
 
 

RELATÓRIO DO BIÊNIO  
2016-2018 DO GT  

ENSINO-APRENDIZAGEM NA 
PERSPECTIVA DA LINGUÍSTICA 

APLICADA (EAPLA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDENADOR: 
FRANCISCO JOSÉ QUARESMA DE FIGUEIREDO 

 
 
 

VICE-COORDENADORA: 
DARCILIA MARINDIR PINTO SIMÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

30/06/2018 
 
 

 



 2 

SUMÁRIO 
 
 

 
 
COORDENAÇÃO DO GT ................................................................................... 3 
COMPONENTES DO GT .................................................................................... 4 
TÓPICOS DE ESTUDOS E LINHAS TEMÁTICAS .......................................... 5 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016-2018  ..................................................... 6 
DARCILIA MARINDIR PINTO SIMÕES – UERJ ............................................ 7 
DENISE LINO DE ARAÚJO – UFCG ................................................................ 15 
DIÓGENES CÂNDIDO DE LIMA – UESB ....................................................... 21 
EULALIA VERA LUCIA FRAGA LEURQUIN – UFC .................................... 28 
FRANCISCO JOSÉ QUARESMA DE FIGUEIREDO – UFG ........................... 32 
LÚCIA DE FÁTIMA SANTOS – UFAL ............................................................. 45 
LÚCIA MARIA DE ASSUNÇÃO BARBOSA – UnB ........................................ 50 
MARIA TERESA TEDESCO VILARDO ABREU – UERJ ............................... 58 
RITA DE CÁSSIA SOUTO MAIOR – UFAL ..................................................... 61 
RITA MARIA DINIZ ZOZZOLI – UFAL ........................................................... 73 
VANIA LÚCIA RODRIGUES DUTRA – UERJ-UFF ........................................ 78 
PRODUTOS DO GT ............................................................................................ 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
COORDENAÇÃO DO GT 

 
 
 
• Francisco Quaresma de Figueiredo (UFG) – fquaresma@terra.com.br 
 
• Darcilia Marindir Pinto Simões (UERJ) – darciliasimoes@gmail.com 
 
 



 4 

 
COMPONENTES DO GT 

 
 

Darcilia Marindir Pinto 
Simões 
 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=B78496 

Denise Lino de Araújo 
 

http://lattes.cnpq.br/5542241458634614  

Diógenes Cândido de 
Lima 
 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=N685609 

Eulália Vera Lúcia Fraga 
Leurquin 
 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=N131909  

Francisco Quaresma de 
Figueiredo 
 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=N826899 

Lúcia de Fátima Santos 
 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=S34908 

Lúcia Maria de Assunção 
Barbosa 
 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=N708426 

Maria Teresa Tedesco 
Vilardo Abreu 
 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=C886930 

Rita de Cássia Souto 
Maior 
 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758081Z4 

Rita Maria Diniz Zozzoli 
 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=B475229 

Vania Lucia Rodrigues 
Dutra 
 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779789D9 

 
 
 



 5 

 
TÓPICOS DE ESTUDOS E LINHAS TEMÁTICAS 

 
 
 
 

Os membros do GT Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Linguística 
Aplicada – GT EAPLA — desde sua criação dedicam-se a temas de ensino e 
aprendizagem, contribuindo significativamente para a área Letras e Linguística e, em 
especial para a Linguística Aplicada propriamente dita. Têm sido desenvolvidas 
pesquisas que focalizam o ensino e a aprendizagem de português como língua 
materna, de português como língua estrangeira e de línguas estrangeiras. 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
2016-2018 

 



