acerca da aprendizagem de língua inglesa a distância e sua conexão com a
motivação para aprender. Entendemos crenças como ideias, opiniões e
pressupostos que alunos têm a respeito dos processos de ensino/aprendizagem
de línguas formulados a partir de suas experiências (BARCELOS, 2001) e
motivação algo que nos leva a iniciar e sustentar uma ação (DÖRNYEI, 2005).
Essa investigação contou com a participação de alunos de cursos de graduação
de uma universidade federal inscritos na disciplina “Inglês Instrumental a
Distância” (IngRede). Os dados foram coletados por meio de questionários,
diários reflexivos, entrevistas virtuais e observação da participação dos alunos
na plataforma Moodle. Na análise dos dados, fez-se útil o WordSmith Tools.
Esperamos que este trabalho venha a contribuir com estudos sobre crenças e
motivação buscando apontar implicações para o processo de
ensino/aprendizagem de línguas a distância, visto que tais construtos têm sido
pouco explorados nesse contexto, bem como fomentar discussões e desafios no
campo acadêmico referente à disponibilização de disciplinas de línguas em
ambientes virtuais.
Palavras-chave: crenças; motivação; inglês a distância

Letramentos, formação do professor de língua inglesa (LI) e
multimodalidade na linguagem: uma experiência aplicada da universidade
às escolas públicas do sudoeste da Bahia
Cristina Arcuri Eluf UNEB (BA)

Estudos sobre formação de professores de línguas, a partir dos letramentos,
evidenciam o trabalho com a linguagem de forma a “coadunar-se com a proposta
de inclusão digital e social e atender a um propósito educacional, possibilitando
desenvolvimento da cidadania” (Menezes de Souza e MonteMór, 2006). Nesta
perspectiva, Kress (2000) salienta que as transformações sociais levam à
descentralização da linguagem escrita e a expansão do caráter multimodal da
comunicação tecnologizada. Cope e Kalantzis (2000) afirmam ser imperativo que
“imaginemos novas formas de identidades que empoderem aqueles que vivem
em vidas locais através de novas formas de discursos e diálogos”. Portanto, é
relevante refletir sobre o papel da LI em escala global e sobre o significado de
ensiná-la em contextos locais diferentes. Nesse raciocínio, elegemos o conceito
de letramentos transnacionais - termo “guarda-chuva” - sob o qual Brydon &
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Tavares (2013) descrevem estratégias interpretativas na produção de sentido
necessárias para o mundo contemporâneo.
Sob tais pressupostos, apresentamos práxis de graduandos em pré-serviço - de
duas universidades estaduais da Bahia - que trazem “imagens integradas à
escritura, assumindo a presença da multimodalidade” e promovendo a “reflexão
e relativização do enfoque na linguagem”, objetivando uma educação crítica na
sociedade atual. (Montemór, 2013).
Palavras-chave: formação do professor
(trans)letramentos; multimodalidade

de

língua

inglesa;

práxis;

Collaborative situated play: an alternative assessment for insiders in a
southwestern school in Bahia

Cristina Arcuri Eluf (UESB/PPGCEL/orientadora)
Fabio Nascimento Sandes (UESB/PPGCEL/FAPESB)
With the rapid development of video and computer games since the 1970s, new
forms of narrative and textual participation entered young people’s lives (BEAVIS,
2004). Gee (2004) suggests that insiders often see deeper and better forms of
learning going on in the games they play than in the schools they attend. Gee
conceptualizes that “real learning” is always associated with pleasure and is
ultimately a form of play – a principle almost always dismissed by school. Kress
and Van Leeuwen (2001) believe information is always multimodally constructed
and Brydon (2010) recognizes that our “contemporary world requires advanced
literacy skills like critical thinking, contextualizing, analyzing, interacting with
others within and beyond one´s home community”. With this is mind, we present
an RPG approach geared to elementary students from a school in southwestern
Bahia. Students were exposed to micro-management and decision-making
where assessment was based on their speech and more importantly the
collaborative strategies used. The game became a site for performativity, an
“arena of fiction” in which students manifested displays of social competence
(BEAVIS, 2004). In such proposal students engagement brought about instances
of reading practices, textual worlds, relationships and peer culture by their using
of “emerging silicon literacy practices” (SNYDER, 2000).
Key words: situated play; assessment in English teaching; insiders; RPG;

Ensino de inglês na formação de professores: uma experiência no Curso
de Letras onde a língua não é explicitamente ensinada
Daisy Rodrigues do Vale (UFU)

No contexto brasileiro deste início de século, formadores de professores de
inglês enfrentam o desafio de ajudarem os licenciandos a desenvolverem as
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diversas competências (ALMEIDA FILHO, 1993) necessárias para o efetivo
exercício da docência. Dentre essas competências, ressaltamos a Competência
Linguístico-Comunicativa que está relacionada à compreensão e produção de
textos em situações reais de comunicação. Nesta comunicação, apresentaremos
uma experiência bem sucedida de desenvolvimento dos aspectos sistêmicofuncionais da linguagem numa disciplina semestral, de 4º período, que foi
ministrada por de 4 anos consecutivos, num curso de letras onde o ensino de
língua não é o foco bem como a língua não é explicitamente ensinada como nos
modelos tradicionais. No início do curso, foram levantadas as expectativas dos
graduandos em relação à disciplina, as quais eram retomadas e avaliadas ao
final do semestre por um instrumento denominado auto avaliação. Tais
avaliações foram tomadas como dados referenciais deste trabalho que, numa
analogia com o algoritmo da retropropagação (Abordagem Conexionista),
nortearam a calibragem de nossa prática enquanto formador de professores de
inglês.

O processo criativo e a personalidade criadora: um estudo do poema em
prosa House of Incest de Anaïs Nin
Damiana Pereira de Paula (UnB-CAPES)
A obra de Anaïs Nin destaca-se no cenário literário pela sua poeticidade e lirismo
bem como pela sua preocupação em desvendar o mundo da subjetividade
humana por meio da criação de imagens e símbolos que pudessem traduzir a
riqueza do mundo inconsciente. A autora se dedicou à escrita de diversos
gêneros literários, como, por exemplo, diário, romances experimentais, novelas,
poema em prosa, contos, crítica literária e ensaios. Influenciada, sobretudo, pelo
Movimento Surrealista e pelas idéias psicanalíticas, sua obra ganhou
reconhecimento na década de 70 com o movimento de contracultura norteamericano. Este presente estudo tem como objetivo dar continuidade à tese da
crítica Suzanne Nalbantian de que Anaïs Nin é essencialmente uma poeta e que
se situa dentro da tradição literária simbolista. Um outro ponto importante seria
analisar a forma como a obra Art and Artist: Creative Urge and Personality
Development do psicanalista Otto Rank e as idéias de Arthur Rimbaud sobre a
criação poética influenciaram a escrita do poema em prosa House of Incest cujo
tema central gira em torno do desenvolvimento da personalidade criadora.
Palavras-chaves: Poesia em Prosa, Anaïs Nin, Simbolismo, Movimento
Surrealista, Arte e Literatura.
Learners’ Polite smile in English classes: what does it reveal?
Daniela Nóbrega (UEPB)

Investigated in a college level, this work is part of a broader study that discusses
the role of the students’ smile in an EFL classroom context. From a qualitative
and ethnographic basis, this research discussed to what extent this nonverbal
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language (the smile) can sign some learning features which are of great
importance for teachers to try to identify some learners’ learning problems. It was
using the theoretical approach of Pragmatics (LEVINSON, 1983; MEY, 2001),
Conversation Analysis (MARCUSCHI,1991;ARMENGAUD,2006;KERBRATORECCHIONI, 2006), Interactional Sociolinguistics (GUMPERZ, 1982, DREW &
HERITAGE, 1992) and the Psychological aspects of emotions (EKMAN,
2003;FREITAS-MAGALHÃES, 2006) that this work shows that the learners’
polite smile tends to represent a private protection of such learners for not being
engaged in oral interactions. As a result of such behavior, this smile can signal
some learners’ difficulties in relation to communicate with both the teacher and
the other classmates, but also can signal possible personality traits that might
interfere negatively in their oral production. More common with introverted
students, results show that this type of smile can indicate learners’ lack of
linguistic knowledge or lack of communicative ability to interact in several
classroom activities that demand oral production.
Australian English and the perception of “Australianess” in Henry
Lawson’s short stories
Déborah Scheidt (UEPG)
Henry Lawson (1867-1922) occupies a central position in the so called “Australian
bush tradition” or “Australian legend”. Lawson’s poems, essays and, especially,
short stories have contributed to the specific perception of “Australianess” that
famously characterized the 1890s but has left its marks in the way Australians
see themselves today. This work examines, more specifically, the phenomenon
of the appropriation of the English language by Lawson and his expert use of
local aspects of English in the short stories “The Drover’s Wife”, “A Love Story”
and the Joe Wilson stories. That appropriation can be verified in the author’s
adoption of “Australianisms” as well as in the rhythm of his sentences, where the
influence of popular literary modes, such as the “bush ballad” and the “yarn” can
be detected and is used to evoke the peculiarities of Australian rural spaces. The
combination of local themes and modes of expression with an objective, almost
journalistic style outbalances mere provincial or parochial tendencies and makes
of Lawon a precursor of the language of the modern short story even before it
became mainstream in the rest of the world.

O PIBID-Inglês UFPR: conflitos, diferenças e transformações de práticas
locais
Denise Akemi Hibarino (DELEM-UFPR)

Este trabalho tem como propósito relatar as ações e projetos realizados pelo
programa PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) da
área de Língua Inglesa da UFPR no período entre 2012-2014 em dois colégios
da cidade de Curitiba- PR. Tais ações e projetos foram construídos
colaborativamente pelos licenciandos juntamente com os professores
supervisores integrantes do programa, sempre de forma a atender às
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necessidades locais. Como aporte teórico foram usadas as discussões da área
de formação de professores e do Letramento Crítico (DUBOC, 2012; JORDÃO
et al, 2011, 2013; MENEZES DE SOUZA, 2011), dos conceitos de inglês como
língua internacional (McKAY,2003; MODIANO, 2001) e do Pós-Método
(KUMARAVADIVELU, 2001, 2003). Os resultados revelam como bolsistas e
supervisores, em posições nem sempre fixas, negociam sentidos, questionam e
descontroem suas próprias práticas e se percebem como agentes de sua própria
formação. Além disso, também mostra como os conflitos e diferenças gerados
em um contexto de formação inicial e continuada são essencialmente produtivos
e transformadores de práticas locais. Finalmente, o engajamento dos
participantes evidencia a importância da parceria entre a universidade e as
escolas públicas dentro de uma política nacional de formação de professores.

Palavras-Chave: PIBID; formação inicial e continuada de professores de língua
inglesa; letramento crítico; inglês como língua internacional; Pós-método.

Elaboração de testes de percepção de fala: questões metodológicas e
programas/softwares livres de aplicação
Denise Cristina Kluge (UFPR)
Estudos tem discutido o papel da percepção de sons não nativos por aprendizes
de língua estrangeira, como o inglês, tanto com estímulos de áudio (e.g., Flege,
1995; Flege et al., 1997, 1999; Koerich, 2006; Becker, 2013), como com
estímulos de áudio e vídeo (e.g., Kluge, 2008, 2009; Gabriel & Martens, 2013).
Outros estudos têm mostrado os efeitos positivos de um treinamento perceptual
na percepção de sons nativos e não-nativos (e.g., McClaskey, Pisoni, & Carrell,
1983; Lively et al., 1994), bem como na melhora da produção de tais sons (e.g.,
Rochet, 1995; Bradlow et al., 1997, 1999; Wang, Jongman, & Sereno, 2003;
Lamchaber et al., 2005; Nobre-Oliveira, 2007; Brawerman-Albini, 2012). Desta
forma, faz-se necessário discutir as questões metodológicas que estão
relacionadas à elaboração de testes de percepção de fala tanto de
discriminação, identificação, bem como de treinamento. Assim, nesta
comunicação, serão discutidas algumas variáveis envolvidas na elaboração de
testes de percepção (tipos de teste; tipos, gravação, validação e aleatorização
de estímulos, número de tokens, repetição, entre outros) e suas implicações para
o estudo pretendido. Além disso, esta comunicação apresentará e discutirá os
softwares livres disponíveis para aplicação destes testes de percepção como o
Praat e o TP.
Palavras-chave: testes de percepção de fala; treinamento perceptual; questões
metodológicas; software livre.

Defining the construc and the specifications of an oral proficiency test for
EFL teachers
Douglas Altamiro Consolo (UNESP/São José do Rio Preto)
Vera Lucia Teixeira da Silva (UERJ/UFSCar)
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Language proficiency is a requirement for language teachers. The definition of
the linguistic aspects and the extension of a domain in which to operate to assess
this proficiency has been a challenge in the area of language assessment, due
to the variety of linguistic aspects and communicative language functions
possible to occur in teacher talk and in teacher-student interactions. Teachers’
proficiency is understood as how and when linguistic knowledge and the
competence for communication lead to effective language use in teaching
contexts. Given the relevance of investigating teachers’ language, and the
connections between the domain, the testing instruments and the criteria on
which to base valid assessment of teachers’ language proficiency, a group of
researchers in Brazil have investigated foreign language teachers’ proficiency to
implement the EPPLE, a language examination for foreign language teachers. In
this paper presentation we discuss the nature of the oral test within the EPPLE
examination – its construct and specifications, based on data collected in two
different institutions. In the light of the results so far achieved, we expect to
contribute for the areas of foreign language teaching, language testing and
teacher education.
Keywords: proficiency; oral testing; foreign language; teacher education; test
construct; test specifications.

Os games e a aprendizagem de língua inglesa sob a ótica do conectivismo
Edna Marta Oliveira da Silva (UNINTER – CNPq)
O desafio educacional deste século é, sem dúvida, rever as práticas pedagógicas
de modo a dar conta das novas demandas do mundo globalizado. A geração dos
“nativos digitais” (indivíduos nascidos após a década de 80) pertence a um
mundo repleto dos mais diversos artefatos tecnológicos que exigem uma forma
de pensar hipertextual. Portanto, estratégias que estejam em sintonia com o
mundo da computação e da tecnologia precisam ser pensadas. E, em se
tratando de internet e computadores, os jogos eletrônicos surgem como forma
de entretenimento de uma boa parcela desse público conectado. Dado o seu
alto grau de aceitabilidade entre os aprendizes, os games têm sido alvo de
discussões, inclusive enquanto recurso pedagógico válido no ensino do inglês.
Uma vez que a forma como o nativo digital aprende é diferente quando
comparada às gerações anteriores, é possível questionar até que ponto as
teorias tradicionais de aprendizagem dão conta desse novo aprendiz. Pensando
nisso, Siemens (2004) apresenta o conectivismo como uma teoria da
aprendizagem da era digital. Tal teoria tenta explicar o efeito da tecnologia sobre
os modos de viver, de comunicar e de aprender, além de considerar o
conhecimento externo ao indivíduo, armazenado e manipulado pela tecnologia.

Revendo o ensino da língua inglesa na educação de jovens e adultos a
partir dos multiletramentos
Eduardo Espíndola (UFMS)
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O presente artigo propõe uma reflexão sobre o ensino da língua inglesa na
Educação de Jovens e Adultos (EJA), tendo como ponto de partida a teoria dos
multiletramentos. As especificidades dessa modalidade de ensino, somadas às
transformações sociais ocorridas nas últimas décadas e o surgimento de práticas
sociais mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs),
pressupõem abordagens de ensino-aprendizagem específicas que deem conta
de superar os processos de marginalização social dos estudantes da EJA, os
quais, por razões distintas, foram excluídos da modalidade regular da educação
brasileira e necessitam de uma organização curricular adequada a seus lugares
sociais, políticos e históricos. Dessa forma, reexaminamos as práticas
pedagógicas do ensino de língua inglesa na EJA, analisando de que maneira o
trabalho com diferentes culturas e práticas sociais digitais pode proporcionar
diferentes visões e perspectivas acerca da complexidade do mundo
contemporâneo, possibilitando uma intervenção e participação ativa da
construção de sentidos da sociedade atual. Para tanto, contrastamos as
concepções teóricas acerca dos multiletramentos (COPE & KALANTZIS, 2000;
LANKSHEAR & KNOBEL, 2003; ROJO, 2009, 2012; MONTE MÓR, 2012) com
questões pedagógicas (FREIRE, 1974; SAVIANI, 1986) e propostas curriculares
relacionadas à EJA e ao ensino de língua inglesa (SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO, 2010; BRASIL, 2000, 2001, 2006), analisando
como a teoria dos multiletramentos se insere nas especificidades dessa vertente
educacional. A reflexão desenvolvida atesta que uma pedagogia dos
multiletramentos contribui para a agência do alunado do EJA, transformando-o
em analistas críticos das práticas sociais vigentes na sociedade e sujeitos
produtores e leitores das representações ideológicas e discursivas circulantes
em seus meios de atuação.
Palavras-chave: Agência; Educação de Jovens e Adultos; Multiletramentos;
Tecnologias da Informação e Comunicação.

Formando Professores de Língua Inglesa nas IES: O Inglês sem Fronteiras
e a UFS
Elaine Maria Santos (UFS)
Ana Karina de Oliveira Nascimento (UFS∕USP – CNPq)
Rodrigo Belfort Gomes (UFS)
Laudo Natel do Nascimento (UFS)

Em dezembro de 2012 o Programa Inglês sem Fronteiras é lançado, com o
objetivo de “propiciar a formação e capacitação de alunos de graduação das
instituições de educação superior para os exames linguísticos exigidos para o
ingresso nas universidades anglófonas” (BRASIL, 2012). Sua realização
demandava a seleção de alunos de graduação ou pós-graduação com
habilitação em Inglês para atuarem como bolsistas-professores. Na UFS,
procedeu-se à seleção de cinco estudantes. Apesar do foco principal do
programa ser o desenvolvimento linguístico dos alunos e a internacionalização
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das IES, entendemos que as práticas dos bolsistas devem ser destacadas e
analisadas, pois, para que o aprendizado ocorra, precisa haver formação e
acompanhamento. Dentro dessa lógica, as atividades desempenhadas têm sido
analisadas do ponto de vista dos próprios estudantes-professores, através de
pesquisa exploratória com questionário aberto, entrevista, registros de
conversas digitais e observações dos pesquisadores. As entrevistas foram
realizadas com o intuito de investigar a percepção dos bolsistas sobre o papel
formador do programa, tendo os dados sido comparados com as impressões da
equipe e da coordenação. Os dados levantados sugerem a necessidade de
formação desse professor, embora não ser o foco das diretrizes nacionais.

De letramento a letramentos: ressignificando práticas de ensino de língua
inglesa em uma escola pública de Campo Grande - MS
Eliana Aparecida Prado Verneque Soares (UEMS-PG)

A presente proposta visa discutir uma pesquisa desenvolvida em uma escola
publica fundamentada nos estudos de letramentos. Como aporte teórico, a
discussão se voltará para os aspectos de letramentos com base nos estudos de
Luke (2004), Cervetti, Pardales e Damico (2001), Pennycook (2010), Morgan (
2013), Norton (2013), Lemke (2005), Brown (1999), Lanchear & Nobel (2003),
Cope & Kalantzis (2000), Prinsloo (2005), Coffey (2014) e nacionais como
Menezes de Souza (2010), Duboc (2011), Takaki (2013), Mattos (2011), Maciel
(2013), Monte Mór (2010), entre outros. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de
cunho interpretativo que analisa a percepção critica dos alunos do ensino médio,
bem como a postura auto critica desta pesquisadora.
Palavras-chave: ensino, percepção crítica, letramentos.

Inglês translingue, ubiquidade e tecnologias digitais: novos tempos;
diferentes espaços.
Eliane Fernandes Azzari (Unicamp)

Face à constante circulação de discursos que advogam a iminente inserção de
TICDs (Tecnologias da Informação e Comunicação Digitais) na educação
contemporânea, penso ser urgente retomar um olhar cuidadoso e equilibrado
sobre o tema a fim de (re) definir objetivos e currículos para a educação pública
em língua inglesa em esfera escolar. Abordando a língua(gem) enquanto prática
social (BAKHTIN, 2011) e adotando uma visão translingue para o
ensino/aprendizagem de inglês (CANAGARAJAH, 2013), proponho (re)pensar o
papel das TICDs (SANTAELLA, 2011; 2013) e a justificativa para que delas se
aproprie o(a) professor(a) de inglês, com vistas à uma formação linguística
voltada à cidadania democratizante, à agentividade, ao engajamento e à
contestação discursiva (BIESTA, 2010; ROCHA; MACIEL, 2013). Nesse cenário,
especulo sobre as possíveis recontextualizações espaço-temporais, mediadas
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pelas TICDs, como oportunidades para a construção de sentidos em espaços
translocais.
Palavras-chave: inglês translingue; tecnologias digitais; formação de professores
de inglês

Das Condições Iniciais à Autonomia na Aprendizagem de Língua Inglesa
Eliene de Souza Paulino (UFMG)
Natália Mariloli Santos Giarola (UFMG)
A Teoria da Complexidade tem sido utilizada em larga proporção para a
compreensão dos sistemas humanos e sociais (MARTINS E BRAGA, 2007) e
tem funcionado como suporte para o entendimento do processo de aquisição de
línguas estrangeiras. Com base em algumas pesquisas realizadas (BRAGA,
2007; FINCH, 2010; LARSEN-FREEMAN, 1997), é possível constatar que
pequenas alterações no percurso da aprendizagem podem culminar em
resultados positivos ou negativos, levando em consideração que o mesmo não
se limita apenas à sala de aula. Cada indivíduo tem sua singularidade, e seu
desenvolvimento acontece de diferentes maneiras, desse modo, o processo de
aprendizagem é complexo, por ser dinâmico, não linear, auto-organizacional,
imprevisível e sujeito a atratores. O objetivo do presente estudo é discorrer e
refletir sobre alguns conceitos que ilustram o viés da Teoria da Complexidade
como, por exemplo, as condições iniciais, motivação, identidade e autonomia,
características que influenciam o processo de aprendizagem de língua inglesa.
Palavras-chave: condições iniciais, autonomia, teoria da complexidade.

Letramento crítico e ensino de língua inglesa: uma proposta para ensinar
e aprender inglês sob uma perspectiva includente
Elisa Borges de Alcântara Alencar (UFT)

Este trabalho tem como objetivo descrever e refletir sobre algumas
ações de um grupo de estudos - GEPLITO (Grupo de Estudos de professores de
LI do Estado do Tocantins) - formado por uma professora pesquisadora da
Universidade Federal do Tocantins e 15 professores de língua inglesa da rede
pública do Estado. É uma pesquisa-ação colaborativa de doutorado em
andamento que visa a formação e autonomia de professores com relação à
produção de atividades e a melhoria no ensino e aprendizagem de LI no nosso
contexto local, tendo como foco central práticas de letramento crítico. Nos
encontros do grupo, discutimos e refletimos sobre nossas práticas docentes
como professores(as) de língua inglesa (LI), lemos textos, discutimos e
produzimos atividades de LI. Depois, trabalhamos as atividades produzidas nas
escolas dos professores que compõem o grupo, analisamos a receptividade e
envolvimento dos alunos com relação a estas atividades e a partir destes dados
buscamos encaminhar um processo conjunto e colaborativo de reflexão,
observação, análise, e reelaboração das atividades e do nosso trabalho como
professores, caso seja necessário. Nesta apresentação, mostraremos alguns
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resultados parciais da produção do grupo, demonstrando o crescimento
profissional dos professores envolvidos e o crescimento dos alunos.
Palavras chave: Formação de Professores; Letramento Crítico; Ensino e
Aprendizagem de língua Inglesa.

Tecnologia assistiva no ensino de inglês
UTFPR: trilhos e trilhas

para deficientes visuais na

Elizabeth Pazello (UTFPR)
A comunicação apresenta, para divulgar e analisar, as características
metodológicas de um projeto pioneiro de ensino Inglês como LEM a uma turma
de deficientes visuais na Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), câmpus Curitiba, PR. Como pesquisadora, acompanhei o projeto em
suas fases: criação, organização, escolhas metodológicas e implementação. O
foco de análise será a potencialidade da mediação da tecnologia assistiva como
recurso didático na rotina de sala de aula e fora dela para os alunos cegos. Dado
o tipo de agência em questão, cabe dizer que a descrição dos recursos
tecnológicos e seus usos vai trazer à tona não só as premissas metodológicas
subjacentes ao material, mas também as crenças daqueles que o selecionaram
e utilizaram. A estrutura colaborativa do projeto, iniciado em 2014, envolve a
participação de um grupo de estudo formado por alunos de Letras PortuguêsInglês na referida universidade, com a tutoria da professora Miriam Sester
Retorta, idealizadora do projeto. Se a observação de aulas foi essencial, as
narrativas dos envolvidos no projeto, o que inclui a idealizadora, alunos de Letras
e alunos participantes, forneceram substrato inspirador decisivo e de referência
para a elaboração do presente relato.
Palavras-chave: aprendizagem - LEM - tecnologia assistiva
The Language of Names in Julia Alvarez’s Works
Estevão Carvalho Batista (UFMG)
Literary names are rarely chosen at random. That is especially true in relation to
the works produced by immigrant authors in the United States who come from a
non-English speaking country. They may have grown more observant of personal
names after having their own names modified in their new land if not in the way
they are written in their immigration papers, at least in the way they are
pronounced. Their writing very often presents characters that like themselves
have experienced identitary issues associated to one’s personal name such as
issues of gender, class, and nationality. The identity debate is also recurrent
throughout Julia Alvarez’s works. Her characters’ names is one of the ways she
finds to bring about such themes whether or not writing about immigrants like
herself. This work analyses the importance of names and naming practices to the
characterization and development of Alvarez’s characters. It also takes into
consideration the resignification of these names throughout the works and what
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they represent to the narratives. Yet, I consider the effects names may have in
Alvarez’s reader namely to bring some comic relief, to establish a dialogue with
other works or help create a serial readership.
Keywords: Literature; Julia Alvarez; Names

Formação continuada de professores de língua inglesa: avanços e
reflexões
Everton Marques da Silva (UFAL)
Coautor: Sérgio Ifa (UFAL)
Pretendo apresentar algumas reflexões sobre o impacto da formação continuada
de professores nas práticas de ensino de dois professores-colaboradores
participantes, especialmente no que se refere à compreensão e uso de
Letramento Crítico em suas aulas de língua inglesa. Eles fizeram o Curso de
Formação Continuada para Professores de Língua Inglesa da Rede Pública de
Educação Básica do Estado de Alagoas (UFAL/MEC/SEB/Mais Educação). Os
dados foram coletados em abril deste ano e eles indicaram que os professores
foram além do ensino de língua inglesa enquanto estrutura gramatical e lexical
(ensino tradicional) nas escolas onde lecionam, mas que enquanto um professor
trabalhou na perspectiva do Letramento Crítico (MOTTA, 2008), o outro dialogou
com e a leitura crítica. O método de investigação utilizado foi o estudo de caso e
os instrumentos de coleta de dados foram: diário de campo, entrevista e plano
de aula.
Palavras–chave: Formação de professores, Letramento Crítico, Leitura Crítica.

Entre texturas e tessituras:
construções identitárias de gênero em Orlando: a Biography, de Virginia
Woolf
Fabiana Gomes de Assis (UFAL)
Analiso, neste estudo, a construção das personagens em Orlando: a
biography (1928), de Virginia Woolf, tendo em vista a composição do vestuário
na trama. Considerando que ele é um dos principais elementos de constituição
das identidades, objetivo refletir sobre os modos como a escritora inglesa o
configura, na medida em que é por meio dos trajes, em certo nível, que as
personagens são construídas em dissonância com os códigos de coerência de
gênero que estão nas bases das ideologias dominantes. Objetiva-se também
contribuir para as reflexões sobre as técnicas narrativas exploradas por Woolf,
com ênfase nos vínculos entre o esgarçamento escritural e aspectos do
fantástico, a fim de destacar o caráter subversivo, tanto literário quanto
ideológico dessa dupla paródia de gênero. Comparo também fragmentos
escolhidos da versão original em língua inglesa com as partes equivalentes da
tradução feita por Cecília Meireles, para problematizar algumas escolhas da
poeta brasileira, no que diz respeito a certos apagamentos e distorções em
relação aos questionamentos de gênero provocados pelo texto fonte. Assim,
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argumento que Orlando: a biography é uma obra construída pela ambivalência
de suas texturas e tessituras, na confluência entre o político e o estético.
Palavras-chave: Virginia Woolf. Vestuário. Gênero. Identidade.

Identitary and cultural influences on English language learning in a
Brazilian context
Fabiana Kanan Oliveira (UniRitter – CAPES)
It is not an easy task to research concepts such as identity, language and culture.
During the development process, people learn many things related to these
concepts, though mostly are part of a social code, or are included in what we can
call cultural heritage, from which we are all heirs. The feelings that make us
identify ourselves with a country – such as the language, the culture and so many
identities, which nowadays are at our disposal – are not always conscious ones.
The fact of being born in a specific culture will define many patterns and
tendencies that will, in turn, influence all sectors of an individual`s life. Economy,
politics, culture and the social aspects of a community are some of the factors
that can directly influence education.
A language is never learned isolatedly, there will always be some factors
associated, such as the social environment where the learning takes place; and
also, cultural, historical and identitary influences. Our thought and our linguistic
choices are born out of these influences. Having this triad in mind – language,
culture and identity – the present work aims at researching the influences of these
three elements in the English learning as an additional language in a specific
Brazilian context. This research agrees with the sociocultural perspective
initiated by Lev Vygotsky, and with the idea that our identities can only exist within
a social context, since our capacity to think is constituted through social
interaction.
Keywords: Language. Identity. English teaching

Ensino e aprendizagem de escrita em língua inglesa: a relação entre
crenças e o uso de estratégias
Fabiano Silvestre Ramos (UNESP)
Este estudo teve por objetivo investigar a relação entre crenças sobre ensino e
aprendizagem e o uso de estratégias no contexto de um curso de extensão em
língua inglesa, bem como detectar se houve mudanças nas crenças e no uso de
estratégias de escrita após um trabalho de intervenção com foco nestas. Foram
utilizados como instrumentos de coleta de dados: questionários, narrativas e
grupo focal. Os resultados mostraram que os participantes apresentam uma
concepção restrita de escrita, entendida por estes como uma prática de
conhecimentos gramaticais. Essa crença influencia, de maneira direta, na
seleção de EALs. Dentre as mais citadas está a consulta ao dicionário, tanto
durante a escrita, como no processo de revisão. Foi possível constatar ainda
que, após o processo de intervenção, houve resignificação de algumas crenças
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sobre o papel da escrita e sobre o ensino da mesma na escola pública. Porém,
as crenças mais arraigadas, tais como a relação entre escrita e gramática não
foram resignificadas. Constatou-se também uma melhoria na qualidade das
produções textuais dos participantes no que diz respeito à configuração do
gênero resumo e no uso da gramática.

Tecnologias digitais e a formação de professores de língua inglesa:
perspectivas multimodais
Fabrício Tetsuya Parreira Ono (UFRR /PG USP)
As preocupações com o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras são
levantadas e discutidas aqui por uma perspectiva que contempla as tecnologias
digitais e os letramentos. Desta forma, este estudo visa proporcionar
investigação / reflexão sobre a forma como os professore pré-serviço
(re)significam as novas teorias de letramento (SNYDER, KRESS, 2000 ),
multiletramentos (COPE e KALANTZIS, 2000) e ensino crítico (LANKSHEAR e
KNOBEL, 1997; MONTE MOR 2009, MENEZES dE SOUZA e MONTE MOR,
2006) na (re) construção de suas identidades, e integram essas mudanças
sociais, cognitivas e tecnológicas em suas práxis. Considerando-se que os
letramentos enfatizam as variações de uso da língua em diferentes contextos
sociais e culturais e de comunicação multimodal, especialmente quando se trata
de utilizar novos meios de comunicação (COPE e KALANTZIS, 2000), dando um
novo significado à educação conforme as mudanças socioculturais, cognitivas e
tecnológicas. Além disso, de acordo com Kress e Van Leuween (1996), a
multimodalidade reconhece a multiplicidade de significados que combinam
vários modos de comunicação (visual, textual, áudio, movimento, etc), bem como
seus contextos sociais. Este estudo foi realizado com alunos de graduação de
um curso de Letras da Universidade Federal de Roraima no Brasil, por meio da
análise de blogs e portfolios digitais construídos para discutir o ensino e
aprendizagem de língua inglesa e a forma como os futuros professores lidam
com o uso da tecnologia, mostrando como eles constroem sentido e (re)
significam teorias e, também, narram suas experiências sobre o ensino de
línguas estrangeiras e de aprendizagem nesse contexto.

A construção de sentidos sobre novas práticas de ensino de língua inglesa:
multimodalidades e letramentos críticos
Fernanda Belarmino de Santana (UFMS)
Numa sociedade marcada pela vasta coleção de modos de significação
evidenciados na era digital, tratar dos processos multissemióticos que envolvem
o ensino-aprendizagem de língua inglesa torna-se crucial para o redesenho
curricular atual. Considerando as multiplicidades linguísticas e culturais
representadas pelos indivíduos nas multimodalidades (KRESS, VAN LEEWEN,
1996; KRESS, 2003), esta pesquisa qualitativo-interpretativa e de natureza
etnográfica visa a descrever as possibilidades desses modos de representação
no contexto educacional, cujo aspecto de maior relevância é promover cidadãos
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incluídos em (multi)letramentos que valorizem as variedades linguísticas,
semióticas e culturais nos âmbitos da vida pública, privada e nas relações de
trabalho (NEW LONDON GROUP, 1996; COPE, KALANTZIS, 2012). Para tanto,
as teorias de letramentos críticos (CERVETTI, et al., 2001; LUKE, FREEBODY,
1997; MONTE MÓR, 2011; MENEZES DE SOUZA, 2011) são tomadas como
premissas para promover a percepção crítica e o engajamento na transformação
de práticas de professora-pesquisadora e acadêmicos-participantes em uma
sala de aula de Prática de Ensino de Língua Inglesa da Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul.
Palavras-chave: Multimodalidades. Letramentos Críticos. Construção de
sentidos.

Aprendizagem autônoma e hipertextos: experiências de aprendizes de
leitura em LI da educação básica em ambiente virtual de aprendizagem

Fernanda Franco Tiraboschi (PG/FL/UFG)
Orientador: Francisco José Quaresma de Fiqueiredo (D/FL/UFG)

No contexto educacional da rede pública, é possível observar obstáculos
de diversos tipos que interagem entre si desfavorecendo a efetivação do
ensino/aprendizagem de línguas. Desse modo, faz-se necessária a busca de
soluções por meio de recursos que propiciem uma aprendizagem mais efetiva.
Este estudo tem como objetivo analisar se e como a prática de atividades
automonitoradas de leitura e compreensão hipertextual, em Ambiente Virtual
de Aprendizagem, pode promover o aperfeiçoamento das habilidades de leitura
dos aprendizes de Língua Inglesa da Educação Básica. Buscou-se um
enquadramento teórico que pudesse abarcar conceitos fundamentais
relacionados ao processo de leitura, a autonomia na aprendizagem e o uso de
recursos disponíveis pelas NTICs, e especialmente o hipertexto, no ensino e
aprendizagem de línguas, A modalidade metodológica desta proposta é o
estudo de caso com observação participante. Participam deste estudo 15
alunos de uma escola pública localizada na cidade de Jataí. Os dados foram
coletados por meio de questionários, narrativas de aprendizagem e
observações do desempenho dos alunos durante a realização das atividades.
Os resultados sugerem que o ensino explícito de estratégias cognitivas, por
meio de atividades automonitoradas, tornam os alunos leitores mais
competentes e autônomos.

