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PROGRAMAÇÃO 
  
MANHÃ: Auditório E-1 
 
9h – Abertura do evento  
  
9h30 às 10h30 – Comunicações (Sessão I)  
A game of tick-tack: humor e sexo nas peças-problema de Shakespeare 

Leonardo Augusto de Freitas Afonso (Mestrando, UFRJ)  

“A quem o Céu e o Inferno mandam vingar-se": um estudo dos discursos de vingança  

em "Amleth" e "Hamlet"  

Tiago Quintana (Mestrando, UFRJ)  

O humor em cena: as personagens cômicas shakespearianas   

Erika de Freitas Coachman (Doutoranda, UFRJ) 

Hamlet em tradução/adaptação para o cinema brasileiro: um olhar antropofágico 

Marcel Alvaro Amorim (Doutorando, UFRJ)  

  
10h30 às 10h50 – Discussão  
  
10h50 às 12h00 – Comunicações (Sessão II)  
Nós da/na trama docente. Um estudo colaborativo e de intervenção sobre o uso da 

linguagem nas aulas de História  

Danuse Pereira Vieira (Doutoranda, UFRJ)  

(Sobre)viver, rasgar-se e remendar-se: a dramatização de textos literários na escola 

como ressignificação de lugares  

Tiago Cavalcante da Silva (Doutorando, UFRJ)  

Fulano y su pandilla: tiras de reexistência no ensino de espanhol  

Valdiney da Costa Lobo (Doutorando, UFRJ)  

  

12h00 às 12h20 – Discussão  

12h20 às 13h30 – Almoço  
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TARDE: Auditório C-3 

 

13h30 às 14h50 – Comunicações (Sessão III)  

A construção da capacidade de leitura em língua materna no ambiente virtual 

Simone Fernandes do Nascimento Domingos (Mestranda, UFRJ)  

O gênero discursivo digital fanfiction e os escritores fãs de ficção  

Bianca Jussara Borges Clemente (Doutoranda, UFRJ)  

O papel do conhecimento metassintático na construção de uma metodologia de 

ensino/aprendizagem de leitura  

Natalia de Lima Nobre (Doutoranda, UFRJ)  

Etnografia virtual: pressupostos teóricos e metodológicos  

Daniel de Augustinis Silva (Doutorando, UFRJ) 

Engajamento no aprendizado de língua estrangeira com uso de recursos digitais  

Luciana Nunes Viter (Doutoranda, UFRJ)  

 

14h50 às 15h10 – Discussão  

  

15h10 às 16h30 – Comunicações (Sessão IV)  

Autonomia como elemento de esperança e transformação social: crenças de professores 

sobre seu papel como educadores  

Camila da Silva Chaves (Mestranda, UFRJ)  

Repensando fronteiras disciplinares na escola pública  

Claudia Maria Vasconcelos Lopes (Doutoranda, UFRJ)  

Aprendizagem de língua estrangeira e tecnologia: o desenvolvimento da autonomia do 

aprendiz na plataforma de aulas colaborativas "Educopédia"  

Gleicson Fialho Sales (Mestrando, UFRJ)  

Ensino de inglês e (multi)letramento crítico: produção de material didático para um 

curso de turismo   

Flávia Silveira Dutra (Doutoranda, UFRJ)  

A autonomia como um instrumento de sustentação de graduandos de língua inglesa em 

superação no contexto de uma instituição privada  

Edson de Siqueira Estarneck (Doutorando, UFRJ)  

 

16h30 às 16h50 – Discussão  
  
16h50 – Encerramento  
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Profª Drª Eliana Crispim Franca Luquetti (UENF)   
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Danuse Pereira (Doutoranda, UFRJ)  
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Luciana Viter (Doutoranda, UFRJ)  
Tiago Quintana (Mestrando, UFRJ) 
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RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES  
  

A autonomia como um instrumento de sustentação de graduandos de língua inglesa em 

superação no contexto de uma instituição privada   

Edson de Siqueira Estarneck (Doutorando, UFRJ)  

  

