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Coordenação do GT: 
Profª. Drª. Fátima Cristina da Costa Pessoa (Coordenadora) 
Prof. Dr. Bruno Rêgo Deusdará Rodrigues (Subcoordenador) 
 

1. Integrantes do GT e Filiação institucional: 

 
1.1 Membros efetivos: 
Prof. Dr.Anselmo Pereira de Lima (UTFPR) 
Prof. Dr.Bruno Rêgo Deusdará Rodrigues (UERJ) 
Profª. Drª.Clarissa Rolim Pinheiro Bastos (PUC-Rio) 
Prof. Dr.Décio Rocha (UERJ) 
Profª. Drª.Del Carmen Daher (UFF) 
Prof. Dr.Ernani Cesar de Freitas (UPF) 
Profª. Drª.Fátima Cristina da Costa Pessoa (UFPA) 
Profª. Drª.Helena Hathsue Nagamine Brandão (USP) 
Profª. Drª.Luciana Maria Almeida de Freitas (UFF) 
Profª. Drª.Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva (PUC-SP) 
Profª. Drª.Maria da Glória Corrêa di Fanti (PUC-RS) 
Profª. Drª.Marília Giselda Rodriges (UNIFRAN) 
Profª. Drª.Terezinha Marlene Lopes Teixeira (UNISINOS) 
Profª. Drª.Vera Lúcia de Albuquerque Sant'Anna (UERJ) 
 
1.2 Pesquisadores colaboradores 
Profª. Drª.Dayala Paiva de Medeiros Vargens (UFF) 
Profª. Drª.Kathryn Marie Pacheco Harrison (DERDIC-PUC/SP) 
Profª. Drª.Maria Ieda Almeida Muniz (UTFPR) 
Profª. Drª.Maristela Botelho França (UniRio) 
Profª. Drª.Talita Barreto (UFF) 
 
 
Houve as seguintes alterações na composição do GT: 
. saída da Profª. Drª. Ângela Maria Rubel Fanini (UTFPR) 
. saída da Profª. Drª. Tatiana Piccardi (UNIFESP)  
. entrada da Profª. Drª. Marília Giselda Rodrigues (UNIFRAN) 
 
 
 
2. Proposta do GT para o biênio:  
 
Reunir pesquisadores cujo campo de investigação esteja voltado para a problematização, sob a perspectiva 
enunciativo-discursiva, de diferentes práticas discursivas, principalmente questões concernentes ao trabalho. 
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3. Linhas de pesquisa:  
 

(1) estudo das práticas de linguagem que se fazem presentes no interior de uma situação de trabalho;  
(2) estudo dos discursos produzidos por diferentes interlocutores nos quais o tema trabalho é relevante;  
(3) estudo de práticas discursivas de variadas esferas de atividade (midiática, cultural, acadêmica etc.).  

 
 

4. Contribuições centrais do GT para o biênio 
 

 Aprofundar o estudo de relações e articulações possíveis entre os escritos de Bakhtin e seu Círculo e 
de Vygotsky e seus Colaboradores; 

 contribuir, como membro do Conselho Técnico Científico, para a Escola DIEESE de Ciências do 
Trabalho (Bacharelado Interdisciplinar), apoiando e avaliando tecnicamente os trabalhos da Escola e 
propondo programas de cursos e investigações sociais; 

 contribuir para o desenvolvimento da Societé Internationale d’Ergologie (SIE), uma comunidade 
internacional composta por parceiros interessados, segundo modalidades variadas, pela abordagem 
ergológica e desejosos de continuar a explorar coletivamente os horizontes intelectuais e sociais 
possibilitados por tal abordagem; 

 contribuir para o reconhecimento das relações entre as pesquisas sobre os fenômenos de linguagem e 
as pesquisas sobre a atividade humana de (re)configuração das práticas de trabalho; 

 contribuir para a produção de um instrumental teórico-metodológico que possibilite articular as práticas 
linguageiras e a produção de subjetividade;  

 contribuir para reflexões sobre a produção de sentidos no que tange à constitutiva e tensa relação com 
o discurso do outro, central nos fundamentos bakhtinianos; 

 contribuir para a problematização do modo como se articulam o verbal e o extraverbal na produção de 
saberes, colocando em cena a articulação discurso - verdade; 

 dar visibilidade às pesquisas relacionadas à temática do GT por meio da participação de M. Cecília 
Souza-e-Silva, em parceria com Ana Raquel Motta, como editora e co-editora no Brasil, da revista 
Ergologia, publicada com o suporte do Centro de Epistemologia e de Ergologia Comparadas (UMR 
7304 CNRS) e do Instituto de Ergologia da Universidade de Aix-Marseille. Tal revista, a partir do início 
de 2015, passa a ser franco-lusófona. As atividades inerentes a esse cargo permitirão, por um lado, 
indicar/convidar dois membros do GT para compor o Comitê Científico da revista e, por outro, divulgar 
as chamadas de trabalho; 

 definir uma perspectiva de interdisciplinaridade em que cada modalidade de saber, com objetos teóricos 
diversos, preserve a especificidade teórica de seu campo epistemológico e os limites de validade de 
seus conceitos; 

 desenvolver uma Teoria da Atividade Reguladora, tendo em vista atividades predominantemente 
linguístico-discursivas e aquelas predominantemente não-linguístico-discursivas, bem como relações 
existentes entre essas duas categorias de atividades; 

 instituir parcerias de produção compartilhada de conhecimento sobre a atividade de trabalho; 

 participar, como representante do Brasil, do Conselho de Administração do Observatoire et Rencontre 
du Travail (ORT), cujo objetivo consiste em associar todos aqueles que, em suas diferentes atividades, 
se recusam a abandonar a questão do trabalho. 

 
 
5. Objetivos centrais dos integrantes do GT no biênio  

 

 Aprofundar estudos sobre questões de ordem teórica no que se refere à abordagem do trabalho na 
perspectiva ergológica; 
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 aprofundar estudos voltados para questões de ordem metodológica relacionadas à pesquisa etnográfica 
e participativa; 

 contribuir para o conjunto de reflexões sobre o papel do linguista como implicado nos fenômenos 
sociais contemporâneos, ressaltando a importância de sua colaboração junto a estudos 
interdisciplinares;  

 contribuir na produção de um conjunto de trabalhos acadêmicos que sirvam de referência para a 
discussão das relações entre os fenômenos de linguagem e as atividades de trabalho; 

 contribuir para a disseminação dos fundamentos teórico-metodológicos no âmbito dos Programas de 
Pós-Graduação em que atuam os docentes-participante do GT; 

 contribuir para a compreensão dos discursos contemporâneos em que os trabalhadores se tornam 
personagens protagonistas. 