Novos Letramentos e o ensino de inglês na escola pública: com ou sem
tecnologias?
Fernando Pardo (USP)
Nos últimos anos têm havido inúmeras discussões sobre o impacto das novas
tecnologias em nossas vidas, assim como nos processos educacionais e de
ensino e aprendizagem de língua estrangeira.
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Os estudos sobre Letramentos/Multiletramentos/Novos Letramentos têm
enfatizado o uso da tecnologia e novas mídias em sala de aula conforme Cope
& Kalantzis (2000, 2012) Lankshear & Knobel (2003, 2006), Luke (2000), entre
outros. No entanto, as políticas educacionais públicas vigentes relacionadas ao
ensino de língua estrangeira e a escassez de recursos tecnológicos e materiais
didáticos apropriados nos levam a repensar as estratégias de ensino e
aprendizagem utilizadas em sala de aula, sobretudo em contextos altamente
carentes de subsídios como é o caso da escola pública. Assim, a proposta deste
trabalho é analisar o uso das teorias dos Novos Letramentos no ensino de língua
inglesa no contexto da escola pública a partir do questionamento sobre a
imprescindibilidade ou não do emprego da tecnologia e das novas mídias com
base no desenvolvimento de conceitos relacionados aos Letramentos e ao
ensino crítico da língua inglesa, tais como cidadania, agência, diversidade e
multiculturalismo.
Palavras-chave: Novos Letramentos; Ensino Crítico de Língua Inglesa;
Tecnologias; Escola Pública;

O papel do feedback corretivo de colegas no reparo de erros de aprendizes
de inglês LE
Flávia Aparecida Ribeiro Teixeira
Este trabalho tem por objetivo apresentar estudo no qual verificou-se quais tipos
de feedback corretivo (LYSTER e RANTA, 1997; LYSTER, SAITO, e SATO,
2013) são fornecidos por aprendizes a seus pares durante a realização de
tarefas colaborativas nas quais exista negociação da forma gramatical da línguaalvo. A hipótese norteadora foi de que os tipos de feedback corretivo proposos
por Lyster e Ranta estejam presentes não só na interação professor-aluno mas
também na interação aluno-aluno. No estudo, seis alunos de uma instituição
privada de ensino superior foram gravados durante a realização em pares de
duas tarefas com foco na forma. Foram realizadas transcrições das gravações
em áudio para que fossem verificados, nos protocolos verbais, os tipos de
feedback corretivo fornecidos aos aprendizes, uns aos outros, durante a
realização das tarefas. Os resultados evidenciaram que o feedback corretivo está
presente não só na interação professor-aluno, mas também na interação alunoaluno, e que o feedback fornecido por colegas durante a resolução de tarefas
em pares é capaz de chamar a atenção do aprendiz para a forma gramatical,
levando-o a reparar seus erros na língua alvo.
Palavras-chave: interação; diálogo colaborativo; feedback corretivo; feedback
de colegas; reparo de erros.

Percepções de alunos de letras sobre o processo da escrita e da correção
de erros em língua inglesa
Francisco José Quaresma de Figueiredo (UFG)
Este estudo tem por objetivo promover algumas reflexões sobre a influência
dos fatores afetivos nos processos de produção textual e de correção em
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língua inglesa. Como observa Cheng (2002), escrever é uma atividade
emocional e cognitiva; ou seja, nós pensamos e sentimos enquanto
escrevemos. Os dados para este estudo provêm de uma turma de formandos
do curso de Letras-Inglês da UFG, que realizaram, durante um semestre letivo,
4 atividades de escrita e de correção de erros, realizadas com o auxílio de seus
pares. Por meio da análise dos dados, serão apresentados os fatores afetivos
que podem influenciar os processos da escrita e da correção de erros, bem
como percepções de alunos sobre esses processos. Os resultados indicam que
os alunos têm a autoestima aumentada quando recebem elogios sobre a sua
produção, quando percebem que escrever é um processo e, portanto, não se
cobram tanto ao realizar a atividade. Por outro lado, a autoestima é diminuída
quando se cobram demais para realizar a atividade e, com isso, se sentem
incompetentes por não produzirem um texto considerado ideal. Observou-se,
também, que a correção severa dos erros, bem como a forma ridicularizante e
desconfortante de lidar com eles perante a classe estão entre os fatores que
provocam ansiedade na interação professor–aluno. Com as reflexões advindas
deste estudo, espera-se que professores, alunos e demais pessoas envolvidas
no ensino e aprendizagem de línguas possam refletir sobre como tornar os
processos de escrita e de correção de erros mais humanizados.
Palavras-chave: escrita; correção de erros; fatores afetivos

Representações sócio-históricas da greve durante a Depressão em Days to
come, de Lillian Hellman, e Candles to the sun, de Tennessee Williams
Fulvio Torres Flores (UNIVASF)
Ambas escritas em 1936, Days to come e Candles to the sun, respectivamente
escritas por Lillian Hellman e Tennessee Williams, representam cada qual a sua
maneira as ações e consequências de greves durante a Grande Depressão
Econômica dos anos 1930. A análise revela diferenças em relação às estruturas
formais utilizadas (peça bem feita, melodrama e drama de estações), à escolha
dos principais personagens representados na narrativa (trabalhadores em greve
e proprietários) e à apreensão e representação de elementos sócio-históricos
relacionados às ações grevistas. Também de suma importância é verificar a
inserção que cada autor promove de uma história de amor e seus efeitos para a
narrativa. As peças foram encenadas em 1936, tendo recepção bastante
diferente: Days to come, levada aos palcos da Broadway, ficou em cartaz por
poucos dias e recebeu críticas bastante negativas, enquanto a performance de
Candles to the sun foi realizada em St. Louis, fora do circuito “comercial”, e
rendeu elogios a Williams em sua primeira peça longa. Todos esses aspectos
são analisados com as contribuições teóricas de Peter Szondi (Teoria do drama
moderno), Janet Wolff (A produção social da arte) e Robert S. McElvaine (The
Great Depression), entre outros.
Espaços e práticas distópicas em “Freeforall”, de Margaret Atwood
Gabriella Lins (UFAL)
Ildney Cavalcanti (UFAL)
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O presente trabalho analisa as representações literárias e de gênero
apresentadas no conto de ficção científica “Freeforall” (1986), de Margaret
Atwood. Este estudo parte dos questionamentos de gênero enquanto construção
social que são representados nessa obra. O conto abre espaço para uma leitura
crítica com enfoque de gênero, uma vez que descreve a normatização de uma
sociedade controlada por um sistema opressor, cuja comunidade é estruturada
nos padrões binários (homem/mulher), de forma centrada na reprodução. É
através da divisão dos espaços que o conto de Atwood apresenta uma sociedade
teocrática, Freeforall. Essa separação é vislumbrada a partir da hierarquização
de complexos públicos e privados que constituem as normas do gênero por meio
de um sistema heterossexual compulsório que reforça uma ordem simbólica do
patriarcado visando a reprodução por meio da eugenia. Essas análises foram
realizadas através dos debates dialógicos com as teorias críticas dos gêneros
literários e os Estudos de Gênero.
Palavras-chave: Estudos de gênero. Estudos culturais. Utopia. Distopia. Conto
contemporâneo.

English as Power Resource: Brazilian and Bissau-Guinean University
students’ views of language
Giana Targanski Steffen (UNILAB)
Meaning making through language choices has always intrigued researchers in
Social Semiotics and Applied Linguistics, who are interested in how individuals
and groups express their ideological values and features of the social context
they are inserted in. More recently, the worldwide significant increase in the
number of non-native English speakers has raised interest in the investigation of
such choices in English as a Foreign Language (EFL) learning environments. In
this paper, aspects of Systemic Functional Linguistics (SFL), Critical Discourse
Analysis (CDA) and Giddens’ Structuration Theory are explored to describe and
explain the relations between power and the English language in Brazilian and
Bissau-Guinean University students’ discourse materialized in a diagnostic
questionnaire answered at UNILAB (Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira), in São Francisco do Conde, Bahia. First, the textual
level is analyzed through the transitivity system, and students’ views of power in
the English language are established. These views are then discussed taking into
consideration categories from CDA studies, such as legitimation and
assumptions, as well as Structuration Theory to develop issues related to how
power can be exercised through the English language. The analysis suggests
that English, in both cultures, is considered a gatekeeper for privileged social
positions.
Key words: English language, power, EFL, SFL, CLA, Structuration Theory

Refletindo sobre as (des) fronteiras do blog
Gilmar Martins de Freitas Fernandes (UFU)
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Este trabalho objetiva apresentar o resultado de uma experiência de uso do blog
em um curso de extensão, presencial e online, sobre uso de tecnologias digitais
para ensino- aprendizagem de línguas estrangeiras. As experiências aqui (re)
contadas são fruto de uma pesquisa de mestrado onde se pretendeu investigar
e analisar a primeira experiência docente de um professor de Inglês recémformado no contexto de um curso de extensão. O estudo fundamenta-se em
autores que pesquisam sobre uso de tecnologias digitais no ensinoaprendizagem de línguas e formação de professores (MORAN, MASETTO E
BEHRENS, 2006; BORGES, 1999; BUZATO, 2001,2010; DEMO, 2002, 2010,
2011; DUDENEY, 2000; KEARSLEY, 2000; LEFFA, 2009; MARCH, 1995;
MELLO, 2008; MORAN, 2007; NÓVOA, 1992, PAIVA, 2003, 2009, 2013,
SOUZA, 2007, 2009; TEELER, 2000) e foi desenvolvida sob a perspectiva
teórico-metodológica da Pesquisa Narrativa (BRUNER, 2002; CLANDININ,
2006, 2007; CLANDININ; CAVE, 2008; CLANDININ; CONNELLY, 1998, 2000,
2011; CONNELLY; CLANDININ, 1990, 1994, 1999, 2006; MELLO, 2007, 2008,
2010). A pesquisa constatou que o uso de ferramentas-plataformas digitais,
especificamente o blog, deve ultrapassar as fronteiras dos espaços físicos, uma
vez que está imersa em um universo digital que interconecta aprendizes de todas
as partes do mundo.

Abordagem híbrida aplicada ao processo de ensino-aprendizagem de
línguas para fins específicos (LINFE)
Gisele Luz Cardoso (IFSC/Gaspar)
Professores que atuam nos institutos federais (IFs) de educação no Brasil
receberam Tablets e câmpus receberam Lousas Digitais, provenientes do
Programa de Modernização da Rede Federal para Uso de Tecnologias
Educacionais, em 2013. O programa objetiva aprimorar os processos
relacionados com as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão
institucional por meio da incorporação de tecnologias educacionais à rotina dos
docentes da Rede Federal. Portanto, esses docentes têm mais duas novas
tecnologias digitais para serem aplicadas em suas aulas. Além disso, vários
câmpus também possuem laboratórios de informática e internet wi-fi. Porém, não
sabemos ainda quais os efeitos de tanta tecnologia nas aulas de LINFE dos
cursos dos IFs. A fim de se investigar pesquisas conduzidas no Brasil sobre o
assunto, essa apresentação visa a mostrar os resultados de uma revisão
sistemática de pesquisas sobre abordagem híbrida aplicada ao processo de
ensino-aprendizagem de LINFE produzidas no Brasil entre os anos de 20102014 seguindo os princípios de Norris e Ortega (2006) para a revisão sistemática
da literatura. Essa revisão objetivou, principalmente, investigar o método de
coleta e análise dos dados empregados nessas pesquisas, o contexto em que
elas foram realizadas, seus participantes e seus principais resultados.
Palavras-chave: aprendizagem híbrida; tecnologias digitais; LINFE
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Percepções de professores de línguas sobre o uso de novas tecnologias
digitais em sala de aula
Gisele Luz Cardoso (IFSC/Gaspar)
Em 2013, os institutos federais (IFs) de educação receberam Tablets e Lousas
Digitais do FNDE, do Programa de Modernização da Rede Federal para Uso de
Tecnologias Educacionais. O programa objetiva aprimorar os processos
relacionados com as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão
institucional por meio da incorporação de tecnologias educacionais à rotina dos
docentes da Rede Federal. Deste modo, os docentes têm mais duas novas
tecnologias digitais para serem aplicadas em suas aulas. Além disso, vários IFs
também possuem laboratórios de informática, projetores multimídia e internet wifi. Todavia, não sabemos ainda quais os efeitos de tanta tecnologia nas aulas de
línguas dos cursos técnicos dos IFs. Essa apresentação tem duas finalidades:
(a) mostrar os resultados de uma pesquisa que objetivou analisar as percepções
dos professores de línguas dos cursos técnicos de um IF no sul do Brasil sobre
o uso de novas tecnologias em sala de aula e (b) avaliar o impacto da
implementação dessas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem de
línguas.
Palavras-chave: tecnologias educacionais digitais; ensino de línguas; tablet;
lousa digital

O Masculino em foco: Um abordagem de Drown de Junot Diaz.

Gracia Regina Gonçalves (UFV)
O presente trabalho alinha-se a uma postura crítica que, segundo Foucault,
entende a abordagem de certos conceitos, práticas, valores, como
predominantemente discursivas. Dentro deste aspecto abre-se um novo
panorama para a focalização do masculino e seus meandros, caso que aqui se
delineia a partir da leitura da coletânea de contos de caráter auto-biográfico
Drown (1996), do dominicano radicado nos Estados Unidos e Prêmio Pulitzer
Junot Diaz . Focaliza-se portanto, a formação de uma pretensa masculinidadepadrão, segundo apresentada em “Fiesta” e “Aguantando”, contos ambientados
no contexto da diáspora domininicana nos Estados Unidos. Ambos, girando em
torno das interações e conflitos dentro de uma família de imigrantes, em relação
à figura estereotípica de pai que o narrador projeta, propõem, do ponto de vista
de uma criança, uma reversão de hierarquias no que tange ao reconhecimento
do poder e da constituição do sujeito-homem. Leituras sobre os estudos teóricos
de gênero como os de Daniel WELTZER-LANG, Sócrates NOLASCO, e,
especificamente, sobre a literatura caribenha em questão, como os de Maja
HORN e Bridget KEVANE, orientam meu argumento.
Palavras-Chave: Literatura Caribenha; Gênero; Masculino.
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Tradução intersemiótica e análise do discurso: Macbeth e Kumonosu-jo
Gustavo Rezende de Souza (UEG)
O artigo propõe-se a analisar, semiótica e discursivamente, a tradução
intersemiótica da tragédia “Macbeth”, de William Shakespeare, para o filme
japonês “Kumonosu-jo”, de 1957, do diretor Akira Kurosawa. O referido trabalho
se sustenta em dois eixos teóricos principais: os estudos da semiótica e tradução
intersemiótica de linha peirceana (PEIRCE, 2005; PLAZA, 2003; SANTAELLA,
1997; 2002) e os pressupostos da análise crítica do discurso (FAIRCLOUGH,
2001). Será analisada uma cena de “Kumonosu-jo”, em sua relação semiótica e
discursiva com “Macbeth”, com foco no que tange a construção do discurso da
honra japonesa e do ethos samurai (IKEGAMI, 1995; 2003). Realizada a análise
destes discursos presentes no filme, estes serão observados em sua relação
intertextual com o processo político e estético de modernização do Japão,
caracterizado pela tensão dialética entre ocidente e oriente, renovação e tradição
(NAJITA, 2005). O procedimento estético e tradutório de Kumonosu-jo revela
desdobramentos históricos, pois, o filme, como obra de arte e produto cultural
modernos, mobiliza e da vazão aos elementos e condições sócio-históricas em
que está inscrito, refletindo, em si mesma, o espírito de seu próprio tempo
(GILBERT-ROLFE, 1999).

Narrativas sobre letramentos na prática de ensino de inglês no uso das
tecnologias digitais
Gyzely Suely Lima (UFU)
Este trabalho apresenta minha pesquisa de doutorado em andamento que
consiste em narrar as experiências do uso de tecnologias digitais na perspectiva
de letramentos na minha prática docente e analisar suas implicações para o
processo de ensino-aprendizagem de inglês. Tendo em vista os meus objetivos,
as questões de pesquisa que norteiam o meu estudo são: a.) Quais as
implicações do uso de tecnologias digitais para o processo de ensino e
aprendizagem de inglês na perspectiva de letramentos? b.) Como professorapesquisadora, qual concepção de colaboração é construída durante a minha
prática docente? c.) Quais as implicações de minhas leituras teóricas para o meu
fazer em sala de aula com os alunos? A fim de desenvolver a investigação
dessas perguntas, tenho como fundamentação teórico-metodológica a Pesquisa
Narrativa, que se caracteriza como uma metodologia colaborativa de
investigação científica em que os participantes e pesquisadores estabelecem um
relacionamento interativo na produção de textos de campo e de pesquisa. Como
referencial teórico para tratar dos letramentos e suas relações com as
tecnologias digitais, a formação do professor e o processo de ensinoaprendizagem de inglês retomo os estudos de Rojo (2009) (2014), Lankshear,
Snyder (2000), Cope, Kalantzis, (2000), L. M. Souza (1984, 2008, 2010) e outros.
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The Crazy Car Story: uma proposta de projeto didático de Língua Inglesa
na Educação Infantil
Helena Vitalina Selbach (UNIFRA)
Simone Sarmento (UFRGS)
Resumo: Este trabalho propõe-se a apresentar e discutir o projeto didático em
Língua Inglesa (LI), The crazy car story, realizado na Educação Infantil (EI).
Vinculado à Linguística Aplicada e inserido no contexto de ensino-aprendizagem,
constituiu um esforço de elaboração de uma proposta de materialização dos
conceitos de cidadania, ludicidade e fruição em tarefas que envolvessem o uso
da LI e que fossem orientadas a um produto final, de forma a promover
experiências de aprendizagem significativa aos alunos. Uma vez que o ensino
de LI não é contemplado nos documentos da área da EI e os documentos oficiais
das áreas das linguagens não se ocupam do ensino na EI, o projeto inspirou-se
nos Referenciais Curriculares do Estado do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE
DO SUL, 2009) e na pedagogia de projetos (BARBOSA, 2004; HERNÁNDEZ,
1998, 2004; FREIRE, 2005), integrando esses elementos ao material didático
utilizado pela escola pesquisada e aos conteúdos e objetivos previstos para a
turma. Os pressupostos teóricos de língua e linguagem (BAKHTIN, 1992[2011];
CLARK, 2000 e de aprendizagem na infância (VIGOTSKI, 1984[2007];
CAMERON, 2001[2012]) embasaram a elaboração do projeto. A análise dos
dados sugere que momentos identificáveis de aprendizagem, fruição, ludicidade,
cidadania e publicização emergiram durante as aulas.

A representação de Deus em A Cor Púrpura de Alice Walker
e O Bode Expiatório de Bernard Malamud
Hélio Dias Furtado (UFRN)
A representação e caracterização de Deus é uma questão que vem dividindo o
Judaísmo e seus dois rebentos, o Cristiano e o Islamismo, desde tempos
remotos, sendo, entre outras, a causa de separação das pessoas em diferentes
religiões. Inevitavelmente, essa é uma discussão que também se reflete na
literatura. No caso específico da literatura norte-americano, podemos observar
que há uma tendência dos escritores a lidar com essa questão influenciados
pelos valores do grupo social ao qual eles pertencem. No nosso artigo,
analisamos como essa questão se apresenta em dois romances cujos autores
têm diferentes origens sociais: A Cor Púrpura, da escritora negra Alice Walker,
e O Bode Expiatório, do escritor judeu Bernard Malamud. Podemos observar
que, como era de se esperar, a representação de Deus desses autores é
influenciada pela realidade histórico-social do grupo ao qual eles pertencem. Ele
(Deus) é criticado em suas características que tendem a perpetuar a condição
de minoria do grupo de onde esses escritores se originam. Por outro lado, um
Deus que “agrade” a diferentes minorias ao mesmo tempo parece ser algo
utópico.
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O reforço do falante nativo nos cursos de letras-inglês.
Iara Maria Bruz (UFPR)
Co-autoras: Angela Hoffmann Walesko (UFPR)
Elizabeth Pazello (UTFPR)

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o início de um estudo sobre a
presença de ETAs (English Teacher Assistants) nos cursos de graduação LetrasInglês. Estes professores assistentes são americanos, falantes de nativos de
inglês, que passam um ano acompanhando aulas junto a docentes de
instituições de ensino superior e auxiliando alunos da graduação com aulas de
assistência. Os ETAs são graduados em diversas áreas e não necessariamente
em áreas voltadas ao ensino de línguas. Acreditamos que a presença deles na
sala de aula reforça a crença de que o aprendiz de língua estrangeira precisa
imitar o falante nativo. Concordamos com estudiosos da área, que como
professores de línguas não precisamos reforçar a autoridade do falante nativo,
mas ajudar nossos alunos a construírem uma identidade de falante de outra
língua em outros moldes. De acordo com uma visão de língua como discurso
(BAKHTIN, 2003; 2009; LEUNG, 2005; PENNYCOOK, 2007;) e sob o viés do
Letramento Crítico (STREET, 2003; JORDÃO, 2007; LUKE, 2012), acreditamos
ser essencial oportunizar alunos de letras e futuros professores de Inglês a
discutir sobre o papel da Língua Inglesa no mundo (LEUNG, 2005; DEWEY,
2012) e sobre ensino.

Ingleses dentro e fora da escola pública: inventividade e subversão em
práticas locais de linguagem
Igor Gadioli (UFS)
Práticas de ensino/aprendizagem de Inglês como língua adicional no Ensino
Médio frequentemente se balizam por demandas do vestibular, mercado de
trabalho e/ou modelos linguísticos dominantes. Essas orientações, entretanto,
tornam-se meramente utilitárias quando silenciam necessidades e expectativas
locais dos estudantes. Em tal contexto, esses jovens podem optar por usos
alternativos e, frequentemente, subversivos do idioma dentro e fora da escola,
por meio de casas seguras (CANAGARAJAH, 2004), atendendo assim a seus
propósitos ideológicos. Esses usos produzem manifestações linguísticas
inventivas, seja em termos de finalidades de uso, vocábulos e/ou pronúncia; no
caso do inglês, tais produções podem ser classificadas como ingleses (MOITA
LOPES, 2008). As práticas desse caráter, neste estudo, derivam de uma
pesquisa qualitativa de caráter etnográfico desenvolvida em 2011 e 2012 numa
turma de Ensino Médio de uma escola pública de Florianópolis/SC. Suas
implicações demonstram como que a experiência social pode ser repensada a
partir de produções linguísticas inventivas, sugerindo uma reconsideração
daquilo que conta como uso legítimo de linguagem, bem como daquilo que
funciona como diretriz escolar para o ensino de línguas adicionais.
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Feminist worldbuilding: gender and science in women´s short stories
Ildney Cavalcanti (Ufal)
Joan Haran (University of Cardiff)
One vital task for contemporary SF/F scholarship is to create the possibility of
improved cross-cultural communication across national and disciplinary
boundaries. This paper will sketch out the context for a joint project whose aim is
the production of an English/Portuguese critical collection of short stories focused
on gender and science. Our approach is situated in the interdisciplinary domain
of feminist cultural studies of technoscience and relates to contemporary criticism
on utopias, dystopias and SF. Like Merrick (2007), we see the need for “further
contemporary work connecting feminist SF and science theories” and appreciate
“the potential for critical synergies evoked by situating feminist SF as a creative
form of science studies”. From this perspective, we focus on short stories by
women authors in the twentieth and twenty-first centuries in which gender and
science converge and look at the ways in which they represent and critique the
gendering of science and scientists. We elaborate the technoscientific
imaginaries which emerge from their fictions' creative incorporation, and troping,
of scientific practices and discourses. Selecting illustrations from SF stories by
Margaret Atwood, Octavia Butler and Pat Murphy, this paper explores their
innovative and critical analyses of contemporary technoscientific culture from a
feminist perspective.

A homogeneização do currículo de inglês de São Paulo: efeitos de sentido
na formação de professores de inglês
Inês Confuorto (UNICSUL- USP)
Esta comunicação tem por objetivo compartilhar algumas análises preliminares
de minha pesquisa de doutorado em andamento. O recorte para esta
apresentação concentra-se nas condições de produção do discurso da Proposta
Curricular de Língua Estrangeira Moderna – Inglês (SÃO PAULO, 2008),
entendida como orientadora da política estadual para o ensino de língua
estrangeira – inglês, bem como para a formação de professores. Para esta
apresentação, particularmente, interessa-me analisar, discutir e refletir sobre as
condições de produção do referido documento, em especial sobre os efeitos de
sentido do discurso da proposta na homogeneização do currículo, do ensino, da
aprendizagem e do aluno. Assim, apresento uma análise de um excerto do
discurso produzido pela Secretaria Estadual de Educação para a veiculação da
Proposta Curricular, buscando compreender como a discursividade é construída.
Os efeitos de homogeneização serão analisados sob os pressupostos teóricos
da Análise de Discurso (AD) de linha pecheutiana (PÊCHEUX, 1975 e 1983),
que nos permitem proceder a uma análise da materialidade linguística do
documento.
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Transculturality in How the García Girls Lost Their Accents: Fragmented
Selves
Isabel Cristina Rodrigues Ferreira (UFLA)
Dominican-American literature represents one of the most interesting and
remarkable works in many genres including fiction as well as non-fiction. Julia
Alvarez is one of them as she tries to depict the position and struggles of
immigrants who come to the United States. The Garcia sisters (Carla, Sandra,
Yolanda and Sofía) in How the García Girls Lost Their Accents (1991) deal with
issues of displacement and assimilation as a result of their immigrant status in
the United States. Along with those, they also have to face their fragmented
selves in the process of assimilation and quest for identity. Julia Alvarez, for
example, questions whether or not Yolanda, one of the girls, speaks English or
Spanish; language is one of the many aspects of the cultural divide Yolanda and
her sisters experience. So, their immigration has transformed them into
transcultural beings, in-between their Dominican and American identities, unable
to completely fit in social expectations in their dual cultural backgrounds. The aim
of this work is to analyze the novel How the García Girls Lost Their Accent in
order to explore their process of cultural losses as immigrants and fragmented
selves.
Keywords: Transculturality; Identity; Literature

Questões de identitade e cultura: seus papéis e importância nos livros
didáticos de língua inglesa
Izabel Silva Souza D’Ambrosio (UFS)
Simone Silveira Amorim (UNIT)

Este trabalho tem por objetivo fazer uma análise sobre a importância de trabalhar
o papel das questões identitárias e culturais nos livros didáticos de Língua
Inglesa, identificando a ideologia trabalhada nestes livros e de que forma o
professor pode mostrar aos alunos estes aspectos, aumentando o pensamento
crítico dos mesmos. Utilizam-se os conceitos de Hall (2006), Forquin (1993),
Rajagopalan (2003) para fazer a análise proposta de maneira crítica. Serão
enfocados conceitos como identidade, ideologia e estudos culturais. Para
mostrar de que forma os conceitos identitários são bastante evidentes nos livros
didáticos será analisado o livro Login, por ser adotado em algumas escolas
particulares do Estado de Sergipe a fim de observar de que forma o adolescente
com sua condição social são trabalhados no livro didático. Neste panorama, a
importância da existência de questões identitárias e culturais nos livros didáticos
de língua estrangeira leva os alunos a reformar seu pensamento e visão de
mundo. Consequentemente esta efetividade colabora para uma profunda
mudança e enriquecimento no processo de ensino-aprendizagem levando os
docentes a adquirirem uma nova postura quanto ao ensino em sala de aula.
Palavras-chave: identidade. estudos culturais. livro didático. língua inglesa.
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This study aims to make some analises of the importance of the working the
identity and cultural issues in English language textbooks, identifying the ideology
proposed in these books and how the teacher can show students these aspects
and help in increasing their critical thinking. It will be used the concepts of Hall
(2006), Forquin (1993), Rajagopalan (2003) to the proposed analysis in a critical
way. Concepts such as identity, ideology and cultural studies will be addressed
too. Aiming to show how the identity concepts are quite evident in the books, the
Login textbook will be analyzed due to the fact of being adopted in some private
schools in the State of Sergipe in order to observe how the teenagers with his
social status are worked in the textbook. In this view, the importance of identity
and cultural issues in foreign language textbooks leads students to reform their
thinking and worldview. Consequently this effectiveness contributes to a profound
change and enrichment in the teaching-learning process leading teachers to
acquire a new attitude about teaching in the classroom.
Keywords: identity. cultural studies. textbook. English language.

Caminhos da retradução de artes verbais ameríndias: repensando os
textos haida em Robert Bringhurst
Jamille Pinheiro Dias (USP-CAPES)
Como elaborar traduções de narrativas ameríndias que contemplem
simetricamente práticas ocidentais de circulação de conhecimento e
especificidades dos regimes poético-especulativos indígenas? Tendo esta
questão como norteadora, esta comunicação pretende investigar aspectos
controversos da recepção da retradução para o inglês de narrativas dos Haida –
povo que habita a costa noroeste do continente americano – realizada por Robert
Bringhurst, poeta californiano radicado na Colúmbia Britânica. Primeira parte da
trilogia Masterworks of the Classical Haida Mythtellers, elaborada por Bringhurst
a partir de histórias narradas pelos contadores haida Skaay e Ghandl ao linguista
John R. Swanton entre 1900 e 1901, o livro A Story as Sharp as a Knife (1999)
foi celebrado com entusiasmo por Margaret Atwood, Dell Hymes e críticos
literários em geral. Porém, alguns membros da comunidade indígena, entre os
quais o então presidente do Conselho da Nação Haida, Guujaaw, fizeram
declarações à imprensa acusando Bringhurst de publicar traduções erradas, não
consultar os indígenas e se apropriar de suas narrativas. Debatendo essas
diferentes perspectivas, a comunicação articula a experiência de Bringhurst a
reflexões apresentadas em dois projetos brasileiros recentes de retradução de
narrativas ameríndias sul-americanas: "Roça barroca", de Josely Vianna
Baptista (2011), e "Emplumando a grande castanheira", de Álvaro Faleiros
(2012).

A formação do professor de língua inglesa e(m) pré-constrúidos e a
linguística aplicada como objeto de ensino
Jamille Santos dos Passos (PPGCEL- UESB)
Orientadora: Fernanda de Castro Batista Coelho (UESB)
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Nesta comunicação, apresentamos resultados de uma pesquisa de mestrado em
andamento que objetiva mapear e tratar discursivamente pré-construídos
(HENRY, 1992) relativos ao modo como professores em formação (3º e 7º
semestres de Letras) compreendem as tarefas sociointeracionais e didáticas do
professor de inglês. O corpus resulta de pesquisa de campo de natureza
qualitativo-etnográfica (ERICKSON, 1984; FLICK, 2004), realizada ao longo de
um semestre letivo, com observação do dia a dia interacional desses dois grupos
em dialogia com dois professores-formadores em duas disciplinas da graduação,
que têm a Linguística Aplicada como objeto de ensino do professor formador. O
corpus é composto por informações provenientes dos instrumentos de pesquisa
questionário discursivo, gravação/transcrição de aulas e entrevistas. As
categorias mobilizadas para análise discursiva dos dados são advindas da
Análise do Discurso Francesa (MONDADA, 2003), da Análise Dialógica do
Discurso (BAKHTIN, 1992) e LA (RAJAGOPALAN, 2003). Nesta comunicação,
apresentamos respostas de sujeitos, representantes dos dois grupos, dadas a
um mesmo questionário (respondido ao início e final das disciplinas) onde são
contrastadas às posições desses mesmos sujeitos nas entrevistas para
demonstrar gestos de resistência dos sujeitos de reenquadrarem
discursivamente pré-construídos relacionados à concepção de língua(gem) e
seus (d)efeitos para o trabalho do professor de inglês.
Palavras-chave: Linguística Aplicada; Formação do professor de LI; Préconstruído

Futuros professores idiomas e sua relação com as mídias móveis
Janaina Cardoso (UERJ)
Pierre Levy (2013) afirma que “é impossível controlar a mídia social como se faz
com a mídia tradicional” e acrescenta que os protestos que emergem da internet
para as ruas nos últimos anos são organizados por “uma nova geração de
pessoas ... que usam a internet e que querem ser ouvidas.” É desta geração,
que clama por uma melhor educação, que sairão os futuros professores. No
entanto, será que eles estão preparados para a construção de uma escola mais
problematizadora, desafiadora, agregadora de indivíduos pensantes que
constroem conhecimento colaborativamente e de maneira crítica?
Buscando conhecer melhor os futuros professores e otimizar a utilização de
mídias móveis no processo de aprendizagem de idiomas, foi desenvolvida uma
pesquisa para desenhar o perfil de um grupo de alunos de licenciatura em Letras.
Procurou-se verificar se as mídias móveis são utilizadas por eles unicamente no
processo de comunicação ou se são também empregadas no
ensino/aprendizagem de idiomas. Para tanto, foi aplicado um questionário em
diferentes grupos do curso Inglês-Literaturas. A apresentação consiste da
análise dos resultados obtidos e da apresentação de uma proposta de
atualização dos cursos de licenciatura atuais.
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Construção do conhecimento no AVEA num curso de formação continuada
de professores
Jany Baena Fernandez (UFMS)
Nara Hiroko Takaki (UFMS)
A pesquisa trata das interações sociais realizadas nos espaços virtuais em que
predomina os gêneros mais interativos, como fóruns de discussão, bate-papos,
num curso de formação continuada de professores. O objetivo é investigar como
se dá a construção de conhecimento, num AVEA e como ela contribui para a
produção crítica, coletiva e colaborativa. As análises se voltam para processos
interativos e práticas discursivas dos professores que atuam na Rede Municipal
de Educação de Campo Grande (MS). A pesquisa tem abordagem qualitativa e
de natureza etnográfica, com objetivos descritivos e explicativos. Ressalta-se
sua importância da necessidade de formação continuada, em que haja
construção de saberes no processo de ensino e aprendizagem com
aprimoramento do discurso educacional na prática pedagógica. A teoria está
embasada, principalmente, em Kensky (2008; 2013), relacionando os
conhecimentos sobre interação, aprendizagem, cooperação, colaboração; em
André (2007; 2008), Geertz (1989), Bogdan e Biklen (1994), Wielewicki (2001),
para a metodologia; em Bakhtin (2006; 2011), Rojo (2013), Tavares e Brydon
(2013), Echeverría (2011 e 2012) sobre questões de letramentos e linguagem e
em Foucault (2012), na relação poder-saber. Há necessidade de trabalhar o
letramento crítico nas formações para compreensão do contexto social e
ampliação do discurso em sala de aula.
Palavras - chave: Formação de professores. Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem. Rede Municipal CG: letramentos críticos.

Professional education and English language teaching: expectations and
realities
Jarbas Medeiros de Lima Filho
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN
In Brazil, the Federal Institutes of Education, Science and Technology (IF’s) offer
technical professional education countrywide and include English for specific
purposes in all their courses. Once hired, English teachers are in charge of
working in many courses of different areas, facing some dilemmas and limitations
which include selecting useful vocabulary envisioning students’ future
workmarket perspectives; and the fact each area of knowledge has its own
specific vocabulary, whereas inexperienced teachers usually command only
conventional expressions of daily communication. Hence, every field of expertise
implies the need for grasping a whole new group of specific words and definitions.
Thus, being responsible for teaching subjects unknown to them, teachers are
constantly put in jeopardy. It is even worse when only one teacher has to work in
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several different courses simultaneously, especially in technological areas, where
new words and meanings are frequently coined or altered. Therefore, this work
advises ESP teachers to engage in interdisciplinary activities with teachers of the
technical subjects in order to get familiarized with meanings of specific useful
terms in the area; and to create (virtual) study groups with English teachers of the
same courses from other institutions, allowing exchange of experiences,
materials and useful information.