 7 

DARCILIA MARINDIR PINTO SIMÕES – UERJ   
 
Darcilia Marindir Pinto Simões é Professora Titular de Língua Portuguesa do Instituto 
de Letras - DEPTO LIPO - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eleita 
Presidente da Associação Internacional de Linguística do Português (2017-2020). 
Parecerista ad hoc do CNPq, da Capes, da UFPE etc. Professora colaboradora no 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Língua, Literatura e Interculturalidade 
da Universidade Estadual de Goiás - Câmpus Cora Coralina. Pós-doutora em 
Linguística (UFC, 2009) e em Comunicação & Semiótica (PUC-SP, 2007); Doutora 
em Letras Vernáculas (UFRJ, 1994), Mestre em Letras (UFF, 1985). Líder do Grupo 
de Pesquisa Semiótica, Leitura e Produção de Textos (SELEPROT). Coordena, na 
UERJ, os seguintes projetos de Extensão: Laboratório de Semiótica ─ LABSEM 
(UERJ-FAPERJ); Publicações Dialogarts. Supervisiona bolsas: 1) PDEE - (Capes-
UERJ-UBI - Por); 2) PROATEC Nível I -LABSEM; 3) PROATEC Nível 3- Núcleo 
de Produção Audiovisual e Webdesigner- NPA; 4) INT-Iniciação Tecnológica 
(FAPERJ - IT); 5) ID - Iniciação à Docência (UERJ); 6) EIC (Estágio Interno 
Complementar (UERJ); 8) Extensão (UERJ). Coordenou Minter Língua Portuguesa 
UERJ-UEMA (2010-2012). Áreas de interesse maior: Língua Portuguesa, Semiótica 
(Peirce e Halliday), Linguística Aplicada. Lotação: UERJ-CEH. Lotação: UERJ-CEH 
- INSTITUTO DE LETRAS -DEPTO LIPO- 40h-DE. Coordena os Protocolos de 
Cooperação Internacional entre a UERJ e as Universidades: U. Beira Interior - 
Covilhã - Portugal; U. Torino - Turim - Itália. Coordenadora do GT de Linguística 
Aplicada (ANPOLL - 2012-2014). É membro das seguintes Associações: American 
Organization of Teachers of Portuguese - AOTP; Libéro-Association Française de 
Linguistique Ibéro-Romane; Federación Latinoamericana de Semiótica - FELS; 
Asociación de Linguística y Filología de América Latina - ALFAL - Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC; Associação Brasileira de Linguística - 
ABRALIN; Associação de Linguística Aplicada DO Brasil - ALAB; Associação 
Brasileira de Estudos Semióticos - ABES. Desenvolve pesquisas para 
aperfeiçoamento das práticas de ensino da língua portuguesa - L1, L2 e LE. Assina 
livros, capítulos e artigos sobre língua portuguesa, linguística aplicada ao ensino e 
semiótica. Entre as contribuições para o ensino, destaca-se o projeto Ensino de 
gramática - correção de redações por meio digital, iniciado em 2010. Trata-se da 
exploração de recursos NTIC no aperfeiçoamento do domínio da norma linguística 
para produção de textos acadêmicos. Autora de: Considerações sobre a fala e a 
escrita, Parábola, 150.000 exemplares adquiridos pelo PNBE-MEC - 2014. 
https://darciliasimoes.academia.edu/ http://darciliasimoes.blogspot.com.br/ 
http://gruposeleprot.blogspot.com.br/ Contato: darciliasimoes@gmail.com  
 
 

PROJETOS DE PESQUISA 
 
2017 – Atual: Iconicidade verbal e consequências semântico-estilísticas 
Descrição: No intuito de expandir os estudos sobre iconicidade verbal como 
metodologia de trabalho na prática pedagógica, damos então continuidade dos estudos 
de semiótica peirceana aplicada à descrição e ao ensino da Língua Portuguesa. Desta 
feita, buscar-se-á explorar o potencial semântico das formas da língua (palavras e 
expressões), as quais funcionam como ícones e índices de possíveis recortes 
isotópicos que atravessem a superfície textual. Com o suporte da semiótica de Peirce 
e da gramática sistêmico-funcional, pretende-se discutir os efeitos de estilo 
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decorrentes das escolhas lexicais: seu potencial de transparência e de opacidade, 
fatores estes observados como recursos de estilo. 
 