 dar prosseguimento a discussões teóricas e metodológicas que se relacionam com o estudo de práticas 
discursivas como coconstrutoras de concepções / imagens de trabalho;  

 desenvolver um espaço dialógico de investigação que contribua em termos teóricos e metodológicos 
para a reflexão sobre a importância da análise de práticas de linguagem para o (re)conhecimento da 
complexidade de atividades distintas de trabalho; 

 discutir questões teórico-metodológicas referentes à articulação linguagem e trabalho, convocando, de 
um lado, duas perspectivas discursivas, a enunciativa e a sociointeracional, e de outro, contribuições 
advindas de estudos sobre o trabalho, principalmente, da abordagem ergológica, dispositivo que articula 
saberes, experiências e valores constitutivos da atividade de trabalho e, complementarmente, da clínica 
da atividade, centrada em procedimentos que discutem a questão da “qualidade” do trabalho; 

 investir no refinamento dos aportes metodológicos de constituição, sistematização e análise dos dados 
de pesquisa, com vistas a constituir bancos de dados disponíveis para pesquisas posteriores e 
percursos de análise que sirvam de ponto de partida para novas reflexões a respeito da relação 
linguagem e trabalho; 

 mostrar que a língua toda está implicada no processo de instauração da experiência humana;  

 oferecer disciplinas junto a cursos de Pós-graduação stricto sensu que abordem a temática Linguagem 
e Trabalho e suas correlações e possíveis interfaces (interdisciplinaridade); 

 analisar as condições enunciativas de instauração da experiência de trabalho multidisciplinar no 
contexto de uma UTI, a partir de gravação em áudio de passagens de plantão e rounds;  

 construir uma perspectiva de análise da atividade multidisciplinar de trabalho em uma UTI, a partir do 
pressuposto de que a experiência humana advém no ato de enunciação, sob condições enunciativas, 
sempre particulares, que implicam a língua toda;  

 instituir parcerias de produção compartilhada de conhecimento sobre os  processos de trabalho 
multidisciplinar em UTI;  

 mostrar o potencial heurístico da teoria enunciativa de Benveniste para o estudo da experiência humana 
na atividade de trabalho com a saúde;  

 utilizar a noção de “matéria estranha” como operadora do diálogo interdisciplinar que visa a  responder 
a desafios colocados pela atividade de trabalho no âmbito da saúde; 

 organizar e desenvolver os estudos e as pesquisas realizadas no Grupo de Pesquisa CNPq-UTFPR 
Linguagem, Atividade e Desenvolvimento Humano;  

 registrar no CNPq o grupo de pesquisa Linguagem, trabalho e práticas discursivas no campo jurídico, 
como consolidação das pesquisas interdisciplinares desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal 
do Pará entre docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em Letras e da Faculdade de 
Direito. 

 

6. Sinopse de projetos de pesquisa a serem desenvolvidos no biênio 

 

 Anselmo Pereira de Lima (UTFPR) 
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Relações existentes entre linguagem e atividade humana em contextos educacionais e de trabalho  
 
Tendo como base teórica certa articulação dos escritos de Bakhtin e seu Círculo com os de Vygotsky e seus 
Colaboradores, o objetivo deste projeto de pesquisa é estudar a linguagem e a atividade humana de modo 
conjunto, uma vez que esses dois fenômenos se constituem mutuamente, se interpenetrando e se interdefinindo. 
Para a realização de trabalhos que contribuam para o alcance desse objetivo, lançando-se mão de 
procedimentos metodológicos diversificados, oriundos – por exemplo - da Linguística Aplicada e da Psicologia do 
Trabalho, busca-se focalizar práticas de linguagem em atividades que se desenvolvem em contextos 
educacionais e de trabalho, considerando-se que a educação pode ser abordada como trabalho e que o 
trabalho, por sua vez, pode ser abordado como educação. 

 

 Bruno Rêgo Deusdará Rodrigues (UERJ)  
 

Trabalho de formação como experiência coletiva: práticas intersemióticas e produção de subjetividade 
 
Este projeto tem por objetivo refletir sobre a complexidade do trabalho de formação, a partir da articulação entre 
práticas de linguagem em diferentes suportes intersemióticos e processos de subjetivação engendrados por 
essas práticas, considerando a necessária articulação com problematizações das técnicas de controle social e 
das formas de expressão da resistência (FOUCAULT, 2004, DELEUZE, 2006). A despeito do alardeado 
abandono da escola pública, as diversas iniciativas envolvendo instâncias governamentais em diferentes 
esferas, personalidades e grupos empresariais colaboram para a construção de uma cena social em que muitos 
falam sobre a educação escolar. Ao optar por uma reflexão acerca da complexidade do trabalho de formação, 
cabe interrogar: estariam todos esses textos tematizando um único e mesmo assunto ? Que vínculos haveria 
entre os eventos que ganham estatuto de assunto e os textos nos quais são abordados? Viriam esses textos 
apenas contar o que acontece fora deles e independente de sua circulação? Optamos pelas práticas de 
linguagem como entrada para análise das técnicas de controle social e as novas formas de expressão da 
resistência, a partir de uma perspectiva pragmática dos estudos do discurso (MAINGUENEAU, 1997, 2001, 
2005). O material a ser analisado durante a pesquisa será composto por textos de lei, campanhas publicitárias e 
filmes do cinema nacional e internacional. Como resultados, espera-se contribuir com reflexões sobre os modos 
de produção de subjetividade a partir das práticas de formação no contemporâneo, bem como indicar possíveis 
ajustes nos encaminhamentos em análise do discurso para análises que conjuguem textos verbais e filmes. 
 

 Clarissa Rolim Pinheiro Bastos (PUC-Rio)  
 

Debate de normas: o trabalho "quase" invisível de agentes comunitárias do Instituto Vila Rosário 
 
O projeto tem como foco o trabalho das Agentes Comunitárias da ONG Instituto Vila Rosário junto à 
comunidade, numa ação conjunta com os participantes.  Incorpora elementos de natureza etnográfica (Geertz) 
na análise linguística e discursiva de natureza sóciointeracional (Goffman; Gumperz) e pragmática (Levinson), 
além de considerar a perspectiva ergológica de Schwartz. Espera-se, assim, promover a reflexividade para 
revisar o trabalho com/das agentes, através do diálogo e do debate, vinculando a pesquisa à comunidade 
interessada. 

 

 Dayala Paiva de Medeiros Vargens (UFF)  
 

Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro: um estudo sobre a dimensão 
política do trabalho docente. 
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Dialogando com a concepção de que a competência industriosa abarca diferentes ingredientes (SCHWARTZ, 
1998), esta pesquisa procura refletir sobre a dimensão política do trabalho do professor a partir da análise de 
práticas discursivas produzidas pela Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro 
(APEERJ).  Como encaminhamento metodológico, recorre-se à abertura do arquivo (FOUCAULT, 2004) da 
APEERJ, privilegiando-se as atas de reuniões e as cartas públicas produzidas pela entidade. Fundamentado 
numa concepção dialógica da linguagem (BAKHTIN, 2000), o embasamento teórico deste estudo advém da 
Análise do Discurso de linha francesa, destacando-se a cenografia discursiva (MAINGUENEAU, 1997, 2002) e o 
gênero do discurso (BAKHTIN, 2000) como macro categorias analíticas. Considera-se igualmente a noção de 
identidade (HALL, 2003) como central para o desenvolvimento desse edifício teórico.  

 
 

 Décio Rocha (UERJ)  
 

Cartografias do trabalho docente: prática discursiva e dispositivos de produção de subjetividade (CNPq) 
 
Com este projeto, pretende-se criar as condições necessárias à articulação de três eixos complementares de 
discussão: (i) o lugar ocupado pelas práticas discursivas na produção de subjetividade, em especial em corpora 
constituídos por diferentes segmentos do trabalho docente; (ii) a articulação de noções como as de etos, 
cenografia e código linguageiro como dispositivos relevantes para a apreensão dos enlaçamentos 
(Maingueneau, 1989) entre enunciado e enunciação; (iii) a possibilidade de inserção do linguista em projetos de 
pesquisa interdisciplinares, buscando-se atualizar a noção de interdisciplinaridade por uma dupla via: por um 
lado, trazendo para a reflexão linguística a contribuição de outras áreas no que concerne a noções das quais a 
análise do verbal não pode prescindir, a exemplo de social, indivíduo, sujeito, etc.; por outro, explicitando o tipo 
de saber que uma análise do discurso é capaz de oferecer a profissionais de formações outras (pedagogo, 
sociólogo, psicólogo, etc.) que se encontrem engajados na reflexão acerca do trabalho docente. 