Letramentos na sala de aula do estágio: formando professores críticos
Jhuliane Evelyn da Silva (POSLE - UFCG)
Marco Antônio Margarido Costa (POSLE - UFCG)
Este trabalho configura-se como um recorte de nossa pesquisa de mestrado, em
andamento, na área de Formação de professores de Língua Inglesa, dentro do
paradigma da Linguística Aplicada. Tendo em vista as mudanças e rupturas
impostas pela pós-modernidade (BAUMAN, 2001, 2005) em todas as áreas da
vida social e em especial na educação, buscamos investigar a existência de
marcas ou movimentos de criticidade emergentes na prática pedagógica de seis
alunos-professores em período de estágio no Ensino Fundamental, além de
verificar em que medida essas marcas se articulam com os conceitos propostos
pelo Letramento crítico – abordagem responsiva a esses tempos de mudança.
Para tanto, partimos dos aportes teórico-metodológicos propostos pelos
letramentos críticos (JORDÃO, 2010, 2013; LUKE; FREEBODY, 1997,
MENEZES DE SOUZA, 2011, 2013; MONTE MÓR, 2008, 2011, 2013) e
empreendemos uma investigação de natureza qualitativa interpretativista
(MOITA LOPES, 2001) de cunho etnográfico (MOREIRA; CALEFFE, 2008)
fazendo uso de entrevista e relatórios de estágio. Uma análise inicial sugere que
alguns questionamentos apresentados pelos alunos professores em momentos
de discussão e avaliação de aulas, ao sinalizarem possíveis rupturas em relação
a sua prática pedagógica, podem ser interpretados como marcas de criticidade
na formação docente do grupo analisado em nossa pesquisa.

Identidades imaginadas na formação inicial de uma futura professora de
línguas
João Fábio Sanches Silva (UEMS)
O interesse por questões relativas à construção identitária emerge cada vez mais
como uma área de investigação na literatura nacional e internacional, com um
número crescente de estudos que optam por uma abordagem pós-estruturalista
ao tentar compreender os processos de resignificação identitária no contexto de
ensino e aprendizagem de línguas. Nesta perspectiva, a presente comunicação
traz resultados de um estudo qualitativo que teve por objetivo verificar o impacto
das identidades imaginadas (NORTON, 2000) por uma aluna-professora de
línguas na construção da sua identidade profissional. Para alcançar tal objetivo,
foram observadas: as identidades imaginadas pela participante durante seu
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curso de graduação em Letras e em sua participação como professora em um
projeto de ensino de língua inglesa; a origem destas identidades imaginadas; e
seu impacto na construção da sua identidade profissional. Os dados foram
gerados a partir de anotações pós-aula, da produção de narrativas de
aprendizagem e de entrevistas semi-estruturadas. Os resultados sugerem que
as experiências vividas pela participante como aprendiz de inglês, usuária do
idioma, e como futura professora de línguas contribuíram para emergência de
suas identidades imaginadas, impactando os investimentos realizados na
construção das suas identidades.
A escrita jazzística de Michael Ondaatje em Buddy Bolden’s Blues
Jorge Augusto da Silva Lopes (UNESP)
Apontado como um dos fenômenos culturais mais importantes do século XX, o
jazz surge como um gênero musical a partir da miscigenação das culturas
musicais presentes nas Américas, trazidas pelos colonizadores europeus e pelos
escravos africanos. Tamanho é sua expressividade que, em menos de 50 anos,
alcança reconhecimento mundial com repercussões marcantes nas outras artes
– no cinema, pintura, dança e também na literatura. Caracterizado pela presença
de uma rítmica marcante e pela liberdade do improviso que permite a
expressividade individual em meio a um coletivo, o jazz afirma-se como um
discurso musical alternativo ao discurso musical eurocêntrico, então hegemônico
nas colônias americanas. Gênero híbrido, por excelência, o discurso jazzístico
representa uma ruptura, que abre perspectivas para novas formas musicais e
para novas possibilidades de expressão artística, daí sua influência nas outras
artes. Permeado por histórias pessoais com marcas e traços heroicos e trágicos,
indissociáveis do contexto sociocultural no qual o jazz se faz presente, os
grandes criadores deste gênero musical sempre despertaram a atenção, sendo
muitos deles retratados na literatura e no cinema. Apresentamos nesta
comunicação algumas considerações sobre a narrativa poética de Michael
Ondaatje em sua tentativa de recriar a carreira do musico Buddy Bolden, um dos
lendários criadores do jazz, que viveu na cidade de Nova Orleans no inicio do
século XX. Entremeando história e ficção, a partir de relatos orais, fotografias e
documentos, Ondaatje revela gradativamente o cotidiano de Buddy Bolden, seu
espaço geográfico, suas relações pessoais e os segredos de sua criação música
em uma linguagem fragmentada, recortada pela estética do jazz.

(Re)Pensando o ensino de línguas estrangeiras em Belém: entendendo a
inserção do espanhol e as questões identitárias dos professores de inglês
Josane Daniela Freitas Pinto (UEPA/SEDUC)
Essa pesquisa teve como objetivo principal averiguar como tem ocorrido o
acréscimo de mais uma língua estrangeira (LE) nas escolas públicas de ensino
médio regular e profissional e investigar o impacto dessa mudança,
considerando a questão identitária dos professores de língua inglesa. Assim,
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através dos autores, como: Bastos(1996); Beijaard, Meijer e Verloop (2011);
Maciel e Oliveira (2011), discuti-se as consequências trazidas por essa lei e, por
meio da pesquisa de campo realizada em uma escola pública de ensino médio
profissionalizante de Belém, procura-se analisar a identidade do profissional de
língua inglesa para entender as suas reações diante da quantidade de alunos
que optam pelo espanhol, por considerar mais fácil. Dessa forma, observa-se
nas aulas de inglês um pequeno número de alunos e um quadro de insatisfação
dos professores, diante da realidade atual do ensino público, que historicamente
não incentiva o aprendizado de línguas estrangeiras. Considerando a opinião
dos professores e o número de alunos que escolhem o espanhol, torna-se
imperativo a implantação de centros de idiomas dentro das escolas públicas de
ensino médio, oportunizando aos alunos uma formação mais completa para o
mercado de trabalho.
Palavras-chave: Identidade; Ensino de LE; Ensino Público.

Gêneros, como construções identitárias, nas aulas de Língua Inglesa do
Ensino Médio: um estudo sobre Letramentos
Josenice Cláudia Moura de Lima(IFAL/PPGLL-UFAL)
Nesse trabalho, fruto de minha dissertação de mestrado em construção,
pretendo discutir, refletindo e problematizando, as construções identitárias de
Gêneros, analisando como essa questão circula nos textos escritos, orais e
imagéticos nas aulas de Língua Inglesa do Ensino Médio e como a perspectiva
dos Letramentos auxilia essa discussão. Para fundamentação teórica, recorro à
concepção dialógica de Língua/linguagem de Bakhtin (1990, 1997), reflito sobre
questões de identidade de acordo com Bauman (2001), Lyotard (2006) e
Coracini & Bertoldo (2003), discuto sobre o papel da Linguística Aplicada na
contemporaneidade em consonância com Pennycook (2001, 2006, 2010) e
Rampton (2006). Para as reflexões sobre as construções sociais de Gêneros,
trago Butler (1990, 2003), Candau (2012) e Louro (2003, 2008). Finalmente, para
Ensino de Língua Inglesa e Letramentos, dialogo com Stella e Tavares (2013),
Santos e Ifa (2013), Cerveti, Pardales e Damico (2011), Kleiman (2006), Street
(1984) e Rojo (2012). É importante destacar que minha pesquisa foi realizada
dentro de uma perspectiva de estudo de caso com intervenção, consoante
Araújo (2011) e Stake (1994), uma vez que o presente estudo se deu com a
participação de uma de minhas turmas de Língua Inglesa do Ensino Médio, da
rede pública federal de Alagoas.
Palavras-chave: Gêneros – Letramentos – Linguística Aplicada – Língua Inglesa.

Habilidades orais no processo de ensino-aprendizagem de lingua inglesa
Juliana Patrícia Nunes Costa (UFAL/ PPGLL)
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Este trabalho que integra a Linha de Pesquisa de Linguística Aplicada aborda o
processo de ensino e aprendizagem de Línguas Estrangeiras, sobretudo de
Língua Inglesa (doravante LI), com relevante consideração às atividades de
comunicação oral, analisando quais contribuições a prática da oralidade em sala
de aula pode trazer para a aprendizagem de alunos de LI no Ensino
Fundamental. O projeto tem como objetivo a) desenvolver nos alunos do Ensino
Fundamental a habilidade oral de forma que a aprendizagem se dê através de
um processo onde o ensino da Língua Inglesa seja interativo e mais significativo;
b) observar até que ponto a oralidade é eficaz no processo de aprendizagem de
LI; e c) analisar os possíveis resultados que poderão ser alcançados através da
prática oral em sala de aula. A metodologia de coleta de dados se compõe de
questionários a professores e alunos e da aplicação de atividades comunicativas
para que se possa acompanhar e analisar a eficácia de tal metodologia para a
aprendizagem efetiva na língua. Apesar dessa pesquisa encontrar-se em
andamento, em fase das primeiras coletas de dados, esperamos que, ao final do
processo, possamos ter contribuído com as reflexões acerca do ensino e
aprendizagem de LI na escola pública.
Palavras-chave: Língua Inglesa; Oralidade; Ensino-Aprendizagem; Escolas
Públicas.
Tradução de Gulliver’s Travels, de Jonathan Swift: a tradução como
recriação
Kaline Brasil Pereira Nascimento (UEPB)
Mirelly Karolinny de Melo Meireles (UNIDERC)
A presente pesquisa tem como objetivos: i) investigar quais estratégias de
tradução, sugeridas por Chesterman (1997), são utilizadas na tradução de um
capítulo da obra literária Gulliver’s Travels, de Jonathan Swift (1994); bem como
ii) analisar a influência da cultura, do tempo e do estilo na tradução e adaptação
de um capítulo da obra literária mencionada. Para alcançar os objetivos
almejados, serão consideradas as afirmações de Lefevere (1992), ao conceituar
a tradução como produção de significados aceitáveis na língua e na cultura de
chegada. Ademais, recorrer-se-ão às assertivas de Costa (2005), ao mencionar
que o processo tradutório é, de certa forma, a construção de um novo texto dentre outros. Esta pesquisa é descritiva, além de quanti-qualitativa, uma vez
que há descrição da análise, os dados são contabilizados e os fenômenos
recorrentes explicados à luz dos pressupostos teóricos apresentados. Como
prévias conclusões, é possível apontar para a impossibilidade de tradução literal,
visto que aspectos culturais, temporais, influenciam no texto traduzido. Além
disso, a tradução de um texto envolve escolhas próprias do tradutor, que são
influenciadas pelo contexto de produção.
Palavras-chave: Tradução; Estratégias de Tradução; Abordagem Funcionalista.
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Professores sem Fronteiras: Possibilidades de Formação Continuada
Situada
Karla Ferreira da Costa (USP)
A sociedade contemporânea vem exigindo cidadãos mais participativos, críticos
e comprometidos com sua ações. Essa comunicação apresenta uma reflexão
sobre um curso de língua inglesa para professores da escola pública e o papel
dos professores-participantes e professores-formadores, enquanto indivíduos
críticos, sociais e políticos, inseridos num contexto histórico de constantes
mudanças (Monte Mor, 2011). O principal objetivo foi propor um curso de língua
inglesa que levasse em conta o desenvolvimento linguístico e crítico, através do
projeto Professores sem Fronteiras. As teorias dos multiletramentos
(Cope&Kalantzis, 2010,2012) e suas contribuições para práticas de sala de aula
(Rojo, 2012), as tecnologias (digitais ou não) e suas oportunidades multimodais
(Kress, 2010), e a perspectiva dos letramentos críticos (Menezes de
Souza,2011;Jordão,2013) constituíram parte das teorias que embasaram o
planejamento e execução do curso. A discussão ainda levanta reflexões pela
tomada de consciência do não saber (douta ignorância) (Santos, 2008; Ranciére,
2012), em tempos de transição, por definição, tempos de perguntas fortes e
respostas fracas (Santos, 2008). O curso procurou contemplar verdades
contextualizadas, assim como, significados e formas de atuar inseridos em
condições sócio-históricas situadas.
Palavras-chave: Formação de Professores, Letramentos, Contextos.

The interrelation between reading in a native language L1 and the
comprehension of reading in a second language L2 as an aditional
language AL: a connectionist approach
Kathy Torma (UniRitter)
Despite the existence of various aspects which make reading in L2 a
psycholinguistic phenomenon with specific characteristics that merit criterion
investigations, reading involves the reader and the text emotionally rooting the
textual content in the memory, previous, encyclopedic and linguistics knowledge
leading the reader to knowledge construction, either in a native language or a
second language. Reading is a multifaceted, interdisciplinary and
psycholinguistic phenomenon involved in both processes of reading in a native
language and reading in a second language in proceedings with respect to their
linguistic knowledge and cultural aspects. This article, in a connectionist nature,
discusses the interactions between the two procedures regarding: 1) Knowledge
interaction between L1 and L2 English as an additional language AL and 2) the
emotion related to the study of memory in the cognitive aspects of reading in L1
and L2 with an emphasis on knowledge construction. In this sense, the
connectionist paradigm contributes to a plausible explanation about the several
linguistic processes involved in reading as teaching-learning, interaction and
memory tool between knowledge in L1 and L2 as an AL.
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Keywords: Knowledge interaction. Emotion and Memory. Reading in L1 and L2
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As diretrizes curriculares nacionais para os cursos de letras e as
habilitações duplas: o caso da UFS
Laudo Natel do Nascimento (UFS)
Em março de 2002 é publicado o documento que estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Letras. A divulgação de tal documento
suscita a discussão acerca de como as graduações duplas, e no caso específico,
a de Português-Inglês, passam a ser compreendidas nacionalmente. Na
Universidade Federal de Sergipe, lócus de investigação dessa pesquisa,
procedeu-se à análise documental de seu projeto político-pedagógico,
objetivando investigar como se dava a formação inicial do professor de inglês
frente à legislação que a ampara. Trata-se de pesquisa qualitativa realizada
mediante aprofundamento teórico obtido por meio de pesquisa bibliográfica e
documental, em que se investigou o caso específico do curso de Letras –
Português-Inglês – da UFS. Os dados obtidos sugerem a necessidade de
ampliação do número de horas dedicadas ao aprendizado da língua inglesa, bem
como da formação do professor de inglês, a qual acaba sendo negligenciada
devido às necessidades inerentes ao funcionamento das habilitações duplas.

A ética na pesquisa em Letras e Linguística: submeter ou não submeter
seu projeto ao CEPSH?
Lêda Maria Braga Tomitch (UFSC)
A ética é inerente ao ser humano e está envolvida nas suas ações mais
corriqueiras. De acordo com Rego e Palácios (2012), a ética não estabelece
regras, mas busca justificativa para as regras propostas pela Moral e o direito,
envolvendo reflexão sobre a ação humana. Em se tratando de pesquisas
envolvendo seres humanos, o sistema CEPSH-CONEP (Comitês de Ética em
Pesquisa envolvendo Seres Humanos - Conselho Nacional de Ética em
Pesquisa) é o órgão que elabora as normas brasileiras e promove a proteção
dos participantes. A Resolução 466/12 é clara ao preconizar que toda pesquisa
envolvendo seres humanos, independentemente da área do conhecimento, deve
ser submetida à análise ética através de um CEP institucional. Em seu artigo
XII.2, ela estabelece que “As agências de fomento à pesquisa e o corpo editorial
das revistas científicas deverão exigir documentação comprobatória de
aprovação do projeto pelo Sistema CEP/CONEP”. Isso significa que, na
adequação à norma, não basta ter uma conduta ética na pesquisa, é necessário
expressar essa eticidade através de um protocolo submetido e aprovado por um
CEP. Tendo como base a minha experiência como membro do CEPSH-UFSC,
o objetivo dessa fala é discutir as implicações da nova Resolução de pesquisa
para a área de Letras e Linguística.
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A criação de materiais no cenário de ensino de línguas estrangeiras para
fins específicos
Leila Maria Taveira Monteiro (IFRJ)
O ensino específico de leitura em inglês se mantém em alta no cenário
educacional brasileiro desde a década de setenta. Mais recentemente, essa
abordagem tem sido afetada de modo favorável por uma tendência à expansão
da rede pública de escolas técnicas, onde, de um modo geral, os cursos estão
voltados para aprendizes que se deparam com a necessidade de ler conteúdos
de áreas específicas, escritos originalmente em língua inglesa.
Essa área de estudo exige dos professores uma atualização contínua e uma
postura crítica a respeito dos processos de seleção e criação de materiais
didáticos adequados, que se qualifiquem segundo as características do assim
chamado ESP, ou English for Specific Purposes.
Nossa proposta é apresentar um design desenvolvido para a criação de
materiais que considerem as especificidades de alunos de cursos técnicos,
onde o inglês é ensinado segundo os parâmetros preconizados pelo uso
instrumental de língua estrangeira. Esse design entrelaça de modo equilibrado
o desenvolvimento de estratégias de leitura, a aquisição de vocabulário e a
familiarização com estruturas gramaticais do idioma em foco. Dessa forma,
acreditamos provocar uma melhor compreensão a respeito dos elementos a
ser favorecidos nesse contexto educacional.
Palavras-chave: inglês instrumental – leitura – materiais didáticos

Entre o real e o imaginário: mulheres em transição nos contos de Katherine
Mansfield
Letícia de Souza Gonçalves (UNESP – FCL)
Pensar na literatura de autoria feminina abarca uma sucessão de adversidades
implícitas à categoria “mulher” e abrange questões de ordem social e estética
incorporadas à dualidade de gêneros e a padrões hegemônicos. Em um cenário
patriarcal e opressor, a literatura de autoria feminina do início do século XX foi
também a síntese de uma época de modificações, sejam elas no modo de formar
literário, sejam nos temas e representações. Tendo isso em vista, selecionamos
dois contos da autora neozelandesa Katherine Mansfield (1888 – 1923), a fim de
verificarmos a representação da mulher em busca de sua identidade sob os ecos
da repressora Era Vitoriana no Reino Unido. “The wind blows” (1915) e “Pictures”
(1919) retratam mulheres em fases distintas, porém vítimas de sua própria
condição marginal perante a hegemonia masculina. A mescla de atmosferas
imaginativa e real denota o sublime e o terreno de mentes femininas em trânsito
entre o manter-se na fase jovem e o avançar na fase adulta. Logo, pretendemos
observar a representação da mulher nos contos mansfieldianos como forma de
abordar a ideologia da autora e seu contexto artístico.
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O que se espera da escola no mundo globalizado e ‘tecnologizado’ – Uma
reflexão sobre Letramento Digital
Lívia Fortes (UFES/USP-Capes)
O trabalho a ser apresentado nesta sessão discorrerá sobre algumas
expectativas de pais de aprendizes da educação básica (Educação Infantil e
Fundamental) acerca daquilo que desejam que a escola proporcione para seus
filhos no que tange a formação de sujeitos aptos a lidar com a tecnologia, suas
práticas de uso e suas implicações no mundo globalizado (SUAREZ-OROZCO
& QUINN-HILLARD, 2000) e interconectado no qual vivemos hoje. Os dados a
serem compartilhados e debatidos nesta reflexão são fruto de consultas a um
grupo de jovens mães, que, ao serem indagadas sobre quais
habilidades/competências/conteúdos esperariam que a escola desenvolvesse
em suas práticas pedagógicas, se mostraram, em princípio, bastante indiferentes
à urgente demanda pelo desenvolvimento de práticas e habilidades de
Letramento Digital já bastante debatidas e defendidas pelos estudos dos Novos
Letramentos (COPE & KALANTZIS, 2000; LANKSHEAR & KNOBEL, 2003,
2011; LEMKE, 2010; 2013; ROJO & MOURA, 2012; MONTE MOR, 2013;
JUNQUEIRA & BUZATTO, 2013).

Análise da produção de metáforas por aprendizes brasileiros de inglês: um
estudo baseado em corpus
Lívia Pretto Mottin (Univates)
Este trabalho teve como objetivo verificar a variação na produção de metáforas
por aprendizes brasileiros de inglês, através de uma abordagem baseada em
corpus. A pesquisa reuniu referenciais teóricos da Linguística de Corpus e de
correntes teóricas da metáfora e o corpus utilizado na investigação foi o Brazilian
English Learner Corpus (BELC) (PACHECO, 2010), o qual é composto por
quatro níveis de proficiência: Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate e
Advanced; e três tarefas: tarefa 1 – texto descritivo com informações pessoais
em 1ª pessoa, tarefa 2 – texto descritivo com informações pessoais em 3ª pessoa
e tarefa 3 – texto narrativo sobre uma viagem. A anotação do corpus se deu de
forma manual e foi baseada nos procedimentos de Cameron (2003) e do Grupo
Pragglejaz (2007). Em seguida, foi realizada a extração das frequências de
metáforas no BELC e em seus subcorpora com a ferramenta Concord do
WordSmith Tools (SCOTT, 2012). Após a comparação dos números de
frequência extraídos, concluiu-se que há variação na frequência da produção
metafórica por aprendizes de inglês como LE, falantes de PB como L1, entre
níveis de proficiência e tipos textuais, mostrando também que o discurso do
aprendiz, assim como outros tipos de língua, é permeado pela presença de
metáforas.

Letramento crítico e ensino de língua inglesa: um estudo na formação
continuada de professores em alagoas
Lorena Norberta da Silva (IFAL - UFAL/PPGLL)
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Esta comunicação se propõe a fazer uma análise de como os professores
participantes de uma formação continuada de língua inglesa, no estado de
Alagoas, relacionam as discussões teóricas de letramento crítico e como definem
tal termo. Para isso, nos baseamos em algumas teorias que fundamentam nossa
concepção de língua (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010) e nos estudos de
letramento crítico (COPE & KALANTZIS, 2000; LANKSHEAR & KNOBEL 2003).
Os participantes dessa pesquisa fazem parte do curso de formação de
professores que aconteceu entre 2013/2014 na Universidade Federal de
Alagoas e teve apoio do MEC (Ministério da Educação e Cultura), da SEB
(Secretaria de Educação Básica) e do programa Mais Educação. Os encontros
da formação aconteceram semanalmente em Maceió, com aproximadamente
quarenta professores da rede pública de ensino. Os dados para esta
comunicação foram coletados entre Outubro de 2013 e Maio de 2014 por meio
dos seguintes instrumentos de coleta: planos de aulas, diários de campo do
professor e entrevistas. Os resultados revelam que grande parte dos nossos
professores reconhece a importância do letramento crítico em suas aulas; no
entanto, a maioria deles ainda não consegue conduzir a sua aula para que tanto
o letramento crítico quanto as estruturas linguísticas sejam trabalhadas.

Considerações sobre o uso de tecnologia em um Programa de Educação
Continuada no Espírito Santo na perspectiva dos Novos/Multi Letramentos.
Lívia Fortes (UFES/USP-Capes)
Luciana Ferrari (UFES/USP-Capes)
A pesquisa a ser relatada nesta fala se situa dentro do Projeto Nacional de
Formação de Professores de Línguas nas teorias dos Novos/Multi Letramentos
e do Letramento Crítico, coordenado por docentes da USP/DLM/CNPq (Walkyria
Monte Mor e Lynn Mario Menezes de Souza); conduzida no estado do ES pelos
Profs. Daniel Ferraz, Livia Fortes e Luciana Ferrari, docentes da UFES/DLL.
Ancoradas nas teorias dos Novos/Multiletramentos e do Letramento Crítico,
discorreremos aqui sobre o processo de Letramento Digital vivenciado pelos
participantes e pelas formadoras de um Projeto de Educação Continuada para
professores de inglês da rede pública do ES (ECOPLI) por meio de reflexões
críticas que apontam para a urgente necessidade de se repensar o Letramento
Digital para além da dimensão instrumental, visando uma formação mais crítica
e sócio-culturalmente situada (Ferraz, 2012), levando-se em consideração
também a perspectiva dos mindsets dos nativos x imigrantes digitais da era da
globalização e da tecnologia (LANKSHEAR & KNOBEL, 2003, 2007; LUKE,
2000).

Um debate sobre Transdisciplinaridade e Letramento Crítico na escola
pública
Luciana Ferrari (UFES/USP-Capes)
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Este trabalho tem como objetivo apresentar um recorte de minha pesquisa de
Doutorado que parte do princípio de que a transdisciplinaridade (Morin, 2011,
2013; Nicolescu, 1999; Moraes, 2010) contribui para a formação do cidadão,
capaz de agir criticamente (Monte Mór, 2011, 2013; Pennycook, 2012) no mundo
globalizado e tecnológico de hoje. Diante da nova ordem mundial, do fácil acesso
à informação, da interação com diversas culturas e da gama de textos presentes
no ciberespaço, pedagogias baseadas nas Teorias dos Multiletramentos e do
Letramento Crítico (Cope & Kalantzis, 2000; Kalantzis & Cope, 2012; Lankshear
& Knobel, 2004) surgem para dar conta das novas habilidades (criticidade,
criatividade, flexibilidade e agência, etc.) que os aprendizes precisam
desenvolver. Acredita-se que a transdisciplinaridade, por sua natureza coletiva
e integrada, vem contribuir para que estas novas habilidades aflorem através da
exposição a múltiplos discursos, aqui entendidos como práticas sociais
(Fairclough, 1992). Dados preliminares serão apresentados relacionados à
existência ou não de projetos transdisciplinares nas escolas públicas do ES
assim como à opinião dos professores acerca da (im)possibilidade de
implementação de um ensino transdisciplinar no ensino médio nas escolas
públicas do ES.

Dois mitos no ensino de inglês
Luciano Amaral Oliveira (UFBA)
Esta comunicação tem o objetivo de propor uma reflexão sobre a influência que
dois conceitos teóricos exercem na área de ensino de inglês: o falante nativo e
o inglês padrão. O conceito de falante nativo é muito difícil de ser definido de
uma forma que seja aceito sem controvérsias, mas, mesmo assim, não apenas
sempre serviu de parâmetro para muitos teóricos, professores e de elaboradores
de testes de proficiência, mas também serve de mote para discriminação contra
os professores brasileiros de inglês. Estreitamente vinculado a esse conceito
encontra-se o conceito de inglês padrão, que é igualmente difícil de ser definido,
mas que também é utilizado como balizador para a elaboração de materiais
didáticos e de discussões sobre variedades linguísticas, apesar de claramente
se configurar como uma abstração, como uma não realidade linguística. Será
demonstrado que esses dois conceitos não passam de mitos.
Palavras-chave: Falante nativo; Inglês padrão; Mitos.

O inglês como língua internacional e o papel do falante nativo: um estudo
em cursos de idiomas em Porto Alegre
Maiara Rosa Viégas (UFRGS)
A língua inglesa é, hoje, considerada uma ferramenta do mundo globalizado,
servindo para a comunicação internacional, independentemente dos seus
falantes serem nativos ou não-nativos. Este trabalho almeja apresentar os
resultados do trabalho de conclusão de curso da autora, que por sua vez
objetivava analisar em que medida nove escolas de idiomas em Porto Alegre
contemplam as questões do inglês como língua internacional (EIL) e qual o papel
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do professor falante nativo neste cenário. Para isto, diretores e coordenadores
pedagógicos das escolas pesquisadas foram entrevistados, principalmente
através de questionários. Os resultados mostraram que as escolas estão cientes
da importância do inglês como ferramenta para a comunicação internacional,
mas não demonstraram estar a par das discussões e implicações intrínsecas ao
conceito de EIL. Além disso, observou-se que o mito do falante nativo parece
estar enfraquecido, ao menos nas escolas de maior representatividade comercial
em Porto Alegre. Esta pesquisa insere-se na área de Linguística Aplicada e
utilizou como referência os trabalhos de David Crystal (2003), David Graddol
(2006) e Jennifer Jenkins (2006).
Palavras-chaves: Inglês como Língua Internacional; Falante Nativo; Ensino de
Língua Inglesa.

The power of art to get to the heart of reality
Mail Marques de Azevedo (UNIANDRADE)
According to Clement Rosset, when faced with painful reality man´s common
reaction is simultaneously to accept and refuse the real, to say yes to a certain
fact, and no to its consequences. That has been mankind´s reaction to the
Holocaust which is put into relief by Yann Martel´s novel Beatrice and Virgil, the
story of a novelist´s struggle to write about the unspeakable reality of genocide.
The representation of reality is disguised under layers of narrative devices that
establish ever-growing distance between reader and content, structured as
frames within frames in the classic mise-en-abyme format. The insertion of a
great diversity of literary genres ─ essay, autobiography, fable, allegory, and
absurdist drama ─as well as implicit or explicit intertextual references evidence
the necessity of using every resource of language to create an unforgettable
story. In order to get to the novel´s core, the power of art to get to the heart of
things, this study devises a scheme of analysis that stretches from factual reality
─ Martel´s interviews ─ towards fantasy, the love story between Beatrice, a
donkey, and Virgil, a howler monkey, whose dramatic climax represents the
horrors of holocaust.

Predictability: a strategy not only for reading but for living
Maíra Barberena de Mello (UFRGS)
This presentation on the teaching-learning process of English as a Foreign
Language (FL) and/or Additional Language (AL) intends to deal with reading as
a recognized widespread means to access language. Reading not only means
the language code, it means access to the world; news, scientific information,
poetry, music, books and other media for example. The reading skill is here
understood as a cognitive process interwoven in a reader sociocultural
environment. It is common sense that readers make use of strategies to in order
to break the code and convey and/or construct the meaning of the text. This study
takes into account bottom-up, top-down and integrated strategies for reading.
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Those strategies are interconnected throughout cognition. It focus on the ones
that make predictability happen in FL/AL. It analyzes an up to date ethnographic
research on basic education. That research was primarily designed for oral
production, although some data can be analyzed under the emic point of view for
reading.

Traduzindo elementos culturais: Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo,
em foco
Marcela Iochem Valente (UERJ)

A escritora afro-brasileira Conceição Evaristo utiliza em suas produções uma
linguagem poética, criativa, com uma seleção vocabular muito cuidadosa e até
mesmo, algumas vezes, com a construção de novos vocábulos para alcançar os
efeitos desejados em sua escrita. Somando-se a isso, também é de grande
relevância em sua produção literária a forte presença de peculiaridades regionais
e o forte apelo aos sentidos que ocorre a partir de imagens, sabores e odores
também bastante peculiares do Brasil, mais especificamente de regiões do
interior do país. A forma como Evaristo utiliza a linguagem para construir os seus
poemas, contos e romances e a forte presença de elementos culturais em sua
escrita se apresentam como grandes desafios ao longo do processo tradução da
sua produção para outras línguas e culturas. O presente trabalho pretende trazer
algumas reflexões sobre a complexidade de se traduzir elementos culturais
partindo da análise do romance Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo,
publicado em 2003 pela editora Mazza e traduzido para o inglês em 2007 por
Paloma Martinez-Cruz e publicado pela Host. Para tal, tomaremos como
pressupostos teóricos algumas ideias de Javier Aixelá e Lawrence Venuti.

O uso da Wiki no ensino colaborativo de língua inglesa
Marcele Garbin Dagios (UFPR)
Iara Maria Bruz (UFPR)
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o estudo sobre o uso de Wikis
em sala de aula de língua inglesa, em especial porque essa é a língua
predominante do mundo virtual. Os estudantes atendidos hoje pela educação
básica, nascidos na “era digital”, necessitam de processos de ensinoaprendizagem que acompanhem novas dinâmicas tecnológicas e a atualização
das metodologias de ensino aliada à integração das novas tecnologias pode
proporcionar um ambiente educacional mais interativo e prazeroso.
Apresentamos nesta pesquisa uma revisão de conceitos sobre a wiki nas salas
de aula de inglês e também uma proposta de uso das TICs no contexto escolar,
por meio do uso da wiki. A wiki é uma ferramenta on-line utilizada como meio
para a escrita colaborativa entre os alunos, que visa desenvolver a autonomia
da construção do conhecimento de forma compartilhada, favorecendo a
interação, a reflexão e o aprofundamento dos requisitos necessários para o
trabalho em equipe. Para tanto, foram utilizados os conceitos de tecnologia
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apresentados por Brito (2006), o conceito de wiki e seu uso na educação
(PESCE; PEÑA; ALLEGRETTI, 2009; ABEGG; BASTOS; MÜLLER, 2010) e os
conceitos de aprendizagem colaborativa no ensino de língua inglesa (LIBERALI,
2006 e 2009; MATEUS, 2005 e 2009).

Diário reflexivo e avaliação nas aulas de língua inglesa: um estudo de
caso
Márcia Aparecida Silva (UFU)
Neste trabalho, que faz parte de minha dissertação de mestrado, objetivo
observar e analisar o uso do diário reflexivo (LIBERALI, 1999), escrito por alunos
do nono ano de uma escola pública estadual de Minas Gerais, em uma disciplina
de língua inglesa, como uma ferramenta de avaliação formativa. Tal conceito é
discutido por Fidalgo, (2002), Felice, (2011), dentre outros. A partida da escrita
de diários, os alunos têm mais possibilidade de avaliar a si mesmos, o professor
e o contexto de sala de aula, o que contribui para com o processo de
aprendizagem da língua inglesa. Os diários reflexivos foram escritos, em média,
a cada três aulas e os alunos escreveram com base em perguntas motivadoras
elaboradas por eles e pelo professor da turma. Para nortear a discussão,
proponho a seguinte pergunta de pesquisa: Como o diário reflexivo pode
funcionar como uma ferramenta de avaliação formativa nas aulas de língua
inglesa? As análises revelaram que os alunos, a partir da reflexão proporcionada
pela escrita dos diários, se tornaram mais cientes do processo de avaliar, isso
porque, em determinados momentos, eles avaliaram seu próprio trabalho e o
trabalho dos colegas. Dessa forma, a partir das análises, é possível considerar
a escrita de diários reflexivos como uma ferramenta profícua que o professor tem
a seu dispor no momento de avaliar a aprendizagem dos alunos.

Questões Relacionadas à Inteligibilidade do Inglês como Língua Franca
(ELF)
Marcia Regina Becker (UTFPR)
A língua inglesa é considerada a língua internacional do mundo globalizado,
sendo utilizada nas interações entre falantes de diversas nacionalidades e
línguas maternas. A questão de quão mutuamente inteligíveis são esses falantes
é bastante importante, e nos leva a considerar a adoção de um novo paradigma
com relação a questões de ensino/aprendizagem do inglês, agora tomado como
a língua franca nas interações entre tais falantes que a utilizam
internacionalmente. Esta comunicação apresenta resultados de pesquisas de
percepção voltadas à inteligibilidade, em que os ouvintes são brasileiros falantes
de inglês e as produções são de falantes de inglês originários de países que
mantêm amplas relações comerciais com o Brasil: Alemanha, Estados Unidos,
Japão e China. Em pesquisa posterior, sob as mesmas condições, falantes
brasileiros de inglês também fizeram parte do grupo de produção, atuando como
controle. Concluiu-se que a inteligibilidade de alemães, americanos e chineses
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foi independente de sua nacionalidade, e que os falantes japoneses
apresentaram os índices mais baixos de inteligibilidade para os ouvintes
brasileiros. Analisaram-se também quais as características foram fundamentais
para a inteligibilidade, assim como aspectos voltados à frequência de uso de
item, o que pode auxiliar nos direcionamentos futuros relacionados ao ensino/
aprendizagem de ELF.

