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Coordenação do GT: Décio Rocha e Maria da Glória di Fanti 
 
Período do Relatório : 2008-2010 
 

Integrantes do GT e Filiação institucional: 
Clarissa Rolim Bastos (PUC-Rio) 

Décio Rocha (UERJ)  

Helena Nagamine Brandão (USP) 

Kathryn Marie Pacheco Harrison (DERDIC / PUC-SP - pesquisadora colaboradora) 

Marcos A. Moura Vieira (UFMT) 

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

Maria da Glória Corrêa di Fanti (UCPel; PUC-RS)  

Maria del Carmen Fátima González Daher (UERJ) 

Maristela França (UNIRIO - pesquisadora colaboradora) 

Terezinha Marlene Lopes Teixeira (UNISINOS) 

Valdir do Nascimento Flores (UFRGS) 

Vera Lúcia de Albuquerque Sant'Anna (UERJ) 

 
Caracterização do trabalho realizado no período 

 
Os trabalhos do biênio 2008-2010 estiveram centrados no debate metodológico que serve de 

base ao desenvolvimento das três linhas temáticas deste GT, a saber:  

 (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;  
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(3) estudo das práticas de linguagem que constituem per se uma situação de trabalho 

(trabalho realizado no interior das diferentes clínicas da linguagem, a exemplo da 

fonoaudiologia, da psicanálise, entre outras).  

 

Objetivo do GT: reunir pesquisadores cujo campo de investigação esteja voltado para a 

problematização, sob a perspectiva enunciativo-discursiva, de questões concernentes ao trabalho. 

 
 

Principais contribuições de ordem teórica possibilitadas durante o biênio: 
 
(i) foram aprofundadas as discussões sobre questões relativas aos estudos do trabalho, 

direcionando-os para a abordagem ergológica;  

(ii) buscou-se estabelecer a inter-relação entre Análise do Discurso e Ergologia;  

(iii) incluiu-se na pesquisa o conceito de capacidades, formulado por Amartya Sen, que pensa o 

desenvolvimento na inter-relação entre capacidades e liberdade (capability/capabilité); 

(iv) procedeu-se a uma discussão em torno dos artigos que integram a parte intitulada “O homem na 

língua”, constante em Problemas de lingüística geral I e II de Émile Benveniste, artigos estes que 

são fundantes da reflexão em torno da enunciação; 

(v) foram aprofundadas as reflexões desenvolvidas pela teoria dialógica do discurso praticada pelo 

Círculo de Bakhtin. Nessa perspectiva, verticalizou-se o estudo do funcionamento do discurso, da 

constituição do sujeito e, por consequência, da construção dos sentidos; 

(vi) investiu-se no diálogo entre a teoria dialógica do discurso e a perspectiva ergológica;  

(vii) investiu-se no aprofundamento de uma concepção de linguagem como trabalho, atividade 

laboriosa que mobiliza diversas competências; 

(viii) foi problematizado de que forma se concretiza a noção de trabalho  como algo que se dá no 

próprio uso da linguagem, como mobilização de operações, estratégias para se alcançar 

determinados fins, objetivos na interação pela linguagem; 

(ix) encontram-se também em andamento discussões sobre a possibilidade de a noção de semântica 

global ser utilizada na análise de ementas e programas de disciplinas do currículo da formação de 

professor em Letras; 

(x) aprofundou-se ainda a questão da enunciação por meio de estudos voltados para a noção de 

produção de subjetividade. 
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Principais contribuições de ordem metodológica possibilitadas durante o biênio: 
 
(i) foi explicitado o fato de Benveniste não ter desenvolvido um “modelo” de análise da 

enunciação, ao menos não nos moldes que a lingüística comumente entende epistemologicamente a 

palavra modelo.  Sua teoria da enunciação é constituída de um conjunto de textos que 

simultaneamente teorizam e analisam a enunciação. A conclusão disso é que não há a proposição 

inicial de um modelo a partir do qual Benveniste teria feito todas as suas análises. Ao contrário 

disso, cada texto encerra, em si, maneiras específicas de analisar e de teorizar sobre as línguas, a 

língua e a linguagem; 

(ii) foram aprofundadas metodologias para a análise de práticas de linguagem em situação de 

trabalho, como grupo de discussão, entrevista, autoconfrontações e instrução ao sósia; 

(iii) avançou-se ainda nas práticas de análise de documentos legais a partir da perspectiva de 

gêneros de discurso, explicitando-se a relevância da compreensão de sentidos de práticas 

discursivas; 

(iv) no que concerne ao campo de atuação do grupo, houve avanços importantes no que diz respeito 

ao estudo dos distúrbios de linguagem, uma das vertentes de atuação do GT.  