 

 Del Carmen Daher (UFF)  
 

Práticas de linguagem, formação e trabalho do professor de línguas no ensino básico (CNPq, 2014-2017) 
 
A pesquisa enfoca a relação linguagem e mundo do trabalho.  Tem como foco práticas sociais por meio das 
quais se configuram discursivamente um sujeito professor e seu trabalho, em especial o sujeito professor de 
línguas. Por meio dessas práticas se estabelecem condições de possibilidade para que esse sujeito e a docência 
sejam reconhecidos profissionalmente como legítimos dentro de determinada comunidade. Tendo como aportes 
teóricos uma perspectiva discursiva de base enunciativa (MAINGUENEAU, 1984, 1987, 2000), contribuições 
advindas da Ergologia (SCHWARTZ, 1998, 2000) pautadas numa concepção ampliada de situação de trabalho 
(ROCHA, DAHER, SANT´ANNA, 2002), que a compreende a partir de uma rede de discursos proferidos e de 
suas condições de enunciabilidade (FOUCAULT,[1969]2007), o projeto tem como objetivos gerais: (a) contribuir 
com reflexões sobre o campo profissional do linguista, ressaltando a importância de sua colaboração junto a 
estudos sobre produções de linguagem sócio historicamente situadas; (b) colaborar com iniciativas que visam 
uma maior aproximação entre as instituições que formam docentes e o trabalho do professor do ensino básico; 
(c) dar prosseguimento a estudos que se inscrevem no campo das práticas de linguagem como coconstrutora de 
enunciações de diversas concepções / imagens sobre o trabalho que vêm sendo desenvolvidos junto ao GT 
Anpoll Enunciação, linguagem e trabalho e aos grupos de pesquisa PRÁTICAS de Linguagem, trabalho e 
formação docente (UFF), PraLinS (UERJ) e Atelier-Linguagem e trabalho (LAEL-PUC/SP). São seus objetivos 
específicos: (a) contribuir com investigações voltadas para práticas de linguagem e dispositivos que tornam 
enunciáveis “verdades” compartilhadas atribuíveis ao trabalho da docência na educação básica; (b) analisar 
dispositivos de diferentes ordens que configuram discursivamente modos de constituição profissional, atribuíveis 
ao sujeito docente, em corpora constituídos por documentos (jurídicos, acadêmicos, escolares entre outros) do 
âmbito da formação na licenciatura e do trabalho docente; (c) identificar nesses corpora  relações entre 
enunciação, práticas de linguagem institucionalizadas e contexto histórico em que se inscrevem essas práticas; 
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(d) dar visibilidade a redes discursivas que constituem essas práticas, a partir da identificação de dispositivos 
que sustentam coerções enunciativas e práticas institucionais: (e) identificar competências, saberes e conteúdos 
privilegiados nesses documentos; e (f) discutir a adequação dessas práticas discursivas às necessidades da 
profissão. Os corpora reúnem, entre outros, documentos relacionados ao trabalho docente, tais como 
legislações, processos de reforma de licenciatura, ementas e programas, provas que selecionam docentes para 
o estudo básico, materiais pedagógicos e didáticos. Os procedimentos metodológicos abarcam pesquisa 
bibliográfica e documental, entrevistas e/ou grupos de discussão. Acredita-se que cabe à universidade 
problematizar práticas constituídas ao longo de sua história, naturalizadas, a partir de outro lugar (FOUCAULT, 
[1969]2007, [1975]2005, [1994]2005), de forma a conhecê-las melhor, já que tem sob sua responsabilidade a 
formação dos futuros professores. 

 

 Ernani Cesar de Freitas (UPF) 
 

(1) Atividade de comunicação e trabalho: ethos e cultura em discursos institucionais 
 
Este trabalho de natureza interdisciplinar aborda a atividade de comunicação e trabalho, linguagem e cultura. 
Apresenta como foco de estudo a relação entre o discurso institucional e as práticas discursivas em contextos 
específicos - situação de trabalho, a partir da interação verbal que revela traços culturais e, por consequência, a 
própria identidade da organização social. As temáticas objeto deste estudo justificam-se devido a crescente 
importância de estudos interdisciplinares que envolvem a Comunicação, a Linguística Aplicada e a Ergologia. 
Como objetivo geral, esta pesquisa visa contribuir para o conhecimento e a compreensão dos discursos 
organizacionais divulgados em textos de comunicação interna e, dessa forma, para os estudos relativos à 
interface entre comunicação, linguagem e trabalho. Do ponto de vista da teoria, a comunicação, o trabalho e a 
linguagem são aqui compreendidos como resultado da atividade humana, de um agir discursivo no mundo que 
nos situa, numa posição que confere especial destaque a contribuições interdisciplinares referentes ao mundo 
do trabalho e, mais especificamente, às contribuições advindas da ergologia (SCHWARTZ, 2000, 2003, 2010) e 
da análise do discurso de base enunciativa - Semântica Global (MAINGUENEAU, 1997, 2001, 2008, 2012). 
Quanto aos procedimentos metodológicos, a abordagem insere-se dentre as técnicas de análise qualitativas, em 
especial no que se refere ao modelo epistemológico método indiciário (GINZBURG, 1986). Os corpora de 
pesquisa constituem-se de gêneros textuais de comunicação interna que veiculam discursos institucionais. Na 
pesquisa, procura-se evidenciar como o ethos discursivo é construído através de escolhas enunciativas que 
caracterizam a cenografia, que confere um tom e uma corporalidade ao enunciador, o fiador que age 
discursivamente a partir do que diz e como diz. Essa maneira de dizer, de comunicar confere uma autoridade 
particular aos discursos proferidos - poder outorgado pelo estatuto enunciativo. 

 
(2) Estudos enunciativos na atividade de trabalho: cenografia e ethos em discursos socioprofissionais 
 
Esta pesquisa de natureza interdisciplinar aborda a atividade de linguagem em situações de trabalho, tem como 
escopo os estudos enunciativos a partir da interação verbal, mediante as trocas dialógicas que orientam 
discursos que desvelam a imagem de si do enunciador - o ethos discursivo construído, como imagem de si, pela 
cenografia enunciativa. O objetivo deste estudo visa contribuir para o conhecimento, análise e compreensão de 
discursos que circulam em variadas esferas de atividade, neste caso gêneros de interação verbal que tematizam 
o mundo do trabalho. A linguagem é aqui compreendida como resultado de uma atividade humana, que confere 
destaque a contribuições interdisciplinares referentes ao mundo do trabalho, em especial as advindas da 
ergologia/linguagem e trabalho, (SCHWARTZ, 2000a, 2000b, 2003, 2010) em interface com princípios do 
dialogismo bakhtiniano (BAKHTIN, 2010, 2011) e autores do Círculo, considerando três noções principais: 
relações dialógicas, vozes sociais e acentos de valor. Recorremos, também, à análise do análise do discurso de 
base enunciativa sócio-histórica de acordo com Maingueneau (1997, 2001, 2008a, 2008b), no que diz respeito à 
situação de enunciação – cenografia e ethos discursivo. Os corpora de pesquisa constituem-se de gêneros 
discursivos, editoriais e carta ao leitor, que circulam em diferentes esferas de atividade e campos discursivos 
inscritos na comunicação empresarial e no jornalismo. Resultados parciais da pesquisa apontam para 
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imagem(ns) de si (ethos) moldada(s)s pela linguagem. Depreendemos que os conteúdos dos enunciados 
analisados – o que se diz – e a cena de enunciação – o como se diz – são interdependentes e que acentuam 
relações socioprofissionais mediante valoração dos sentidos construídos na interação verbal. Os sentidos que se 
quer afirmar devem ser legitimados pela cenografia construída. 
 