Dicionário terminológico bilíngue de Linguística Histórica
– português-inglês – baseado em corpus
Márcio Issamu Yamamoto (UFU/PPGEL - UFG/Regional Jataí)
O objetivo deste trabalho é apresentar os passos tomados para a construção de
um dicionário terminológico bilíngue, português-inglês, da área de Linguística
Histórica, baseado na metodologia de Linguística de Corpus. O corpus deste
trabalho é de um milhão de palavras, sendo 500 mil para cada língua,
proveniente de textos científicos, tais quais: artigos técnicos, dissertações e
teses. O primeiro passo tomado foi o de estabelecer as áreas que o comporiam:
Etimologia, Filologia, Linguística Diacrônica e Linguística Histórica. Posterior à
esta escolha, construímos a árvore de domínios com essas subáreas da
Linguística, buscando defini-las conceitualmente. A ferramenta usada para
análise dos dados é o WordSmith Tools 6.0, por meio do qual obtemos as listas
de palavras, as listas de palavras-chave e as linhas de concordância. O
arcabouço teórico que embasa este trabalho é o da Teoria Comunicativa da
Terminologia de Cabré, nas bases terminológicas de Maria Aparecida Barbosa
e Krieger e Finatto.As definições serão corpus based, provenientes dos
contextos definitórios dos corpora, organizados em fichas terminográficas na
plataforma do VoTec (FROMM, 2007) – Vocabulário Técnico Online –, valendose da análise componencial de Rodolfo Ilari. Os conceitos serão registrados no
padrão GPDE - gênero próximo diferença específica.
A música como recurso didático em sala de aula de LE
Marco André Franco de Araújo (UFG)
O objetivo desta pesquisa é investigar sobre o uso da música em sala de aula
enquanto estratégia de aprendizagem, levando em consideração aspectos
linguísticos e interculturais nas aulas de inglês e, objetiva também verificar as
percepções dos alunos sobre o uso desse recurso nas aulas. Este estudo é
embasado teoricamente por estudiosos como Richards (1969), Murphey (1990,
1992), Pereira (2007), Schütz (2003), Figueredo (2009), que afirmam que a
utilização da música em sala de aula se torna um recurso didático lúdico e pode
ser utilizado para se trabalhar habilidades da língua, expressões idiomáticas,
vocabulário, gramática, elementos interculturais, entre outros aspectos da língua
inglesa e ainda promover a interação entre os indivíduos, a motivação e deixar
as aulas prazerosas e dinâmicas. Para isso, foi realizado um estudo de caso
qualitativo em uma turma de 8º ano do ensino fundamental, tendo a música como
principal recurso metodológico no processo de ensino-aprendizagem de língua
inglesa, e, assim, recorremos ao uso de questionários com os alunos,
observações de aulas e realização de atividades com e sem o uso de música
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para a coleta de dados, observando, a partir da análise desses dados, a
importância e as contribuições que a música oferece enquanto recurso didático
para se trabalhar habilidades da língua, elementos interculturais e promover
interação nas aulas.
Palavras-chave: Música. Habilidades da língua. Interculturalidade.

Os novos realismos novos em produções literárias de língua inglesa
Marcus V. Matias (UFAL)
A distopia é uma das características que marcam o que vem sendo percebido
como os novos realismos literários em produções contemporâneas brasileiras.
Partindo dessa perspectiva, compartilho pontos em comum com as análises
feitas sobre tal vertente literária, mas redireciono meu foco para a busca desses
Novos Realismos Novos na literatura de língua inglesa. A base de minhas
análises se constrói sobre os aspectos distópicos característicos, principalmente,
das representações da violência e do vazio existencial na literatura
contemporânea. Pretendo, com isso, abordar essas características tendo como
contexto a ficcionalização dos centros urbanos, com o objetivo de analisar as
formas estéticas pelas quais elas vêm se manifestando e salientando, com a
investigação dessas produções literárias, suas recorrências formais e temáticas.
Os estudos sobre a reconfiguração do realismo na contemporaneidade (os
novos realismos novos) e suas principais vertentes, como o hiper-realismo
distópico e o realismo fantástico, nos revelam uma reação da literatura frente aos
novos paradigmas imagéticos configurados por uma compulsão à informação em
tempo real e ao paroxismo de cenas de violência nas mídias. Esta análise
pretende alinhar os estudos sobre os novos realismos na literatura brasileira com
as produções literárias em língua inglesa, através do mapeamento de tais
produções, e ampliar o aparato crítico dessa área de crescente interesse
internacional, que são os estudos da Utopia na contemporaneidade.
Palavras-chave: Novos realismos novos; Distopia; Violência; Literatura em
língua inglesa.

Formação de professores de inglês: dialogando com a multimodalidade no
ensino público
Maria Amália Vargas Façanha (UFS)

O ensino de inglês vem sendo desafiado a acompanhar mudanças provenientes
da relação cada vez mais estreita entre a sociedade e as tecnologias da
informação e da comunicação. As relações entre o global e o local também
devem ser abordadas na prática pedagógica desse idioma que carrega o status
de global. Nesse sentido, há um apelo crescente pela formação de pessoas mais
críticas, capazes de filtrar as informações que chegam a todo instante,
carregadas de intenções, produzidas e divulgadas de formas diversas, com

133

destaque especial para a imagem. Em meio a esse cenário, ensinar inglês tornase mais do que lidar com elementos linguísticos, passando a ser mais uma
ferramenta utilizada na formação de cidadãos críticos. Este estudo apresenta
resultados de pesquisa desenvolvida junto a escolas públicas da rede estadual
do estado de Sergipe, sob a perspectiva dos novos letramentos e
multiletramentos. A pesquisa buscou embasamento teórico em: Cope &
Kalantzis (2000), Lankshear & Knobel (2003), Menezes de Souza (2011) e
Montemór (2011). A experiência demonstrou a relevância e as potencialidades
de um trabalho multimodal aplicado ao ensino de inglês.

O impacto do PIBID no desenvolvimento de competências no professor de
inglês em formação
Maria Clara Carelli Magalhães (UFU)

A grande maioria dos cursos de licenciaturas em Letras, na área de formação de
professores de inglês como Língua Estrangeira (LE), tem enfrentado desafios
para que o professor adquira competências como a linguístico-comunicativa,
implícita, teórica, aplicada e profissional (ALMEIDA FILHO, 1993; 2004). O
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem sido um
contribuidor eficaz para futuros professores que fazem parte desse programa,
uma vez que vem estreitando os caminhos entre teoria e prática, unindo a
universidade à escola pública de educação básica. Nesse sentido, o PIBID
proporciona experiências e práticas docentes que viabilizam o desenvolvimento
dessas competências. Esta comunicação apresenta uma análise dos textos das
narrativas sobre as experiências vivenciadas por alunos do curso de Letras,
bolsistas do PIBID, em que são identificadas as contribuições do programa no
desenvolvimento das competências reais de um professor de LE. Os resultados
dessa análise apontam para a identificação de traços de desenvolvimento
significativo das competências teórico-metodológica e profissional.

O papel do diálogo colaborativo no ensino-aprendizagem de língua inglesa
em um contexto de currículo bilíngue
Maria de Fátima Gonçalves (UNISINOS)
Observa-se um fomento na oferta de currículo bilíngue por escolas privadas de
ensino fundamental no Brasil. Em contrapartida, verifica-se um número escasso
de pesquisas desenvolvidas sobre educação bilíngue no contexto nacional.
Assim, a partir de uma perspectiva sociocultural no ensino-aprendizagem de
língua estrangeira (LE) (VYGOTSKY, 1984), esta pesquisa qualitativa realizada
no sul do Brasil busca investigar a produção de dezoito alunos do sexto ano do
ensino fundamental e uma professora de inglês de uma escola privada de
currículo bilíngue (português-inglês), focando fatores de mediação como o
diálogo colaborativo (DC) durante a execução de tarefas colaborativas. A
geração dos dados ocorreu por meio de observação de treze períodos de aulas
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de inglês, de gravação em áudio e vídeo, questionário e entrevista com
professora e alunos. O objetivo é verificar se há DC nas interações dos
aprendizes e/ou aprendizes-professora ao realizarem as tarefas em pares e, em
caso positivo, de que forma esse diálogo facilita a aprendizagem de LE no
contexto pesquisado. O conceito de DC defendido neste estudo, segundo Swain
(2000), refere-se ao diálogo produzido na interação dos participantes ao
engajarem-se na solução de problemas e na construção de conhecimento. Com
isso, o uso da língua medeia a aprendizagem da língua.

Cursos de idiomas e escola pública: espaços de marcas identitárias do
profissional professor de inglês
Mariana R. Mastrella-de-Andrade (UnB)
Na disciplina de Estágio Supervisionado em Inglês, licenciandos podem
vivenciar a experiência de atuar em espaços formais de ensino de inglês, escolas
da educação básica, e por vezes compará-los a suas experiências prévias de
ensino em centros de idiomas. Dessa forma, investigar como esses espaços
marcam identitariamente os futuros professores é objetivo deste trabalho.
Considerando que identidades são móveis, jamais fixas, construídas na língua e
por meio dela e a partir de relações desiguais de poder (Norton, 2012), foram
analisados dados de licenciandos de Letras e suas experiências no ensino de
inglês. As análises mostraram que as vivências dos estagiários são marcadas
por discursos gerados em torno dos próprios espaços profissionais da escola
pública e dos cursos de idiomas. Tais discursos mostram a permanência de
hierarquias, desigualdades, preconceitos e equívocos sobre três aspectos do
ensino de línguas: o que significa ensinar inglês hoje (identidade da língua), o
papel e o valor do professor de inglês (identidade de quem ensina) e também a
crença nas possibilidades de aprendizagem (identidade de quem aprende). As
análises apontam a existência de grandes desigualdades no acesso à
aprendizagem da língua inglesa e também a necessidade de políticas que
valorizem a carreira do professor de inglês.

(Re)Pensando caminhos para a formação docente: possibilidades da
adaptação da instrução ao sósia
Mariana Pérez (UFPB)
Este trabalho, recorte de uma tese de doutorado, vinculada ao campo da
Linguística Aplicada, propõe-se a contribuir com as discussões sobre a formação
inicial do professor de língua inglesa com respaldo no enquadre teóricometodológico do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2006,
2008), na interface da linguagem e trabalho, em uma interlocução com as
Ciências/Psicologia do Trabalho e Clínica da Atividade. Através da proposta de
adaptação da Instrução ao Sósia (CLOT, 2007, 2008) a uma situação de
formação docente, buscamos, como objetivo central, investigar a configuração
das representações de graduandos de um curso de Letras-Inglês de uma
universidade pública na Paraíba sobre o trabalho docente. Mais
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especificamente, buscamos apresentar possibilidades de uso dos textos gerados
na pesquisa em situações formativas na perspectiva da análise das práticas.
Realizamos 03 (três) sessões de Instrução ao Sósia, em que participaram, além
da pesquisadora, 04 (quatro) graduandos, alunos de estágio supervisionado, e
03 (três) professoras de inglês. Foram gerados 03 (três) textos de entrevistas
transcritos, além de 12 (doze) textos produzidos pelos participantes, que são
utilizados para as propostas de atividades, tendo em vista seu potencial para a
(re)construção de representações sobre o trabalho docente.

Integrating Cultural Aspects in Foreign Language Teaching
Maristela Pugsley Werner (UTFPR)
Teaching a foreign language today requires knowledge and ability to work with a
lot more than just the language itself. It is an activity which includes the integration
of many aspects of language education, such as awareness of the nature of
language, educational objectives and concepts of culture. The present work
considers the importance of treating Cultural Studies as an integral component
of language teaching with its own aims and methods. According to Michael
Byram, it is important to identify “three interwoven strands in foreign language
teaching: language use, awareness of the nature of language, and understanding
of foreign and native culture” (BYRAM, 1989, p.23). These strands are
interdependent and they contribute to the learner’s general education. Kramsch
(1993) also states that as a part of language teaching and learning, culture allows
language educators to establish goals for the learners to achieve their own
potential for growing and expressing themselves. Therefore, we intend to discuss
the importance of having a methodology of cultural teaching which integrates
concepts of culture and cultural learning with educational aims.

Formação de Professores: criando espaços para o aprendizado de uma
prática pedagógica crítica
Marlene de Almeida Augusto de Souza (UFS)
Tendo em vista que resultados de pesquisas sobre os cursos de licenciatura,
como por exemplo a de Souza (2011), apontam para uma ênfase nos
conhecimentos linguísticos em detrimento dos conhecimentos pedagógicos, o
projeto “Formação inicial de professores de inglês – aprendendo a ensinar
ensinando” tem como objetivo criar condições para que os alunos do curso de
Letras-Inglês da Universidade Federal de Sergipe tenham espaço para
desenvolver sua formação pedagógica crítica a partir de reflexões e discussões
teórico-práticas buscando adequações às realidades e necessidades locais.
Considerando-se que, na perspectiva do letramento crítico (Luke, Freebody
1997; Lemke 2007; Cope, Kalantzis 1999; Cervetti, Pardalles, Damico 2001)
ensinar significa criar espaços e contextos de aprendizagem, já que o
conhecimento não é transmitido, mas negociado, o objetivo desta comunicação
é apresentar dados parciais sobre as estratégias adotadas pela professoraformadora na orientação dos professores em formação que atuam neste projeto
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durante as discussões relacionadas à elaboração e à avaliação da
implementação de planos de aula.

Discursos de professores-alunos de inglês do PARFOR/AM: um estudo à
luz do letramento crítico
Marta de Faria e Cunha Monteiro (UFAM)
O trabalho apresenta o recorte de uma pesquisa realizada no interior do Estado
do Amazonas com o objetivo de investigar a formação de professores-alunos de
um curso de segunda Licenciatura em Língua/Literatura Estrangeira – Inglês do
Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR),
à luz do letramento crítico. Nesta apresentação, pois, serão discutidos aspectos
dos discursos desses professores-alunos, em relação ao ensino-aprendizagem
de inglês, em seu contexto de atuação. A pesquisa é norteada pelas teorias do
letramento crítico (MENEZES DE SOUZA, 2011; ROCHA, 2012; 2013; ROJO,
2000; 2009; 2012; STREET, 1984, 1995; 2003a; 2003b) e discurso(s)
(FAIRCLOUGH, 1992/2001; 2003; 2008; GEE, 1990/1996; 1990/2008; 1998;
2005) e está inscrita no paradigma qualitativo (CELANI, 2005; DENZIN;
LINCOLN, 2006). Foi realizada por meio da pesquisa-ação (EL ANDALOUSSI,
2004; THIOLLENT, 2011) e contou com a participação dos 20 professoresalunos do curso. Os instrumentos de geração dos dados abrangeram
questionário de perfil e investigativo, entrevista norteada por roteiro
semiestruturado, roda de conversa, relatório de estágio e memorial reflexivo e
diário de campo. Os resultados demonstraram que a formação vivenciada no
curso provocou alterações nos discursos dos participantes em relação ao ensinoaprendizagem de inglês e, possivelmente, promoveu transformações em sua
prática docente.

Interculturalidade na sala de aula de inglês como língua adicional, o que
pode ser considerado um episódio intercultural?
Mayara Volpato (UFSC)
Quando pensamos a respeito do inglês, não é mais cabível pensá-lo como uma
língua que pertence a um país específico, já que hoje em dia ele não é utilizado
somente por falantes nativos, pelo contrário, a maioria de seus falantes são nãonativos. Essa mudança no status do idioma trouxe uma mudança na maneira
como ela deve ensinada e aprendida, e a abordagem intercultural para o ensino
de línguas adicionais pode ser uma resposta para esse novo dilema. O ensino
intercultural tem por principal objetivo desenvolver no aluno a competência
intercultural, ou seja, uma consciência constante da mutua relação que existe
entre nós e os outros, como eles nos veem e como os vemos (Byram, 2011).
Embora existam muitos trabalhos teóricos sobre a interculturalidade na sala de
aula de língua adicional, há poucos estudos empíricos que objetivam analisar
como a interculturalidade efetivamente acontece em sala de aula. Nesta
comunicação reportarei uma pesquisa empírica onde identifiquei diferentes
momentos interculturais nas interações entre professor e alunos.
Especificamente, objetivo definir e ilustrar esses momentos interculturais, que
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foram chamados de episódios, com o intuito de mostrar e entender como a
interculturalidade se corporiza na interação real.
“Aprendendo Inglês nas Férias”: por uma política de inclusão social.
Maysa Cristina Dourado (UFAC)
Tendo em mente as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (Brasil, 2006),
que ao tratar dos conhecimentos de línguas estrangeiras defendem que o ensino
deve conter relação com a inclusão social, esta comunicação objetiva
compartilhar experiências vivenciadas no projeto “Aprendendo Inglês nas férias”,
realizado por um grupo de bolsistas do Programa de Iniciação a Docência
(PIBID), da Universidade Federal do Acre. Trata-se de uma sequência didática
desenvolvida para o ensino de língua inglesa com o intuito de acolher e envolver
grupos de jovens menos favorecidos pela sociedade, que vivem em situação de
risco e sem muitas expectativas, na tentativa de direcionar seus olhares para um
mundo cheio de oportunidades e de uma rica intertextualidade, no qual o
conhecimento de inglês é essencial. O objetivo do projeto era proporcionar o
acesso à aprendizagem de língua Inglesa a comunidades carentes, através de
um ensino de forma divertida e fácil, facilitando a inclusão dos alunos na
sociedade. O resultado demonstrou que o aprendizado da língua inglesa auxilia
no processo de afirmação da autoestima e na superação do sentimento de
exclusão tão presente na realidade dos indivíduos das classes mais baixas.
Palavras-chave: PIBID. Língua Inglesa. Ensino-Aprendizagem. Inclusão Social.

Expondo a Ferida da Escravidão Como Opção Decolonial em At The Full
And Change of the Moon, de Dionne Brand
Melina Pereira Savi (UFSC)
Dionne Brand, em At The Full And Change of The Moon, expõe o legado da
escravidão como uma ferida aberta no decorrer de seis gerações de homens e
mulheres que tentam lidar com este trauma que ainda provoca efeitos materiais
em suas vidas. Uma análise aprofundada da obra sugere que, ao reimaginar o
passado e expor a ferida que ele criou nas vidas das personagens, Brand
assume uma postura decolonial porque dialoga com epistemologias ocidentais
a partir da subjetividade dos sujeitos racializados no processo Eurocêntrico de
criação de diferença. Um dos recursos mais recorrentes neste trabalho de Brand
é o da memória como ferramenta de entendimento do funcionamento do mundo:
a personagem que dá início à narrativa compreende que seu ato de resistência
será esquecido, mas terá efeito. A questão da memória também é articulada nas
gerações seguintes com o intuito de trazer entendimento sobre os efeitos da
ferida da escravidão, ainda aberta. Além disso, o trabalho em si, como exercício
de memória “reimaginada”, pode ser analisado como um ato decolonial, e é esta
a análise que a presente comunicação se propõe a realizar.
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Brazil versus Canada in Priscila Uppal´s Projection: Encounters with My
Runaway Mother
Miguel Nenevé (UNIR)
Priscila Uppal, a Canadian professor of Humanities and English at Toronto’s York
University, is also an acclaimed poet and fiction-writer. She was born in Ottawa
in 1974 to an immigrant from India named Avtar Uppal and Theresa Catharina de
Góes Campos, the daughter of the military attaché to the Brazilian Embassy. In
1977 Priscila´s father became quadriplegic and her mother was cruelly cast in a
new role becoming a suffering heroine “of a tragic family melodrama,” as Uppal
affirms. When she was eight and her brother 11, the mother Thereza G Campos
decides to run away to Brazil, abandoning her family. Uppal, like her brother and
their father, would have no contact with the mother for about twenty years, when
she decides to visit the mother in São Paulo and Brasiia. In this work I propose
to discuss how the author/narrator, throughout the book Projection “transfers” her
disgust towards her mother to Brazil and everything related to it. Some scholars
of travel-writing such as M L Prat will support my argument.

Compreensão oral em língua inglesa: estratégias pragmáticas e a prática
do professor
Mirelly Karolinny de Melo Meireles (UNIDERC)
Kaline Brasil Pereira Nascimento (UEPB)
A Compreensão Oral (CO) em língua inglesa (LI) representa um desafio a um
número significativo de alunos e também a professores em diversos contextos
de ensino de línguas. Enquanto alunos sentem-se de certo modo frustrados por
não conseguir compreender a LI como gostariam, os professores muitas vezes
consideram difícil trabalhar essa habilidade, inclusive em cursos de formação de
professores (CONSOLO, 2000). Porém, existem alguns tipos de estratégias que
podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da CO em aulas de LI,
denominadas de estratégias pragmáticas, visto que devem ser utilizadas pelos
professores no intuito de desenvolver nos alunos estratégias de negociação de
sentido (CANAGARAJAH, 2006), facilitando assim, a aprendizagem de tal
habilidade. Este trabalho objetiva discutir as estratégias pragmáticas que um
professor, de uma universidade pública no município de Campina Grande/PB do
curso de Letras – habilitação Língua Inglesa, faz uso ao aplicar atividades de
Compreensão Oral. Estudo interpretativista, de base etnográfica. Para a coleta
de dados, utilizamos as gravações em áudio e notas de campo. Pudemos
constatar que o professor fez uso de algumas estratégias pragmáticas ao
abordar uma atividade de CO, tais como acomodação da fala, estratégias
interpessoais (refraseamento, esclarecimento, gestos e apoio mútuo) e recursos
atitudinais (paciência).
Palavras-chave: Compreensão Oral; Língua Inglesa; Estratégias Pragmáticas.
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Samambaia: a house represented in Poem, Novel and Film
Miriam de Paiva Vieira (UFMG)
The celebrated 2nd International Architecture Exhibition of São Paulo (1954)
awarded Sérgio Bernardes a prize for the design of modernist house known as
Samambaia. The project was commissioned by Lota de Macedo Soares, a
Brazilian self-educated architect, who was responsible for the construction of the
park Aterro do Flamengo in Rio de Janeiro.
Located in the outskirts of Petrópolis, the modernist house was not only the
inspiration for Elizabeth Bishop’s Pulitzer winner poem Song for the Rainy
Season, but also for popular cultural products based on the life and work of two
iconic women, Soares and Bishop: the duo-biographical novel Flores raras e
banalíssimas: a história de Lota de Macedo Soares e Elizabeth Bishop (1995),
by Carmen Oliveira, and its film adaptation Reaching for the Moon (2013),
directed by Bruno Barreto.
This paper aims at relating the representation of architecture in different media
through the study of ecfrastic passages, under the light of Intermedial studies.
The architecture-literature relationship proposed by Philipe Hamon; discussions
on ekphrasis by Claus Clüver and Heidrun Führer; along with the Intermediality
in film argumentation by Ágnes Pethós; will be used as theoretical support.
Key words: Intermediality, ekphrasis, film adaptation, Literature, Architecture.

Transculturalidades em pesquisas de letramentos: perspectivas éticas na
construção de sentido
Nara Hiroko Takaki (UFMS)
Face à perplexidade gerada pela auto-construção de conhecimento, colaboração
no e disseminação do mesmo em espaços digitais de aprendizagem, o que
parece merecer atenção é a questão da transculturaridade e das relações éticas
que emerge em pesquisas de letramentos e construção de sentido. É então que
esse trabalho visa a apresentar e discutir o lugar das éticas no trabalho do
pesquisador/professor de linguagem e comunicação digitais. A base teórica da
pesquisa que dá origem a esta apresentação compreende noções de: ética
(Levinas, 2008; Caputo, 2008), crítica pós-colonial, tradução cultural (Bhabha,
1994; Menezes de Souza, 2006; Santos, 2008), letramentos pluralizados (Cope,
Kalantzis, 2000; Gee, 2004; Lankshear, Knobel, 2005; Monte Mór, 2009),
desconstrução (Derrida, 1997) e filosofia fraca (Vattimo, 2001). O trabalho situase num contexto de pesquisa em andamento que tem como objetivo investigar
como os aprendizes de línguas, na graduação e pós-graduação, constroem
conhecimento considerando transculturalidade, crítica e ética no processo
intersubjetivo e discursivo. Aspectos qualitativos, interpretativos e exploratórios
caracterizam a metodologia adotada. As interpretações indicam que os espaços
digitais de aprendizagem concorrem com os convencionais. Outra visibilidade é
a necessidade de se trabalhar questões transculturais, críticas e éticas nas
construções de sentido que estão ocorrendo em tais espaços.
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Palavras-chave: transculturalidades, letramentos; perspectivas éticas e críticas;
pesquisa-aprendizagem de línguas

Mapas de transgressão em Body of Glass, de Marge Piercy
Nayara Macena Gomes (UNIR)
Debruçamo-nos sobre as estratégias que Body of Glass, de Marge Piercy (1992)
parece sugerir para transgredir a estrutura apolínea que tem regulado nossas
experiências. Elencamos as percepções subjetivas da realidade e a
caracterização dos espaços da narrativa, os quais são paulatinamente
reconstruídos com base na evolução da própria fábula e na expectativa de quem
lê. Revisamos a aplicação das tecnologias nesses espaços como ferramenta de
apropriação e emancipação para tecer uma leitura crítica acerca da transgressão
de demarcações culturais como escopo para projetar outros modelos de
vivência. O grande esforço dos espaços que se apresentam como
transgressores parece ser, de acordo com nossa leitura, a elaboração e a
expressão daquilo que falta, segundo os termos de Levitas (2001; 2010), cuja
potência reside na possibilidade de alterar o sistema de representação e de
conceitos culturais. Articulado em torno do conceito de transgressão de
Sargisson (1996), nosso trabalho aponta para entendimentos sobre a relação
entre literatura e utopia, bem como salienta dimensões políticas contidas no
processo de imaginação de lugares outros de enunciação, que se revelam
transgressores no tocante à produção de imagens objetivadas além da lógica
dicotômica e sustentadas pelas falhas do sistema contra que se põe de maneira
relacional.
Palavras-chave: transgressão; espaço; tecnologia.

O Manto do Perito: aluno professor para ser professor aluno
Nilton Varela Hitotuzi (UFOPA)
Maria Luiza Fernandes da Silva Pimentel (UFOPA)
Ocineide Guimarães Ferreira (UFOPA)

Neste trabalho apresentamos os resultados de um estudo de caso envolvendo
quatro alunos do curso de Licenciatura em Letras – Inglês da Universidade
Federal do Oeste do Pará. O estudo sedimentou-se na instrumentalidade da
pedagogia da aprendizagem em serviço (service-learning pedagogy), cuja base
teórica se encontra nos escritos de John Dewey, Lev Vygotsky e Jerome Bruner.
Capitalizando a estratégia do manto do perito (the mantle of the expert), criada
por Dorothy Heathcote, os quatro licenciandos ministraram um curso de inglês
básico (CH = 40h) para 18 alunos do 6º ano do ensino fundamental da escola
pública de Santarém-PA através do projeto Novos Talentos. Como instrumentos
de recolha de dados, foram utilizados diários reflexivos, entrevista com os 15
alunos participantes, notas de observações das aulas, notas de encontros com
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os quatro licenciandos e seus planos de aula. Para a análise dos dados,
adotamos o método fenomenológico sugerido por Clark Moustakas. Os
resultados indicam que essa pedagogia contribui para: (i) o encurtamento da
distância entre a universidade e a comunidade; (ii) o fortalecimento do curso de
graduação; (iii) o desenvolvimento de habilidades cognitivas, da autonomia e da
capacidade reflexiva; (iv) e o aumento da motivação acadêmica, tanto dos
graduandos quanto de seus orientadores.
Palavras-chave: aprendizagem em serviço, o manto do perito, aluno professor,
autonomia, reflexão.

Textos impressos e digitais: contribuições para a formação leitora de
estudantes em inglês
Núbia Enedina Santos Souza (IFBA)
Inúmeros estudos, tais como os realizados por Zilberman (2011), Coscarelli
(2011) e Andrade (2011) têm demonstrado que as condições de leitura digital
exigem dos leitores outras habilidades que não somente aquelas utilizadas para
a leitura de textos impressos, o que implica na necessidade de novas práticas
de letramento, principalmente às ligadas à leitura de textos multimodais.
Considerando esse panorama, entendemos que os estudantes precisam se
apropriar da leitura em ambos os suportes, uma vez que hoje, os textos digitais
constituem importantes recursos didáticos para sua formação e atuação
acadêmica. Pensando nessas novas práticas de leitura que emergem a partir do
uso das novas tecnologias, foi desenvolvido um projeto de extensão no Instituto
Federal da Bahia, campus Ilhéus, com o objetivo de auxiliar os estudantes de
nível médio a aperfeiçoar suas habilidades em Inglês através da leitura de textos
tanto impressos quanto digitais. Neste trabalho, buscamos discutir qual o papel
da leitura de textos digitais e impressos na formação leitora em Inglês desses
estudantes, bem como nos propomos a analisar em que medida as atividades
desenvolvidas no projeto contribuem para a sua formação leitora.
Palavras-chave: Leitura; Textos impressos e digitais; língua inglesa.

Gêneros do discurso e seu papel na proficiência em língua estrangeira
Orlando Vian Jr (UFRN/CAPES)
O objetivo central desta comunicação é discutir a noção de família de gêneros,
conforme preceituada por Martin e Rose (2008), a partir dos princípios da
Linguística Sistêmico-Funcional, e como esta se relaciona a aspectos
inter/transculturais e de proficiência linguística em uma cultura estrangeira. Com
base em uma metodologia qualitiativa (Dornyei, 2007), toma-se a experiência do
pesquisador como objeto de pesquisa com foco em sua identidade a partir das
dimensões de tempo e de lugar, conforme propostas por Clandinin e Connelly
(2007) na pesquisa narrativa. Serão discutidos aspectos relacionados à
competência comunicativa intercultural e sua relação com a proficiência em
língua estrangeira com base na Abordagem Dinâmica de Proficiência Linguística
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(Mahboob & Knight, 2010) mediante o processo de familiarização com gêneros
do discurso típicos da cultura estrangeira e o modo como estes pode exercer
impacto tanto na integração cultural quanto na proficiência do usuário e em sua
identidade. Os resultados apontam para uma perspectiva de proficiência que não
leva apenas o aspecto linguístico em consideração, mas também elementos do
contexto de cultura e de situação e os gêneros discursivos que neles circulam.

Elaboração de tarefas em inglês como língua estrangeira em ambiente
digital por professores em formação
Patrícia da Silva Campelo Costa Barcellos (UFRGS)
Marília dos Santos Lima (UNISINOS)

Este trabalho aborda o processo colaborativo de criação de tarefas em
inglês como língua estrangeira (LE) a partir de material digital. Com base nos
estudos de Bouchard (2011) e Kop (2010) sobre a influência da tecnologia na
formação de professores, observa-se como o professor em formação atua de
modo colaborativo frente à criação de tarefas didáticas a serem utilizadas no
ensino de línguas mediado por computador. Partindo também das pesquisas
desenvolvidas por Swain (2000, 2006) e Swain e Lapkin (2001) sobre o impacto
do diálogo colaborativo no ensino de línguas, é tecida uma análise de como a
colaboração pode contribuir para o processo de criação de tarefas. Para tanto, a
metodologia deste trabalho é qualitativa, buscando examinar as oportunidades
de negociação e as propostas didáticas geradas pelas interações entre os
professores. São apresentadas as propostas construídas pelos professores em
formação, assim como episódios de interação que evidenciam o envolvimento
desses participantes e sua reflexão sobre a relevância de um material didático
adequado, enfatizando-se o papel da tecnologia. Além disso, os resultados
revelam que a interação estabelecida durante a produção do diálogo
colaborativo entre os professores em formação pode fomentar o processo de
aprendizagem.
A escrita em inglês do gênero “biodata” por meio de colaboração online
em turmas numerosas do ensino médio: um estudo de caso
Patricia Muradas
Este trabalho apresenta uma investigação sobre o potencial da plataforma
Google Docs como ferramenta didático-pedagógica na produção escrita do
inglês no gênero textual biodata. O processo de escrita desenvolvido na
pesquisa foi o colaborativo. Buscou-se avaliar a produção textual como processo
cíclico, considerando as etapas de rascunho, primeira versão, revisões e
segunda versão. O trabalho foi realizado em uma turma numerosa de Ensino
Médio de uma instituição particular de Belo Horizonte, MG. Os procedimentos
didáticos que fundamentaram o ensino de escrita na plataforma Google Docs
enfatizaram o estudo do plano textual do gênero biodata, ou seja, seu conteúdo,
seus aspectos discursivo-multimodais e léxico-gramaticais. A coleta de dados foi
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realizada inicialmente por meio de questionários aplicados aos participantes do
estudo. Com base nos dados analisados constatou-se que o Google Docs
consiste em uma ferramenta pedagógica importante para o trabalho da escrita
da biodata em inglês, desenvolvido em colaboração online, fundamentado no
processo cíclico, pois favorece o acompanhamento e a interação entre os
envolvidos.

CALL: uma experiência durante a formação docente
Patricia Vasconcelos Almeida (UFLA)
Computer Assisted Language Learning (CALL) é uma teoria utilizada para
demonstrar a importância de se promover um contato do aluno com o ensinoaprendizagem mediado pelo computador. Hubbard (2004) afirma que existem
vários grupos de estudos que priorizam CALL. Tais grupos variam no recorte que
fazem da realidade a ser estudada, dos objetivos e concepções teóricas. Tendo
o cenário de formação docente, que prioriza a formação de um professor
reflexivo, bem como a conscientização do que permeia esta formação e a
necessidade de preparar o futuro professor para um contexto de ensinoaprendizagem de língua inglesa que demanda o desenvolvimento de
conhecimentos teóricos e práticos sobre CALL, como contexto de investigação,
o objetivo deste trabalho é apresentar como os professores pré-serviço de uma
Universidade no sul de Minas Gerais propuseram atividades didáticopedagógicas em micro ensinos, dentro de um laboratório de informática, durante
a disciplina de “Aprendizagem de língua inglesa assistida pelo computador” e
como eles perceberam o processo global da utilização desta tecnologia em sua
formação. Os dados foram coletados durante um ano com duas turmas
diferentes e analisados de forma qualitativa. Os resultados mostraram uma
evolução na apropriação das redes sociais como meio/ferramenta de promoção
do ensino de língua estrangeira.

A importância da correção dialogada como ferramenta colaborativa e
avaliativa para a construção de textos escritos em inglês como LE
Paula Franssinetti de Morais Dantas Vieira (UFG)
Nos propomos a investigar o processo de correção dialogada ou conferência
(BRENDER,1993; FIGUEIREDO, 2005; WALKER, 1992), e verificar como essa
ferramenta colaborativa (ALLWRIGH; BAILEY, 1991; BRUFEE, 1999;
FIGUEIREDO, 2006, 2009) pode contribuir tanto com os aprendizes, ao auxiliálos na reescrita de textos em uma L2, como com o professor, ao promover uma
maior interação com seus alunos. Esse tipo de correção auxilia o aluno a diminuir
sua ansiedade em relação ao erro e, ao mesmo tempo, o ajuda a solucionar
dúvidas diretamente com o professor. Trata-se de um estudo de caso
(BIALYSTOK e SWAIN, 1978; JOHNSON, 1992) quali-quantitativo de natureza
etnográfica colaborativa (BORTONI-RICARDO, 2006), com dados coletados no
segundo semestre de 2013 em uma IES pública em Goiânia e do qual
participaram uma professora e seus onze alunos, que cursaram a disciplina
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Prática Escrita de Inglês II. Foram realizadas entrevistas com todos os
participantes, aplicados questionários e as aulas e conferências gravadas em
vídeo. A análise dos dados confirma a importância da conferência para a
interação professor/aluno e aos poucos revela que o processo de correção
dialogada pode conduzir o aprendiz por caminhos que o tornem mais autônomo,
conforme advogam Benson e Voller (1997) e Pennycook (1997), dentre outros.