 

Formas concretas de integração das atividades de pesquisa entre os 

componentes do GT (publicações conjuntas, participação conjunta em eventos 

científicos, reuniões de trabalho, etc.) 

1. Publicações conjuntas: 
- Capítulos de livro 

SOUZA-E-SILVA, Cecília. Formação de professores surdos: contribuições do método da 
autoconfrontação. In: Daher, M.C.; Giorgi, M.C & Rodrigues, I.C (orgs). Trajetórias em 
enunciação e discurso: práticas de formação docente. São Carlos: Editora Claraluz, 2009: 121-
136. ISBN 978-858863838-9 (coautoria Kathryn Marie Pacheco Harrison).  

 
- Artigos em periódicos científicos 

SOUZA-E-SILVA, Cecília. Trabalho e prescrição: aproximações ao problema a partir dos 
estudos da linguagem. Matraga (Rio de Janeiro), v.20, 2007: 77-99. ISSN 1414-7165. (coautoria 
Vera Sant’Anna) 
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- Resenha de livro 
SOUZA-E-SILVA, Cecília. Gênese dos Discursos, de Dominique Maingueneau. Revista 
Virtual de Estudos da Linguagem – ReVEL, vol. 7, n. 13. (Disponível em: 
http://www.revel.inf.br), 2009. ISSN 16788931 (coautoria Décio Rocha). 

 

- Verbete de dicionário 

Dicionário de Linguística da Enunciação Org.: Valdir do Nascimento Flores, Leci Borges 
Barbisan, Maria José Finatto e Marlene Teixeira. São Paulo: Contexto, 2009.  

 
DI FANTI, M.G.C.; TEIXEIRA, T.M.L. Enunciação. In: Valdir Flores; Leci Barbisan; Maria 
José Finatto; Malene Teixeira. (Org.). Dicionário de Linguística da Enunciação. 1 ed. São 
Paulo: Contexto, 2009, p.99-101. (elaboração do verbete “enunciação” em co-autoria com 
Marlene Teixeira) 

 

2. Participação conjunta em eventos científicos: 

Colóquio Estudos da Enunciação. Participantes do GT: DI FANTI, M.G.C., TEIXEIRA, 
M.T.L.; FLORES, V. PUC-RS, 2010.  

Mesa-redonda: DAHER, M. C.; BRANDÃO, Helena Hathsue Nagamine; DI FANTI, M. G. C.. 
Linguagem e Trabalho: Desafios de uma perspectiva interdisciplinar. 17º InPLA - 2009. 

Participação em Sessão Temática: DI FANTI, M.G.C.; SOUZA-E-SILVA, M.C.; ROCHA, D.; 
GAGO, P. Construção do ethos no campo dos discursos sobre o trabalho. III Simpósio 
Internacional sobre Análise do Discurso. UFMG, 2008.  
Debatedor de seminário: DI FANTI, M.G.C.; SCHWARTZ, Y.; TEIXEIRA, T. M. L. Diálogos 
entre Lingüística e Ergologia. III Jornada sobre Produção & Legitimação de Saberes para/no 
Trabalho: interfaces entre ergologia, linguagem e educação. Unisinos, 2008. 

17o. INPLA - Intercâmbio de Pesquisas em Lingüística Aplicada. Simpósio Práticas 
linguageiras nas relações de trabalho: dimensões e desafios (coordenação: Vera Sant’Anna), 
PUC/SP, São Paulo-SP, 02 de maio/2009. (Trabalho apresentado por SOUZA-E-SILVA, 
Cecília: Abordagem enunciativo-discursiva e princípios da ergologia). 