 Fátima Cristina da Costa Pessoa (UFPA) 
 

Práticas discursivas e práticas de trabalho: a conjunção entre dizer e fazer 
 
Permanecendo no espaço que articula as dimensões do dizer e do fazer, o projeto de pesquisa ocupa-se da 
relação linguagem e trabalho, buscando reconhecer os modos como práticas discursivas servem à construção 
de identidades, à consolidação de condutas, à formação de saberes para o trabalho, à definição de instrumentos 
de trabalho entre tantas outras ações que se realizam por meio do exercício enunciativo. Trata-se de reunir 
escritos de trabalho em sua forma impressa ou virtual que revelam a constituição dos sujeitos do trabalho, a 
constituição dos objetos em torno dos quais se realiza o trabalho, a legitimação de instituições onde se realiza o 
trabalho. 

 

 Helena Hathsue Nagamine Brandão (USP)  

 
Discurso, enunciação e o trabalho de construção do sentido 
 
O projeto tem como objetivo a problematização e análise de procedimentos textuais, enunciativos, discursivos e 
pragmáticos em variados gêneros produzidos em diferentes esferas de atividades. Procura refletir sobre o 
deslocamento de uma concepção de produção de linguagem como dom, iluminação, dádiva divina, para uma 
concepção de linguagem como trabalho, atividade laboriosa: (1) trabalho de se apropriar do aparelho formal da 
língua e transformá-lo em discurso pelo ato de enunciação (como diria Benveniste); (2) trabalho que visa à 
interação social, ao arranjar a língua e pô-la em funcionamento, tendo como perspectiva a relação EU-Outro; (3) 
trabalho de produção de atos que visam a modificar uma determinada situação; (4) trabalho que mobiliza, por 
intervenção de uma memória discursiva, conhecimentos prévios de diferentes competências como a 
comunicativa, a linguística, a enciclopédica, a ideológica, a interdiscursiva.Nesse sentido, tem como foco a 
atividade linguageira tanto do falante/escrevente ou locutor quanto do ouvinte/leitor ou alocutário considerados 
como coenunciadores no processo de construção do sentido. O enfoque teórico-metodológico é o da Análise do 
discurso que focaliza a questão enunciativa e argumentativa da linguagem, em diálogo interdisciplinar com a 
teoria do Círculo de Bakhtin. 
 
 

 Luciana Maria Almeida de Freitas (UFF)  
 
Manual do professor: memória e prescrição no ensino de espanhol em escolas brasileiras 
 
Esta pesquisa almeja analisar manuais do professor e fragmentos de livros didáticos que se dirigem ao docente, 
mais especificamente, de obras para o ensino de língua espanhola na Educação Básica produzidas no Brasil 
entre os anos de 1925, marco da inclusão da disciplina no Colégio Pedro II, e 2000. O projeto Manuais do 
professor de livros didáticos de espanhol: memória e prescrição (PIBIC / CNPq/ UFF 2010/2011) está realizando 
o levantamento dos livros didáticos de espanhol editados no país ao longo do século XX, para verificar a 
existência e as características dos manuais do professor encontrados, passo indispensável para a investigação 
que ora se propõe. Entende-se que as presenças, as ausências e os formatos de tais livros, que vêm alterando-
se ao longo do tempo, produzem sentidos e (re)configuram o papel do professor e do ensino da disciplina. Os 
manuais e fragmentos em questão serão analisados a partir do entendimento de que são escritos que integram e 
prescrevem o trabalho docente. Como marco teórico, lança-se mão, primordialmente, das contribuições da 
concepção dialógica de linguagem (BAKHTIN, 2003; VOLOSHINOV, 2009) e da sua interface com os estudos 
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sobre o trabalho, em especial, a abordagem ergológica da atividade (SCHWARTZ, 1997). A pesquisa situa-se no 
âmbito dos estudos que aproximam linguagem, ensino, história e trabalho; logo, transita na interface entre os 
estudos linguísticos e as ciências humanas. Dessa forma, busca-se promover o conhecimento de questões 
relativas à história do ensino de espanhol no Brasil, colaborar para a ampliação das pesquisas acerca do livro 
didático e contribuir para o desenvolvimento da abordagem teórica da docência como trabalho.. 
 

 Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva (PUC-SP)  
 

Trama e urdidura: articulações entre a atividade discursiva e a atividade de trabalho 
 
O atual projeto continua a se inserir na interface Linguagem e Trabalho, mas constitui um avanço em relação às 
pesquisas anteriores na medida em que se propõe a dar visibilidade ao trabalho de diferentes atores sociais por 
meio da observação e análise de suas atividades e dos discursos que circulam nas diferentes comunidades que 
os constituem e cujos traços indicam uma certa identidade enunciativa. A proposta de continuidade da pesquisa 
mostra que as questões de trabalho se impõem, revelando posicionamentos, que podem ser de transformações 
da prática e dos discursos dos atores sociais e daqueles que circulam no espaço público. Os discursos sobre 
determinadas práticas profissionais e sobre o perfil desejado para desempenhá-las funcionam como normas, 
não só para aqueles que se propõem a realizá-las, mas também para aqueles que ainda estão em formação. Se 
as questões de trabalho se impõem, também se impõem as duas vertentes teóricas possibilitadoras da 
articulação linguagem e trabalho: a perspectiva enunciativo-discursiva em conjunto com a abordagem 
ergológica. Adotar a perspectiva enunciativo-discursiva implica considerar a língua não como instrumento 
informacional, transparente, mas como polissêmica e opaca. Implica também aceitar que a discursividade define 
uma ordem própria diversa da materialidade da linguagem, mas que se realiza na língua. Implica, ainda, aceitar 
que a língua tem regras próprias (fonológicas, morfológicas, e sintáticas), que são postas a funcionar, de uma 
forma ou de outra, segundo o processo discursivo de que se trata numa certa conjuntura (Possenti, 2004, p. 
360). Compartilhar a abordagem ergológica significa pensar o trabalho como atividade humana, entendida como 
um impulso de vida, de saúde, sem limite pré-definido, que sintetiza, atravessa e liga tudo o que as disciplinas 
têm representado separadamente (corpo/espírito, individual/coletivo, privado/profissional, imposto/desejado etc.) 
(Schwartz, 2010, p.19). Esse olhar sobre a atividade tem por objetivo produzir conhecimentos sobre como vivem 
as pessoas a fim de melhorar suas condições de trabalho (idem, 1997). 
 