A pesquisa que apresento diz respeito ao contexto de formação de professores em um 

curso de Licenciatura Português-Inglês em uma instituição privada. Ela se volta para 

compreender como alguns poucos graduandos com bagagem na língua de estudo abaixo do 

que é usado nas interações do curso conseguem se manter nele até se formarem, obtendo 

simultaneamente uma formação sobre a língua e ainda aprendê-la. A inspiração 

norteadora deste trabalho reflete que, para estes, ser autônomo é condição inevitável 

para conquistar sua formação, uma vez que, sem uma atuação mais responsável por sua 

trajetória de estudo, o fracasso é consequência natural. Refletindo sobre essas condições, 

partindo da compreensão sobre a diversidade atestada e divulgada por estudiosos sobre a 

noção de autonomia (BENSON, 1987; OXFORD, 2003) e assumindo a ideia de que para 

compreendê-la é preciso levar em conta o contexto em que é reconhecida (BENSON, 2006; 

NICOLAIDES, 2013), busco evidenciar, através de pesquisa narrativa (BASTOS; SANTOS, 

2013), qual é o sentido de autonomia que se aplica ao contexto apresentado de 

graduandos que se qualificam com letramentos na língua de estudo aquém do que 

demanda a prática do curso. O objetivo é dar inteligibilidade à vertente da autonomia dos 

sujeitos investigados, evidenciar aspectos motivacionais pelos discursos a que tais 

indivíduos estão submetidos e analisar a construção de suas identidades a partir do 

desenvolvimento linguístico da língua estrangeira de estudo a fim de permitir reflexões 

sobre o aspecto de inclusão/exclusão das estruturas institucionais de ensino superior e das 

ações de formação acadêmico-profissional de ensino universitário.  

  

A construção da capacidade de leitura em Língua Materna no ambiente virtual   

Simone Fernandes do Nascimento Domingos (Mestranda, UFRJ)  

  

A concepção sócio-histórica da linguagem e aprendizagem nos permite compreender o 

desenvolvimento do indivíduo a partir de suas interações com o ambiente em que está 

inserido. De acordo com tais pressupostos, o modo como cada um se desenvolverá é 

particular e único, a depender das características do meio social em que se encontra e da 

maneira como a relação entre homem e o espaço social é construída. Além disso, segundo 

Vygotsky (1930/2007), a ação do homem no mundo tem como consequências não só 

mudanças nesse ambiente, mas também interferências físicas e psicológicas no agente. 

Tomando como base esse pressuposto, é importante destacar que a presente pesquisa 

objetiva analisar como os alunos em fase inicial do curso de Letras se relacionam com o 

ensino-aprendizagem de Língua Materna em um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Na 

presente pesquisa, me apoio em uma concepção bakhtiniana ([1953] / 2003) sobre 

“gênero do discurso”, e organizo a sequência didática, nas concepções de Schneuwly e 

Dolz et al (2004) e também de Cristovão e Stutz (2011) para a didatização dos gêneros 

"artigo de divulgação científica", "artigo de opinião" e "entrevista".  
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A game of tick-tack: humor e sexo nas peças-problema de Shakespeare  

Leonardo Augusto de Freitas Afonso (Mestrando, UFRJ)  

  

O trabalho se dedica a analisar o uso de humor sexual por Shakespeare nas três peças-

problema, também chamadas comédias sombrias: Troilus and Cressida, All's Well That 

Ends Well e Measure for Measure. Para isso, o primeiro capítulo analisa a literatura sobre 

riso e comicidade; o segundo apresenta o contexto da modernidade nascente em questões 

sexuais e também um panorama do uso de obscenidade na obra dramática do poeta. Os 

três capítulos seguintes se dedicam a cada uma das peças, apresentando a linguagem 

sexual não cômica e comentando seus usos cômicos.  