Segunda Jornada da Rede Franco-Lusófona Ergologia, Trabalho e Desenvolvimento. GT 1 - A 
especificidade do olhar ergológico sobre a/s questão/ões do/s desenvolvimento. 03 a 07 de 
novembro, Departamento de Engenharia de Produção - UFMG, Faculdade de Educação - 
UFMG, Département d’Érgologie - Université de Provence, 2009 (Trabalho apresentado por 
SOUZA-E-SILVA, Cecília: Pontos para a construção da articulação linguagem, ergologia, 
trabalho e desenvolvimento. Co-autoria: Vera Sant’Anna). 
XXIII Encontro Nacional da ANPOLL. Simpósio Sentidos de "trabalho" em diferentes 
produções discursiva. 01 a 02 de maio, Faculdade de Letras – UFG, Goiânia – GO, 2008. 
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(Trabalho apresentado SOUZA-E-SILVA, Cecília: Abordagem enunciativo-discursiva e 
princípios da ergologia. Participação dos demais elementos do grupo). 
XIX Instituto de Lingüística da ABRALIN. Minicurso Análise do discurso na perspectiva de D. 
Maingueneau. João Pessoa, UFPb, 09 a 13/03/2009 (Minicurso ministrado por Cecília de 
Souza-e-Silva e Décio Rocha) 

Comunicação, Análise do Discurso em atividade linguageira, palestra de H. Brandão (ECA-
USP). 

Palestra de Vera Sant´Anna no Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC-RS, a convite de 
Maria da Glória di Fanti; 

 

3. Atividades técnicas e reuniões de trabalhos: 

- PUC/RS: 

Coordenação de elaboração de verbetes de Mikhail Bakhtin: TEIXEIRA, T.M.L.; DI FANTI, 
M.G.C. Dicionário de Lingüística da Enunciação. 2009.  

Reunião de trabalho de Maria da Glória di Fanti, Marlene Teixeira e Valdir Flores, durante o 
Colóquio Estudos da Enunciação, 2010, com vista à publicação conjunta no Cadernos de 
Pesquisas em Linguística da PUCRS. 
 

- PUC/SP: 
maio/2009, por ocasião do 17º. Inpla - M. Cecília Souza-e-Silva, Maria da Glória di Fanti, Helena 
Brandão, Maria del Carmen Daher, Vera Sant’Anna, Marlene Teixeira, Kathryn Marie Pacheco 
Harrison: discussão de publicações do grupo. 

junho/2009: M. Cecília Souza-e-Silva e Vera Sant’Anna: reunião de trabalho com vista à 
elaboração do texto Pontos para a construção da articulação linguagem, ergologia, trabalho e 
desenvolvimento. 
agosto/2009: M. Cecília Souza-e-Silva e Vera Sant’Anna: reunião de trabalho com vista à 
elaboração do texto Pontos para a construção da articulação linguagem, ergologia, trabalho e 
desenvolvimento. 

setembro/2009: M. Cecília Souza-e-Silva e Vera Sant’Anna: reunião de trabalho com vista à 
elaboração do texto Pontos para a construção da articulação linguagem, ergologia, trabalho e 
desenvolvimento. 
outubro/2009, por ocasião do Colóquio Internacional da USP: M. Cecília Souza-e-Silva, Maria da 
Glória di Fanti, Maria del Carmen Daher, Vera Sant’Anna: discussão de questões relativas ao 
andamento do GT, publicações do grupo e possibilidade de extensão do convênio PUC/SP – 
UERJ à PUC/RS, universidade na qual Maria da Glória di Fanti está alocada. 
fevereiro/2010: M. Cecília Souza-e-Silva e Décio Rocha: discussão de proposta para organização 
de livro e/ou publicação de artigo conjunto sobre a questão do ethos e discussões referentes à 
tradução de artigos do livro de Dominique Maingueneau, 12 Conceitos em Análise do Discurso. 
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março/2010: M. Cecília Souza-e-Silva e Vera Sant’Anna: reelaboração do texto Pontos para a 
construção da articulação linguagem, ergologia, trabalho e desenvolvimento para publicação na 
revista Ergologia (Département d' Ergologie, Université de Provence) com vistas à adequá-lo à 
proposta da revista. 
maio/2010: M. Cecília Souza-e-Silva e Vera Sant’Anna: levantamento de idéias para participação 
do 5º.Université d'Ete de l'ORT / França. 
junho/2010: M. Cecília Souza-e-Silva e Décio Rocha: discussão com mestrandos e doutorandos 
de questões relativas à Análise do discurso. 
 