Percepções, posturas e mudança de dois graduandos em letras sobre o
estágio supervisionado em língua inglesa
Paula Graciano Pereira (IFG)
Esta comunicação tem por objetivo apresentar e discutir as percepções e
posturas de dois graduandos em Letras Português-Inglês relativas à realização
do estágio supervisionado em língua inglesa. Visamos, ainda, à discussão de
como essas posturas e atitudes vão se modificando ao longo do semestre letivo.
Este trabalho tem como pressupostos teóricos os estudos relativos à formação
de professores de língua estrangeira numa perspectiva crítica (HAYAMA, 2008;
OLIVEIRA; FIGUEIREDO (2013; PEREIRA, 2013), sobretudo aqueles
concernentes ao estágio supervisionado (BARROS; SILVA, 2011; COSTA, 2012;
PIMENTA; LIMA, 2012). Adotando uma abordagem qualitativa de coleta e
análise dos dados, este estudo de caso foi conduzido no primeiro semestre de
2010, na Universidade Federal do Tocantins. Observamos que os participantes
percorrem caminhos opostos em relação ao estágio supervisionado, indo do
otimismo à desistência e, por outro lado, da negação de realizar as atividades ao
comprometimento com a docência. Entre as conclusões obtidas, observamos
que os participantes apresentam concepções, posturas e atitudes variadas e,
muitas vezes, contraditórias, que sofrem influência de variáveis, sobretudo, de
ordem pessoal.

O Tradutor como Leitor e Autor - Lendo a Brasilidade do Texto e
Reescrevendo na Alteridade
Paulo Roberto de Souza Ramos (UFRPE)
O presente trabalho ter por objetivo apresentar e discutir as formas como
tradutores participam ativamente do processo de criação do texto na língua de
chegada, começando já com a leitura, ou melhor, com as múltiplas possibilidades
de leitura de um texto na língua de partida (L.P.) até sua reescritura na língua de
chegada (L.C.). Contrário à crença popular e muito da prática, a tradução que
se fala aqui parte do português, língua materna do tradutor-pesquisador, e chega
até a redação de um texto criado em inglês a partir de uma obra literária
brasileira, neste caso, o soneto da separação, do poeta Vinícius de Moraes.
Metodologicamente, a primeira parte deste trabalho foi o exercício de leitura do
texto poético de Vinícius e a ponderação de como passar certos jogos sonoros
de impacto na significação geral do poema em português para o inglês, ou dito
de outra maneira, como (re)escrever em língua inglesa o sentido e os já referidos
jogos sonoros usados pelo poeta. A partir daí, procedeu-se com a descrição
tanto dos procedimentos de leitura quanto do processo de tradução
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intrinsecamente vinculado a essa leitura. Segundo Schleiermacher, o tradutor
tem duas opções de como proceder nos processos tradutórios: ou leva o texto
até o leitor ou o leitor até o texto. Na perspectiva defendida aqui, o texto brasileiro
deve ser levado ao leitor anglófono por um ator da mediação que conheça bem
os jogos semânticos e fonético-fonológicos da língua portuguesa e que seja
igualmente competente na língua inglesa. Para o autor deste trabalho, isso é o
que se espera de um tradutor.
Palavras-chave: tradução, português/inglês, poesia, jogos sonoros.

Uma perspectiva letrada para o referencial curricular de línguas
estrangeiras em Alagoas: perspectivas e desafios
Paulo Rogério Stella (UFAL)
Sérgio Ifa (UFAL)
Nesta comunicação, objetivamos apresentar o processo de construção do
referencial curricular para línguas estrangeiras do e
nsino básico da rede estadual de Alagoas, ocorrido durante o segundo semestre
de 2013 e o primeiro de 2014. Inicialmente, apresentaremos o próprio referencial
curricular relativo às línguas estrangeiras como corpus de análise e reflexão para
(1) relacionar as escolhas feitas com o respectivo quadro teórico fundante e (2)
problematizar as questões a respeito dos tópicos desenvolvidos durante o
processo de produção do documento, a saber: o professor como participante
central no processo comunicativo, a problematização do ensino de inglês na
escola pública, a valorização do ensino de língua inglesa para comunicação, o
trabalho com gêneros discursivos, o foco na pesquisa e na formação cidadã,
dentre outros. O resultado esperado é oferecer um ponto de vista explicativo e
complementar às decisões tomadas no referencial para a comunidade
acadêmica em geral e aos professores de línguas do estado de modo específico.
Salientamos que a publicação do referencial necessita de futuras ações
principalmente por parte de todos os órgãos governamentais estaduais que
estão envolvidos com a Educação para que se empenhem politicamente e
promovam ações concretas.
Reflexões sobre professores de inglês em formação inicial: considerações
preliminares
Paulo Stella (UFAL)
Simone Makiyama (UFAL)
O presente trabalho tem por objetivo apresentar as primeiras reflexões sobre o
desenvolvimento do projeto de inglês fomentado pelo Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID-Inglês/CAPES/FALE/UFAL).
Discutiremos a possibilidade de articulação entre a formação inicial na
universidade e a formação continuada dos professores de inglês em serviço na
rede pública com a finalidade de colaborar com a melhoria do ensino e
aprendizagem de línguas estrangeiras e, dessa forma, elevar a qualidade da
educação básica nas escolas. Por fim, refletiremos sobre os questionamentos
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ocorridos nessa primeira fase do projeto e exporemos as soluções encontradas.
Apresentaremos também atividades realizadas pelos graduandos participantes
do projeto nas escolas pública de educação básica. Os resultados preliminares
demonstram um avanço no refinamento das práticas de ensino dos graduandos
em formação.
O humor como alternativa para uma produção situada de sentido em LI em
uma escola pública no estado de Alagoas
Poliana Pimentel Silva (UFAL)
Calcado nos preceitos teóricos da Linguística Aplicada Crítica (PENNYCOOK,
2006), a presente pesquisa teve como objetivo analisar o humor (BAKHTIN,
2010; BERGSON, 2004; MINOIS 2008) durante as atividades desenvolvidas nas
aulas de inglês aliado aos estudos sobre Letramento Crítico (MONTE MÓR,
2011; JORDÃO, 2007; GREGORY & CAHILL, 2009). Tendo mente a importância
dos aspectos sociais abordados pelo viés do humor, analisamos o
desenvolvimento crítico dos participantes como uma prática pós-moderna de
sempre pensar e de problematizar questões sobre cultura, cidadania e relações
de poder. No âmbito das pesquisas qualitativas e com base nas referências
metodológicas da pesquisa-ação (BARBIER, 2007; THIOLLENT, 2008) a atual
pesquisa foi realizada em uma turma de inglês do 9º ano em uma escola pública
do povoado de Santa Luzia, município da Barra de Santo Antônio (AL). No final
desse estudo, percebemos que o uso do humor intrinsecamente associado aos
estudos sobre Letramento Crítico, possibilitou aos alunos um ambiente aprazível
nos momentos das discussões que abordavam os aspectos sociais, portanto,
configurando o humor como um elemento pedagógico significativo no contexto
educacional.
Palavras-chaves: Humor; Letramento Crítico; Linguística Aplicada Crítica ao
ensino de LI.
Google Docs: Futuros professores e escrita colaborativa em Língua
Inglesa
Queila Barbosa Lopes (UFAC)
A comunicação apresenta reflexões sobre o uso da ferramenta Google Docs
durante as disciplinas de Redação em Língua Inglesa I e II ministradas na UFAC
no Curso de Letras Inglês, com o objetivo de desenvolver a habilidade de
produção de diferentes gêneros textuais, compreendendo a relevância dessa
aptidão para o futuro professor. Discutimos nesse trabalho o quanto essa
ferramenta pode ser útil aos professores, assim como apresentamos as
dificuldades advindas da opção de uma ferramenta de produção textual que
utiliza conexão web, em um ambiente de aprendizagem situado na Amazônia.
Apresentamos um breve relato de como foram ministradas as aulas e os
exercícios explicitando as razões das escolhas, principalmente embasadas em
leituras sobre interação mediada por computador (PRIMO, 2007; FRAGOSO,
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2011) assim como as discussões apresentadas por Warschauer (2010) sobre
letramento digital. Os resultados demonstraram que: (i) o futuro professor
independente da idade ainda precisa de melhor familiaridade com as
ferramentas disponíveis na web 2.0; (ii) as instituições de ensino precisam
ampliar sua infraestrutura básica para melhor desenvolvimento das atividades
na web; (iii) o professor em processo de formação não pode negligenciar a
influencia das ferramentas de interação via computador, devendo aproveitá-la
para contribuir no processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Letramento digital; Escrita em L.I.; Ensino e Aprendizagem;
Formação de Professor de Língua Inglesa.

Efeitos da Legendagem na Aprendizagem de Vocabulário por Aprendizes
Brasileiros de Inglês: Um Estudo Exploratório
Rafael Matielo (UFSC/CESUSC – CNPq)
Thaís Collet (UFSC)
Raquel Carolina Souza Ferraz D’Ely (PPGI/UFSC)
O entretenimento que os seriados de TV norte-americanos têm é perceptível e
cada vez mais esses vídeos são utilizados como instrumento instrucional para o
desenvolvimento linguístico, dentro e fora das salas de aula de língua inglesa.
Contudo, a aprendizagem de língua inglesa envolvendo o uso de seriados é
geralmente acompanhada de legendas interlinguais ou intralinguais, pois
aprendizes que ainda não tenham pleno domínio linguístico utilizam legendas
com o intuito de auxiliá-los na compreensão do video e também com fins de
aprendizagem linguística. Nesse contexto, esta fala reporta os principais
resultados de uma pesquisa exploratória realizada com alunos intermediários de
inglês como língua estrangeira dos cursos extracurriculares da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), que investigou os efeitos de programas de
TV com legendas interlinguais e intralinguais na retenção de vocabulário. A
pesquisa foi realizada com 27 alunos de nível intermediário, divididos em três
grupos: legendas interlinguais, intralinguais e sem legendas (grupo controle). Os
resultados apontaram para retenção imediata de vocabulário dos alunos
pertencentes ao grupo de legendas intralinguais, com base em comparações de
performance no pré-teste, teste e pós-teste. Contudo, possivelmente devido ao
número restrito da amostra, os resultados da comparação das medidas entre
grupos não atingiram significância estatística.
Maya Angelou – A Poética Como Superação Em I Know Why The Caged
Bird Sings
Raquel D'Elboux Couto Nunes (UFAL)
Este trabalho discute a escrita autobiográfica em I Know Why the Caged Bird
Sings, de Maya Angelou (1969), como contestação e superação da violência e
da discriminação. As mulheres negras, sujeitos negligenciados nas estruturas
históricas, sociais e econômicas, denunciam seu silenciamento por meio de

148

narrativas autobiográficas. Esses textos criam uma “tradição dentro de uma
tradição” (BRAXTON, 1989), uma vez que foram excluídos da literatura
considerada canônica no Ocidente. Assim, essas mulheres contestam o Cânone,
e trazem à tona suas histórias, com novas perspectivas que refutam a
naturalização da sua inferioridade e submissão, enraizadas com a prática sexista
e racista. A obra I Know Why the Caged Bird Sings pode ser considerada
representativa das vozes das mulheres negras que emergem no contexto
histórico norte-americano, após o movimento pelos direitos civis. A escrita tornase um meio pelo qual as mulheres produzem sentido e superam traumas
(SMITH; WATSON, 2001), transformando-as em agentes de suas histórias. O
texto também aponta para a complexidade da narrativa autobiográfica, diluindo
as fronteiras entre fato e ficção (COSSLETT; LURY; SUMMERFIELD, 2001). A
possível feição essencialista deste estudo é resolvida com a noção de
“essencialismo estratégico” (SPIVAK, 2010).
Palavras-chave: Autobiografia. Agenciamento. Feminismo. Violência.

Sobre a preparação e o reconhecimento de leitores críticos em um mundo
multimodal
Regina Celia Halu (UFPR)
Este trabalho consiste em uma análise de interpretações produzidas por alunos
do curso de Letras da UFPR sobre um filme de arte ao final de uma disciplina
voltada para a discussão da relação entre os novos letramentos e o ensino de
línguas estrangeiras. Seu ponto de apoio é um artigo de Walkyria Monte Mór
(2006) em que é feita uma crítica das competências interpretativas de estudantes
universitários frente às produções multimodais com as quais tem de lidar no
mundo atual. A partir de minha análise, e tendo por base estudos dos novos
letramentos, procuro considerar a questão do preparo que os alunos vêm tendo
na universidade para se tornarem leitores críticos no ambiente multimodal no
qual vivem e os espaços lhe são oferecidos para o seu exercício e
reconhecimento.

Histórias de aprendizagem de língua inglesa através de videogames: uma
experiência em pesquisa narrativa
Ritaciro Cavalcante da Silva (UFAL – FAPEAL)
Este estudo em Linguística Aplicada investigou a interação de alunos do Ensino
Médio de uma escola pública federal de Alagoas com videogames, e de que
forma a aprendizagem de língua inglesa influi em seu entendimento e vice-versa.
Argumento que esta aprendizagem se realiza de forma contextualizada e
situada, como propõe Gee (2003). O trabalho usa a pesquisa narrativa como
metodologia, pelo seu foco na experiência empática, um diferencial do
videogame em comparação a outros meios e tecnologias. Os dados desta
pesquisa foram coletados por meio de entrevistas, questionários, observação de
aulas e, especialmente, sessões gravadas de videogames, nas quais são
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gravados vídeos do jogo, junto com reações dos participantes através do
protocolo think aloud. Analisando excertos de dois participantes, o estudo aponta
duas características do aprendizado através de videogames: os princípios de
aprendizado constante e de identidade, propostos por Gee. O primeiro diz
respeito ao ciclo de desafio e maestria inerente ao jogo, enquanto o último
descreve as diferentes identidades tomadas pela pessoa quando esta joga. O
estudo também reforça a importância de se estudar os videogames na academia,
dissipando os mitos que os cercam.
Palavras-chave: Língua inglesa, Videogames, Pesquisa narrativa.

Homework assignment: is it on facebook or whatsaap? The new literacies
and the English learning through the social networks
Rodolfo Rodrigues P. dos Santos (IFAL/UFAL)
Waléria de Melo Ferreira (IFAL/UNEAL/ UFAL)
The development and use of new technologies are redefining literacy practices
and consequently the theoretical and methodological approaches of the English
teachers who, in this scenario, need to review their teaching actions in order to
build learning environments where technology and communication are partners
in the construction of knowledge. In this communication, we present our
reflections, built from interpretations developed through research with students of
high technical and vocational education at the Federal Institute of Alagoas, who
are engaged in literacy practices via the use of social networks: facebook and
whatsaap. Our goal is to provoke discussion on the theoretical and practical
demands that technologies and new literacies represent for the teaching of
English, considering our own experiences as teachers. For the study, we adopted
the methodological assumptions of qualitative research, using as data the
following instruments of collection: lesson plans, activities proposed in the
facebook group and the students' productions. From the interpretations of the
data, we realize that the use of technology, specifically social networks as
facebook and whatsaap collaborate in the learning process of English, and
encourage students to the continuing construction of knowledge, once these
networks are the means of social interaction that students use most.
Keywords: literacy practices; new technologies; teaching and learning of English.

The nonlanguage influences in the foreign language teaching and learning
process
Rosane Natalina Meneghetti Silveira (UNOCHAPECÓ)
Vandreia Sehnem
This research was part of a final work (trabalho de conclusão de curso) which
aimed to identify the nonlanguage influences in the foreign language teaching
and learning process. The central theme was: the nonlanguage influences in the
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foreign language learning process, which are also named as individual
differences .The objective was to discover what the nonlanguage influences are,
what the researchers have stated about this subject and if there is something that
teachers can do to minimize or maximize these influences to help learners in the
foreign language learning process. (Metodology) It is a bibliographic research on
books, magazines and on the internet. As the main references are Rod Ellis,
Penny Ur, David Nunan, and Howard Gardner. (Results) What was discovered is
that there are many nonlanguage influences in the second language learning
process. The main ones are: Motivation, age, social context and anxiety. What
can be concluded after researching and reading about this subject is that people
differ in the way they learn and achieve success in a second language. These
differences can be influenced by the social context, by the teachers and also by
the effort students put into the learning process.

Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa para Fins Acadêmicos
Específicos em um Curso de Letras
Sandra Mari Kaneko Marques (UNESP)
No contexto contemporâneo de ensino de línguas para fins específicos, nota-se
uma lacuna no mercado editorial referente a materiais didáticos que abordem
conteúdos e objetivos específicos para área de Letras. Dessa forma, este estudo
tem como principal objetivo discutir dados parciais obtidos em um estudo que
visa à otimização da formação linguístico-comunicativa e científico-acadêmica
de alunos de Letras-Inglês de uma universidade pública paulista por meio da
produção de materiais didáticos e cursos de extensão voltados para tal público.
A metodologia empregada é qualitativa de base etnográfica, tendo como
principais instrumentos e procedimentos para coleta de dados, o uso de
questionários, a análise documental e a realização de entrevistas com os
participantes. Os cursos de extensão para o ensino e aprendizagem de inglês
para fins acadêmicos específicos foram oferecidos com o intuito de estimular a
construção de conhecimentos científicos para a atuação acadêmica, subsidiando
não somente o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticocomunicativas desses aprendizes, mas também sua preparação pedagógica e
profissional. Notamos ao fim dos cursos que ainda é necessário consolidar a
capacidade comunicativa para que os aprendizes possam utilizar o inglês
eficientemente em contextos acadêmicos.
Palavras-chave: inglês para fins acadêmicos; necessidades linguísticocomunicativas; preparação profissional.

Prática de Ensino e Sessões de Visionamento na Formação Inicial de
Professores de Língua Inglesa
Sandra Mari Kaneko-Marques (UNESP)
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É desejável que conhecimentos de alunos-professores acerca do processo de
ensino e aprendizagem sejam desenvolvidos por meio da discussão e reflexão
de aspectos positivos e negativos da prática pedagógica ainda na formação
inicial. Dessa forma, acreditamos que a supervisão pedagógica pode encorajar
o futuro professor a reconhecer e compreender as complexidades do processo
de ensino e aprendizagem, ao invés de implementar soluções universais,
formuladas por pesquisadores externos. Sendo assim, nesta comunicação
temos por objetivo discutir o papel da supervisão pedagógica em sessões de
visionamento, apresentando diferentes modelos de supervisão, e discutindo
resultados de uma pesquisa qualitativa realizada em um curso de formação
inicial de professores de língua inglesa em uma universidade pública. Em tais
sessões, os futuros professores levantavam questões sobre suas ações
pedagógicas e apresentavam as justificativas para tais ações. Os resultados
sugerem que o modelo de supervisão criativa se demonstrou mais eficiente para
lidar com a complexidade do processo de ensino e aprendizagem. Constatou-se
também que por meio da autoavaliação e reflexão colaborativa sobre a própria
prática, os alunos-professores foram capazes de reconhecer e resolver questões
problemáticas em sala de aula, favorecendo não somente o processo de
aprendizagem de seus alunos, mas também seu desenvolvimento profissional.
Palavras-chave: Sessão de Visionamento; Prática de Ensino; Língua Inglesa.
You ought to be/are [not]: a dialogic study in Howl’s Moving Castle, by
Jones
Sandra Mina Takakura (UEPA)
Modernism is said to be “shaped by many of the major legacies of Romanticism”
(GILBERT, 1984, p. xxvii), precisely this connection can be traced in a dialogue
between Wuthering Heights (1848), written by Emily Brontë (1818-1848) and
Howl’s Moving Castle (1986), written by Diana Wynne Jones (1934-2011). The
most noticeable aspect is that the former has a dramatic tone whereas the latter
conveys a comic tone. However, it is possible to point out that the main characters
of both novels Nelly and Sophie respectively are servants that play double roles
as foster mothers and as nurturers. The absence of a “proper” mother leaves a
“feelings of motherlessness, orphanhood, destitution” in Brontë’s novel that can
also be noticed in Jone’s novel (GILBERT; GUBAR, 1984, p. 251). Another
character, the Witch of Waste attempts to produce a suitable male by combining
three male bodies, which is a grotesque body. By doing so, she attempts to
sublimate an incestuous relationship between a mother and a progeny. This work
aims at analyzing the anxieties of orphanhood and mothering under a feminist
(GILBERT; GUBAR, 1984) approach accessing the uncanny (PUNTER, 2004;
BENNET; ROYLE, 2004, FREUD, 1919) and the comic grotesque that provokes
laughter (BAKHTIN, 1984)

Letramentos críticos no ensino médio: analisando a sala de aula de língua
inglesa
Selma Silva Bezerra (IFAL-UFAL/PPGLL)
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Esta comunicação, inserida na área da Linguística Aplica, mais especificamente,
nos estudos dos multiletramentos no ensino de língua adicional, pretende
analisar a produção oral e escrita de alunos de língua inglesa, durante o primeiro
semestre de 2014. O estudo foi conduzido em uma turma do 2° Ano do Instituto
Federal de Alagoas - Campus Satuba. Durante as aulas, buscou-se um ensino
voltado para os letramentos críticos, para a ressignificação dos procedimentos
de sala de aula e do material didático, observando o processo de construção do
sentido (meaning making) (NEW LONDON GROUP, 1996) e de percepção
crítica desses participantes (MONTER MÓR, 2008; DUBOC, 2012), a partir dos
temas propostos. As produções, em sala de aula de língua inglesa, mostram
como os alunos constroem significado e interagem com as situações sugeridas.
Palavras-chave: Letramentos críticos; Ensino Médio; Ensino de língua Inglesa.

Formação Inicial de Professores e os relatórios de estágio supervisionado:
momentos para problematização, desnaturalização e ressignificação
Sérgio Ifa (PPGLL- UFAL)
Nesta apresentação, objetivo descrever e interpretar relatórios de estágios
supervisionados elaborados por alunos-estagiários do curso de Letras-Inglês e
norteados por questões que englobam os papeis do estagiário, do professor, da
língua inglesa e da escola, dentre outros. Embaso-me nas discussões teóricas
de formação inicial e análise de relatórios de estágio de Medrado (2012), Nóvoa
(1992), Ifa (2006), Reichmann (2007), Romero (2010), Silva (2012) e Xavier
(2013). O foco da interpretação está nos relatórios redigidos em Estágio
Supervisionado de Língua Inglesa 1, disciplina oferecida no quinto período e, em
Estágio Supervisionado de Língua Inglesa 4, disciplina oferecida no oitavo
período. Os resultados confirmam a importância das disciplinas Estágios
Supervisionados na formação inicial dos futuros e apontam que a construção de
conhecimento fortalece o engajamento e a posição agentiva dos licenciandos e
futuros professores, caracterizando a experiência vivida como significativa
(DEWEY, 1938). Como ilustração, apresentarei trechos dos relatórios que
revelam o comprometimento e a conscientização dos alunos-estagiários frente
aos desafios que se mostram no ensino básico alagoano.

The Catcher in the Rye e Igby Goes Down: adolescência, rebeldia e
sociedade
Sharmilla O’hana Rodrigues da Silva (UFPI)
A hipertextualidade consiste em um processo de transformação ou recriação no
qual um texto é levado a dialogar com outro texto, seja em seus aspectos
narrativos, temáticos ou contextuais. Se encararmos o texto como um conjunto
de signos de qualquer natureza, podemos estender o seu conceito não só às
estórias da literatura como àquelas também contadas no cinema. Nesta
perspectiva, nosso artigo tem como objetivo uma comparação entre o romance
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The Catcher in the Rye (1951), de J. D. Salinger, e o filme Igby Goes Down
(2002), de Burr Steers, a partir da teoria da hipertextualidade, desenvolvida por
Gerard Genette, analisando a representação da adolescência em diferentes
épocas. Ambos mostram um jovem protagonista realizando uma jornada de
amadurecimento, permeada de expulsões escolares, fugas, conflitos familiares
e amorosos e referências adultas fracassadas. Sufocados pelos valores que os
cercam, Holden e Igby decidem mudar o rumo de suas vidas, buscando a própria
identidade longe de casa quando percebem a superficialidade das atitudes
humanas. Igby não pretende ser uma adaptação de Holden, pois o hipertexto
permite uma leitura independente do hipotexto, sendo a compreensão do filme
possível sem o conhecimento prévio do romance, ainda que uma personagem
leve ao reconhecimento da outra.
Palavras-chave: Literatura. Cinema. Hipertextualidade.

Estilometria informática: análise estilística da capacidade expressiva do
artigo “the”
Shisleny Machado LOPES (NUPLID/UFPI)
Saulo da Cunha de Serpa BRANDÃO (NUPLID/UFPI)

A análise estilométrica é uma área da estilística que estuda técnicas
matemáticas avaliativas do estilo de textos e de autores. Dessa forma, o uso da
estilometria é significante por responder a questionamentos sobre o estilo de um
determinado autor, que pode ser compreendido em função de dois processos:
ou como um conjunto de escolhas ou como um afastamento à norma. Com base
nos textos de Cúrcio (2013) e outros, este trabalho consiste em analisar a
capacidade expressiva do artigo “The” a partir de um amplo levantamento
lexicométrico de textos de seis norte-americanos, dois do século XIX (Edgar
Allan Poe e Stephen Crane) e quatro do século XX (Joseph Heller, Thomas
Pynchon, Saul Bellow e William Gibson), além de apontar o caminho estilístico
adotado pelos autores que destoem dos demais. Atualmente, podem-se
encontrar alguns programas que foram criados especialmente para esse fim,
dentre eles o Lexico3, que foi utilizado nesta pesquisa. Depois de gerados os
dados estatísticos dos corpora, verificaram-se as singularidades no uso do artigo
e proveram-se justificativas estilísticas para as discrepâncias encontradas. Com
esse estudo, concluímos que o uso do artigo não é um fator meramente sintático
e que ele acarreta valores semânticos relevantes dentro de uma obra.

Uma experiência sobre o ensino de línguas na região Sudoeste do Paraná
Siderlene Muniz Oliveira (UTFPR-DV)
Esta comunicação tem como objetivo apresentar uma experiência realizada na
região Sudoeste do Estado do Paraná, como responsável pelo Centro
Acadêmico de Línguas Estrangeiras Modernas na UTFPR, câmpus Dois
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Vizinhos, e desenvolvendo trabalhos voltados para a formação de professores
de línguas da rede pública estadual de ensino. Partimos de uma abordagem
transdisciplinar, seguindo ideias da perspectiva Dialógica da Linguagem
(Bakhtin), da Psicologia da Linguagem (Bronckart), da Psicologia HistóricoCultural (Vigotski), da Psicologia do Trabalho (Clot), da Ergonomia da Atividade
(Faïta) e da Pedagogia Crítica (Freire). Dessas linhas teóricas, é importante
destacar a) a linguagem é fundamental para o desenvolvimento do professor e
do aluno; b) linguagem e atividades humanas estão intrinsecamente
relacionadas; c) os gêneros discursivos refletem as condições específicas e as
finalidades dessas esferas; d) é necessário que o professor e o aluno se
apropriem das formas de passar dos gêneros que já dominam para gêneros que
ainda não dominam; e) os sujeitos vão aprendendo os gêneros conforme vão
tendo repetidas oportunidades de interagirem socialmente, em esferas formais e
informais; f) a divisão do conhecimento é só por uma questão didática, pois o
conhecimento não é estanque. Partindo desses princípios, propomos projetos
escolares envolvendo outras áreas de conhecimentos e outras esferas sociais.

Remix de hipermídias: o desenvolvimento da habilidade de leitura na
disciplina de inglês instrumental
Sílvia Mônica Moura Lima (UFPI)
Os textos digitais são construtos potencialmente explorados em nossa cultura
contemporânea, através de tecnologias digitais que nos permitem não somente
assistir e ler textos, mas também agir socialmente através de torpedos, remixes
(colagens de textos, músicas e vídeos) e postagens em redes sociais. Entre um
clique e outro, a leitura de hipertextos é um mergulho em imbricações de nós
hipertextuais ou hipermodais (quando associados a imagens, sons e vídeos) que
exigem uma postura eminentemente ativa do leitor durante sua navegabilidade,
pois, durante sua compreensão, utiliza estratégias cognitivas e metacognitivas.
Esta apresentação tem como objetivo discutir reflexões realizadas durante a
pesquisa de mestrado que vem sendo desenvolvida numa disciplina de inglês
instrumental da UFPI.Nosso suporte teórico foi embasado nas leituras de
Coscarelli (2005); Rojo(2009,2012,2013); Levy(1993); Gomes(2011); Koch
(2007); dentre outros. Nosso corpus é composto por observações participantes;
relatos de experiência e remixes realizados pela professora e alunos. A partir da
análise preliminar dos resultados, observamos indícios que as atividades com
remixes de hipermídias são profícuas para o desenvolvimento da habilidade de
leitura em língua inglesa.

Fortalecimento da produção acadêmica local: o ensino de inglês nas áreas
atendidas pelo PPGEA/UFRRJ
Simone Batista da Silva (UFRRJ)
Pesquisadores dos Letramentos Críticos vêm, desde o final do século passado,
investigando o ensino de inglês na educação formal como a oportunidade de
oferecer aos alunos uma prática de leitura que problematize discursos
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cristalizados, permitindo-lhes entender suas próprias formações discursivoidentitárias, de modo a contribuir para a formação de cidadãos éticos, criativos
e plurais. Essa proposta alternativa ao ensino tradicional e mercantil de inglês
tem sido aplicada e investigada nas pesquisas de pós-graduação strito sensu
do Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola da UFRRJ –
PPGEA/UFRRJ. Utilizando a Pedagogia da Alternância, o PPGEA é um
programa de Mestrado que prepara pesquisadores em diversas localidades do
território nacional não atendidas por universidades públicas locais. A área de
ensino de Língua Inglesa tem se mostrado crescentemente produtiva, e o
PPGEA tem proporcionado a professores de inglês a oportunidade de
desenvolver pesquisas em suas localidades de origem, fortalecendo o
conhecimento e a produção acadêmica local dessas regiões. O objetivo desta
comunicação é apresentar os rumos dos trabalhos do PPGEA na área de
Língua Inglesa, e as perspectivas desses Mestrandos quanto à importância
desse programa e dos estudos em Letramentos Críticos para sua formação
como professores e pesquisadores da Língua Inglesa.

As representações do que significa a língua inglesa para professores de
inglês: de seu caráter instrumental a objeto de estranhamento
Simone Makiyama (UFAL)
Este trabalho busca saber quais são as representações sobre o que é a língua
inglesa no imaginário de três professores de inglês da rede pública, a fim de
compreender o funcionamento dos discursos que dão sentido ao processo de
ensino e aprendizagem de língua inglesa nesse âmbito educacional. O corpus
deste estudo é constituído por informações obtidas por meio de questionários,
notas de campo e entrevistas com professores de língua inglesa dos ensinos
fundamental e médio da rede pública de ensino. Fundamentando-se nos
conceitos teóricos da Análise do Discurso de linha pêcheutiana, este trabalho foi
desenvolvido levando em consideração o pressuposto de que no discurso as
representações são resultados das várias práticas dos sujeitos nas relações
sócio-históricas. No processo de averiguação do discurso destes enunciadores
frente ao objeto simbólico, três eixos representacionais que se delinearam de
forma mais proeminente, desvelando, assim, a ilusão da exterioridade da língua
no sujeito, negligenciando a natureza estruturante da língua na subjetividade e
naturalizando o insucesso do ensino de línguas estrangeiras no espaço escolar.
Palavras-chave: Discurso. Imagens. Ensino de língua estrangeira.
As questões de identidade e cultura nos livros didáticos de língua inglesa:
o caso do Inside Out
Simone Silveira Amorim (UNIT - SE)
Este texto objetiva analisar a importância de trabalhar o papel das questões
identitárias e culturais nos livros didáticos de Língua Inglesa, identificando a
ideologia e o método de ensino que permeia a construção do livro. Para alcançar
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tal objetivo, utiliza-se os conceitos de Hall (2006), Forquin (1993), Rajagopalan
(2003) e Chartier (2002). O livro analisado é o Inside Out, utilizado para a
ministração de aulas para alunos de nível avançado. Neste sentido, reforça-se
a importância da existência de questões identitárias e culturais nos livros
didáticos de língua estrangeira a fim de levar os alunos a reformarem suas visões
de mundo, aumentando o pensamento crítico, colaborando para o
enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem e levando os professores
a adquirirem uma nova postura quanto ao ensino em sala de aula.
Palavras-chave: identidade. Cultura. livro didático. língua inglesa.
Matters of identity and culture in school books to teach English: the case of the
book Inside Out
This text aims to analyze the importance to work identity and cultural issues in
English language school books, identifying the ideology and the method of
teaching that permeates the construction of the book. To achieve this goal, we
use the concepts of Hall (2006), Forquin (1993), Rajagopalan (2003) and Chartier
(2002). The book analyzed is the Inside Out, used for teaching classes for
advanced level students. In this sense, it reinforces the importance of identity and
cultural issues in foreign language school books in order to lead students to
improve their worldviews, increasing critical thinking, helping to enrich the
teaching-learning process and leading teachers to acquire a new attitude about
teaching in the classroom.
keywords: identity. culture. school book. english.

Mad Boy Chronicle: pensando a adaptação teatral
Sirlei Santos Dudalski (UFV)
Além de ser o mais popular dramaturgo, tanto em seu país de origem, a
Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, William Shakespeare é também o
dramaturgo mais encenado no mundo, transpondo, com extrema facilidade,
limites linguísticos e geográficos. A presença de adaptações shakespearianas
no teatro, na literatura, no cinema, na televisão e em outras mídias é recorrente,
na contemporaneidade, além de ser um fenômeno comum em todos os países.
Sabemos que o Canadá anglófono tem oferecido um número bastante
significativo de adaptações nas mais variadas mídias. O presente estudo almeja
apresentar uma reflexão sobre a questão da adaptação a partir da peça Mad Boy
Chronicle (1995), que pode ser considerada uma adaptação de Hamlet de
reconhecido sucesso. Michael O’Brien declara que sua peça é uma adaptação
de Gesta Danorum,de Saxo Grammaticus (1200) e de Hamlet, de Shakespeare
(1600). É importante ressaltar que Gesta Danorum é o primeiro texto encontrado
que narra a história de Hamlet, servindo de fonte para a peça shakespeariana.
A investigação e a análise do diálogo entre os textos-fonte e as adaptações
enriquecem e valorizam a ambos.

157

Poetry in the Classroom: a Comprehensive Tool
Solange Viaro Padilha (FARESC)
The use of poetry in the classroom is stimulating. It exposes students to different
points of view and motivates them to discuss issues related to real-world
situations. It develops a great level of empathy and knowledge, besides
broadening the students’ perspectives of life and language itself. Whenever the
students are able to connect the poems to their lives, they also realize that the
language they are learning is an effective means of communication. Poetry is a
pleasant activity. It can be used as a great incentive to listening, speaking,
reading and writing. Teachers and professors alike can work with this powerful
tool to enhance the learning of English. The aim of this presentation is to discuss
the use of poetry in the classroom and to explore some activities that can be used
effectively to motivate learners to speak, read and write in English. Along the
years, we have noticed that students get more involved, more interested when
poems are shown in different ways. Participants will be presented with
suggestions involving the use of diverse media (music, film, drawing) in an
attempt to make poetry more tangible and to bring it closer to the students’ real
world.