  

“A quem o Céu e o Inferno mandam vingar-se": um estudo dos discursos de vingança  

em "Amleth" e "Hamlet"  

Tiago Quintana (Mestrando, UFRJ)  

  

Narrativas sobre vinganças têm sido recorrentes ao longo da História e em diversas 

culturas. Existe um elemento comum a enredos sobre vinganças que possivelmente explica 

essa longevidade: a incapacidade da sociedade representada na obra de aplicar suas leis e 

fazer justiça, isto é, de compensar de alguma forma o mal sofrido por personagens da 

trama. Diante dessa falha, o vingador toma para si o poder de retaliação normalmente 

reservado às autoridades (em quaisquer formas que assumam no contexto da história) e 

retribui o dano causado; com isso, o leitor ou espectador se regozija ao ver que a Justiça 

pode ser feita mesmo quando cerceada por um sistema corrupto ou inepto, uma espécie 

de catarse que, em vez de purgar os sentimentos de piedade e terror do público, purga a 

raiva e o ressentimento. O objetivo da pesquisa é estudar os contextos socioculturais da 

narrativa sobre Amleth (parte da obra medieval do séc. XIII "Gesta Danorum") e da 

tragédia elisabetana do séc. XVII "A trágica história de Hamlet, príncipe sobre Hamlet” 

para então prosseguir às análises de discurso das mesmas a fim de se estudar a maneira 

como o ato da vingança é construído nas práticas social, textual e discursiva dessas 

histórias. 

 

Aprendizagem de língua estrangeira e tecnologia: o desenvolvimento da autonomia do 

aprendiz na plataforma de aulas colaborativas “Educopédia” 

Gleicson Fialho Sales (Mestrando, UFRJ)  

 

A sala de aula contemporânea tem sido marcada paulatinamente pela introdução do que se 

convencionou chamar de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs), 

ressignificando o ensino-aprendizagem de L2. A globalização, um dos fatores responsáveis 

por tal fato, entendida em linhas gerais como um processo que tem tornado o mundo mais 

interconectado (HALL, 2005, p. 67), modifica as relações interpessoais ao diminuir as 

distâncias e extirpar as fronteiras nacionais. Dessa forma, as demandas atuais de ensino 

convergem para novos contextos permeados por avanços, questionamentos e desafios no 

tocante ao design educacional e à confluência de paradigmas emergentes (FREIRE, 2009, p. 

13). A autonomia sociocultural (OXFORD, 2003) passa, então, a ser termo chave nessa nova 

perspectiva ao ser utilizada como uma espécie de ferramenta para uma aprendizagem mais 

eficaz (BENSON, 1997). Assim, o uso de comunidades de prática (LAVE & WENGER, 1991) na 
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realidade escolar proporciona investigar neste trabalho como as novas tecnologias 

influenciam os conteúdos/atividades ministrados em uma experiência híbrida de ensino-

aprendizagem na sala de aula de língua estrangeira da rede pública de ensino do município 

do Rio de Janeiro. Tal experiência visa desenvolver a autonomia do aluno a partir de 

interações com o par mais competente (VYGOTSKY,1984), utilizando recursos multimodais 

da plataforma de aulas colaborativas digitais “EDUCOPÉDIA”.  

 

Autonomia como elemento de esperança e transformação social: crenças de 

professores sobre seu papel como educadores  

Camila da Silva Chaves (Mestranda, UFRJ)  

  

A ideia de autonomia não se restringe ao plano individual, pelo contrário, engloba também 

o plano sociocultural, entendendo a educação como “um ato de intervenção no mundo” 

(FREIRE, 1996, p.109). Nesta perspectiva, o elemento esperança é essencial para se 

afastar da “educação como reprodução” e se aproximar dessa ideia de “educação como 

transformação” (VIEIRA, BARBOSA, PAIVA e FERNANDES, 2003, p. 219). A autonomia de 

professores, portanto, pode ser compreendida como processo de desenvolvimento de 

competências tanto individuais quanto sociais que terão como objetivo contínuo a 

promoção de mentes autodeterminadas, questionadoras e criticamente conscientes (tanto 

as suas como a de seus aprendizes), visando transformações sociais dentro e fora do 

ambiente escolar. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar quais são as crenças de 

professores de uma escola pública da cidade do Rio de Janeiro sobre seu papel em sua 

comunidade de prática como membros autodeterminados, engajados socialmente e 

críticos, através de uma visão da educação como meio de desenvolver emancipação e 

transformação social, buscando compreender como estas crenças se relacionam com o 

desenvolvimento de sua autonomia.    