- UERJ: 
2008-2010 – reuniões quinzenais para orientação de trabalhos e questões de pesquisa: Décio 
Rocha, Del Carmen Daher e Vera Sant’Anna. 
abril/2010: Décio Rocha, M. Cecília Souza-e-Silva, Maria del Carmen Daher, Vera Sant’Anna: 
contribuições à discussão sobre as atividades do GT no próximo encontro da ANPOLL; roteiro 
para publicação do livro organizado por Di Fanti e Brandão; discussão de proposta para 
organização de livro e/ou publicação de artigo conjunto sobre a questão do ethos. 

 

4. Grupos de pesquisa/CNPq 
- Atelier Linguagem e Trabalho – Coordenação: M. Cecília Souza-e-Silva, Co-coordenação: 
Décio Rocha; participação de professores do GT: Maria del Carmen Daher e Vera Sant'Anna 
(UERJ), Maristela França (UniRio), Marcos Vieira (UFMT),  Maria da Glória di Fanti (UCPel), 
Marlene Teixeira (UNISINOS) e Helena Brandão (USP). 
- Práticas de Linguagem e Subjetividade – PraLins – Coordenação: Vera Sant´Anna,  Co-
coordenação: Bruno Deusdará; participação de professores do GT: M. Cecília Souza-e-Silva 
(PUC/SP), Décio Rocha (UERJ), Maria del Carmen Daher (UFF). 

- Enunciação em Perspectiva – Coordenação: Marlene Teixeira (Unisinos), Co-coordenação: 
Maria da Glória di Fanti (PUC/RS). Participação de Maristela França (UniRio). 

 
5. Participações em bancas de defesa de dissertações e teses: 

- Universidade Católica de Pelotas (UCPEL). Orientadora: Maria da Glória di Fanti: 02 Mestrado, 
ago/2008. 
- Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Orientadora: Marlene Teixeira: 01 
Mestrado, mar/2009. 
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Orientadora: Maria Del Carmen Daher: 01 
Doutorado, abril/2010. 
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Orientadora: Vera Sant’Anna: 05 Mestrados 
(2008-2010). 



7 

- Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Orientadora: Del Carmen Daher: 04 
Mestrados (2008-2010). 
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Orientador: Décio Rocha: 04 Mestrados 
(2008-2010). 
- PUC-SP – Orientadora: Cecília de Souza e Silva. Participação de Helena Brandão. 

 

Trabalhos concluídos no biênio (IC, Mestrado, Doutorado) que mais 
contribuíram para a temática explorada pelo GT 
 
Nome do 
orientando 

Título do trabalho Contribuição oferecida 

 
Luiz Marine 
José do 
Nascimento 

 
O ethos da empresa e atividade 
do jornalista de uma agência de 
notícias 

Aplicação do método do sósia como 
meio para entender o funcionamento da 
atividade do jornalista de uma agência 
de notícias. 

 
Maísa 
Aparecida 
Requena 

 
"Esse é o legítimo tá pessoal": o 
discurso dos vendedores 
informais em situação de 
trabalho 

Possibilidade de entender a atividade 
dos vendedores informais por meio das 
publicidades que eles veiculam nos 
vagões de trem. 

 
Silma Ramos 
Coimbra 
Mendes 

 
Cenografia e ethos: os discursos 
de uma instituição de ensino 
superior privada 

Produtividade das noções de cenografia 
e ethos na análise dos discursos de uma 
instituição de ensino superior. 

Elisabete 
Maria da Silva 
Vieira 

O que se fala da fala do paciente 
em clínica dos distúrbios de 
linguagem. 