O aplicativo Openmeetings como ferramenta
aprendizagem de português e de inglês

mediadora

para

a

Suelene Vaz da Silva (IFG)
Esta comunicação apresenta uma pesquisa qualitativa (BOGDAN; BIKLEN,
1994; JOHNSON, 1992) sobre aprendizagem de línguas mediada por um
software síncrono gratuito de webconferência denominado Openmeetings. As
sessões de interação entre aprendizes brasileiros do instituto Federal de Goiás
e alemães das Universidades de Worms e Trier ocorreram no segundo semestre
de 2010 e foram analisadas segundo estudos sobre mediação (OLIVEIRA, 1998;
VYGOTSKY, 1978; WERTSCH, 1998), (tele)colaboração (FIGUEIREDO, 2006;
PAIVA, 2010; WELLS, 1999) e aprendizagem de línguas em teletandem
(VASSALO; TELLES, 2006; TELLES, 2006). O Openmeetings congrega áudio,
vídeo, chat, lousa interativa, apresentação de arquivos, gerenciamento do papel
de moderador, compartilhamento de tela e gravação de áudio e de vídeo, o que
permite ao pesquisador acessar os dados advindos dos recursos utilizados pelos
aprendizes. Este aplicativo é propício para mediar o processo de aprendizagem
de línguas por propiciar o trabalho concomitante com a oralidade e a escrita, por
oferecer ao aprendiz de línguas outras ferramentas mediacionais, tais como
imagens e desenhos, a favor da aprendizagem de línguas e por agregar recursos
de outros aplicativos, como dicionários e tradutores eletrônicos. O uso ou não
dos recursos integrados ao Openmeetings e a ele acrescidos dependem, além
de condições técnicas favoráveis, da atitude do aprendiz.
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Prática pedagógica libertadora: como superar estereótipos culturais na
aprendizagem de língua inglesa
Tainá Almeida Alves Martins (UESB)
Diógenes Cândido de Lima (UESB)
Sob a premissa de que todo discurso possui essência política, sendo ideológico
por natureza, uma clara relação entre ideologia e ensino de língua inglesa (LI)
se estabelece. Ao assumir uma postura acrítica em sala de aula, o professor de
LI permite que a ideologia dominante presente na LI (re)produza estereótipos
culturais e provoque, por vezes, alienação e opressão em seus aprendizes. Do
docente, exige-se conhecimento do caráter político-ideológico da língua que
ensina e uma postura questionadora frente aos estereótipos difundidos por ela.
O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados parciais de uma
pesquisa de mestrado que se encontra em andamento e que busca investigar os
princípios norteadores da pedagogia libertadora proposta por Freire (1987) como
possível alternativa para superação de estereótipos culturais adquiridos no
processo de aprendizagem de LI. Como pesquisa de campo, fez-se uma análise
investigativa dos principais estereótipos relacionados à LI presentes nos
discursos dos alunos e docentes em salas de aula do 3º ano de ensino médio de
duas escolas (uma particular e outra pública) do município de Itapetinga/BA. A
obtenção dos dados foi realizada por meio da observação de aulas e aplicação
de questionários aos alunos de LI.
Palavras-chave: Ideologia, Estereótipo, Pedagogia Libertadora, Língua Inglesa.

Aspectos da educação bilíngue
Tamires Huguenin Corrêa (UFF)
Este trabalho tem como base analisar a proposta do ensino de línguas através
do CLIL (Content and Language Integrated Learning), ou seja, o ensino de
diversos conteúdos relacionados a várias áreas do conhecimento, tais como:
matemática, geografia, história, ciências, literatura, entre outras, na língua
adicional. Além de conceituarmos o termo, também analisamos as vantagens
dessa metodologia, pois no mundo repleto de informações em que vivemos, um
ensino baseado na interdisciplinaridade nos dá resultados mais favoráveis e
enriquecedores que aqueles oferecidos por propostas tradicionais, encerradas
nas estruturas gramaticais e em frases “prontas” para serem repetidas, em geral,
fora de contexto e de relação com a vida do aluno. Em oposição a essa realidade
anacrônica de ensino, a abordagem aqui defendida se mostra extremamente de
acordo com as necessidades do mundo moderno e suas fronteiras fluidas, além
de muito eficaz na aquisição da língua-alvo de uma maneira natural e bastante
motivadora, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes.
Palavras-chave: ensino de línguas, CLIL, educação bilíngue.
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Análise e validação do teste de leitura e produção escrita do Exame de
Proficiência para Professores de Língua Estrangeira (EPPLE)
Teresa Helena Buscato Martins (UNIP)
Esta comunicação tem por objetivo apresentar evidências que possam
assegurar a validação das tarefas que compõem a parte de leitura e produção
escrita do Exame de Proficiência para Professores de Língua Estrangeira Inglês (EPPLE) em sua versão eletrônica. Serão realizadas as validades de
conteúdo e construto, com o propósito de que se tenha um instrumento válido e
confiável, que atenda aos objetivos de uma avaliação de proficiência de
professores de língua inglesa. Dado que o Exame está caracterizado como de
base comunicativa, o mesmo tem a finalidade específica de avaliar a
proficiência linguístico-comunicativa-pedagógica do professor de língua
estrangeira (Consolo, 2011) que atuará no cenário brasileiro, avaliando o uso
geral da língua alvo em diversos contextos sociais, bem como a proficiência
para usar a língua em situações de ensino-aprendizagem. Discutiremos o
construto do exame, os principais pressupostos teóricos que o sustentam, a
construção de faixas de proficiência com base em descritores dos níveis de
linguagem considerados, relacionados à gramática e estrutura sintática,
vocabulário, habilidade de leitura, habilidade de produção escrita, assim como
algumas das implicações práticas que a oferta do instrumento produzirá entre
os professores de inglês.
Palavras-chave: Proficiência. Validação. Construto. Avaliação. Professores de
Inglês.

Antigos e novos caminhos para o ensino de inglês para fins específicos
Thadeu Vinícius Souza Teles (UFAL/Penedo)
Este trabalho tem como objetivo apresentar e contrastar historicamente o ensino
de inglês para fins específicos (ESP) no ontem e refletir sobre possíveis novos
caminhos para o ensino dessa modalidade. Pretende-se inicialmente construir
um breve panorama com os primeiros indícios do ESP ainda na era considerada
pré-linguística, com vistas ao caso das aulas de comércio portuguesas, tocando
nas origens das aulas de inglês instrumental no Brasil a partir do Projeto de ESP
(CELANI, 1983), chegando à configuração do ESP nos dias de hoje. A partir de
levantamento bibliográfico decorrente dos desdobramentos da pesquisa para a
conclusão da dissertação intitulada “O Papel do Ensino de Língua Inglesa na
Formação do Perfeito Negociante (1759-1846)”, serão apresentados elementos
acerca da metodologia de ensino de ESP em suas fases e em seguida serão
feitas considerações sobre questões características do ESP, a exemplo do
enfoque dado à leitura, às necessidades de um contexto específico e suas
possíveis motivações, limitações e desafios. Partindo da compreensão de
estudiosos como Howatt (1984); Hutchinson & Waters (1987); Dudley-Evans &
St. John (1998); Ramos (2007); Belcher (2009); Pennycook (2001), serão feitas
reflexões sobre o cenário do ESP, o que se espera dele e os possíveis novos
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caminhos para seu ensino-aprendizagem diante da complexidade das novas
questões da linguística aplicada crítica.
Palavras-chave: Inglês para fins específicos; ESP; Linguística Aplicada; língua
inglesa; Aulas de Comércio.

Contribuições da Linguística Aplicada para o Ensino de Língua Inglesa no
Século XXI
Thadeu Vinícius Souza Teles (UFAL/Penedo)
Este trabalho tem como objetivo reunir um panorama de algumas contribuições
da Linguística Aplicada e seus desdobramentos para o ensino de língua inglesa
diante das demandas contemporâneas de sua aprendizagem. A partir de
levantamento bibliográfico, serão apresentados elementos da Linguística e do
desenvolvimento da Linguística Aplicada, seguidos de uma análise comparativa
entre a Linguística considerada Moderna e Pós-Moderna. Após a referida
apresentação, algumas influências incentivadas a partir da Linguística Aplicada
no ensino de línguas serão discutidas brevemente, a exemplo de: estudos
transdisciplinares (Moita Lopes, 2006); o diálogo entre teoria e prática
(Rajagopalan, 1984); o pós-método (Kumaravadivelu, 2003); a relação do global
x local (Cope & Kalantzis, 2000); a consciência do world English (Cope &
Kalantzis, 2000); entre outros. A seguir, o papel do professor é evidenciado como
responsável por extrapolar o ensino de conteúdos estáticos através da aplicação
das soluções sugeridas pela Linguística Aplicada para além da teoria. Assim, o
ensino de língua inglesa é sugerido através de uma educação linguística e
comprometido com letramentos críticos.
Palavras-chave: Linguística; Linguística Aplicada; língua inglesa; ensino; papel
do professor.
O PIBID como entre espaço para desenvolvimento de agência na formação
inicial
Themis Rondao Barbosa (UEMS-PG)
Os avanços tecnológicos, o fenômeno da globalização, as mudanças sociais
dentre outros aspectos que vem ocorrendo na sociedade são questões que
apontam para a ressignificação de práticas educacionais (COPE e KALANTZIS,
2000). Aliado a essas preocupações, está à formação inicial e o desafio de se
contemplar as questões mencionadas. Como alternativa, o PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) da CAPES pode representar um
entre espaço (Bhabha, 1994) para) para se repensar o ensino de língua inglesa
e propor outros desenhos que vão além dos modelos tradicionais. Neste
contexto, este trabalho busca discutir o desenvolvimento de agência (ARENDT,
1958; AHERN, 2001; BIESTA, 2006; STELLA E TAVARES, 2012; entre outros)
de professor formador, de acadêmicos e desta pesquisadora participante em
uma escola pública de Campo Grande-MS. Mais especificamente, a
apresentação abordará as negociações, reflexões e produção colaborativa de
materiais para aulas de língua inglesa. A análise se voltará para o olhar desta
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pesquisadora em buscar perceber como os significados são construídos a partir
da percepção do contexto sócio-histórico e valores que direcionam as produções
e suas leituras (MACIEL, 2014; MENEZES DE SOUZA, 2011).
Palavras-chave: letramentos; formação de professores; agência

A Línguística de Corpus e o Ensino de Língua Inglesa: um estudo de caso
Thereza Cristina de Souza Lima UNINTER
A Línguística de Corpus tem contribuído significativamente para a pesquisa em
várias áreas, inclusive, ensino e aprendizagem de línguas. O presente trabalho
tem como objetivo confirmar a parceria profícua entre a Linguística de Corpus
e o ensino da Língua Inglesa. Para tanto, selecionou-se uma turma de
estudantes do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário
Internacional Uninter, Curitiba, Paraná e, com base, principalmente, em Sinclair
(2005) e Berber Sardinha (2004), compilou-se um corpus cujos vocábulos
relacionavam-se à área de estudo em questão (RI). Em seguida, por meio do
uso do software WordSmith Tools, foram selecionadas as palavras-chave, as
listas de palavras bem como suas respectivas colocações. Os resultados
obtidos com os resultados apresentados pelos discentes puderam confirmar a
relevância do uso de corpus para o ensino de idiomas. Enfatizaram-se as
abordagens das quatro habilidades, ler, ouvir, escrever e falar, mas priorizaramse a leitura e compreensão de textos.
Palavras-chave: Linguística de Corpus, Ensino de Língua Inglesa,
listas de palavras, palavras-chave, colocações.

Transdisciplinaridade no ensino de língua inglesa
Thiago Morais de Araújo (UFG)
Este estudo tem por objetivo observar os fatores, bem como identificar os
problemas que tem causado desmotivação por parte de um grupo de estudantes
de uma escola pública e, objetiva também utilizar a estratégia de um ensino em
uma perspectiva transdisciplinar, ou seja, aulas com assuntos variados e
transversais e verificar as percepções dos alunos frente a esses temas. Este
estudo é embasado teoricamente por estudiosos como Assis-Peterson (2009),
Leffa (2006), Freitas (2003), Celani (2001), Schon (1983), que afirmam que a
importância de o professor ser um profissional crítico / reflexivo e sempre agregar
novos valores à sua prática em sala de aula é necessária pois promove interação
entre os indivíduos, motivação e deixa as aulas mais prazerosas. Para isso, foi
realizado um estudo de caso qualitativo em uma turma de Oitavo ano do Ensino
Fundamental, tendo os temas transversais, textos em diferentes gêneros
(diálogos, jornalísticos, música, dentre outros) como principais recurso
metodológico, e, assim, recorremos ao uso de questionários com os alunos,
observações de aulas, e realização das atividades para a coleta de dados,
observando, a partir da análise desses dados, que a abordagem transdisciplinar
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pode ser uma importante estratégia, que além de promover o conhecimento da
língua inglesa, promove interação e motivação em aprender língua inglesa.
Palavras-chave: motivação – reflexão - processo ensino-aprendizagem –
transdisciplinaridade – língua inglesa.

Lydia e o índio
Thiago Rhys Bezerra Cass (USP)
O que diferencia aquele que usualmente se define como o primeiro romance,
Pamela (1740), de Samuel Richardson, da prosa de ficção do seu tempo é o
reconhecimento da dimensão estética e moral de um eu tido a priori como
simplório e vulgar. Com Richardson, parece haver um despertar generalizado
para as potencialidades do que Bakhtin chamou de heteroglóssia, a
estratificação linguística inerente às formas novelísticas. Diante desse quadro,
buscamos recensear como os romancistas britânicos contemporâneos a
Richardson representavam a linguagem de povos e indivíduos descritos como
bárbaros ou não civilizados, cuja distância poderia colocá-los, na cartografia dos
preconceitos de então, em situação inferior até mesmo que a dos pobres da
Europa. Analisaremos sobretudo a relação formalmente fecunda de Lydia, or filial
piety (1755), do polemista John Shebbeare: aqui, o dito primitivo se configura
num arranjo polifônico, definindo-se e especificando-se sobretudo pelo contraste
e diálogo dos discursos das (e nas zonas das) personagens. O índio, inclusive
no que tange ao seu discurso, é caracterizado na medida em que se contrapõe
à sociedade dos brancos, permeada de tipos satíricos e grotescos, como
estupradores, falsas puritanas e ladrões.

O Não-Lugar em Elizabeth Bishop: configurações do espaço e do trânsito.

Tiago Barbosa da Silva (UFPE)
As composições literárias de Elizabeth Bishop, consideradas aqui expressões de
uma subjetividade deslocada, refletem uma atitude que caracteriza os lugares
por onde transitou como não-lugares, ou seja, fragmentos do espaço inversos
aos lugares antropológicos, nos quais não há uma relação forte entre o espaço
e o sujeito (SÁ, 2006) e nos quais viveu marcada pela permanente sensação de
não pertencimento. Como aponta Walter (2012), o não-lugar pode ser definido
de várias formas, não necessariamente geográficas. Assim, ele é também fruto
de uma atitude individual do sujeito em relação a seu espaço imediato; um jeito
de perceber o espaço como transitório. Com base em Hall (2006), pode-se dizer
que isso é típico do sujeito traduzido, desenraizado, marcado pela ausência de
uma fixação identitária ao lugar em que se encontra. Essa carência pode, a partir
de Quijano (2005), em nível interpessoal, originar-se também da imposição de
um poder colonizador sobre o indivíduo. Nesse trabalho, observaremos como se
dá essa relação da autora com seu espaço imediato, definindo não-lugar a partir
das discussões de Marc Augé (1995), para assim revelar como a obra de Bishop,
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particularmente seus textos de memória e poemas de North and South, Brazil,
Geography III e Questions of Travel, é marcada por essa relação diferenciada
com o espaço.
Palavras Chave: Elizabeth Bishop, não-lugar, descolonização do ser.

Identity and authorship in learning English as an additional language
Valéria Silveira Brisolara (UniRitter)
The conceptions of both identity and authorship have changed dramatically as
research showed they are both constructs and are closely linked to social,
historical and cultural factors. Language, identity, and culture are inseparable
and are crucial elements in the learning of an additional language. Learning an
additional language is building a new identity, and, somehow, building a new
authorship. It is finding a new voice, not only in the sounds of the language.
Learning a new language has effects on the subject and on one’s first language
that should not be overlooked, but, rather, studied. In this scenario, learners’
narratives emerge as relevant elements and have gained more importance in
the field of applied linguistics as they might provide insights into learner’s
identity reconstruction. For this reason, this paper aims to discuss the
relationship between construction of identity and authorship in order to raise
elements that might assist in classroom practices in the teaching of English as
an Additional Language.
Keywords: Identity. Authorship. Additional Language.

O livro didático e a produção oral em língua inglesa: análise de atividades
de uma coleção do PNLD-2014
Vanessa Logue Dias (UNISINOS)
A partir de uma visão sociocultural do processo de ensino-aprendizagem de
língua estrangeira (VYGOTSKY, 1984; SWAIN, 2006), este trabalho visa a fazer
uma análise das atividades de produção oral da série didática It Fits do PNLD2014. Segundo o Guia do PNLD-2014, a coleção foi a única de língua estrangeira
a receber pontuação máxima para as atividades de speaking, habilidade que,
geralmente, não é enfatizada nos livros distribuídos para as escolas brasileiras.
Buscou-se observar se as atividades propostas para o desenvolvimento da
oralidade utilizam diversos gêneros textuais, o que possibilita o uso da língua
inglesa em situações reais de comunicação, e como estes gêneros são
trabalhados. A análise preliminar revelou que há o uso de diversos gêneros, o
que possibilita o letramento e a inclusão do aluno nas mais diversas práticas
sociais ao mesmo tempo em que produz na língua alvo. Entretanto, observou-se
que o gênero é apresentado somente no momento da produção oral, não sendo
explorado. Ademais, verificou-se que há um predomínio da vocalização da leitura
ao invés de produção oral propriamente dita. Sugere-se, então, que os gêneros
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sejam trabalhados e explorados anteriormente para que os alunos conheçam
suas especificidades a fim de produzir adequadamente na língua alvo.
Palavras-chave: livro didático; produção oral; gêneros; língua inglesa.

Ética e formação crítica de professores/as de línguas:
foco no trabalho com o filme Além do quadro negro
Viviane Pires Viana silvestre (UEG/UFG)
Este trabalho está ancorado, principalmente, nos entendimentos de Pennycook
(2001) e Freire (2011/1996) sobre o trabalho crítico de professores/as.
Pennycook (2001) defende que a sala de aula é um microcosmo do mundo social
e cultural mais amplo, que não apenas reflete e reproduz esse mundo como
também o muda. De modo semelhante, Freire (2011/1996) argumenta em favor
da formação integral do/a educando/a, o que implica uma coerência entre o dizer
e o fazer do/a educador/a, rejeitando qualquer forma de discriminação e não
separando o ensino dos conteúdos da formação ética e moral dos/as
educandos/as. Além disso, ambos partilham a visão de ética como respeito e
cuidado com o outro. Em consonância com essas ideias, o trabalho com o filme
Além do quadro-negro em minhas aulas de orientação para o estágio de língua
inglesa parece ter sensibilizado meus/minhas alunos/as para a importância de
seus papéis como agentes (trans)formadores/as na vida de seus/suas futuros/as
alunos/as. Nesta comunicação, almejo compartilhar essa experiência de
formação docente crítica.
A construção de faixas orais para um exame de proficiência para
professores de inglês no contexto brasileiro
William Eduardo da Silva (UNESP - CAPES – IFRJ)
O objetivo desta comunicação é apresentar uma proposta de investigação sobre
a avaliação de proficiência linguístico-comunicativa-pedagógica de professores
de inglês como língua estrangeira (cf. CONSOLO; TEIXEIRA DA SILVA, no
prelo). Ainda, o estudo vem contribuir para o desenvolvimento do EPPLE (Exame
de Proficiência para Professores de Língua Estrangeira), e visa à criação de
faixas holísticas e analíticas orais. O aporte teórico compreende os seguintes
temas: (a) a avaliação em língua estrangeira (BACHMAN, 1990, 2010;
MCNAMARA, 2000; SCARAMUCCI, 2000, 2004); (b) a proficiência do professor
de língua estrangeira (CONSOLO, 2004; ALMEIDA, 2009; BAFFI-BONVINO,
2010); (c) a fala do professor de língua estrangeira (ANDRELINO, 2014;
BUSNARDI, 2012; MACHADO, 1992); e (d) os referenciais de avaliação do
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (COE, 2001).
Finalmente, essa pesquisa se justifica pela necessidade de professores de inglês
mais qualificados e com um nível de proficiência mínimo desejável para atuarem
satisfatoriamente em sala de aula.
Palavras-chave: avaliação; faixas de proficiência; proficiência linguísticocomunicativo-pedagógica
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...............................................................................................................................
LÍNGUA
...............................................................................................................................
Atividades didáticas com textos autênticos multimidiáticos para aulas de
Inglês Instrumental
Abdiel Martins Maia da Sila (UFPI)
Orientadora: Beatriz Gama Rodrigues (UFPI)
O presente trabalho tem por objetivo analisar a importância do uso de
textos e materiais autênticos (multimidiáticos) em cursos de Inglês Instrumental.
Procura-se definir brevemente nesse trabalho o que seriam textos autênticos
(e/ou multimidiáticos) e qual papel desempenham no processo de compreensão,
além de tentar definir que papeis desempenham o conhecimento prévio do leitor,
ou “schema”, e como recursos (imagens, sons, vídeos, etc.) podem ajudar a
ativá-lo, além de estimular a compreensão do leitor e motivá-lo, tornando o
processo de leitura uma experiência interessante. A base desse trabalho
encontra-se em pesquisas feitas sobre as teorias do “schema” e da
multimodalidade. Foi realizada uma pesquisa de campo com alunos de Inglês
Instrumental da Universidade Federal do Piauí (UFPI), pesquisa essa feita por
meio de um questionário que perguntava sobre sobre seus hábitos de leitura,
tanto em língua materna (Língua Portuguesa) bem como na Língua Inglesa, bem
como possíveis melhorias que poderiam acontecer na disciplina. Os resultados
mostrados na pesquisa mostram as contribuições que a utilização de textos
autênticos multimidiáticos podem trazer à disciplina.
Palavras-chave: texto autêntico; Inglês Instrumental; multimodalidade; “schema”.
...............................................................................................................................
A autonomia do professor de língua inglesa quanto ao uso de materiais
didáticos
Adriano de Alcântara Oliveira Sousa (UFPI)
Iara Maria Alves de Moura (UFPI)
Orientadora: Ana Claudia Oliveira Silva (UFPI)
A massificação cultural percebida na sociedade contemporânea fez com
que o ensino de língua inglesa se caracterizasse por uma “mcdonaldização”
(Littlejohn, 2012) do ensino devido à utilização de materiais didáticos prontos, os
quais nem sempre estão adequados à realidade dos aprendizes. O presente
trabalho tem como objetivo a discussão do fazer pedagógico dos profissionais
de língua inglesa no Brasil, em especial nas escolas públicas, para desenvolver
a autonomia, criatividade e senso crítico do docente na elaboração de
ferramentas não massificadas para o ensino. A partir de uma revisão teórica,
foram feitas reflexões quanto ao uso de recursos de ensino pré-elaborados como
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única estratégia metodológica e quanto a sua eficácia em sala de aula. Com
base neste estudo, podemos destacar os níveis de eficiência do uso restrito
destes materiais, algumas vezes descontextualizados e a tendência do professor
de se acomodar quanto às possibilidades de experimentação, inovação e o
repensar sobre o ensino de língua inglesa.
...............................................................................................................................
Ensino explícito da fonologia do inglês: Parte fundamental ou acessório
dispensável?
Adriely Silva de Andrade (UFAL)
Orientadora: Adriana Lopes Lisboa Tibana (UFAL)
Este estudo de caso objetiva analisar como/se os aspectos fonológicos do
inglês são utilizados de maneira explicita, por estudantes não nativos do idioma
em uma escola de línguas em Maceió, Alagoas. Partimos do pressuposto que os
alunos têm dificuldades nas habilidades de fala e compreensão oral, pelo
obstáculo de relacionar língua falada e língua escrita. Concomitantemente, falar
e compreender são as habilidades mais valoradas pelos estudantes, mas muitas
vezes o insucesso de tais habilidades pode ocasionar desânimo e/ou desistência
do curso. Acreditamos que o uso de atividades que desenvolvam uma
consciência fonológica pode resultar uma melhor desenvoltura e compreensão
da língua para alunos e professores no ensino/aprendizagem de inglês.
Observaremos se as atividades de compreensão oral e de fala são direcionadas
ao desenvolvimento de uma maior consciência fonológica ou se são apenas
correções de pronúncias erradas e/ou ensino de fonemas isolados. A partir disso
refletiremos como poderiam ser inseridas instruções explicitas da fonologia do
inglês. Para esta pesquisa, os autores Roach (1998), Kelly (1998) Fromkin
(2006), Underhill (1994) e Bolella (2002) corroboram para a importância da
fonologia em suas estruturas e organizações tanto em nível segmental quanto
suprassegmental da língua. As análises iniciais demonstram uma abordagem
sem instruções fonológicas explicitas.
Palavras-chave: Ensino/Aprendizagem de Inglês. Aspectos Fonológicos.
Consciência Fonológica.
...............................................................................................................................
Contribuições de Gamification e Letramento crítico para a integração das
habilidades comunicativas e produção oral nas aulas de língua inglesa.
Alex Sandro Batista dos Santos (UFAL)
Orientador: Sérgio Ifa (PPGLL/ UFAL)
Nessa apresentação, exponho e analiso meu projeto de pesquisa em
iniciação cientifica, intitulado letramento crítico e gamification na produção oral,
em que busco compreender como o professor pode integrar as habilidades
comunicativas (falar, ouvir, ler e escrever) nas aulas de inglês para uma efetiva
produção oral por parte dos alunos universitários, que cursam o nível
intermediário no projeto Casa de Cultura no Campus, realizado na Universidade
Federal de Alagoas. A base teórica do trabalho inclui os pressupostos sobre
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Letramento Crítico, ou Novos Letramentos (BROWN, 2007; POZZO; SOARES,
2003), e as concepções de gamification (KAPP, 2013; MCGONIGAL, 2012)
relacionadas ao ensino e à aprendizagem. Apresento o processo e os resultados
parciais da pesquisa, coletados a partir da produção oral dos alunos. Os
comentários reflexivos dos alunos revelam a mudança na concepção de ensino
de línguas porque levam em consideração a importância de uma satisfatória
comunicação na língua alvo para sua formação como sujeitos que atuam no
mundo (ZOZZOLI, 1999). Analiso a importância de conceber um ensino de
línguas que não se baseie em habilidades fragmentadas, mas como unidades
que dialogam entre si e que, no contexto real de uso da língua, nunca estão
desvinculadas.
...............................................................................................................................
O efeito da ludicidade no ensino de língua estrangeira
Alexya Thamires Moraes da Silva (UFAL/PIBID)
Amanda silvino de Souza (UFAL/PIBID)
Bruna Lays Alencar Brandão (UFAL/PIBID)
Mirelle Almeida de Oliveira (UFAL/PIBID)
Priscila Macêdo dos Santos Barreto (UFAL/PIBID)
Rosires Oliveira Lima(UFAL/PIBID)
Este projeto apresenta atividades lúdicas para alunos do Ensino
Médio com o fim de incentivar os alunos a perceber a importância da
língua estrangeira no seu processo educacional. Como ponto central,
objetivamos
o
desenvolvimento
da
leitura
como
prática
contextualizada. Para a realização do projeto, utilizamos modelos de
árvore genealógica, tirinhas, textos com lacunas para completar,
fábulas, jogo da memória, músicas e recortes de revistas com o
objetivo de expor aos estudantes um leque lexical para que,
posteriormente, eles possam ter mais facilidade para ler textos
maiores. Esperamos, com esse projeto, contribuir para a ampliação do
conhecimento dos estudantes na língua estrangeira, auxiliando -os na
compreensão da leitura de textos.Com as atividades aplicadas,
obtivemos resultados positivos com a participação dos alunos e seu
interesse durante a realização das atividades propostas.
...............................................................................................................................
Léxico musical e a relação entre duas línguas
Ana Virgínia Silva de Morais (UFPI)
Maria Luand Bezerra Campelo (UFPI)
Orientadora: Samantha de Moura Maranhão (UFPI)
Este artigo tem como objetivo refletir sobre a influência africana na língua inglesa
diante de um contexto histórico social e cultural, destacando a interferência
lexical com base em dados bibliográficos e a análise sistematizada da mesma
na cultura musical negra americana. Muito se estereotipa a respeito da África,
sua cultura e seu povo. A sociedade ocidental formulou, ao longo dos séculos,
um conceito vago e difundido de que um lugar tão pobre e esquecido não merece

168

ser valorizado. Há muito o que falar e refletir sobre a importância deste
continente. Em seu processo de colonização, a África teve contato com muitas
culturas externas, influencias inglesa, espanhola e portuguesa que
desencadearam uma troca linguística e cultural que é vista e usada, não muito
divulgada e sequer percebida. Esta breve pesquisa sintetiza o desenvolvimento
da língua inglesa, seu léxico e sua estrutura. Aborda as contribuições das
expressões idiomáticas africanas no inglês e na música. A linguagem de um
povo transmite sua história, e pode-se perceber que, em seu processo de
desenvolvimento, a cultura negra e suas raízes também formaram o que hoje
conhecemos como um idioma global.
Palavras-chave: Contato de línguas; empréstimos; léxico; língua inglesa; línguas
africanas; música.
...............................................................................................................................
O fenômeno bilinguismo: das visões clássicas às contemporâneas
Anderson Felipe de Oliveira Moura (UFPI)
Orientadora: Ana Claudia Oliveira Silva (UFPI)
O presente trabalho apresenta dados parciais de uma pesquisa para um
trabalho de conclusão de curso. Pesquisa esta, de cunho qualitativo e
exclusivamente bibliográfica, que busca comparar e conhecer quais são as
visões de bilinguismo – clássicas ou contemporâneas – reconhecidas pela
literatura da Linguística aplicada. Em geral, um bilíngüe era entendido como um
indivíduo que tinha competência lingüística idêntica a de um falante nativo, como
afirma Carol Myers-Scotton (2006). Assim, diante de um mundo contemporâneo
tecnológico que mostra variações da língua inglesa ao redor do mundo (Kachru,
1992) existe uma carência de se repensar sobre quais visões do fenômeno são
legitimadas pelos pesquisadores e, portanto pela sociedade atual. O
embasamento teórico deste trabalho se dá a partir das palavras de estudiosos
do tema como Appel e Muysken (1997), Baker (2006), Silva (2012) e Grosjean
(2010), que em seu estudo traz os mitos existentes sobre o tema e ainda aborda
aspectos do biculturalismo indo de contra ponto com Bloomfield (1933), que
descreve um bilíngüe como possuidor do controle de duas ou mais línguas
igualmente a um falante nativo. Assim este trabalho se configura como uma
revisão sobre o tema, e aspectos de bilinguismo através dos anos e as suas
implicâncias para sociedade.
Palavras-chave: Bilinguismo, Língua Estrangeira, Linguística Aplicada.
...............................................................................................................................
Discussões sobre tecnologias de redes sociais e aprendizado de língua
inglesa com postura crítica: Reflexões de um professor no Núcleo de
Línguas UFAL.
Benyelton Miguel dos Santos (UFAL)
Orientador: Sérgio Ifa (PPGLL/UFAL)
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Os cursos de língua inglesa ofertados pelo Núcleo de Línguas (NucLi
UFAL) objetivam promover a proficiência e a reflexão crítica dos alunos por meio
de aulas expositivas e dialogadas para provocar negociação de significados.
Embasado na perspectiva do letramento crítico (Lankshear e Knobel, 1998) e
consciente do fenômeno da globalização e como tal acontecimento muda a
forma que as pessoas se comunicam (Brydon, 2010), preparei e ministrei aulas
temáticas focadas em redes sociais para investigar de que forma a
aprendizagem do inglês pode promover aprimoramento linguístico e contribuir
com a formação cidadã dos alunos em relação ao tema em questão. Como
metodologia de pesquisa, adotei a pesquisa-ação (Thiollent, 1985). A coleta de
dados se deu através de diários de aula do professor-pesquisador, planos de
aula e comentários dos alunos. As aulas foram ministradas a uma turma de nível
intermediário do curso “Inglês com enfoque comunicativo” do NucLi Ufal, em
2014.1. Resultados parciais indicam que o tema provocou inquietações,
autoquestionamentos e reflexões sobre o valor que atribuem às tecnologias de
redes sociais e, principalmente, sobre o uso que fazem e como fazem para si e
para a sociedade.
Palavras-chave: Letramento crítico, Ensino de inglês, Tecnologias, Temas
Globais.
...............................................................................................................................
Lexicografia Crítico-Contrastiva de Dicionários Bilíngues de Bolso
Inglês-Português/Português-Inglês
Bruna de Jesus Fernandes (UFPI)
Orientador: Wander Nunes Frota
Ainda pouco estudadas, as chamadas “ciências do léxico” estão,
paulatinamente, ganhando espaço no âmbito acadêmico, no que diz respeito a
pesquisas científicas nessa área do conhecimento.
Este estudo tem como objetivo apresentar o status de um projeto que
objetiva criar um polo de divulgação científica na área da lexicologia, da
lexicografia e da terminologia na esfera da Universidade Federal do Piauí,
Para tal, temos a proposta de um dicionário semibilíngue de bolso feito a
partir de uma varredura de caráter estatístico-computacional em dicionários
bilíngues de bolso já disponíveis no mercado editorial brasileiro. Nestes últimos
observaremos palavras cognatas (como para ratificá-las ou descartá-las, total ou
parcialmente) e, da mesma forma, chamar atenção para os “faux amis”,
expressão francesa para “falsos cognatos”, ou melhor, “cognatos enganosos” ou
“enganadores”, como preferem, entre outros pesquisadores, Santos (2007), e
Sabino (2004). Tendo em vista que o nível de background knowledge dos
consulentes é muito mais alto hoje do que há trinta, quarenta anos, isso torna
desnecessárias a definição, a abonação e a tradução interlingual de muitos
verbetes, e abre um espaço considerável para “enxugar” o produto final, limar
suas arestas.
Palavras chaves: lexicografia, tradução, dicionário.
...............................................................................................................................
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Dificuldades de alunos de uma escola pública piauiense na produção e
compreensão de “linking sounds”
Bruna Lara Rodrigues Caland (UFPI)
Débora Everlin Lima de Oliveira (UFPI)
Orientadora: Beatriz Gama Rodrigues (UFPI)
O presente trabalho tem como objetivo analisar as dificuldades
enfrentadas por estudantes piauienses de uma escola pública no que diz respeito
à compreensão e produção dos “linking sounds” da língua inglesa. Alguns
teóricos como Walker (2001) e Celce-Murcia (2010) foram utilizados como
embasamento para a presente pesquisa e os resultados da investigação foram
obtidos através de um questionário aplicado a alunos do terceiro ano do ensino
médio da Unidade Escolar Moacir Madeira Campos, localizada em Teresina - PI.
Esse questionário buscava identificar as diferentes representações dos alunos
participantes sobre suas dificuldades em relação à compreensão e produção de
textos em língua inglesa, relacionadas especificamente a “linking sounds”, além
de analisar as razões apresentadas pelos estudantes para essas dificuldades.
Esperamos que os dados analisados e discutidos nesta pesquisa possam
suscitar novos questionamentos e reflexões com outros pesquisadores e
estudantes de Letras Inglês sobre aspectos fonológicos da língua inglesa e sua
relevância no processo ensino-aprendizagem de línguas.
Palavras-chave: Dificuldades, “linking sounds”, processo aprendizagem de
língua inglesa.
...............................................................................................................................
O inglês é fabuloso
Carine de Oliveira Silva, Silvia Laiz Mendes de Souza(UFAL)
Orientadores: Paulo Rogério Stella e Simone Makiyama (UFAL)
Este projeto, vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência, PIBID-Inglês/FALE-UFAL/CAPES, tem o objetivo de trabalhar a leitura
e compreensão de textos na língua inglesa através de fábulas, visando
familiarizar os alunos à prática da nova língua em estudo. Durante a execução
do projeto, são realizadas leituras silenciosas prévias, após isso, é criado um
glossário com as palavras desconhecidas pelos alunos. Em seguida, são lidas
novamente as fábulas, dessa vez em conjunto, com o auxílio do áudio. Por fim,
os estudantes são convidados a apresentar a história que mais gostaram, sendo
orientados pelo professor e os bolsistas na pronúncia das palavras. É esperado
que os estudantes se sintam motivados a treinar a leitura, compreensão e
pronúncia do inglês, visando a importância de possuir um conhecimento em uma
língua estrangeira.
...............................................................................................................................