  

Engajamento no aprendizado de língua estrangeira com uso de recursos digitais  

Luciana Nunes Viter (Doutoranda, UFRJ)  

  

As inevitáveis mudanças provocadas pela evolução das tecnologias de informação e 

comunicação implicam mais do que a mera apropriação de habilidades para sua utilização 

por parte de estudantes e mestres. Desejando contribuir com essas discussões, proponho, 

no presente trabalho, investigar o engajamento de estudantes para a aprendizagem de 

língua inglesa no contexto de um curso oferecido em uma instituição pública de educação 

profissional no qual se buscou integrar a utilização de tecnologias digitais às demais 

práticas regulares dos estudantes. Para tanto, proponho uma pesquisa de intervenção de 

natureza colaborativa orientada pelos paradigmas do interpretativismo crítico (LIBERALI, 

2010; MAFRA; COSCARELLI, 2013; MAGALHÃES, 2007, MATTOS, 2011), buscando responder 

às seguintes questões de pesquisa, a partir das percepções dos participantes da 

investigação: quais preferências/necessidades desses estudantes com relação ao seu 

processo de aprendizagem com uso de recursos digitais foram evidenciadas e atendidas 

durante o processo de intervenção? Em quais das atividades propostas os estudantes se 

engajaram com maior intensidade/melhores resultados? Por quê? O arcabouço teórico da 

investigação foi construído a partir de estudos sobre o engajamento discente (FREDRICKS; 

BLUMENFELD; PARIS, 2004; PARSONS; TAYLOR, 2011; RESCHLY; CHRISTENSON, 2012; 
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TROWLER, 2010) e os resultados preliminares apontam para a preferência dos aprendizes 

por processos de ensino-aprendizagem mais personalizados e destacam a importância do 

papel dos pares mais competentes e do professor como mediadores na integração de 

recursos digitais em um contexto híbrido de aprendizagem de língua estrangeira.  

  

Ensino de inglês e (multi)letramento crítico: produção de material didático para um 

curso de turismo   

Flávia Silveira Dutra (Doutoranda, UFRJ)  

  

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de elaboração de materiais 

didáticos para aulas de ensino e aprendizagem de inglês em um curso de turismo, para 

turmas do Ensino Médio Integrado, a partir da perspectiva dos (multi)letramentos críticos. 

Entendo, neste estudo, materiais didáticos em uma perspectiva ampla que abrange “tanto 

textos quanto tarefas para a aprendizagem de línguas: textos apresentados aos alunos em 

folhas, áudio ou imagem, e/ou exercícios e atividades baseados em tais textos” (Harwood, 

2010:03). Defendo uma proposta de ensino e aprendizagem de inglês para a 

contemporaneidade, a partir da perspectiva dos (multi)letramentos críticos, por 

compreender que o aprendiz deve envolver-se em práticas de letramentos que 

reconheçam e promovam o engajamento com questões sociais, políticas e identitárias, 

entendendo a língua como uma forma de agir socialmente para questionar, negociar e 

mudar sua realidade, em um mundo cada vez mais multissemiotizado, e cultural e 

linguisticamente plural e híbrido (Kalantzis & Cope, 2012). Alinhadas a essa perspectiva, 

ancoro-me nas teorias críticas para a adaptação e produção de materiais didáticos 

propostas por Kullman (2012) e Tomlinson & Masuhara (2012). Dessa forma, busco, por 

meio da produção desses materiais didáticos, promover práticas críticas e reflexivas de 

uso da língua que contribuam para a formação de aprendizes não apenas para o mercado 

de trabalho na área do turismo, mas, sobretudo, para uma formação que corresponda às 

demandas e práticas sociais do mundo contemporâneo.  

  

Etnografia virtual: pressupostos teóricos e metodológicos  

Daniel de Augustinis Silva (Doutorando, UFRJ)  

  

Esta apresentação busca apresentar e discutir os pressupostos teórico-metodológicos de 

uma etnografia virtual com base em Hine (2000), Kozinets (2010), Marcus (1995) e 

Guimarães Jr (2000) e mostrar como essas discussões têm influenciado meu trajeto de 

pesquisa. Serão problematizadas as noções de ética, comunidade, viagem, encontro, 

espaço, autenticidade, representação, e comunicação mediada por computador, que 

levam muitos teóricos a acreditar que uma etnografia tradicional, ie, presencial, é mais 

autêntica que uma etnografia virtual. Entendo que a conceituação tradicional dessas 

noções se amparam em entendimentos modernistas de como as pessoas se organizam. 