 Maria Ieda Almeida Muniz (UTFPR)  
 
O Gênero Estágio Supervisionado e o Ethos do Aprendiz de Professor (Fapemig/CNPq/Fundação 
Araucária) 
 
Esta pesquisa objetiva estudar a linguagem sob uma perspectiva enunciativo-discursiva e sócio-histórica e/ou 
sociocultural, com a finalidade de compreender as relações entre linguagem, subjetividade e ação/atividade 
humana em esferas educacionais e de trabalho a formação dos alunos do curso de Letras. Tais objetivos estão 
fundamentados em alguns pressupostos teóricos: a Teoria Dialógica do Discurso, a Análise do Discurso. Além 
disso, esta pesquisa articula a Linguística e os Estudos da Linguagem com a Ergonomia da Atividade,  a 
Ergologia e a Psicologia do Trabalho.  
 

 Maria da Glória Corrêa di Fanti (PUC-RS)  
 
Linguagem e construção de sentidos: abordagem dialógica da atividade  
   
Considerando a linguagem, em sua tessitura plurivocal, um lugar de subjetivação e revelação de especificidades 
de diferentes atividades, esta pesquisa tem o objetivo geral de desenvolver um espaço dialógico de investigação 
que contribua em termos teóricos e metodológicos para a reflexão sobre a importância da análise de práticas de 
linguagem para o (re)conhecimento da complexidade de atividades distintas de trabalho. Para tanto, partindo dos 
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pressupostos da teoria bakhtiniana, instaura-se um espaço epistemológico de base que reivindica interlocuções 
com outras áreas do conhecimento, como o enfoque ergológico e os estudos desenvolvidos pela clínica da 
atividade. Tal proposta, tendo em vista a abordagem dialógica da atividade (de linguagem / de trabalho), deve 
contribuir também para o desenvolvimento de (a) uma política de pesquisa, voltada para a análise de discursos 
de diferentes esferas da atividade, em que se observe a interação de vozes sociais e a construção dialógica de 
sentidos; (b) procedimentos teórico-metodológicos adotados na análise de práticas discursivas em contextos 
específicos, procurando, devido às particularidades da investigação, observar os deslocamentos necessários 
para o incremento da pesquisa; (c) metodologias que provoquem a fala do trabalhador sobre o seu próprio fazer 
frente a novo(s) interlocutor(es), de modo a suscitar análises para o (re)conhecimento de experiências, valores e 
saberes postos em jogo no desenvolvimento da prática laboral; (d) análise discursiva de facetas da constituição 
heterogênea do sujeito trabalhador bem como características do corpo si, observando o debate entre as normas 
antecedentes e as renormalizações e a tensão entre a atividade realizada e o real da atividade e (e) trocas de 
experiências teórico-metodológicas entre os pesquisadores engajados na pesquisa e o debate sobre o 
encaminhamento das investigações em curso de modo a criar conhecimento sobre práticas já efetuadas e 
propor alternativas e/ou deslocamentos para os problemas instaurados. 
 

 Marília Giselda Rodriges (UNIFRAN) 
 
(1) Práticas discursivas e processos de constituição de identidades na mídia, nas artes, na educação e 
nas diversas esferas de atividades de trabalho 
 
Com base no referencial teórico e nos diversos autores da Análise do Discurso de linha francesa, inclusive de 
seus desdobramentos mais recentes, a partir das contribuições de linguistas como Dominique Maingueneau e 
Alice Krieg-Planque, este projeto visa produzir trabalhos relacionados à discussão teórica e à análise de diversos 
aspectos do funcionamento discursivo (interdiscurso, cena enunciativa, ethos, autoria, ritos genéticos, gêneros 
do discurso, fórmulas discursivas e circulação de sentidos) e também relacionados à temática da constituição e 
legitimação de identidades na mídia, nas artes, na educação e nas diversas esferas de atividades de trabalho, 
considerando que a questão das identidades está estreitamente ligada aos posicionamentos enunciativo-
discursivos inscritos no campo midiático, artístico/literário, educacional etc. Para o exercício da reflexão sobre as 
questões do trabalho, entendido como atividade humana, sempre entrelaçado às atividades linguageiras, e para 
a análise de discursos relacionados às diversas esferas de atividades de trabalho, buscaremos apoio na 
Ergonomia da Atividade, de origem franco-belga, e na Ergologia, tal como preconizada pelo filósofo Yves 
Schwartz, como forma de abordagem auxiliar nesses estudos. 
 
(2) Jornalistas literatos: uma paratopia criadora. Perscrutando relações entre escrita literária, escrita 
jornalística e atividade de trabalho 
 
Com aporte das teorias de base enunciativo-discursiva, sobretudo da Análise de Discurso de linha francesa, e a 
partir dos pressupostos da Ergologia – uma abordagem filosófica da atividade de trabalho que a concebe como 
élan de vida, como “uma inspiração, que nutre e cruza todas as dimensões da vida” (DURRIVE & SCHWARTZ, 
2001/2008), este projeto propõe tomar como objeto de estudo o discurso literário produzido por autores vindos 
do campo do jornalismo (jornalistas literatos), de diferentes épocas, a fim de investigar os gestos que fundam a 
atividade laboriosa desse escritor – ler, transformar, escrever, criar, dentre outros – considerando que a literatura 
não é somente uma maneira que a consciência encontra para se expressar, é também uma instituição que 
define regimes e papéis enunciativos específicos em uma dada sociedade e, ainda, a literatura constitui uma 
atividade (MAINGUENEAU, 2005/2009). Mobilizando conceitos como os de paratopia criadora e ritos genéticos 
(MAINGUENEAU, 2005/2009; 2010), buscaremos investigar os processos textuais e discursivos, os 
procedimentos (que envolvem normas e renormalizações), as técnicas, os gêneros da atividade de trabalho, 
enfim, todo um conjunto de procedimentos e de atores sociais que extrapolam ora o estereótipo do escritor como 
o artista tocado pela inspiração ora a escrita literária como forma de superar as limitações impostas ao exercício 
do jornalismo pelos modos de produção contemporâneos. Assim, discursos do jornalismo e discursos da 
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literatura são tomados nas relações que mantém entre si, a partir de uma investigação que considera também os 
modos de ser e de fazer de jornalistas-escritores. 
 

 Maristela Botelho França (UniRio)  
 

Dispositivos de falas sobre o trabalho: articulação entre Línguística Aplicada e Psicologia do Trabalho 
com vistas a transformar↔compreender 

 
O projeto para o biênio 2013-2014 tem por objetivo dar continuidade aos estudos sobre as relações Linguagem e 
Trabalho partindo da reflexão que tem guiado a perspectiva tomada em nossa atuação em pesquisa-
intervenção-formação nos mundos do trabalho, em particular, do trabalho docente. Nosso interesse é reunir 
elementos conceituais que animem o debate entre a Psicologia do Trabalho e a Linguística Aplicada que tem 
compromisso com as demandas desses mundos e, assim, se vê convocada a atuar em colaboração com 
equipes multidisciplinares e multiprofissionais. No campo da linguagem, nos utilizamos da Teoria das Relações 
Dialógicas (Faïta, 2005; Bakhtin) que situamos na vertente da Pragmática Contemporânea (Rajakopalan, 2010) 
e no campo da psicologia, dos trabalhos de Vigotski e seus colaboradores para uma psicologia histórico-
desenvolvimental. O dialogismo é tomado como uma atividade que coloca em relação pessoas, discursos, 
mundos, e pode ser metodologicamente explorada na criação de dispositivos de falas sobre o trabalho que 
visam a compreender↔transformar. Esses dispositivos são lugar privilegiado de desenvolvimento e estudo de 
sentidos que constroem e transformam modos de vida e de saúde numa perspectiva de clínica do trabalho.   
 