Investigação das práticas de linguagem 
que constituem per se uma situação de 
trabalho 

 
Jefferson 
Lopes Cardoso 

Bases teórico-clínicas de 
abordagem enunciativa de 
distúrbios articulatórios com 
etiologia orgânica definida: um 
estudo de fissura lábio-palatina  

 
Investigação das práticas de linguagem 
que constituem per se uma situação de 
trabalho 

 
Fabiana de 
Oliveira 

Por uma concepção enunciativa 
da clínica dos distúrbios da 
fluência: gagueira e enunciação 

Investigação das práticas de linguagem 
que constituem per se uma situação de 
trabalho 

 
Fábio Aresi 

Por uma problematização da 
distinção normal/patológico na 
linguagem: uma abordagem 
enunciativa 

Investigação das práticas de linguagem 
que constituem per se uma situação de 
trabalho 

Daniel Lopez 
Lago 

Etogênese – um ensaio sobre o 
etos (pré-)discursivo 

Aprofundamento da noção de etos 

Katharina 
Kelecom 

O professor de fLE e a 
implementação de um projeto de 
EAD: uma construção discursiva 

Análise da situação de trabalho do 
professor 
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do trabalho 
Raphael de 
Morais Trajano 

Etos na poesia combatente de 
menestréis do rap: por uma 
análise das imagens discursivas 
no grito marginal do hip hop 
brasileiro 

Aprofundamento da noção de etos 

Guilherme 
Nery Atem 

Adequação e persuasão: da 
teoria a linguagem ao discurso 
publicitário 

Elementos definidores do etos. 
Argumentação 

 
Josiane Redmer 
Hinz 

Atividade de estágio de língua 
portuguesa: o trabalho do 
professor em perspectiva 
dialógica 

 
Aprofundamento de metodologias: 
entrevista e grupo de discussão 

 
Antonia Zago 

Análise dialógica de palavras do 
trabalho dos policiais federais: da 
(re)criação à divulgação 

Estudo do discurso considerando a 
mudança de esfera de atividade: da 
laboral para a midiática 

 
Alícia Endres 
Soares 

Representações discursivas da 
atividade do professor de língua 
portuguesa: uma abordagem 
dialógica 

 
Pesquisa que contribui para o 
conhecimento da atividade docente. 

 
Élida Lima 

 
Relações dialógicas no 
jornalismo impresso: o Episódio 
Aracruz sob a perspectiva de 
Zero Hora 

Investigação que questiona a pretensa 
objetividade da notícia, analisando 
aspectos verbais e não-verbais na 
cobertura de um fato. 

Luiz André 
Neves de Brito 
 

Processo de referenciação, 
autoria e subjetividade: análise 
discursiva da escrita de 
estudantes pré-universitários 

Análise dos mecanismos enunciativo-
discursivos mobilizados pelos estudantes, 
escrevendo em uma situação específica 
de tensão entre as exigências 
institucionais e a necessidade de “exibir” 
suas competências linguageiras. 

Raphaela 
Dexheimer 
Mokodsi  
 

Entre a negação e a possibilidade: 
um estudo discursivo da fala do 
professor sobre o seu trabalho. 

Articulação original entre estudos da 
linguagem e do trabalho, ao aproximar a 
noção de negação polêmica aos estudos 
sobre competência, uso de si e trabalho 
impedido. 

Jane Cleide dos 
Santos de Souza 
 
 
 

Atividade de trabalho do 
professor: um estudo discursivo 
dos saberes da experiência 

Análise da fala de professores que 
discutem em grupo as condições e 
especificidades do trabalho com o EJA. 

Augusta Porto 
Avalle  
 

O pedinte, o experiente e o 
grandiloqüente: ethé discursivos 
de presidentes da América do Sul 

Análise de ethos de discurso político 

Rosane 
Manfrinato de 

A construção das normas: o 
trabalho de professores de 

Utilização da instrução ao sósia como 
modo de aproximar-se à situação de 
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Medeiros Dias  
 

espanhol como língua estrangeira 
junto a alunos deficientes visuais 

trabalho de professor de LE com alunos 
cegos. 

Alessandra 
Gonzalez e 
Glauce 
Larangeira  

Estudo discursivo da facilitação 
da leitura: um Quijote sem 
ironias e intertextualidades 

Discussão aprofundada da noção de 
intertextualidade e da relevância de sua 
consideração na escolha/utilização de 
textos facilitados. 

 

Trabalhos publicados de autoria (individual ou coletiva) dos integrantes do GT que 
representem as contribuições mais relevantes para a temática explorada  
 
1. SANT'ANNA, V. L. A., DAHER, Maria Del Carmen. Do otium cum dignitate dos cursos de 
Letras à formação de professores de línguas In: Trajetórias em enunciação e discurso: práticas de 
formação docente.1 ed.São Carlos : Claraluz, 2009, v.1, p. 11-28. 