2016 – 2017: ALFAL 2017: Subsídios semiótico e semântico-sintático na 
aquisição da língua portuguesa por nativos e não nativos 
Descrição: EMENTA: A variação linguística e a relevância do ensino da norma culta 
(ou padrão). Reflexo do domínio (ou não) da norma na competência de leitura e de 
produção textual. A importância dos projetos de pesquisa para o aperfeiçoamento da 
prática pedagógica de língua portuguesa. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: Aceitar-
se-á participação de pesquisadores doutores ou doutorandos, tendo prioridade os 
membros do Grupo de Pesquisa Semiótica, Leitura e Produção de Textos - 
SELEPROT.  
 
2016 – 2017: VI SIMELP: Propostas de ensino de língua portuguesa para nativos 
e não nativos 
Descrição: Tomando por referência as pesquisas mais recentes sobre o ensino da 
língua portuguesa (como língua materna e não materna), observada a variação 
linguística, o pluricentrismo do português e a expansão atual da língua no mundo, 
convidamos os pesquisadores a apresentarem os seus projetos (em curso ou 
concluídos) que possam contribuir para uma melhoria das práticas pedagógicas 
perante um público de falantes nativos e não nativos do português. Optar-se-á, 
preferencialmente, por trabalhos que apresentem inovações teórico-metodológicas 
testadas e comprovadas e aceitar-se-ão os vários enfoques teóricos na descrição 
linguística para posteriores aplicações didáticas. O Seminário proposto integrar-se-á 
nas correntes epistêmicas e metodológicas dos estudos de Linguística Aplicada que 
têm, aliás, sido alvo de muitos estudos em Portugal e no Brasil. Palavras-chave: 
Língua portuguesa; Prática Pedagógica; Ensino a nativos e não nativos; Teorias e 
metodologias no ensino da língua portuguesa. 
 
2016 – Atual: Vocabulário da fala do sertão profundo na voz de Elomar 
Descrição: A produção do glossário da linguagem do sertão profundo visa a não só 
dar a conhecer essa variedade da língua do Brasil, mas também facilitar a 
compreensão das letras do Cancioneiro de Elomar Figueira de Mello. Considerando a 
relevância atual dos estudos da variação linguística, julgou-se oportuna a produção 
desse vocabulário que virá não só dar suporte às aulas de língua portuguesa, como 
também auxiliar a compreensão dos textos elomarianos e afins, uma vez que o 
vocabulário é o material primeiro com que se amplia o conhecimento de mundo. Em 
última análise, o glossário contribuirá para a ampliação do domínio léxico-cultural 
dos falantes. 
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) .  
Integrantes: Darcilia Marindir Pinto Simões - Coordenador / Márcia Gama Silva 
Felipe - Integrante / Rosane Reis de Oliveira - Integrante / Morgana Ribeiro dos 
Santos - Integrante / Claudio Artur de Oliveira Rei - Integrante / Nathan Sousa de 
Sena - Integrante / Desirré Santos da SIlva - Integrante. 
 
2016 – Atual: Ensino de gramática correção de redações por meio digital - FASE 
II 
Descrição: A meta do projeto é preparar o discente para o ensino da produção textual. 
Trata-se de trabalho individualizado mediado pela internet e com suporte do MS 
Word, com base na ferramenta de alterações controladas. Balões de comentário são 
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inseridos nos textos discentes para indicar os problemas e orientar a reescritura, 
propiciando assim a autocorreção. Dessa forma, a assimilação dos padrões 
gramaticais se dá pela vivência das formas e pela reflexão sobre as necessárias 
escolhas que garantem o ajuste da variedade linguística ao gênero textual, priorizando 
a norma culta por se tratar de operação com o texto acadêmico. 
 
2016 – Atual: Elomar: o sertão e o mundo. Poética de um cantar 
Descrição: Trata-se de uma pesquisa das características linguístico-poéticas do 
cancioneiro elomariano, com vista a compor um perfil do mundo e do homem do 
sertão profundo. Pretende-se contribuir para os estudos de variação linguística e das 
qualidades semióticas inscritas no cancioneiro e que podem funcionar como pistas de 
leitura.  
 