 

 Talita Barreto (UFF)  
 

Formação profissional nos Cursos de Letras: currículo, projetos e prática.  
 
O projeto em desenvolvimento visa a dar continuidade aos estudos que vimos desenvolvendo sobre o trabalho 
do professor formador, que têm como enfoque teórico a perspectiva dialógica de linguagem e a concepção 
ergológica do trabalho. Tem como foco analisar como se dá a formação docente e a formação do tradutor nos 
Cursos de Letras das universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 

 Terezinha Marlene Lopes Teixeira (UNISINOS) 
 

(1) O ato enunciativo e a instauração da atividade de trabalho multidisciplinar: um estudo em Unidade de 
Tratamento Intensivo 

Esta pesquisa busca desenvolver um estudo sobre as condições enunciativas de instauração da experiência de 
trabalho multidisciplinar em saúde, tendo como foco uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Para tanto, 
busca apoio epistemológico na interface entre a teoria da enunciação de Émile Benveniste e os estudos 
ergológicos de Yves Schwartz, fazendo intervir nesse diálogo a noção de sujeito de acordo com a psicanálise de 
orientação freudo-lacaniana. O conceito de “matéria estranha”, formulado a partir de Georges Canguilhem 
(2007), é proposto como operador do diálogo interdisciplinar que fundamenta este projeto. A investigação será 
orientada pelo seguinte a priori: a experiência humana não precede cronologicamente a linguagem, mas advém 
no ato de apropriação da língua pelo locutor, numa relação indissociável com a (inter)subjetividade. O material 
de investigação constitui-se de registros em áudio de interlocuções entre profissionais de uma equipe 
multidisciplinar que atua em UTI, efetivadas em passagens de plantão e rounds. Através do aporte dos estudos 
enunciativos da linguagem, busca-se contribuir para que a ergologia encontre meios de dar visibilidade à 
implicação da (inter)subjetividade na instauração da atividade de trabalho multidisciplinar no âmbito da saúde.  
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(2) Acervo Literário (e virtual) Vianna Moog 

O projeto tem por objetivo criar um acervo “virtual”, aos moldes de um museu virtual, permitindo que se 
percorram os diferentes tipos de documentos (originais, livros, correspondência, fotografias, crítica) de maneira 
interativa. São também suas metas: (1) vincular a publicação virtual da Fotobiografia de Vianna Moog, prevista 
em projeto homônimo, a uma plataforma mais ampla do acervo; (2) estabelecer a fortuna crítica do autor 
existente no acervo, nas plataformas de pesquisas, nas bibliotecas, em revistas especializadas e outras. - 
organizar a publicação de um livro de ensaios críticos, quer oriundos do levantamento do acervo (reedição), quer 
novos artigos produzidos por estudiosos da obra do autor e pela equipe de pesquisadores vinculados ao projeto. 
Prevê-se que tal livro seja subdividido em três partes: I – reedição de artigos antigos e significativos; II – 
publicação de artigos de pesquisadores sobre a obra do autor; III – produção e publicação de artigos dos 
pesquisadores vinculados a este projeto. Tal publicação também ficará agregada à plataforma geral do projeto. 

  
 

 Vera Lúcia de Albuquerque Sant'Anna (UERJ)  
 

Articulações entre o estudo de discursos sobre a formação do professor de línguas e os conceitos 
ergológicos de aderência e desaderência. (UERJ) 
 
A partir do estudo de ementas, objetivos e programas de disciplinas da graduação em Letras (UERJ), como 
práticas discursivas que criam prescrição para a formação e para o trabalho de professor que irá atuar no ensino 
básico com o ensino de línguas, busca-se identificar tendências teóricas e metodológicas que sustentam as 
prescrições contidas nesses documentos. Um dos caminhos para esse estudo é a aproximação aos conceitos de 
aderência e desaderência propostos pela Ergologia (Schwartz, 2012). Assim, entendendo que práticas 
institucionais, práticas discursivas e contexto histórico se articulam e permitem observar redes de sentido do que 
seja a formação do profissional professor de línguas, num certo espaço e tempo, propomos observar o que se 
valoriza como necessário para a formação profissional de professor de línguas e o que, por consequência, se 
delineia como expectativa de atuação desse profissional na escola de ensino básico. Para o desenvolvimento da 
pesquisa, toma-se como referencial teórico estudos em Análise do Discurso (MAINGUENEAU, [1985] 2005), 
contribuições de Bakhtin e seu círculo ([1979], 1992) e da Ergologia (SCHWARTZ, 1998, 2010, 2011), no que se 
refere à abordagem do trabalho.  
 

 
7. Atividades (individuais ou coletivas) previstas para o biênio  
 

Publicação de artigos coletivos 
 
Produção, por Ernani Cesar de Freitas, Itatiane Chiaradia e Débora Facin, do artigo Práticas linguageiras e ethos 
discursivo: vozes de sujeitos “que falam” sobre o trabalho (Revista Letras de Hoje, PUCRS, 2014). 
 
Produção, por Ernani Cesar de Freitas e Débora Facin, do artigo Discursos da prescrição e da renormalização na 
atividade do professor: práticas de linguagem no e sobre o trabalho docente (Revista ALED – Associação 
Latinoamericana de Estudos do Discurso, 2015). 
 
Publicação, por M. Cecília Souza-e-Silva e Ana Raquel Motta, do artigo A linguagem e o trabalho – aproximação 
entre a abordagem ergológica e os estudos da linguagem. Revista Laboreal, Porto Online, jul. 2015. 

Publicação, por M. Cecília Souza-e-Silva, Ana Raquel Motta, Marlene Teixera, Maria da Glória di Fanti, Maria del 
Carmen Daher e Vera Sant’Anna, nos Anais do Congresso Discours officiels x officieux sur et dans l'activité de 
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travail et comme activité de travail de artigos referentes ao Seminário Le travail se modifie en fonction des 
interactions: alliances et conflits (HES-SO Valais-Wallis/Congrès Société Internationale d'Ergologie, Sierre, Suíça). 
 
Publicação, por Laura Daniela Miranda de Queiróz e Fátima Cristina da Costa Pessoa, do artigo A dêixis no discurso 
sobre a responsabilidade social empresarial: o vínculo entre enunciado e enunciação, na Revista Estudos 
Semióticos (Qualis B1). 
  
Publicação, por Décio Rocha e Del Carmen Daher, do artigo “Afinal, como funciona a Linguística Aplicada e o 
que pode ela se tornar?” (Delta, 2-15). 
 
Produção e submissão, por Anselmo Pereira de Lima e Dalvane Althaus, do artigo Análise de resultados de uma 
ação de formação docente continuada no ensino superior: relações com a saúde e o bem-estar do professor à 
Revista Educação e Sociedade, 2014. 
 
Produção e submissão, por Anselmo Pereira de Lima e Kathy Von Duyke, do artigo Reflections on a dialogic 
pedagogy inspired by the works of Bakhtin and his Circle: the experience of a Brazilian and an American 
Professor working together à Bakhtiniana. Revista de Estudos do Discurso, 2014. 
 