2. SANT'ANNA, V. L. A. Escritos do trabalho: o que se diz que deve ser a atividade do professor 
de língua estrangeira. In: Hispanismo 2006; língua espanhola ed.Rio de Janeiro : Rede Sirius 
UERJ, 2008, v.1, p. 143-148. 
3. SANT'ANNA, V. L. A., DAHER, Maria Del Carmen. La formación de profesores de español 
como lengua extranjera en Brasil: de otium cum dignitate a profesional de la escuela de enseñanza 
básica In: FIAPE - TERCER CONGRESO INTERNACIONAL: LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL EN TIEMPOS DE CRISIS, 2009, CÁDIZ.  Actas del Tercer Congreso Internacional de 
FIAPE: «La enseñanza del español en tiempos de crisis». Cádiz: FIAPE, Universidad de Cádiz e 
redELE, 2010. p.1-15. 
4. SANT'ANNA, V. L. A. Formação de professor de espanhol língua estrangeira: práticas 
discursivas de constituição de subjetividades In: V Congresso Brasileiro de Hispanistas e I 
Congresso Internacional da ABH, 2009, Belo Horizonte.   Anais do V Congresso Brasileiro de 
Hispanistas e I Congresso Internacional da ABH. Belo Horizonte: UFMG, 2009. v.1. p.3408 - 3417 
5. SANT'ANNA, V. L. A., SOUZAESILVA, Maria Cecília Pérez de. Pontos para a construção da 
articulação linguagem, ergologia, trabalho e desenvolvimento In: II Jornada da Rede Franco-
lusófona Ergologia, Trabalho e Desenvolvimento, 2009, Belo Horizonte.  Papers da II Jornada da 
Rede Franco-lusófona Ergologia, Trabalho e Desenvolvimento. Belo Horizonte: FAE-UFMG, 
2009. p.1-18. 

6. FLORES, Valdir (Org.); BARBISAN, L. B. (Org.); FINATTO, M. J. B. (Org.); TEIXEIRA, M. 
(Org.). Dicionário de linguistica da enunciação. 1. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2009. 288 p. 

7. BARBISAN, L. B.(Org.); FLORES, V. N.(Org.). Convite à linguística. São Paulo: Contexto, 
2009. 208 p. 

8. FLORES, Valdir do Nascimento; SURREAUX, L. M.; KUHN, T. Z. Introdução aos estudos de 
Roman Jakoson sobre afasia. Porto Alegre: UFRGS Editora, 2008. 127 p. 

9. FLORES, Valdir do Nascimento. Enunciação e Gramática. São Paulo: Contexto, 2008. 198 p. 
10. BRANDÃO, H.H.N. Etnocentrismo e alteridade indígena: ambigüidade do discurso colonial em 
escritos de Vieira. Revista Filologia e Lingüística Portuguesa, v.09, p.185-200, 2007 (publicado em 
2008 com data retroativa a 2007). 
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11. BRANDÃO, H.H.N. Discurso e tradição em anúncios da imprensa paulista: da informação à 
sedução – imagens do cotidiano. In: História do Português Paulista. Org. M.Aparecida Torres 
Moraes e M.Lúcia da C.V. Andrade. IEL/UNICAMP/FAPESP, 2009, vol II, p.349-372. 

12. BRANDÃO, H.H.N. e Pinto, M.L. Discurso e metáfora na fala do homem pantaneiro: uma 
construção identitária.. In: Análises do discurso hoje vol.2. Org.: GláuciaM.P.Lara,Ida L. Machado 
e Wander Emediato. Rio de Janeiro:Nova Fronteira, 2008, p.133-156. 
13. BRANDÃO, H.H.N. Atividade enunciativa na produção de linguagem: estereotipia e 
acontecimento discursivo. Trabalho apresentado no 17º. InPLA (Intercâmbio de pesquisas em 
Linguística Aplicada), 2009, PUC/SP. 

14. DI FANTI, M.G.C. Identidade, alteridade e cultura regional: a construção do ethos milongueiro 
gaúcho. Alfa : Revista de Linguística (UNESP. São José do Rio Preto. Impresso), v. 53, p. 149-166, 
2009. 
15. ZAGO, Antônia; DI FANTI, M.G.C. Palavras em Operação: um dizer "como" trabalho, "no" 
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