 
 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 
Artigos completos publicados em periódicos 
 
SIMÕES, Darcilia. LECTOR IN FABULA: REFLECTIONS ON 
INTERPRETATION ABSTRACT. Multidisciplinary International Journal, v. 2, p. 2, 
2018. 
 
SIMÕES, Darcilia; FELIPE, M. G. S.; VIEIRA, Simone. Verbal and non-verbal 
aspects in teaching writing. GRA's Multidisciplinary International (GRAM i) Journal, 
v. 01, p. 19-25, 2017. 
 
SIMÕES, Darcilia; RESENDE, S. V. The man, the signs and the unusual. 
Multidisciplinary International Journal, v. 01, p. 29-35, 2017. 
 
 
Livros publicados/organizados ou edições 
 
FIGUEIREDO, F. J. Q.; SIMÕES, Darcilia (Org.). Contribuições da Linguística 
Aplicada para a Educação Básica. Campinas: Pontes, 2018. v. 1. 294p. 
 
SIMÕES, Darcilia; GARCÍA, Flavio. Formatação de Documentos no Microsoft 
Word. Passo a Passo. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2017. v. 1. 
 
SIMÕES, Darcilia. Semiótica e ensino. Letramento pela imagem. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Dialogarts, 2017. v. 1. 232p. 
 
SIMÕES, Darcilia; OSÓRIO, Paulo José T. da R. S. (Org.) ; ROSA, Mª Carlota 
(Org.) . Da Constituição Histórica do Português ao seu Ensino. Estudos de 
Linguística Portuguesa. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2017. v. unico. 226p. 
 
SIMÕES, Darcilia. Glossário dos Contos de Eça de Queirós. Estímulo à leitura e 
ampliação do vocabulário. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2016. v. 1. 167p. 
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SIMÕES, Darcilia; FIGUEIREDO, Francisco Q. (Org.) . Linguística aplicada, 
prática de ensino e aprendizagem de línguas. Campinas/SP: Pontes, 2016. v. 1. 
 
SIMÕES, Darcilia. Mídia e comunicação. O verbal e o não verbal em ação. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Dialogarts, 2016. v. único. 404p. 
 
 
Capítulos de livros publicados 
 
SIMÕES, Darcilia. Teoria da iconicidade verbal: aplicações. In: Simões, Darcilia; 
Correia, Claudio Manoel de Carvalho (Orgs.). (Org.). Discussões e aplicações da 
semiótica de extração peirceana. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2018, v. 1, p. 262-286. 
 
SIMÕES, Darcilia. A semiótica visual e o letramento. In: Francisco José Quaresma de 
Figueiredo e Darcilia Simões. (Org.). Contribuições da Linguística Aplicada para a 
Educação Básica. Campinas: Pontes, 2018, v. 1, p. 19-37. 
 
SIMÕES, Darcilia; REI, Claudio Artur de O. . O português e a divulgação científica. 
In: SIMÕES, Darcilia; Osório, Paulo; ROSA, Mª Carlota. (Org.). Da Constituição 
Histórica do Português ao seu Ensino. Estudos de Linguística Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Dialogarts, 2017, v. unico, p. 169-192. 
 
SIMÕES, Darcilia. Reflexões teórico-práticas sobre a língua portuguesa. In: 
CÂMARA, Tania Mª N. de L.; SANTOS, Denise Salim Santos. (Org.). Língua 
Portuguesa: descrição e ensino. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2017, v. 1, p. 22-36. 
 
SIMÕES, Darcilia. Ao mestre, com carinho! In: Maria Elizabeth Chaves de Mello e 
Ricardo Cavaliere. (Org.). Cem anos de Gladstone Chaves de Melo. Curitiba: CRV, 
2017, v. 1, p. 89-97. 
 
SIMÕES, Darcilia. Ensinando a documentar o pensamento. In: PALOMANES, Roza; 
COELHO, Fabio André. (Org.). Ensino de produção textual. São Paulo: Contexto, 
2016, v. 1, p. 75-86. 
 