Baseado em um olhar contemporâneo (BAUMAN, 1992; 2000), enquadro os meus dados 

como índices de mudanças na sociedade que precisam ser compreendidas por novas 

metáforas, em que a noção de comunidade, em vez de ser entendida como uma entidade 

homogênea e bem marcada por limites espaciais, pode ser compreendida como uma 

organização contingente caracterizada pelo compartilhamento de afinidades (GEE, 2003; 

2004), e cuja existência é frequentemente efêmera. A problematização dessas noções 
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inevitavelmente impele os pesquisadores a questionarem também a noção de contexto, o 

qual é entendido como parcialmente determinado pelos significados que circulam local e 

imediatamente nas interações, e parcialmente determinado por discursos que circulam de 

forma mais ampla e que estruturam as sociedades de forma desigual.  

  

Fulano y su pandilla: tiras de reexistência no ensino de espanhol  

Valdiney da Costa Lobo (Doutorando, UFRJ)  

  

Essa comunicação tem como objetivo apresentar uma pesquisa de doutorado em 

andamento no PIPGLA (UFRJ) sobre a elaboração de tiras de reexistência e sua 

apropriação nas aulas de língua espanhola do Coluni - UFF. Como aporte teórico, utilizo os 

pressupostos teóricos de Hall (2006), Silva (2010), Ozella (2003) e Bock (2007) acerca de 

questões identitárias. Além disso, uso a concepção de gênero discursivo (BAKHTIN, 1997) 

tiras em quadrinhos (RAMOS, 2009). Na primeira etapa, há a produção de tiras em 

quadrinhos bilíngues da “Turma do Fulano” / Fulano y su pandilla. Nelas, o personagem 

principal é um adolescente negro e marginalizado, com um posicionamento crítico sobre 

diversos acontecimentos do cotidiano latino-americano, inclusive sobre o racismo, a partir 

do diálogo com personagens hispano-falantes. Por isso, o foco é a problematização do 

preconceito étnico-racial por meio do empoderamento das vozes do Sul (MOITA LOPES, 

2006) dos personagens das tiras. Na segunda etapa, realizo uma proposta pedagógica com 

as tiras supracitadas em uma turma de terceiro ano do Ensino Médio do Coluni-UFF, com 

os seguintes objetivos: fomentar um ensino de língua espanhola antirracista (FERREIRA, 

2012); legitimar práticas de letramentos de reexistência (SOUZA, 2011) e ressignificar o 

posicionamento de vozes dissidentes na América Latina (KLEIMAN, 2013). Por fim, realizo 

uma pesquisa-ação (FRANCO, 2005) com os discentes, a fim de que possam se empoderar 

de discursos antirracistas por meio de posicionamentos reflexivos e críticos. Como 

considerações preliminares, observo o empoderamento discursivo dos alunos a partir de 

profícuas discussões no ambiente escolar.  

   

"Hamlet" em tradução/adaptação para o cinema brasileiro: um olhar antropofágico 

Marcel Alvaro Amorim (Doutorando, UFRJ)  

  

Essa apresentação tem como foco a análise uma adaptação fílmica da peça "Hamlet" 

(16001601), de William Shakespeare, produzida no Brasil. Meu objetivo é analisar como 

esse drama foi recriado após sua integração, por meio do texto cinematográfico 

mencionado, na sociedade, língua e cultura brasileiras. Argumento que o filme "A herança" 

(1970), de Ozualdo Candeias, mais que uma tradução intersemiótica, é um trabalho 

intertextual e uma tradução/adaptação transcultural de uma das mais populares tragédias 

shakespearianas. Para a realização do estudo aqui delineado, me baseio num enquadre 

teórico que consiste nas Teorias da Adaptação de norte dialógico e intertextual e na 

apropriação que proponho da Antropofagia, conceito amplamente difundido a partir do 

movimento modernista da arte brasileira. Essa abordagem teórica se alinha aos paralelos 

que pretendo traçar entre a tragédia "Hamlet", o filme brasileiro e a crítica assimilação de 

elementos culturais que este desempenha em ordem de reinterpretar a peça 

shakespeariana para terras ditas estrangeiras.  
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Nós da/na trama docente. Um estudo colaborativo e de intervenção sobre o uso da 

linguagem nas aulas de História  

Danuse Pereira Vieira (Doutoranda, UFRJ)  