Produção e submissão, por Anselmo Pereira de Lima e Vanessa Geronimo, do artigo Relações entre oralidade e 
escrita em textos de alunos de sexto e sétimo anos à Revista Publicatio UEPG - Ciências Humanas, Linguística, 
Letras e Artes, 2014. 
 
Produção e submissão, por Anselmo Pereira de Lima, Talita Ronsani e Ana Cláudia Nunes Martinelli, do artigo 
Palavras e expressões estrangeiras empregadas por machado de assis na construção da personagem Brás 
Cubas: processos intertextuais e interdiscursivos à Revista Publicatio UEPG - Ciências Humanas, Linguística, 
Letras e Artes, 2014. 
 
Produção, por Anselmo Pereira de Lima e Dalvane Althaus, do artigo Aspectos da história da educação superior 
brasileira: considerações sobre o problema da formação docente continuada. Revista a definir. 
 
Produção, por Anselmo Pereira de Lima e Daiana Ecker, do artigo Aspectos do gênero de atividade docente em 
sala de aula no ensino superior: imprevistos e improvisos. Revista a definir. 
 
Produção, por Anselmo Pereira de Lima, Dalvane Althaus e Solange Ariati, do artigo Do planejamento ao 
replanejamento do trabalho docente em sala de aula no ensino superior: uma questão evidenciada em situação 
de autoconfrontação. Revista a definir. 
 
Produção, por Anselmo Pereira de Lima, Dalvane Althaus e Alana Destri, do artigo Oscilação enunciativa entre o 
“eu” e o “nós” em situação de autoconfrontação simples: a busca de refúgio no coletivo por um professor do 
ensino superior. Revista a definir. 
 
Produção de artigo de Vera Sant’Anna e Del Carmen Daher sobre ensino de língua estrangeira para a formação 
de professor de línguas no ensino básico 

Produção de artigo de Vera Sant’Anna e Valéria Santana sobre exames de seleção para ingresso em 
universidades e o tratamento da imagem contida nas questões para o candidato cego. 

Produção de artigo de Vera Sant’Anna e Alice Moraes rego de Souza sobre análise de ementas e fluxogramas 
da graduação em Letras. 

Produção de artigo de Vera Sant’Anna e André Lima Cordeiro sobre discussões teórica e metodológicas para 
abordar as ementas de disciplinas da graduação em Letras a partir dos conceitos ergológicos de aderência e 
desaderência. 
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Organização de obra coletiva 

 
Organização, por M. Cecília Souza-e-Silva, Maria da Glória di Fanti e Yves Schwartz, de número 
especial/temático da revista Letras de Hoje, n. 3, v. 49. Porto Alegre: PUCRS, 2014. 355p. 
 

 

Publicação de artigos e/ou capítulos individuais 
 
Publicação, por M. Cecília Souza-e-Silva, do artigo A interface estudos discursivos e estudos ergológicos. Letras 
de Hoje, n. 3, v. 49. p. 282-289, 2014. 

Publicação, por M. Cecília Souza-e-Silva, do artigo O que as autoconfrontações podem dizer acerca do trabalho 
do professor? In: Smolka, Ana; Banks, Luci & Anjos, Daniela (orgs) Teoria e método na perspectiva histórico-
cultural - debates em clínica da atividade (aceito para publicação). 

Publicação, por M. Cecília Souza-e-Silva, do artigo L’institution d’une scène validée dans la mémoire des 
Brésiliens. In : Gilles, Phillipe & Angermuller, Johannes (orgs) Analyse du discours et dispositifs d’énonciation. 
Autour des travaux de Dominique Maingueneau. Limoges: Lambert-Lucas, 2015. 

Publicação, por M. Cecília Souza-e-Silva, nos Anais do Colloque International “Être leader em Amérique(s) et en 
Europe”. Laboratoire Communication et Politique – CNRS/ Maison de l’Amérique Latine; Paris/França, 
nov/2014. 

Publicação, por M. Cecília Souza-e-Silva, De pescador-caçador a pescador-coletor: consequências da não 
inscrição da tecnologia na história e nas relações sociais. Anais do IX Congresso Internacional da ABRALIN. 
UFPA, fev/2015.  

Publicação, por M. Cecília Souza-e-Silva, nos Anais do Congresso Internacional Linguagem e Interação III. 
UNISINOS, jun/2015. 

Publicação, por M. Cecília Souza-e-Silva, Discours officiels x officieux sur et dans l'activité de travail et comme 
activité de travail. In: Semaine Internationale HES-SO Valais-Wallis/Congrès Société Internationale d'Ergologie, 
Sierre, Suíça, 2014. p. 117-117. 
 
Submissão, por Fátima Cristina da Costa Pessoa, do artigo Da enunciação ao discurso: o trabalho com as 
palavras na Revista do GEL (Qualis A2). 
 
Publicação, por Del Carmen Daher, do artigo Compte-rendu de la sélection d’enseignants pour l’enseignement 
public de langue espagnole au Brésil. In : In: Semaine Internationale HES-SO Valais-Wallis/Congrès Société 
Internationale d'Ergologie, Sierre, Suíça, 2014. 
 
Submissão, por Anselmo Pereira de Lima, e aceitação para publicação do artigo Desenvolvimento da 
afetividade, das emoções e dos sentimentos humanos no (e fora do) trabalho: uma questão de saúde coletiva e 
segurança pública pela Revista Saúde e Sociedade, 2014. 
 
Submissão, por Anselmo Pereira de Lima, e aceitação para publicação do artigo Activity, instrument(s) and 
human development in vocational education: what can a hammer teach us? pela Revista Trabalho e Educação, 
2014. 
 
Submissão, por Anselmo Pereira de Lima, e aceitação para publicação em 2014 da tradução para o português 
do artigo Activity, instrument(s) and human development in vocational education: what can a hammer teach us? 
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[Atividade, instrumento(s) e desenvolvimento humano na educação profissional: o que um martelo pode nos 
ensinar?] pela Revista Trabalho e Educação, 2014. 
Submissão, por Anselmo Pereira de Lima, do artigo Dinâmica das dimensões impessoais, pessoais, 
interpessoais e transpessoais no processo de iniciação à docência à Revista Querubim, 2014. 
 
Submissão, por Anselmo Pereira de Lima, do artigo A developmental point of view in utterance and speech 
genres studies: the gradual process of conversion of generic inability into generic ability ao “International Journal 
of Arts and Sciences” (IJAS), 2014. 
 
Produção, por Anselmo Pereira de Lima, do artigo Inarticulateness a ser submetido em março de 2015 à Revista 
“Language Sciences”. 
 
Publicação, por Anselmo Pereira de Lima, do artigo Atividade, instrumento e desenvolvimento humano em 
situação de ensino-aprendizagem profissional: um protótipo de análise. In: Smolka, Ana; Banks, Luci & Anjos, 
Daniela (orgs). Teoria e método na perspectiva histórico-cultural - debates em clínica da atividade (aceito para 
publicação). 
 
Produção, por Vera Sant’Anna, de artigo para a revista Ergologia. 
 
 
Organização de eventos 

 
Organização do IX Congresso Internacional da Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN), da qual faz 
parte da diretoria (biênio 2013-2015) a Profª. Drª. Fátima Cristina da Costa Pessoa, no período de 25 a 28 de 
fevereiro de 2015, na Universidade Federal do Pará. 
 