Práticas avaliativas de professores de língua inglesa de uma escola pública
de Teresina
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Daniele Moreira Simões (UFPI)
Orientadora: Beatriz Gama Rodrigues (UFPI)
Este trabalho tem o objetivo de analisar as práticas avaliativas de três
professores de língua inglesa que lecionam no 3º ano do ensino médio de uma
escola da rede estadual na cidade de Teresina - PI. Utilizamos os fundamentos
teóricos sobre avaliação da aprendizagem de Haydt (2008), Silva (1998), Luckesi
(2008) e Brown (2003). Os dados que possibilitaram a realização da referida
análise foram coletados por meio de uma pesquisa de natureza exploratória
tendo como instrumento um questionário aplicado aos docentes. Por meio da
apreciação das práticas avaliativas explicitadas no questionário, discutimos as
diferentes concepções dos professores em relação à avaliação da aprendizagem
objetivando reconhecer os critérios, os tipos, os momentos e os instrumentos
avaliativos empregados pelos docentes no processo de avaliação da
aprendizagem dos alunos na disciplina de língua inglesa. Os registros
decorrentes dessa investigação servem como base para a nossa reflexão acerca
do problema pesquisado e consequentemente sobre os desafios que permeiam
as práticas avaliativas docentes, tanto na disciplina de língua inglesa, quanto no
processo ensino-aprendizagem como um todo.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação da Aprendizagem; Língua Inglesa; Instrumentos
Avaliativos.
...............................................................................................................................
Aconselhamento linguageiro como um propiciamento na aprendizagem de
língua?
Eduardo Castro dos Santos Junior (UFPA)
Orientadora: Walkyria Magno e Silva (UFPA)
O Aconselhamento Linguageiro (AL) é uma área na Linguística Aplicada,
que visa ajudar o aconselhado a aprender de maneira mais eficaz, fazendo com
que este tenha consciência de suas necessidades e objetivos além de orientá-lo
a monitorar e avaliar o seu progresso na aprendizagem de língua estrangeira
(MOZZON-McPHERSON, VISMANS, 2001; MAGNO E SILVA, 2012; MAGNO E
SILVA et al, 2013). O AL pode ser entendido como um propiciamento quando o
aconselhado percebe oportunidades de aprendizagem que emergem da
interação com o ambiente em que ele se encontra. Com base na noção teórica
de propiciamento (GIBSON, 1986; VAN LIER, 2002, 2004; ZIGLIARI, 2008;
MENEZES, 2010, 2011), este trabalho objetiva analisar a trajetória de
aprendizagem de três aprendentes de inglês de uma universidade no norte do
Brasil. Para tal, foram investigados os diários desses sujeitos nos quais eles
narram de que forma o AL afeta sua aprendizagem. Os resultados mostram que
os participantes deste estudo percebem as oportunidades que o ambiente além
da sala de aula lhes oferece, compreendem-nas e agem sobre elas a fim de
melhorar sua proficiência em inglês.
Palavras-Chave: Propiciamento; Aconselhamento Linguageiro; Aprendizagem
de Inglês.
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...............................................................................................................................
O livro didático e suas contribuições para o ensino de língua inglesa
Eliane Ferreira de A. Alves (UFPI)
Orientadora: Ana Claudia de Oliveira Silva (UFPI)
Este trabalho traz os resultados preliminares de uma pesquisa que tem
como problema a forma como o(a) professor(a) explora o livro didático em sua
prática de ensino, ou seja, a aproximação ou não desta prática com a abordagem
subjacente ao livro. O propósito do pôster é investigar de que modo o livro
didático de língua Inglesa do 8° ano do ensino fundamental de uma escola
pública de Teresina é utilizado por um(a) professor(a) para o desenvolvimento
das habilidades linguísticas dos educandos e se a prática de ensino desse
docente está de acordo com o que é proposto no livro. Este objetivo se desdobra
em três outros específicos: conhecer as orientações do (PNLD) para o ensino da
língua estrangeira (inglês); compreender as concepções de um(a) professor(a)
acerca do livro didático que ela utiliza; e, conhecer as concepções de ensino e
aprendizagem subjacente em um livro didático de língua inglesa. Para tanto,
Será necessário aplicação de questionário e observação da prática de ensino do
professor. Fundamentados por Dias (2004), Carocini (1999) e Tomlinson (2011),
dentre outros, procuraremos compreender, à luz do pensamento destes teóricos,
as implicações na utilização do livro didático, bem como sua contribuição para a
aprendizagem dos educandos.
Palavras-chave: Ensino de Língua. Língua Estrangeira. Livro Didático.
...............................................................................................................................
Oralidade em língua inglesa na sala de aula
Epitácio de Oliveira Bezerra (UNEAL)- Autor
Clevson Adirlan de Araújo Silva (UNEAL)- Colaborador
Nathália Milla Santos Oliveira de Melo (UNEAL)- Colaborador
Orientadora: Waléria de Melo Ferreira (UNEAL)
Este trabalho tem como objetivo mostrar as atividades realizadas através
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Trata-se de uma
pesquisa que está em andamento na Escola Estadual Professora Izaura Antônia
de Lisboa – Epial – Arapiraca-Al. Cujo problema é a ausência da oralidade nas
aulas de Língua Inglesa, que dificulta na aquisição do idioma. Pretendemos
analisar as dificuldades encontradas pelos alunos da escola mencionada. Com
base em estudos feitos, quando existe a desfragmentação das quatro
habilidades lingüísticas (ouvir, falar, ler e escrever), se torna maior a dificuldade
de aprendizagem de uma língua. A metodologia empregada para essa pesquisa
se caracteriza através de uma coleta de dados que serão obtidos para cunho de
estudo de caso. A análise esta sendo aplicada em uma turma de ensino médio,
onde atende alunos oriundos da zona urbana e interior da cidade. As etapas de
pesquisa estão sendo divididas da seguinte forma: assistir uma aula de Língua
Inglesa ministrada pelo professor da referida disciplina; aplicação questionários
semi-estruturados aos alunos e professor-supervisor, por último, a análise dos
dados obtidos.
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Palavras-Chave: Oralidade, dificuldades e habilidades linguísticas.
...............................................................................................................................
Professor iniciante de língua inglesa: suficientemente crítico e reflexivo?
Frederico Pereira Telles (FALE/UFAL)
Orientador:Sérgio Ifa (PPGLL/UFAL)
Este trabalho tem como propósito principal apresentar a análise dos
procedimentos ocorridos em sala de aula levando em consideração
exclusivamente a postura do professor de inglês em formação inicial. Objetivo é
entender as práticas docentes do professor para que ele possa se tornar um
profissional reflexivo (PERRENOUD, 2002, SCHÖN, 1992; ALARCÃO, 2003).
Professor critico-reflexivo, de acordo com Alarcão (2005, p. 176) exerce um
papel de extrema importância na produção e estruturação do conhecimento
pedagógico porque refletem, de forma situada, sobre o processo ensinoaprendizagem e os papeis do professor, do aluno e da interação. Neste trabalho,
apresentarei a análise feita a partir dos dados coletados nas aulas de língua
inglesa de nível intermediário do projeto Casa de Cultura no Campus na
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas por meio dos seguintes
instrumentos: questionários do aluno, diário do professor, comentários dos
alunos e entrevistas com alunos. Os resultados parciais indicam que o professor
em formação desencadeou a reflexão e a criticidade de suas ações no exercício
profissional em relação às suas ações e comportamentos em sala e fora da sala
de aula.
Palavras-chave: Professor Crítico-Reflexivo, língua inglesa, formação inicial.
...............................................................................................................................
Experiências em um subprojeto de PIBID-Letras: ensinando inglês com o
gênero tirinha
Isabel Golemba dos Santos (UNEMAT)
Vinicius Sousa Silva (UNEMAT)
Orientadora: Ana Carolina de Laurentiis Brandão (UNEMAT)

Este trabalho tem como objetivo expor e analisar uma experiência de
planejamento e aplicação de uma Sequência Didática (SD) com o gênero tirinha
em aulas de inglês. A SD foi desenvolvida em uma turma do 8º ano do Ensino
Fundamental de uma escola no Estado de Mato Grosso. A elaboração de SDs
de língua inglesa era um dos propósitos de um subprojeto de PIBID-Letras
executado em um campus da Universidade do Estado de Mato Grosso.
Participávamos do referido subprojeto como bolsistas discentes. O
embasamento teórico envolveu estudos sobre gêneros e sua aplicação
(BAKHTIN, 2003; DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004; MARCUSCHI,
2007) e considerações sobre ensino de línguas dos PCN-LE (BRASIL, 1998). A
organização da SD foi um processo extenso envolvendo várias etapas: pesquisa
sobre características do gênero tirinha e sua funcionalidade, seleção da tirinha
que seria trabalhada, e elaboração de atividades que contemplassem os
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conhecimentos de mundo, sistêmico e da organização textual. Acreditamos que
essa experiência contribuiu para nossa formação docente e para que
compreendêssemos de uma maneira objetiva o funcionamento de uma SD.
...............................................................................................................................
Multiletramentos no Projeto Casa de Cultura no Campus: para além do ler
e ouvir no ensino-aprendizagem de língua inglesa
Jacksson Feitosa da Silva (UFAL)
Orientador: Sérgio Ifa (PPGLL/ UFAL)
Objetivo relatar minha pesquisa de Iniciação Científica cujo foco foi
analisar e refletir sobre o trabalho com textos multimodais em língua inglesa,
acrescida de uma proposta de letramento crítico, em uma turma de básico 2 do
projeto Casas de Cultura no Campus da Universidade Federal de Alagoas.
Apoie-me na perspectiva dos multiletramentos (MENEZES DE SOUZA e
MONTE MÓR, 2006) e no ensino por tarefas ( ELLIS, 2003; WILLYS, 1996) por
entender que as práticas sociais de hoje exigem uma visão heterogênea, plural
e complexa de lingua(gem), de cultura, de aprendizagem e de conhecimento.
Nessa apresentação, respondo as duas perguntas que me guiaram na
realização da pesquisa: Como as atividades de ler/ouvir, embasadas nas
abordagem dos multiletramentos e no ensino por tarefas, podem desenvolver o
processo ensino-aprendizagem da língua inglesa? De que forma o professor e
os alunos constroem conhecimento nas aulas de língua inglesa?
Os
instrumentos utilizados para coletar os dados foram: questionários inicial, planos
de aula, atividades de leitura e de compreensão oral, diários do professor,
entrevistas e comentários dos alunos.
...............................................................................................................................
Letramento crítico e livro didático: um encontro possível
Jamila Karla da Silva (UNEAL)
Waléria de Melo Ferreira (Coordenadora PIBID-LETRAS-INGLÊS 2014UNEAL)
Este trabalho faz parte de um subprojeto de língua inglesa do Programa
Institucional de Iniciação à Docência da Universidade Estadual de Alagoas e
consiste na elaboração de atividades para turmas de Ensino Médio de uma
Escola Estadual do interior de Alagoas, em colaboração com o professor
supervisor. Nosso principal objetivo é desenvolver atividades de leitura,
embasadas na perspectiva do letramento crítico, iniciando-se com a exploração
dos significados explícitos do texto, através do emprego de estratégias, como:
skimming, scanning, prediction, background knowledge, para, a partir disso,
explorar os sentidos embutidos no texto, de modo a suscitar uma reflexão crítica
de determinados temas/assuntos junto aos alunos. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, exploratória, amparada em pesquisa bibliográfica e análise de textos
para o trabalho didático, seguida de intervenção, com implementação de
sequências didáticas. Pretende-se, assim, criar novas possibilidades para que
os alunos reflitam sobre sua realidade de forma crítica e aprimorem seu
conhecimento de mundo.
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Palavras-chave: Ensino, letramento crítico, livro didático.
...............................................................................................................................
A utilização da música como recurso didático no ensino-aprendizado de
língua inglesa: a visão de professores de LI da escola básica de TeresinaPI
Jessica Varão Negreiros
Orientador: Ana Cláudia Oliveira Silva (UFPI)
A música, que ainda tem para alguns o mero papel de entretenimento,
pode, na verdade, ser uma grande aliada na construção de conhecimento de
língua inglesa (LI). Em sala de aula a música ajuda a criar um ambiente
descontraído e atrativo, estimulando assim o interesse do aluno. Além do
aspecto emocional, com músicas o professor pode explorar diversos temas
(como aspectos históricos, culturais e identitários de um povo) e aspectos
linguísicos da LI (como tempos verbais, aquisição de vocabulário, etc.). Como
aparato teórico traremos ideias de autores como Murphey (2010), Falioni (1993)
e Engh (2013), que abordam os diversos benefícios da música enquanto material
didático. Apesar de a literatura retratar diversos pontos positivos, a realidade que
vivenciamos é que muitos professores parecem ver este recurso apenas como
um passatempo, não agregando-o de forma contínua e significativa nas aulas.
Tendo isso em vista, este trabalho busca conhecer as razões de tal problema e,
de alguma forma, contribuir para que essa visão possa ser repensada. Temos
como objetivo investigar, através de questionários e entrevistas, as crenças de
professores da escola básica de Teresina-PI a respeito da utilização da música
em sala de aula, bem como suas implicações para o ensino-aprendizado de LI.
...............................................................................................................................
Promovendo letramento crítico além das paredes de uma sala de aula de
língua inglesa
Kellyson Wesley da Silva (UFAL)
Orientador: Sérgio Ifa (PPGLL/UFAL)
O presente trabalho tem como proposta analisar de que forma é possível
promover o letramento crítico nas modalidades presencial e virtual. Apoiandome nas perspectivas do letramento crítico (CERVETTI ET. AL., 2001; NÚCLEO
DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA - UFPR, 2006), das multimodalidades
(MONTE-MÓR, 2010; ZACCHI, 2010) e das novas tecnologias (FERRAZ, 2012),
objetivo entender como um grupo do Facebook – criado para que alunos de
inglês discutissem ainda mais sobre temas que começaram a ser debatidos em
sala de aula – também pode proporcionar o ensino de Língua Inglesa (BRASIL,
2006) de forma crítica. Como terceiro objetivo, analiso como os dois primeiros
objetivos refletiram na minha formação como educador (ALARCÃO, 2003; IFA,
2006; SCHÖN, 1995). A metodologia de pesquisa escolhida foi a pesquisa-ação
(ENGEL 2000; TELLES, 2002). Para análise do corpus foram escolhidos diários
de aula do professor (ZABALZA, 2004), prints de discussões no grupo da rede
social e comentário de alunos. Foi investigada uma turma de pré-intermediário
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no segundo semestre de 2013 do Projeto de Extensão Casa de Cultura no
Campus. O resultado revela que é possível perceber as possibilidades de usar
as tecnologias para o ensino de línguas estrangeiras de forma crítica,
contribuindo positivamente para a minha formação profissional.
...............................................................................................................................
PIBID-UFOP-Língua Inglesa: hibridismo e transculturalidade nas aulas de
inglês do Ensino Fundamental I
Letícia Guimarães Silva (UFOP/PIBID/CAPES)
Orientadora: Malia Spofford Xavier (UFOP/PIBID/CAPES)
Esse pôster objetiva comunicar a proposta e resultados do projeto PIBIDUFOP no diz respeito às questões culturais no ensino-aprendizagem de língua
inglesa no Ensino Fundamental I (EFI) e na formação de professores. Uma vez
que a diversidade sociocultural e linguística do mundo globalizado influencia a
identidade do sujeito na escola regular, é necessário definir a questão de como
inserir a cultura nas aulas de língua inglesa de EFI, e, ao mesmo tempo, como
formar o professor para essa função. Segundo Souza (2004) a complexidade do
ensino de cultura dificulta que os professores abordem esse tema em sala de
aula de língua estrangeira. No PIBID desenvolvemos atividades para mostrar
aos alunos que o hibridismo entre as línguas e entre outras culturas contribuem
em sua formação como cidadãos participativos na sociedade brasileira. Para
isso, investigamos soluções ao ensino de língua inglesa na comunidade a qual
o aluno de EFI está inserido, visando o desenvolvimento de um ensino
contextualizado da língua através de materiais lúdicos, assim como, jogos,
músicas e contos. Nesse sentido, a proposta do grupo PIBID-UFOP é mostrar
aos alunos a importância das relações transculturais, no entanto, objetivando a
auto-valorização de sua própria cultura.
...............................................................................................................................
Percepções de pibidianos: na sua formação pré-serviço
Liana Samme Freitas da Silva (UFPI)
Orientadora: Beatriz Gama Rodrigues (UFPI)
Este pôster tem por objetivo analisar a contribuição do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na formação de docentes
de Língua Inglesa na escola estadual Unidade Escolar Professor Joca Vieira, em
Teresina (PI). O PIBID tem por objetivo contribuir para a formação de futuros
docentes através da sua participação ativa no contexto escolar. Visa à
valorização do profissional através de experiências vivenciadas pelos mesmos
durante sua formação, possibilitando uma reflexão de como as teorias precisam
ser associadas com a prática. (Cf. UFPI, 2014). O interesse por essa temática
surgiu em função da necessidade de acompanhar e analisar até que ponto o
PIBID beneficia o docente em pré-serviço ao proporcionar experiências em sala
de aula a partir do momento em que os alunos ingressam no Projeto. Na
realização da abordagem teórica, utilizei os seguintes teóricos: Almeida Filho
(1999); Abrahão (1999); Rodrigues (2007);e Cavalcanti e Moita Lopes (1991).
Esta pesquisa é de caráter qualitativo porque se enquadra nas normas
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metodológicas de natureza social, que requerem uma observação dos
participantes para melhor compreender o contexto pesquisado. Apresentarei
minhas reflexões a partir das análises dos dados coletados através de
questionários semiestruturados. Nos questionários, os participantes refletiram
sobre a influência das experiências vividas como bolsistas do PIBID em sua
formação como professores de línguas. Espero que a análise desenvolvida
venha a contribuir para uma melhor reflexão sobre a formação do profissional de
ensino de línguas em pré- serviço.
Palavras-Chave: Formação em pré- serviço, PIBID, Língua Inglesa.
...............................................................................................................................
Desenvolvimento da produção oral a partir de gêneros orais em aulas do
Núcleo de Línguas do programa Inglês sem Fronteiras
Lianna Maria Tavares de Lacerda (UFAL)
Orientador: Sérgio Ifa (PPGLL/UFAL)
A presente pesquisa visa analisar o desenvolvimento das habilidades
orais dos alunos de uma turma de Inglês com Enfoque Comunicativo do
programa Inglês sem Fronteiras. Esse processo se deu através do trabalho com
gêneros orais (debates e apresentações orais) sob a perpectiva do Letramento
Crítico (LC) tratado por Brydon (2010), Cervetti, Pardales e Damico (2001) e
McLaughlin e DeVoogd (2004). Os gêneros foram selecionados levando em
conta o interesse demonstrado pelos alunos. A abordagem metodológica
escolhida foi a pesquisa-ação (Thiollent, 1982) e os instrumentos de coleta
utilizados foram: questionários, comentários dos alunos, gravações das aulas,
meus diários de aula e os relatos de observações de aulas registradas pelas
English Teaching Assistants (ETAs). As primeiras análises revelam que os
alunos puderam desenvolver suas habilidades orais dentro dos gêneros
selecionados, juntamente com a possibilidade de reflexão sobre os temas
propostos. A partir dessas atividades, eles ampliaram suas visões acerca dos
tópicos discutidos. Minha apresentação reforça a possibilidade e a importância
de trabalhar os gêneros orais em sala de aula de língua inglesa com o objetivo
de promover a formação crítica dos alunos e o aprimoramento linguísticodiscursivo a partir de textos que contemplam diversas visões de mundo.
...............................................................................................................................
A manutenção do sentido na dublagem da 1ª temporada da série How I met
your mother
Lílian Rachel de Sousa Silva (UESPI)
Nayne de Amorim Melo (UFPI)
Orientadora: Maria do Socorro Baptista Barbosa
Na atualidade percebemos a recorrência da aquisição de programas de
língua inglesa pelas grandes emissoras brasileiras. A cada dia o público
brasileiro vem assistindo mais e mais programas originados dos países de língua
inglesa, principalmente dos Estados Unidos. Com isso, é necessária a utilização
da ferramenta da dublagem para a adaptação da língua inglesa para a
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portuguesa, porém manter o sentido genuíno não é uma tarefa fácil e requer o
domínio tanto do idioma original quanto do idioma alvo. Partindo desse
pressuposto e contando com a premissa de que o processo de dublagem é
importante para a sustentação de valores culturais, pretendemos analisar a
primeira temporada da série estadunidense How I met your mother a fim de
observar se há ou não a perda de sentido na adaptação idiomática proposta
pelos profissionais de dublagem da série em questão. Justificamos a escolha
dessa amostra por a mesma apresentar uma linguagem característica própria
que pode dificultar o processo de manutenção do sentido.
...............................................................................................................................
Conversação e gamification nas aulas de língua inglesa: reflexões e
contribuições
Lizandra de Albuquerque Correia (UFAL)
Orientador: Sérgio Ifa (PPGLL/UFAL)
O presente trabalho tem como proposta refletir sobre o uso e as
contribuições dos conceitos de gamification (KAPP, 2013; McGONIGAL, 2012)
e das ações baseadas na perspectiva do letramento crítico (CERVETTI ET. AL.,
2001; NÚCLEO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA - UFPR, 2006) nas aulas de
língua inglesa. Os participantes são alunos do nível pré-intermediário do Projeto
Casas de Cultura no Campus da Universidade Federal de Alagoas. A
metodologia de pesquisa escolhida foi a pesquisa-ação (ENGELS 2000;
TELLES, 2002) que visa investigar as minhas intervenções provocando reflexões
e novas ações. Para análise dos dados, foram recolhidos questionários, diários
de aula do professor, atividades dos alunos e postagens no Facebook durante o
primeiro semestre de 2014. A análise parcial revela que é perceptível o
progresso dos alunos na produção oral porque não apenas se identificam com o
tema mas se sentem desafiados porque participam de atividades competitivas
que promovem a comunicação em língua inglesa.
...............................................................................................................................
Gestão de sala de aula de um professor de inglês em formação inicial:
inquietações, ações e reflexões
Lucas Alves Barbosa (UFAL)
Orientador: Sérgio Ifa (PPGLL/UFAL)
Minha apresentação objetiva analisar criticamente as minhas aulas de
língua inglesa e de que forma eu as conduzo para que os alunos possam
aprender. Algumas categorias de análise são: o tom da minha voz, a
organização da sala, a forma como divido os grupos, e a interação que construo
com os 25 (vinte e cinco) alunos do nível de básico 1 do Projeto Casas de Cultura
no Campus durante o primeiro semestre de 2014. Embaso-me teoricamente em
Harmer (1998), Brown (2007), Richards e Renandya (2002). Como instrumentos
de coleta de dados, utilizo anotações, diários de classe, atividades de alunos do
básico 1 e relatórios de observadores de aula. Como resultados parciais, notei
um avanço na oralidade e escrita de tais estudantes, pois, ao serem estimulados
de forma certa, com suas individualidades sendo respeitadas e sendo tratados
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como um ser único, o aprendizado passa a se tornar consequência, não uma
obrigação.
...............................................................................................................................
A tecnologia como ferramenta mediadora da aprendizagem de língua
inglesa
Luis Paulo Prado Leal (UFPI)
Dorival Fernandes de Sousa (UFPI)
Orientadora: Ana Claudia Oliveira Silva (UFPI)
No mundo contemporâneo estamos imersos em informações multimodais
de diversos temas relacionados a tecnologia de informação e comunicação
veiculadas em Língua Inglesa(LI), como propositadores de aprendizagem, que
ao percebê-las obtemos mais um meio de otimizar o aprendizado. Os artefatos
estão naturalmente presentes no cotidiano, e mesmo estes não sendo
especificamente voltados para esta finalidade, temos a opção de utilizá-los como
objetos mediadores da aprendizagem. Mergulhando em uma pratica social em
que o letramento digital é utilizado para fins educacionais dentro e fora do âmbito
escolar, estaremos tirando proveito de ocasiões em que mesmo brincando o
usuário de língua Inglesa consegue ter uma aquisição inconsciente e proveitosa
para o mesmo pela interpretação de todos os recursos representacionais
utilizados no processo de comunicação. Kress & van Leeuwen (1996) propõem
uma discussão sobre a análise de todos os demais recursos semióticos que
acompanham o modo verbal, sob o viés teórico da Semiótica Social e do método
da Gramática Visual. Diante do exposto, este trabalho tem como finalidade
refletir a respeito sobre a aprendizagem de língua inglesa (LI) mediada pela
tecnologia que se mostra eficaz desde que usada de maneira a beneficiar a
própria.
...............................................................................................................................

Aprimoramento da oralidade e da produção escrita em língua inglesa no
Projeto Casas de Cultura no Campus
Nayanna Ferreira de Carvalho (UFAL)
Orientador: Sérgio Ifa (PPGLL/UFAL)
Esta pesquisa objetiva encontrar melhores maneiras para trabalhar a
oralidade e a escrita (HARMER, 2004), em nível intermediário, no Projeto Casas
de Cultura no Campus (CCC), a fim de aperfeiçoar as produções oral e escrita
dos estudantes, para usarem a língua inglesa comunicativamente. Buscando
desenvolver a fluência e a precisão, tomo a abordagem do letramento crítico
(BRYDON, 2010) como motriz das atividades realizadas em sala de aula ao
proporcionar abertura para diálogos e debates (ALLWRITGHT, 1984) entre todos
os presentes. Utilizando a pesquisa-ação (TELLES, 2002; THIOLLENT, 2011)
como metodologia de pesquisa, procuro identificar quais atividades e ações
favorecem o desenvolvimento do aluno em relação às habilidades investigadas.
Para esse reconhecimento, faz-se necessária a coleta de dados por meio de
diários de aula da professora pesquisadora, questionários, gravações de aulas,
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entrevistas com os alunos e as produções deles. Os resultados parciais, após
acompanhamento e análise das produções feitas até então, revelam uma
redução de erros linguísticos durante as aulas e uma possível renovação na
maneira de pensar a língua nas produções escritas, provocada por constantes
trocas entre professora e alunos nesse processo de construção de significados,
por ambos, da/na língua.
Palavras-chave: Letramento crítico, Fluência, Oralidade e escrita.
...............................................................................................................................
A influência da política linguística brasileira no uso da língua inglesa no
Brasil na última década
Otávio Augusto Soares Barros (UFPI)
Orientadora: Ana Cláudia Oliveira Silva (UFPI)
O presente trabalho está sendo desenvolvido como um artigo de
conclusão de curso e tem como proposta realizar um breve estudo na área de
Linguística Aplicada sobre a relação que a política linguística brasileira possui
com o uso da língua inglesa na sociedade. O intuito é fazer uma análise da
situação de tais politicas e a forma como a língua estrangeira é vista no Brasil.
Com essa análise, pretende-se mostrar como as mesmas se configuram no
contexto atual e qual a influencia que elas trazem não só para o ensino da língua
estrangeira como um todo, mas principalmente para o uso da língua inglesa em
sociedade. Esse estudo baseou-se em algumas questões levantadas por
Rajagopalan(2005) e Bohn (2003)ao discutirem sobre o tema e a funcionalidade
de tais políticas. Ainda baseio-me na ideia de Kachru (1992) que introduz a ideia
de que não existe somente um inglês no mundo, mas sim vários -world
Englishes- para mostrar onde o Brasil se classifica como país usuário da língua
inglesa. Assim, a pesquisa tem como objetivo levantar um estudo e analisar algo
que é intrínseco a sociedade (uso de língua estrangeira), buscando uma
conclusão de dados que formulem uma ideia particular sobre o tema.
Palavras-chaves: Língua Estrangeira, Políticas Linguísticas, Sociolinguística.
...............................................................................................................................
Novas tecnologias na E.E. Dom Benevides: práticas e inovações no ensino
de língua inglesa
Patrícia Aparecida Lage Alves (UFOP)
Orientador: Joel Windle (UFOP)
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto PIBID Língua
Inglesa “Produção Cultural Online”, que trata de uma colaboração entre a
Universidade Federal de Ouro Preto e uma escola estadual da região dos
Inconfidentes. Este projeto busca delinear diretrizes teórico-pedagógicas, que
possam orientar o ensino de Língua Inglesa no Ensino Fundamental, sob
perspectivas de novos letramentos e da multimodalidade no contexto da
globalização. Ainda, partindo da premissa da transculturalidade, pensou-se em

181

desenvolver este trabalho, de maneira a abarcar as trocas de experiências em
inglês entre os alunos da referida escola pública e os de uma específica escola
dos Estados Unidos, objetivando a aproximação entre as diferentes culturas e
línguas, na tentativa de ampliarmos o universo cultural do estudante-aprendiz.
Diante do exposto, ressaltamos que foi necessária uma observação minuciosa
da realidade escolar, bem como a coleta de dados por meio de questionários,
cujos resultados são apresentados abaixo. Por meio da troca de vídeos
produzidos por alunos dos dois países, visamos estimular a criatividade do
educando, bem como acarretar a possibilidade de entrelaçamento das culturas,
para a produção do conhecimento e da própria realidade social e consciência
individual dos educandos da referida escola.
Palavras-chave: ensino de Língua
transculturalidade; novos letramentos.