  

A pesquisa de doutoramento em foco é etnográfica/colaborativa (MAGALHÃES,1994) e  

surgiu a partir de dois estudos anteriores, a dissertação de mestrado de VIEIRA (2011) e o 

projeto PLIEP. Ao partir da premissa de que a visão que um educador tem sobre a própria 

prática educacional pode se (re)elaborar a partir de sua colaboração e participação em 

projetos de pesquisas acadêmicas, o presente estudo objetiva destacar o processo de (re) 

construção e transformação do conhecimento orientado pela linguagem. A pesquisa em 

curso visa desenvolver com um professor regente de História da Rede Estadual do RJ um 

processo de reflexão e (re)elaboração de ações didáticas perpassadas por práticas de 

linguagem. A base teórica utilizada para análise de dados passará pelo quadro teórico 

Bakhtin, Vygotsky e Fairclough. 

  

O gênero discursivo digital fanfiction e os escritores fãs de ficção  

Bianca Jussara Borges Clemente (Doutoranda, UFRJ)  

  

A cultura da convergência Henry Jenkins (2009) apresenta uma teorização sobre o 

consumo da cultura e a intervenção do fã de ficção de forma ativa. Esse fã de ficção 

também participa da construção discursiva e, adiciona novos elementos às obras originais 

consumidas pelos fandons (reinos de fãs de ficção). As intervenções discursivas em meio 

digital são variadas, todavia, uma dessas intervenções é chamado de gênero discursivo 

digital fanfiction.  A articulação em reinos de ficção (fandom) facilita a interação entre os 

fãs de ficção, além disso, as ações como compartilhar, (re)criar histórias e debater sobre a 

obra original resultando assim nos desdobramentos e enredos das fanfics (narrativas 

elaboradas por fãs escritores de ficção). Os espaços dos fandons são construídos em 

plataformas digitais, blogs e redes sociais online. Isso posto, essa comunicação se propõe a 

apresentar o gênero discursivo digital fanfiction e as interações entre os fãs de ficção nas 

plataformas digitais (repositório de histórias), como também, as estratégias discursivas e o 

código de conduta compartilhado nesses espaços virtuais. O arcabouço teórico desta 

pesquisa de Doutorado perpassa pela Linguística Aplicada Indisciplinar, o construto sobre 

dialogismo e intertextualidade de Bakhtin e os processos de entextualização Bauman e 

Briggs (1990) e Jan Blommaert (2005; 2014) da Sociolinguística, além do suporte teórico 

sobre o Ciberespaço e a Cibercultura.  

  

O humor em cena: as personagens cômicas shakespearianas   

Erika de Freitas Coachman (Doutoranda, UFRJ)  

  

Estudar a comicidade das personagens do teatro de Shakespeare significa debruçar-se 

sobre um objeto multifacetado: por um lado, entender como elas provocam o riso nos 

permite lançar um olhar mais profundo sobre a subjetividade das personagens e sobre o 

significado da peça como um todo. Por outro, a análise do humor presente na obra nos 

leva à compreensão dos atravessamentos sociais e culturais característicos do contexto de 

produção, que tornavam este ou aquele comportamento risível. Portanto, é necessário 

enfrentar desafios em duas frentes – uma delas diz respeito à investigação de elementos 
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internos da peça. A outra está ligada ao desafio de situar as obras investigadas no 

contexto social do qual emergiram, a fim de esclarecer sua relação com valores e 

convenções sociais de seu tempo. Ao lançar um olhar múltiplo sobre as personagens 

cômicas shakespearianas, este estudo busca tecer reflexões relevantes sobre suas 

identidades e sobre a forma como produzem o humor.  