Organização do XXII Instituto, promovido pela Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN), da qual faz parte 
da diretoria (biênio 2013-2015) a Profª. Drª. Fátima Cristina da Costa Pessoa, no período de 02 a 05 de março 
de 2015, na Universidade Federal do Pará. 
 
Organização do encontro intermediário do GT Enunicação, Linguagem e Trabalho no ano de 2015. 
 
Participação na comissão científica do IX Congresso Internacional da Associação Brasileira de Linguística 
(ABRALIN) das professoras Profª. Drª.Del Carmen Daher (UFF) e Profª. Drª.Maria da Glória Corrêa di Fanti 
(PUC-RS). 
 
 
Participação em eventos 

 
Participação do GT nos Encontros da Anpoll de 2015 e 2016. 
Participação no IX Congresso Internacional da ABRALIN, no período de 02 a 05 de março de 2015, na 
Universidade Federal do Pará. 
Participação no V Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa - de volta ao futuro (8-11 de outubro de 
2015); 
Participação no XI Congresso Internacional da Associação Latinoamericana de Estudos do Discurso, Buenos 
Aires, Argentina, novembro 2015. 
Participação no III Congresso Internacional Linguagem e Interação, na UNISINOS, no período de 17 e 19 de 
junho de 2015. 

Participação da Profª. Drª. Terezinha Marlene Lopes Teixeira (UNISINOS) na mesa redonda Linguística da 
Enunciação - Relações constitutivas entre homem e linguagem: os gestos epistemológicos de E. Benveniste e 
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de M. Bakhtin e do Círculo, no IX Congresso Internacional da ABRALIN, no período de 02 a 05 de março de 
2015, na Universidade Federal do Pará, com a apresentação do trabalho Por onde a teoria enunciativa da 
linguagem de Émile Benveniste encontra a experiência humana. 

Participação da Profª. Drª. Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva (PUC-SP) no Deuxième Congrès de la Société 
Internationale d’Ergologie. (HES-SO/Société Internationale d'Ergologie, Sierre-Suíça, mai/2014). 

Participação da Profª. Drª. Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva (PUC-SP), como coordenadora, no Séminaire 
“Le travail se modifie en foction des interactions : alliances et conflits” na Semaine Internationale de Haute Ecole 
de Travail Social HES-SO. Comunicação : Discours officiels x officieux sur et dans l’activité de travail et comme 
activité de travail (HES-SO/Société Internationale d'Ergologie, Sierre-Suíça, mai/2014). 

Participação da Profª. Drª. Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva (PUC-SP) no Colloque International “Être leader 
em Amérique(s) et em Europe”. Comunicação: Comment des dispositifs énonciatifs contribuent-ils à déconstruire 
la figure d’un leader ? (Laboratoire Communication et Politique – CNRS/ Maison de l’Amérique Latine; 
Paris/França, nov/2014). 

Coordenação e participação da Profª. Drª. Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva (PUC-SP) e da Profª. Drª. Ana 
Raquel Motta no Simpósio “Linguagem, enunciação e comunidades discursivas”, no IX Congresso Internacional 
da ABRALIN, no período de 02 a 05 de março de 2015, na Universidade Federal do Pará. 

Participação da Profª. Drª. Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva (PUC-SP) e da Profª. Drª. Maria do Carmo Leite 
de Oliveira (PUC-RJ), na mesa redonda “Linguagem e Trabalho: letramento para a pesquisa de práticas 
profissionais” no IX Congresso Internacional da ABRALIN, no período de 02 a 05 de março de 2015, na 
Universidade Federal do Pará, com a apresentação do trabalho De pescador-caçador a pescador-coletor: 
consequências da não inscrição da tecnologia na história e nas relações sociais.  

Participação da Profª. Drª. Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva (PUC-SP), Profª. Drª. Maria do Carmo Leite de 
Oliveira (PUC-RJ) e da Profª. Drª. Vera Lúcia Cristóvão (UEL), na mesa redonda “(Re)inventando a linguística 
aplicada: para onde vão (ou para onde poderiam ir) os estudos de interação e práticas discursivas?” no III 
Congresso Internacional Linguagem e Interação, na UNISINOS, no período de 17 e 19 de junho de 2015. 

Participação da Profª. Drª. Del Carmen Daher, como conferencista, no XVI Congresso Brasileiro de Professores 
de Espanhol organizado pela Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo (APEESP), pela 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) e pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em São 
Carlos-SP, entre os dias 28 e 31 de julho de 2015. 
 
Participação da Profª. Drª. Vera Lucia de Albuquerque Sant’Anna (UERJ), no VIII Congresso Brasileiro de 
Hispanistas; Inst.promotora/financiadora: Associação Brasileira de Hispanistas - ABH e UFRJ, com a 
comunicação “Ementas de disciplinas como práticas discursivas constituidoras de uma noção de atividade de 
trabalho de professor de línguas”, 2014. UFRJ; Rio de Janeiro. 
 
Participação da Profª. Drª. Vera Lucia de Albuquerque Sant’Anna (UERJ), na I Semana de Bacharelado em 
Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais; Inst.promotora/financiadora: Departamento de 
Línguas Estrangeiras Aplicadas - CEFET – Maracanã, com a palestra “Estudos de linguagem e de trabalho: 
itinerários de pesquisas para a formação profissional em línguas”, 2014.  CEFET - Maracanã; Rio de Janeiro. 
 
Participação da Profª. Drª. Vera Lucia de Albuquerque Sant’Anna (UERJ) no III CIPLOM Congresso Internacional 
de Profesores de lenguas Oficiales del Mercosur, 2015.  (a ser realizado no Uruguai). 
 
Participação da Profª. Drª. Vera Lucia de Albuquerque Sant’Anna (UERJ) no IX Congresso Brasileiro de 
Hispanistas, 2016, a ser realizado pela UNILA, em Foz do Iguaçu. 
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Desenvolvimento de projeto integrado 
 

Projeto integrado de trabalho resultante de Acordo de Cooperação Interinstitucional PUC/SP (LAEL e DERDIC), 
UERJ (Programa de Pós-graduação em Letras, Instituto de Letras) e UFF (Programa de Pós-graduação em 
Estudos de Linguagem, Instituto de Letras). Temática: Abordagem discursiva do trabalho: questões teórico-
metodológicas. Participantes: Profª. Drª. Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva (Coordenadora), Profª. Drª. 
Kathryn Marie Pacheco Harrison (DERDIC), Prof. Dr. Décio Rocha (UERJ), Profª. Drª. Maria Del Carmen Daher 
(UFF), Profª. Drª. Vera Lucia de Albuquerque Sant'Anna (UERJ). 
 
Proposta de renovação do Projeto integrado de trabalho resultante de Acordo de Cooperação Interinstitucional 
PUC/SP (LAEL e DERDIC), UERJ (Programa de Pós-graduação em Letras, Instituto de Letras) e UFF 
(Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem, Instituto de Letras). Temática: Abordagem discursiva 
do trabalho: questões teórico-metodológicas. 
 
 
Formação de pessoal 
 
Orientação de alunos em diversos níveis de formação: pós-graduação (mestrado e doutorado), graduandos 
bolsistas de Iniciação Científica (PIBIC). 
Participação dos membros do GT em bancas de mestrado e de doutorado. 
Supervisão, por Maria Cecília Souza-e-Silva, de estágio de pós-doutorado de Ana Raquel Motta e de Vivian Rio 
Stella no Programa de Pós-Graduação em LAEL, da PUC/SP. 

 

 
 

 