Inglesa;

inovações

pedagógicas;

...............................................................................................................................
Argumentação escrita e letramento crítico em língua inglesa no Núcleo de
Línguas
Raphaela Priscylla Barros Silva (UFAL)
Orientador: Sérgio Ifa (PPGLL/ UFAL)
O Núcleo de Línguas (NucLi) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
almeja preparar seus alunos para a internacionalização universitária por meio do
ensino-aprendizagem da língua inglesa, lidando com aspectos linguísticos,
formação crítica e multiculturalidade. O objetivo de uma turma oferecida pelo
NucLi é capacitar os alunos para um exame de proficiência em língua inglesa.
Buscando cumprir estes objetivos e sanar as dificuldades dos alunos, decidi
investigar por meio de uma pesquisa-ação (Thiollent, 1982) o desenvolvimento
da argumentação escrita utilizando a perspectiva do letramento crítico. Conduzi
minha pesquisa baseando-me principalmente em Cervetti et. al. (2001) em
relação ao letramento crítico. Utilizei Reboul (2004) como referência sobre a
argumentação e segui as orientações de Harrmer (2007) sobre o ensino da
escrita. Utilizei como instrumentos de coleta os diários de aula da professorapesquisadora, as produções escritas dos alunos, comentários dos alunos e notas
de campo redigidas pelas English Teaching Assistants (ETAs). Procurei
promover o letramento crítico por meio das discussões em sala de aula, leitura
crítica de textos orais e durante o planejamento dos textos por parte dos alunos.
A análise sugere que a prática da discussão e a perspectiva do letramento crítico
em sala de aula repercutem positivamente na escrita dos alunos.
Palavras-chave: letramento crítico, process writing, argumentação
...............................................................................................................................
Produção cultural online no ensino de língua inglesa
Rebeca Maria Frech (UFOP)
Orientador : Joel Windle (UFOP)
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O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma linha de atividades
do projeto PIBID língua inglesa de produção cultural online da Universidade
Federal de Ouro Preto. Baseado nas observações dos bolsistas e dos
depoimentos dos professores, identificamos uma grande dificuldade da maioria
dos alunos com a disciplina da língua inglesa e com isso, o subprojeto de letras
língua inglesa, “Produção Cultural Online”, tem como objetivo melhorar e ampliar
o ensino de inglês, levando os alunos da Escola Municipal Dom Oscar de Oliveira
a ir além dos padrões de sala de aula e desta forma, estimulando o interesse em
aprender uma nova língua. Para isso, o projeto inclui o uso de variadas mídias
disponível na escola e acessíveis aos alunos, vislumbrando um melhor
aproveitamento das línguas estrangeiras. São oferecidas também aos alunos
várias oficinas para que o interesse cresça gradativamente. Oficinas tais como:
“Conversation Club” que tem o objetivo de ampliar o vocabulário dos alunos e
Monitorias, que são para reforçar a aprendizagem. Podemos observar nessas
atividades citadas, que o interesse dos alunos vem crescendo e o desempenho
deles melhorou muito e com isso, podemos perceber que nosso trabalho esta
trazendo bons frutos, não só para nós bolsistas, mas para principalmente para
os alunos, que são os maiores favorecidos.
...............................................................................................................................
Discussões críticas em sala de aula de língua inglesa e o constante
combate contra a ansiedade
Rita de Cássia Couto Medeiros Portugal (UFAL)
Orientador: Sérgio Ifa (PPGLL/UFAL)
O objetivo dos cursos de línguas ofertados pelo Núcleo de Línguas (NucLi
UFAL) é promover o ensino da língua estrangeira por meio de aulas expositivas
e dialogadas buscando promover a proficiência e a reflexão crítica dos alunos.
Embasada na perspectiva do letramento crítico (Cervetti et. al., 2001) para a
criação de espaços seguros para diálogo e questionamento (Andreotti &
Warwick, 2007), a metodologia de ensino trabalhada requer uma participação
ativa dos alunos, entretanto, a sala de aula é constantemente tomada por uma
ansiedade comunicativa de produção em língua inglesa (Horwitz et. al, 1986;
Tseng, 2012). Com a metodologia de pesquisa-ação (Franco, 2005), optei por
identificar as causas e consequências desse entrave para buscar soluções e
auxiliar o desenvolvimnto da produção oral dos alunos. A coleta de dados se deu
através de diários de aula do professor-pesquisador e gravações de audio dos
alunos, gravações de aulas, observações das English Teaching Assistants
(ETAs) e questionários. As aulas foram ministradas a três turmas de diferentes
níveis linguísticos. Os resultados parciais da pesquisa-ação mostram uma
diminuição na ansiedade comunicativa durante as aulas dialogadas através da
progressiva construção da confiança dos alunos em suas capacidades
discursivas em língua inglesa.
Palavras-chave: Letramento crítico, Ensino de inglês, Ansiedade comunicativa.
...............................................................................................................................
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Lições de uma professora de inglês em formação inicial: entre práticas e
teorias
Sílvia Afonso de Sousa (FALE)
Orientador: Sérgio Ifa (PPGLL/UFAL)
Minha apresentação objetiva examinar as lições que estou aprendendo
ao iniciar minha graduação em Letras inglês e ter a oportunidade de ministrar
aulas de inglês para graduandos da Universidade Federal de Alagoas, em um
projeto de extensão denominado Casas de Cultura no Campus . Em um mundo
muito novo, tento trabalhar com atividades baseadas na perspectiva do
Letramento Crítico (CERVETTI ET. AL., 2001; NÚCLEO DE ASSESSORIA
PEDAGÓGICA - UFPR, 2006) nas aulas. Tenho como principal intenção
estimular o pensamento e visão crítica dos alunos acerca dos assuntos que
escolheram. Examino também, quais as influências, diferenças, vantagens,
efeitos e consequências do uso do Letramento Crítico no curso de Língua
Inglesa, assim como quais os pontos negativos identificados. Os dados foram
coletados no primeiro semestre de 2014 por meio dos diários, atividades,
questionários, entrevistas com alunos e observações de aulas feitas por uma
colega. Detalharei na minha apresentação minhas primeiras interpretações
positivas sobre o processo de formação pelo qual estou passando.
...............................................................................................................................
Compreensão oral, e novos letramentos no ensino de língua inglesa no
Projeto Casa de Cultura no Campus
Simon de Sena Marques (FALE)
Orientador: Sérgio Ifa (PPGLL/UFAL)
Na apresentação, objetivo mostrar a preparação, o desenvolvimento e os
resultados de uma pesquisa PIBIC que realizei durante os anos 2012/2013. Eu
quis investigar como atividades elaboradas a partir de diversos gêneros orais
autênticos: propagandas, cenas de filmes, entrevistas, programas de televisão
ou rádio puderam contribuir para a construção da cidadania e para o
aprimoramento da compreensão oral em língua inglesa dos alunos. O aporte
teórico é baseada nas teorias dos Novos Letramentos ( Lankshear e Knobel
2003) e nas estratégias de ensino de compreensão oral (Harmer, 1998) . Ao
trazer para a sala de aula, temas de interesse coletivo registrados em textos de
áudio e vídeos em Inglês, visando proporcionar espaços de discussões, acredito
que, como professor e mediador da construção do conhecimento, pude contribuir
para o desenvolvimento do pensamento crítico dos meus alunos de básico 1 e 2
de inglês do Projeto de extensão Casas de Cultura no Campus (CCC). A
metodologia adotada foi a da Pesquisa-Ação (Thiollent,1997). A análise foi feita
a partir dos dados coletados pelos seguintes instrumentos: planos de aula,
diários reflexivos, questionários, atividades de compreensão oral e comentários
dos alunos. As análises revelaram que é possível e satisfatório conciliar
atividades baseadas na perspectiva do letramento crítico tendo como ponto de
partida textos orais e autênticos em níveis básicos.
...............................................................................................................................
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O uso da ludicidade na aquisição lexical no ensino de língua inglesa na
modalidade EJA
Tatiane Ribeiro Mendes da Silva (UFPI)
Orientadora: Beatriz Gama Rodrigues (UFPI)
Este pôster tem o objetivo de analisar a contribuição da utilização de
atividades lúdicas em sala de aula na aquisição lexical em Língua Inglesa de
alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola pública. Na
tentativa de observar o desenvolvimento no processo ensino –aprendizagem de
língua inglesa desses alunos com relação aos jogos didáticos aplicados em sala,
procuramos responder ao seguinte questionamento: Quais as contribuições que
os jogos Memory Game, Bingo, Hangman, Mime game, Who am I? e Board
game trazem para a aquisição de vocabulário na língua inglesa dos alunos da
EJA? Como embasamento teórico para este estudo temos: HUIZINGA (2010);
SZUNDY (2005), CASTILHO E TONUS (2008), BERNABEU E GOLDSTEIN
(2012), SANTOS (2008), MENHING (2005) e MOLINA (2007). A metodologia
utilizada para estudo é de natureza qualitativa com aspectos quantitativos, onde
se inclui também a pesquisa-ação. Apresentarei algumas reflexões elaboradas
a partir das observações e análise dos dados obtidos através de questionários
objetivos e semiestruturados respondidos pelos alunos da escola pesquisada.
Esperamos que esta pesquisa proporcione oportunidades de ressignificação do
ensino de língua estrangeira com adultos ao se tratar do estudo de vocabulários
e a da ludicidade como um fator crucial no processo ensino-aprendizagem.
...............................................................................................................................
Tradução e perda de identidade do auto no processo de legendagem
Thalita Cardoso Desiderio de Sousa
Orientador: Francisco Wellington Borges Gomes
O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de produção
de legendas no Brasil (Inglês-Português) em filmes de cinema e séries de TV e
verificar de que modo elas colaboram para a manutenção ou alteração dos
significados do texto de partida. Verifica-se como ou que fatores fazem com que
a tradução perca a ideia original do texto nas traduções audiovisuais; isto é,
estuda-se o processo de produção de legendas e como eles influenciam nos
mecanismos de manutenção e alteração dos sentidos do texto original. Na
tradução audiovisual (legendagem/dublagem) inúmeros fatores influenciam o ato
tradutório. Há fatores como aspectos culturais e de cotidiano, personalidade e
outras informações que devem ser levadas em consideração, mas que esbarram
nas limitações impostas na tradução. A legendagem, por exemplo, impõe dois
limites básicos, o número de caracteres que cabem na tela e o tempo de leitura
necessária, proporcional ao número de caracteres. Ao se produzir legendas
deve-se ter o cuidado de calcular o número de caracteres da legenda de acordo
com o tempo disponível.
Palavras-Chave: Tradução, Legendagem, Filmes e Seriados
...............................................................................................................................
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O preconceito racial em “O olho mais azul” por Toni Morrison
Ana Caroline Sousa Araújo (UFPI)
Orientador: Sharmilla O’hanna
A obra “O olho mais azul” (1970) escrito por Toni Morrison, famosa
escritora americana, conta a história de três garotas negras que vivem em uma
sociedade racista. A narrativa mostra como os negros eram vistos nos Estados
Unidos e como este preconceito racial afetava o próprio negro, pois, como
mostrado no livro, ser bonito era ter olhos azuis, cabelos loiros e pele clara. Este
padrão de beleza imposto fazia com que muitos negros quisessem se tornar
brancos para não se sentirem (tão) excluídos dentro desta sociedade.
A pesquisa pretende analisar a obra “O olho mais azul”, de Toni Morrison.
A obra é o primeiro romance da autora e se passa nos anos 40, século XX. O
romance aborda um tema que é de bastante relevância até os dias atuais, o
preconceito racial. E este trabalho pretende mostrar como o negro era visto de
acordo com o livro em análise e como o próprio negro sentia-se diante da
sociedade e seus padrões impostos na época em que se passa o romance.
………………………………………………………………………………………….....
Vozes do caos: Entropia, loucura e distopia em narrativas de autoria
feminina
Analice Leandro (UFAL)
Orientadora: Ildney Cavalcanti (UFAL)
O conceito de entropia (medida do caos de um sistema fechado) vem migrando
e sendo reconfigurado em diversas áreas de conhecimento. Esse conceito foi
reacomodado e ressignificado pela literatura, especialmente por narrativas de
autoria feminina que tocam a interface gênero/loucura. Nesta análise foram
consideradas as convergências e diálogos nas representações da loucura, por
comparação das estratégias narrativas centradas na metáfora da entropia,
conforme figuradas nos contos “The heat death of the universe” (1967), de
Pamela Zoline, e “Entropy” (1995), de Leanne Frahm. A perspectiva de leitura
adotada foi informada pelos Estudos Culturais e de Gênero, num viés de leitura
crítico-feminista que vem abordando a representação da loucura feminina
(GILBERT & GUBAR, 1997; SCHWANTES, 2005; SILVA, 2008; DELAMOTTE,
2005), e foram observadas as construções discursivas utópicas e distópicas da
cultura, observando referenciais de (LEVITAS, 2004; GOODWIN, 2006;
CAVALCANTI, 2003). Refletiu-se sobre as implicações do uso dessa metáfora
em sua representação formal, o que envolve a diegese da loucura das
personagens dessas obras, e suas implicações.
Palavras-chave: Estudos de gênero, Narrativas distópicas, Entropia, Loucura,
Literatura contemporânea.
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Happy 450th Birthday, William Shakespeare!
Andréa Santana Silva e Souza (UFMG)
Este ano comemora-se 450 anos do legado de William Shakespeare, o
dramaturgo mais famoso da literatura inglesa do século XVI. Nascido em
Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, Shakespeare foi autor de dezenas de peças
teatrais – entre dramas e comédias, mais de cento e cinquenta sonetos,
revolucionando a literatura mundial e também reformulando a língua inglesa, ao
criar palavras conforme a demanda retórica de seus textos (BASSETT, 2000;
ROZAKIS, 2002; GIBSON, 2011; MARTINS, 2014). A partir do que foi exposto,
o presente pôster tem como objetivo documentar um trabalho de Estudos
Independentes realizado com graduandos do curso de Letras Português/Inglês
de uma instituição de ensino superior particular localizada na região
metropolitana do Espírito Santo. Através de pesquisa e apresentação acadêmica
que abordaram a vida e a obra, citações famosas, bem como diversas
curiosidades sobre o teatrólogo, os participantes puderam conhecer a
contribuição shakespeareana, que ecoa da Era Elizabetana para as artes na pósmodernidade.
Palavras-chave: William Shakespeare; literatura inglesa; teatrólogo.
...............................................................................................................................
A literariedade em videogames. Reconstruindo Universos Fantásticos em
Castlevania: Symphony Of The Night
Arnaldo Henrique Souza Torres (UFAL)
Orientadora: Ildney Cavalcanti (UFAL)
Este trabalho apresenta um recorte do universo dos jogos eletrônicos (games),
abordando, mais especificamente, as narrativas fantásticas (RODRIGUES 2003;
TOLKIEN 2014) e intertextuais incorporadas pelos games. Será feita uma
comparação com a narrativa escrita, explorando questões relativas às funções
dos/as leitores/as em relação à experiência de leitura em face às fontes literárias,
consideradas em sua riqueza e amplitude composicionais e em comparação ao
universo dos games. A análise enfocará também elementos narrativos
associados ao fantástico (TODOROV 1970; JACKSON 1981), a partir da
observação de sua incorporação em Castlevania: Symphony of the Night. De
forma semelhante a vários outros games existentes, Castlevania possui, além
de uma narrativa bem elaborada, uma rica intertextualidade em relação à cultura
literária. Defendo que, nas manifestações dos games, o fantástico é concretizado
durante o gameplay (ERMI, MÄYRÄ 2005; VANNUCCHI, PRADO 2009), com
isso também se inclui a intertextualidade, sob várias formas que serão
apresentadas como parte da análise. Além das discussões em torno dos
diálogos dos games com categorias literárias específicos, pelo viés da
reconstrução dos universos fantásticos em Symphony of the Night, o fator
principal e motivacional deste estudo é a exploração da literariedade nestas
expressões culturais.
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Palavras-chave: Literariedade; narrativa fantástica; games.
...............................................................................................................................
A Écriture Féminine na obra “Mrs. Dalloway” de Virginia Woolf: reflexões
sobre a voz da mulher moderna na sociedade.
Brenda Lima Pereira (UFPI)
Orientadora: Maria do Perpétuo Socorro Rêgo e Reis Cosme
Este pôster tem o objetivo de analisar a écriture féminine na obra “Mrs.
Dalloway” de Virgínia Woolf. A écriture féminine é um termo desenvolvido pelo
filósofo francês Jaques Derrida, que dá uma esperança à escrita das mulheres
ao propor uma escrita essencialmente feminina na qual a mulher poderia
desprender-se da linguagem masculina e expressar-se de forma livre, libertando
seu pensamento, sentimento, opinião e a sua voz. Para isso buscamos refletir
sobre a construção da escrita feminina na obra “Mrs. Dalloway”, pois nela Virginia
Woolf trata do papel da mulher na sociedade utilizando uma linguagem escrita
propriamente feminina. Sob a luz das teorias das francesas Simone de Beauvoir
e Hélène Cixous, procuramos entender como a escrita feminina ganha voz na
obra desta autora. A escolha de “Mrs. Dalloway”, uma das obras mais
conhecidas da autora, deve-se ao fato de que Virginia Woolf desenvolve através
da técnica literária peculiar do fluxo de consciência, que tenta reproduzir no texto
o complexo processo do pensamento, uma crítica sobre a sociedade
aristocrática da época e, principalmente, trata do papel da mulher inserida nessa
sociedade utilizando uma linguagem escrita essencialmente feminina. Essa
escrita tão peculiar faz de Virginia Woolf uma precursora do feminismo no século
XIX.
Palavras-chave: écriture féminine; Mrs. Dalloway; Virginia Woolf.
...............................................................................................................................
A Desconstrução da Identidade no livro “O Olho mais Azul” de Toni
Morrison
Fabíola Daniely Ferreira de Paiva (UFPI)
Layza Monteiro Ivo da Silva (UFPI)
Orientadora: Sharmila O’hana Rodrigues da Silva (UFPI)
Este trabalho tem como objetivo analisar a obra de Toni Morrison “O Olho
mais Azul”, no que tange a identidade da personagem Pecola. Para poder fazer
a análise do conflito identitário da menina que é o elemento construtivo nesta
crise de identidade, foi necessário ler o livro de Stuart Hall, “A identidade cultural
na pós modernidade” e artigos de outros teóricos que escreveram conceitos
sobre a desconstrução do indivíduo: PEREIRA (2004), NASCIMENTO e
SOARES (2010) e ALVES (2010). Essa fragmentação da protagonista foi
perceptível a partir do momento em que cansada de sofrer preconceito por causa
de sua cor, a mesma almeja mudar sua aparência, com o intuito de acabar essa
angústia. O romance retrata temas referentes a mudança da condição social com
o intuito de assimilação aos valores culturais do branco. Dessa forma, o negro
perde sua essência na tentativa de apagar todo o sofrimento em sua
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historicidade tendo a concepção que o respeito a cor da pele causa uma
inferiorização tanto no meio cultural quanto no psicológico. Portanto, conclui-se
nesse resumo que para conseguir o respeito da sociedade, a personagem
principal deseja ser de pele branca e ter olhos azuis, assim como os da famosa
atriz mirim Shirley Temple que era sinônimo de beleza na década de quarenta.
Sendo branca e com olhos azuis, Pecola conseguiria tudo que almejava: respeito
e beleza.
Palavras-chave: Identidade; Stuart Hall; Crise de identidade; Mudança de
aparência.
...............................................................................................................................
Filmes dentro de um sonho, sonhos dentro de um filme: o universo onírico
e metaficcional de Waking Life
Felipe Benicio de Lima (UFAL)
Orientadora: Ildney de Fátima Souza Cavalcanti (UFAL)
O objetivo deste trabalho é discutir as relações entre sonho e metaficção
em Waking Life (2001), filme estadunidense escrito e dirigido por Richard
Linklater. Editado utilizando rotoscopia digital, o filme é de temática quase
intangível – porque plural – e uma estrutura narrativa peculiar, que apresenta
uma sucessão de acontecimentos na vida de um personagem sem nome, que
se que se vê aprisionado em um estado constante de sonho. A partir das
definições de sonho (ROUDINESCO; PLON, 1998), sonho lúcido (ROLIM, 2007),
e metaficção (BERNARDO, 2011), foram feitas análises de trechos do filme em
que a relação texto-imagem explicita os mecanismos de significação de que se
serve o diretor para criar uma narrativa autorreferencial, que vai de encontro à
“superficialidade das concatenações lógicas” (XAVIER, 2005), da mesma forma
que acontece nos sonhos. Com base nessas análises, é possível afirmar que
Waking Life constrói um entre-lugar que se utiliza do universo onírico como
metáfora para a criação cinematográfica.
Palavras-chave: Cinema; Sonho; Metaficção; Rotoscopia.
...............................................................................................................................
Movendo as pedras, lamentando as perdas: uma análise do Jumi Arc no
jogo Legend of Mana de Koichi Ishii
Gustavo Félix Bezerra (UFAL)
Orientadora: Ildney de Fátima Souza Cavalcanti (UFAL)
Este trabalho examina e compara as particularidades de um dos arcos
narrativos, neste caso o arco conhecido como Jumi Arc, do jogo para o
Playstation One da Sony Legend of Mana, Seiken Desetsu: Legend of Mana em
seu título original japonês (聖剣伝説 LEGEND OF MANA, lit. "A lenda da espada
sagrada: A lenda de Mana"), dirigido por Koichi Ishii e lançado em 1999, às
definições aristotélicas do fenômeno literário e artístico, assim como verificar
suas particularidades metalinguísticas. Numa perspectiva de análise da
recepção, avalio as características que a própria linguagem do videogame possui
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para lidar com a construção performática da narrativa. Estes procedimentos
foram escolhidos com objetivo de exemplificar como a linguagem do jogo pode
exercer um papel similar ao de outras formas artísticas, ou ser permeado por
elas, diante de definições tanto clássicas quanto modernas do fenômeno artístico
e, mais especificamente, literário. Serão utilizados como referência os textos:
Arte Poética de Aristóteles (2005), Literatura, Recepção e Performance de
Zumthor (2007), o ensaio sobre reprodutibilidade técnica de Benjamin (2012),
sobre o jogo enquanto prática inerente ao ser humano o Homo Ludens de
Huizinga (2000); e especificamente sobre videogame.
...............................................................................................................................
No abismo: Hamlet e o conceito sartreano de angústia existencial
Jivago Araújo Holanda Ribeiro Gonçalves (UFPI)
Orientador: Luizir de Oliveira
No presente trabalho propomos tomar a tragédia Hamlet, o príncipe da
Dinamarca, de William Shakespeare, para uma discussão acerca do conceito de
angústia existencial como proposto por Jean-Paul Sartre. Para tanto,
concentramos nossas análises nas falas e ações da personagem Hamlet, e
tentamos entender como, em um momento de reformulação de consciência
(renascimento) Shakespeare tenta refletir sobre questões que são atemporais e
de cunho existencial. Tentamos uma aproximação entre a obra de Shakespeare
e as questões existenciais, para que possamos entender como o modelo de
humano pensado durante o renascimento, a partir da análise de Shakespeare
em Hamlet, se assemelha com o modelo de humano do existencialismo
sartreano no tocante à angústia existencial. Portanto, ao buscar compreender
como Hamlet se projeta para além de um relato de uma época, este trabalho se
volta para as tentativas de aproximação entre as ideias do existencialismo
sartriano e os ideais renascentistas presentes na tragédia do príncipe da
Dinamarca.
Palavras-chave: Hamlet, Angústia existencial, Renascimento, Shakespeare
...............................................................................................................................
Traduzindo masculinidades: uma abordagem de gênero em Drown (1996)
DE Junot Díaz
Josiane de Freitas Santos Oliveira (UFV)
Orientadora: Gracia Regina Gonçalves (UFV)
Junot Díaz em seu livro Drown (1996), trata da masculinidade, abordando
o gênero num contexto marcado pelo uso do spanglish e indeterminação
discursiva, como elemento produtivo em seus textos.
Através do conto “Fiesta, 1980” que traz a figura de um garoto que além de
atormentado pelos conflitos relacionados a sua etnicidade e inserção social, é
também oprimido pela personalidade masculina do pai. No enredo de “Fiesta,
1980”, a família do protagonista vai a uma festa familiar.
O protagonista tem um problema de ordem psicofisiológica e não consegue
segurar o vômito quando viaja no carro do pai, provocando sua ira. Este é uma
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figura do masculino “padrão”, estereotipo do latino heterossexual, impaciente,
“beligerento” e infiel.
Ao longo da narrativa, o filho não enfrenta o pai, que não demonstra remorso,
por considerar ser esse um comportamento normal e esperado para seus
padrões. Irritado com o garoto, o proíbe de se alimentar na celebração, onde é
servida culinária típica dominicana.
O presente trabalho busca explorar a presença ou evocação da figura paterna,
como referência para o garoto, positiva e/ou negativa, em termos dos
estereótipos de classe social, gênero e etnia.
Palavras-chave: gênero, literatura caribenha, Junot Díaz
...............................................................................................................................
Orphanhood and mothering: a feminist reading of Wuthering Heights
Leonardo Barata Amaral - UEPA
Bruna Letícia Lima Pinto - UEPA
Supervisor: Sandra Mina Takakura - UEPA
Wuthering Heights (1847) is a classic of literature written by Emily Brontë
(1818-1848). Ellen Dean (Nelly) is the main narrator of the story and is also
considered to be “a general mother” or “foster-mother” and a nurturer, once she
is constantly feeding physically and culturally by interfering in the education of the
Earnshaws’ and Lintons’ progenies (GILBERT, GUBAR, 1984, p. 291).
Nevertheless, the power Nelly possesses is volatile/fugacious and inconstant,
since she observes her social situation in which she is immersed, as a servant
which belongs to the working class. Thus, some questions are raised such as: In
which moments Nelly assumes the role as servant and as a mother figure? What
is the relations between her position as a servant, the role as foster mother and
the politics of the body? This work aims at analyzing the character Nelly and the
transposition of the anxiety of the orphanhood conveyed in the novel under the
Feminist approach, in this sense, my work, based on the study of Gynocriticism
by Showalter (1989) and The Madwoman in the Attic by Gilbert and Gubar (1984)
aims at analyzing the different roles played by Nelly attempting to answers the
aforementioned questions.
...............................................................................................................................
O egoísmo nos contos O Amigo Fiel e O Gigante Egoísmo de Oscar Wilde
Lorena Oliveira Neves
Orientadora: Sharmilla O’ hana Rodrigues da Silva (UFPI)
O presente artigo tem como objetivo a análise dos contos O Amigo Fiel e
o Gigante Egoísta da obra O Príncipe Feliz: E Outros Contos escrito pelo
renomado escritor Oscar Wilde. A obra em questão foi primeiramente publicada
em 1888 direcionada ao público infanto-juvenil e teve como inspiração os filhos
do autor. Com base nela e no contexto vitoriano de extremismos morais que
norteavam vários âmbitos da sociedade daquela época, que proponho o estudo
do egoísmo como um dos principais vícios a serem evitados, sendo a literatura
um dos principais meios de comunicação e transmissão de modelos
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comportamentais a serem seguidos por todos. A partir daí e entendendo a
utilização de obras como transmissoras de valores é que proponho nos contos
primeiramente conceituar egoísmo (valor desprezado numa visão coletiva, ou,
seja, na sociedade) na literatura universal para em seguida mostrar a visão que
o autor oferece deste conceito nos dois contos.
Palavras-chave: egoísmo, extremismos morais, modelos comportamentais.
...............................................................................................................................
Lady Macbeth: Um estudo sobre o discurso do fingimento como
característica marcante dessa personagem.
Madalena Ferreira da Silva
Orientador: Marcus Vinícius
O presente trabalho visa à realização de um estudo sobre o discurso do
fingimento como característica marcante da personagem Lady Macbeth na obra
Macbeth, de William Shakespeare, mostrando como seu papel é determinante
no desenvolvimento da trama, através do discurso dissimulado, com o qual ela
induz seu marido a cometer um assassinato. Busco com essa pesquisa ampliar
o conhecimento sobre o conceito de fingimento discursivo e como ele é
desenvolvido nesta obra. Para a compreensão do papel de Lady Macbeth,
recorro a Análise do Discurso, em seu estudo sobre a língua como produção de
sentidos, desenvolvendo uma reflexão que vai além da frase, ou seja, levando
em conta as condições por meio das quais a linguagem é produzida e seu efeito
na narrativa. Nesse sentido, outras questões também são levantadas: o
fingimento está ligado ao ato da mentira e/ou da dissimulação? Até que ponto o
discurso pode ser considerado fingido? Autores como Orlandi (1999), Brandão
(1986) e Fiorin (1994) nos ajudarão na compreensão sobre os estudos da
Análise do Discurso. O objetivo dessa proposta é, também, refletir sobre o
estratagema utilizado pela personagem Lady Macbeth para obtenção de sua
ascensão ao trono e como isso pode ajudar a traçar o perfil psicológico da
personagem.
Palavras-chave: Análise do Discurso; fingimento; efeito.
…………………………………………………………………………………………….
Orlando em tradução: reflexões sobre identidade no romance de Virginia
Woolf em sua tradução por Cecília Meireles
Marília Dantas Tenório Leite (UFAL)
Orientadora: Ildney de Fátima Souza Cavalcanti (UFAL)
A obra Orlando – a biography (1928) de Virginia Woolf, traduzida no Brasil em
1948 por Cecília Meireles, traz a história de uma protagonista inicialmente
masculina que ao longo da narrativa, que cobre aproximadamente 200 anos de
sua vida, transforma-se em mulher. O trabalho em questão reflete sobre a fluidez
identitária (HALL, 2006) da personagem principal, partindo da perspectiva da
tradução como uma ponte entre línguas e culturas (PAES, 1990). Tomando a
figura do/a tradutor/a como a de um/a leitor/a especial, como trazido por Alberto
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Manguel em The History of Reading (1996), propõe-se a comparação e a análise
das mencionadas obras literárias. Através da seleção de trechos da obra por
Woolf e da obra relida por Meireles serão investigados os deslocamentos
significativos, também chamados “equivalências sem adequação” e
“correspondências sem identidade” (RICOEUR, 2011). Esses deslocamentos –
observados por meio de supressões e construções linguísticas e culturais –
encontrados na materialidade do texto traduzido se mostram capazes de trazer
novos sentidos ao romance.
Palavras-chave: tradução; Orlando; Virginia Woolf; Cecília Meireles.
...............................................................................................................................
Tolkien e suas influências para a criação do mundo ficcional no romance
O Senhor dos Anéis: a Sociedade do Anel.
Nayara Rocha Mendonça
Orientadora: Sharmilla O’hana Rodrigues da Silva (UFPI)
Este pôster tem por objetivo analisar a caracterização da Terra-Média
realizada por J. R. R. Tolkien em O senhor dos Anéis: A sociedade do anel a
partir do contexto sócio- histórico em que o autor viveu, identificando os possíveis
elementos dessa época no romance. O gênero de fantasia é dominado por sua
forma medievalista, especialmente desde o sucesso mundial da trilogia O Senhor
dos Anéis do escritor, professor e filólogo britânico John Ronald Reuel Tolkien,
mais conhecido como J.R.R. Tolkien. A narrativa do romance ocorre em um
tempo e espaço imaginário, denominado de Terra Média, que é um mundo
fictício inspirado no contexto histórico-social em que o escritor estava inserido,
mais especificamente, numa Europa. Os dados foram coletados através do
estudo e análise de fontes documentais capazes de fornecer dados atuais e
relevantes relacionados ao tema, e análise e discussão dos dados. Com esta
pesquisa, espero contribuir para uma melhor compreensão da literatura
fantástica e sua importância para o mundo da literatura através da obra O senhor
dos Anéis: A sociedade do Anel, de Tolkien.
Palavras-chave: Terra-Média; Influências; Literatura Fantástica; J.R.R. Tolkien;
O Senhor dos Anéis.
...............................................................................................................................
O monstro e o monstruoso em Frankenstein
Rennoly Grisnen Marques de Sousa
Orientador: Vinicius Macêdo Barreto de Negreiros
Este trabalho pretende analisar os personagens Dr. Victor Frankenstein e
sua criação (sem nome), do livro Frankenstein de Mary Shelley, para buscar
identificar em que aspectos monstruosos em tais personagens, tanto pela visão
estética (na qual monstro é aquela criatura que tem a aparência feia e causa
sensação de estranhamento ao ser humano) quanto pelas ações praticadas por
eles (que, em sua maioria, são pecados e/ou vícios humanos elevados ao
extremo, como a ira, a vaidade, a ambição etc.). Como ponto de partida desse
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trabalho, iremos apresentar algumas definições do que é um “monstro”, que
características físicas tornam um ser em monstro e que ações podem ser
consideradas monstruosas. Outra etapa será entender a utilidade do monstro em
uma obra literária, o que eles representam e sua importância. A partir desse
ponto analisaremos as características dos personagens, Dr. Frankenstein e a
sua criatura, e veremos se suas aparências e suas ações são, de fato,
monstruosas. E por fim, o entendimento do papel desses personagens, (um
cientista tentando criar vida e um monstro criado desses experimentos), será de
grande importância para observar a função do monstro na literatura num
contexto de avanço cientifico, como na sociedade inglesa do século XIX.
Palavras-Chave: Monstro, Ações Monstruosas, Frankenstein.
...............................................................................................................................
Frankenstein : as interfaces entre a narrativa gótica e o ensino de inglês
Ringo Star de Holanda Cavalcante (UFAL)
Orientadora: Ildney de Fátima Souza Cavalcanti (UFAL)
O trabalho apresenta reflexões sobre caminhos em direção a aulas de inglês
mais diferentes, ricas e atraentes, incorporando aspectos gerais da língua em
interface com a literatura. Nessa perspectiva, a literatura é um elemento
importante, pois se configura como uma forma de expressão capaz de gerar
benefícios para o ensino de inglês por abrir espaço para a exploração de
elementos culturais, literários e linguísticos (CAVALCANTI, 2003), além de
manifestar-se em diferentes suportes. Como ilustração, será utilizada a narrativa
gótica Frankenstein (1818), de Mary Shelley, em intertexto com o filme
Frankenweenie (2012), de Tim Burton, como ponto de partida para uma proposta
metodológica para sala de aula. Serão expostas as justificativas para a escolha
da temática do gótico em literatura, do gênero narrativo e dos diferentes suportes
(o romance em sua forma canônica e sua releitura fílmica). Abordar a literatura
nestas duas expressões abre possibilidades para discussão sobre gêneros
narrativos, mais próximos de nós pela habilidade humana de contar e
reconhecer. Refletirei também sobre as relações entre a narrativa do romance
e os elementos adicionais da composição fílmica, como a imagem visual e o som
(DICK, 1998). A abordagem de leitura privilegiada enfoca a justaposição entre
aspectos culturais, literários e linguísticos, acima mencionados. Os resultados
parciais demonstram que a literatura pode ajudar a cumprir alguns dos objetivos
da disciplina de língua estrangeira conforme previstos nos PCNs, além de
promover um maior engajamento entre leitores/as e textos.
Palavras-chave: Literatura. Ensino de inglês; Gótico.
...............................................................................................................................
.
Apolíneo e Dionisíaco em: Um Bonde Chamado Desejo de Tennessee
Williams
Thiago Victor da Silva Oliveira
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Neste trabalho propomos refletir sobre a maneira que as personagens
Blanche e Stella DuBois da peça: Um bonde chamado Desejo de Tennessee
Williams são apresentadas, partindo de um aporte filosófico, utilizando conceitos
consagrados por Nietzsche, Apolíneo e Dionisíaco, trazendo uma nova
perspectiva ao drama americano do século XX, aproximando os universos de
Tennessee Williams e Nietzsche gradualmente através de perspectivas
antropológicas, morais e psicológicas. Nosso objetivo é de mostrar a
possibilidade de uma fusão de horizontes; o que propomos é um diálogo entre
as duas áreas de pesquisa, tentando entender a obra em questão por uma ótica
diferenciada, levando em consideração o contexto histórico de produção da obra
e os aportes teóricos que apresentamos quanto aos conceitos Nietzschianos
supracitados e à historicidade do termo Tragédia.. Através das análises e
reflexões feitas notamos uma confluência de ideias entre o teatro de Tennessee
Williams e a primeira fase da filosofia de Nietzsche, que é fortemente destacada
ao usarmos os conceitos Apolíneo e Dionisíaco como chaves de leitura,
percebendo a silhueta há muito perdida do herói trágico.
Palavras-Chave: Tragédia Moderna, Tennessee Williams, Nietzsche
…………………………………………………………………………………………….
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 Aeroporto Zumbi dos Palmares (82) 3214-4000










Easy Taxi APP
Unitaxi - (82) 33204000
Super Taxi - (82) 33201982
Rádio Taxi - (82) 21235555

 SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) – 192
 HGE – Rua Dr Jorge Lima, Trapiche da Barra
(82) 33153293
 Hospital Arthur Ramos – Rua Hugo Correa Paz 253, Gruta
de Lourdes - (82) 21237000
Hospital do Açúcar - Av. Fernandes Lima, S/N - Farol (82) 3218-0100
Unimed - Av Dom Antônio Brandão, 395 - Farol - (82) 2122-3000
Santa Casa de Misericórdia - Rua Barão de Maceió, 288 – Centro
(82) 2123-6000
Polícia Militar - 190

Sugestões de restaurants próximos ao evento:

CARNES
 Kebab’s Grill – Av. Doutor Antônio Gomes de Barros 221, Jatiuca (82) 3021-5022
 Churrascaria do Bigode – Av. Eng. Paulo Brandão Nogueira 61, Jatiúca
(82) 3231-3347
 Ben Tomé - Rua Artagnan Martins Reis 160, Jatiúca (82) 3235-3003
 Casa da Picanha - Av. Dr. Antônio Gomes de Barros 702, Jatiúca (82) 33555339
 Gratto – Av. Pio XII 523, Jatiúca (82) 3377-3388
 Outback – Parque Shopping Maceió

COZINHA BRASILEIRA
 Divina Gula (comida mineira) - Av. Eng. Paulo Brandão Nogueira 85, Jatiúca
(82) 3235-1016
 Parmegiano – Rua José luiz Calazans 44, Jatiúca – (82) 33259495
 Canto da Boca – Rua Ferroviário Manoel Gonçalves Filho 80, Mangabeiras (82)
33257346
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 Akuaba (comida baiana) Rua Ferroviário Manoel Gonçalves Filho.06 - Jatiúca,
Maceió - AL, 57035-852
 New Hakata (brasileira e japonesa)– Av. Eng. Paulo Brandão Nogueira, Jatiúca
(82) 3325-6160

COZINHA INTERNACIONAL
 Wanchako (comida peruana) - Rua São Francisco de Assis 93, Jatiúca (82)
3311-9750
 Massarela (comida italiana) - Rua José Pontes de Magalhães 271, Jatiúca (82)
3325-6000
 Tanuki (comida japonesa) - R. Miguel Alcides de Castro, Jatiúca (82) 3023-1427
 Takê (comida japonesa) – Av. Silvio Carlos Vianna, 1731 Ponta Verde
 (82) 3337-0253

FRUTOS DO MAR
 Peixarão Av. Dr. Júlio Marques Luz, 50 - Jatiúca Maceió - AL
 Imperador dos Camarões - Av Dr Antônio Gouveia 21, Pajuçara (82) 3325-7011

VEGETARIANO e NATURAL
 Ser Afim - Rua Paulina Maria de Mendonça 141, Jatiúca (82) 33133155
 Manga Rosa - Rua Bancário Rady Gusmão do Nascimento 488 s 4 – Jatiuca,
(82) 3235-4313
 DNA natural Rua Professora Maria Ester da Costa Barros, n 222 - Jatiúca
(82) 3432-7371

PIZZA
 Armazém Guimarães Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros 188, Jatiúca
(82) 3325-4545
 Bendita Massa R. José Júlio Sawer 337, Jatiúca (82) 3223.0909

SELF-SERVICES
 Sueca comedoria - Av. Dr. Antônio Gouveia 1103, Pajuçara (82) 3327-0359
 Alecrim - Rua Deputado José Lages 469 , Ponta Verde (82) 3231-0320
 Bodega do Sertão (cozinha regional) Av. Dr. Júlio Marques Luz 62, Jatiúca
(82) 3327-4446
 Manjericão R. Dep. José Lages, 545, Maceió - AL, 57035-330 (82)3231-2930

O PARQUE SHOPPING MACEIÓ fica bem próximo ao evento e tem uma boa
praça de alimentação com vários restaurantes
Av Comendador Gustavo Paiva 5945, Cruz das Almas
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