  

O papel do conhecimento metassintático na construção de uma metodologia de 

ensino/aprendizagem de leitura  

Natalia de Lima Nobre (Doutoranda, UFRJ)  

  

O ensino da leitura, desde há muito, tem sido uma importante questão linguística, 

educacional e social. Em resposta a esse quadro, nas últimas três décadas, tem crescido o 

número de pesquisas sobre o ensino de escrita e de leitura, alinhadas a diversos modelos 

teóricos. Entretanto, muitos desses modelos teóricos se mantêm na linearidade textual, ou 

seja, dão excessiva importância à estrutura linguística. Outros fazem o mesmo com o 

contexto de uso da língua. E mesmo os modelos que se voltam para os aspectos cognitivos, 

tomam a cognição como uma atividade puramente mental, interna, atividade de uma 

mente “sem corpo” e “dessituada”. A implicação da transposição didática de pesquisas 

baseadas nas abordagens acima citadas é a separação estanque e/ou desproporcional 

valorização da língua, dos seus contextos de uso e/ou dos seus usuários. Tal articulação 

deficiente dos componentes do processo de construção de sentidos para e pela linguagem, 

acaba por prejudicar o desenvolvimento proficiente da competência leitora em contextos 

escolares, tratando a leitura como mera decodificação ou livre inferência. Sob a 

perspectiva da Linguística Cognitiva e dos estudos sobre metacognição, pretendemos 

analisar se e como o trabalho de apropriação consciente e o gerenciamento do próprio 

conhecimento linguístico por parte do aluno, ou seja, um desenvolvimento 

metalinguístico, no que diz respeito especificamente às relações interfásicas e à estrutura 

argumental, possibilitariam um desenvolvimento e melhoria do ensino de leitura.  

 

Repensando fronteiras disciplinares na escola pública  

Claudia Maria Vasconcelos Lopes (Doutoranda, UFRJ)  

  

A formação continuada que almeja capacitar os docentes a navegar por práticas de 

letramento cada vez mais inter e indisciplinares e a ótica de educação como ato 

responsável preconizada por Bahktin (SZUNDY, 2014) têm sido objeto de pesquisa 

amplamente problematizado e abordado em diversas esferas acadêmicas que se ocupam 

da melhoria na educação pública. A presente comunicação tem como objetivo buscar 

compreender em que medida três docentes responsáveis por diferentes disciplinas em uma 

escola pública do subúrbio do Rio de Janeiro encontraram obstáculos na tessitura de um 

projeto interdisciplinar intitulado Manual de sobrevivência, fruto do último módulo de um 

projeto de formação continuada intitulado PLIEP. Para tanto, além dos pressupostos de 

multiletramentos (GEE, 2000), este estudo convoca a pesquisa colaborativa na perspectiva 

de Coulter (1999),  a partir de uma perspectiva pós-moderna (HALL, 2000) e  acreditando 

que a linguagem opera de maneiras diferentes em contextos diversos.  

(BLOMMAERT, 2005).  
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(Sobre)viver, rasgar-se e remendar-se: a dramatização de textos literários na escola 

como ressignificação de lugares  

Tiago Cavalcante da Silva (Doutorando, UFRJ)  

  

Sendo a literatura expressão artística poderosa, uma vez que nos permite transfigurar, em 

discurso, o real, mostra-se de suma importância sua exploração em sala de aula por meio 

de uma perspectiva pedagógica situada, que privilegie a carga de vida que no texto 

literário arqueja, propiciando ao educando outras possibilidades de ver, compreender, 

sentir e se colocar, de modo ético, na sociedade complexa de que é ser responsivo e 

responsável.  Nesse sentido, desenharam-se, numa escola privada carioca, localizada na 

Zona Sul do Rio de Janeiro, os projetos “Quem sou eu pra te cantar, favela?” e “Capitães 

do Asfalto”. Integrando disciplinas como Música, História e Literatura, buscou-se conduzir 

discentes de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II a reelaborarem, por intermédio dos 

livros "Claraboia", de Adriana Kairos – escritora do Complexo de favelas da Maré –, e 

"Capitães da Areia", de Jorge Amado, o modo como entendem e se implicam na tensa 

sociedade carioca, assinalada pela desigualdade, pela violência e por um duro processo de 

favelização, que estereotipa os habitantes de espaços populares. Nesse sentido, 

investigou-se a dramatização como um recurso didático interessante à ressignificação dos 

lugares sociais dos alunos no trabalho com as referidas obras literárias.    

  

  

  