SIMÕES, Darcilia. Ensino da língua e consequências interdisciplinares e 
interculturais. In: Luís Gonçalves (Org.). O Ensino de Português como Língua 
Estrangeira: Reflexões sobre a prática pedagógica. Roosevelt, NJ: Boavista Press, 
2016, v. único, p. 29-40. 
 
SIMÕES, Darcilia; REI, Claudio Artur O. Contribuição da teoria da iconicidade no 
ensino da língua. In: Clarissa Menezes Jordão. (Org.). A linguistica aplicada no 
Brasil. Rumos e passagens. Campinas/São Paulo: Pontes, 2016, v. 1, p. 501-527. 
 
SIMÕES, Darcilia; REI, Claudio Artur O. A gramática necessária. In: Darcilia 
Simões; Francisco José Quaresma de Figueiredo (Org.). Linguística aplicada, prática 
de ensino e aprendizagem de línguas. Campinas/SP: Pontes, 2016, v. 1, p. 19-45. 
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Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
SIMÕES, Darcilia; ASSIS, Eleone Ferraz de . Enseñanza del portugués como lengua 
extranjera: reflexiones sobre el desarrollo de la competencia léxica. In: Quintas 
Jornadas Internacionales de Investigación y Prácticas en Didáctica de las lenguas y las 
literaturas, 2017, Bariloche (ARG). Quintas Jornadas Internacionales de Investigación 
y Prácticas en Didáctica de las lenguas y las literaturas. Río Negro (Argentina): 
Editorial UNRN - Univ. Nacional de Río Negro, 2017. v. unico. p. 990-1005. 
 
SIMÕES, Darcilia; PEREIRA, Maria Teresa Gonçalves . As relações sintáticas na 
obra de Lygia Bojunga: O fato linguístico-expressivo como motivação para o ensino 
de língua materna. In: V SIMELP - Simpósio Mundial de Estudos de Língua 
Portuguesa, 2017, Lecce (Itália). De volta ao futuro da lingua portuguesa. Atas do V 
SIMELP - Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa. Lecce (Italia): 
Universitá del Salento, 2017. v. unico. p. 3301-3316. 
 
SIMÕES, Darcilia. Mas era isso que eu queria dizer! In: V SIMELP - Simpósio 
Mundial de Estudos de Língua Portuguesa, 2017, Lecce (ITALIA). De volta ao futuro 
da lingua portuguesa. Atas do V SIMELP - Simpósio Mundial de Estudos de Língua 
Portuguesa. Lecce (Itália): Universitá di Salento, 2016. p. 3491-3506. 
 
 
Apresentações de Trabalhos 
 
SIMÕES, Darcilia. Recursos tecnológicos na aquisição da língua portuguesa por 
nativos e não nativos. 2018. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
SIMÕES, Darcilia; REI, Claudio Artur de O. . Ensino de língua para todas as 
situações. 2018. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
SIMÕES, Darcilia. A semiótica, as inteligências múltiplas e o ensino da língua. 2017. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SIMÕES, Darcilia; OSÓRIO, Paulo José T. da R. S. . Projeto 23. Subsídios semiótico 
e semântico-sintático na aquisição da língua portuguesa por nativos e não nativos. 
2017. (Apresentação de Trabalho/Simpósio). 
 
SIMÕES, Darcilia; GARCIA, Afranio da S.  Multimodalidade e inteligências 
múltiplas nas aulas de língua portuguesa. 2017. (Apresentação de 
Trabalho/Comunicação). 
 
SIMÕES, Darcilia; SANTOS, L. R. L.; NASCIMENTO, C. B.; CELEDONIO, M.; 
ARAUJO, V.; FURTOSO, V. B. Pensando a elaboração de materiais didáticos em 
português como língua adicional para fins acadêmicos. 2017. (Apresentação de 
Trabalho/Simpósio). 
 
SIMÕES, Darcilia; BIEMBENGUT SANTADE, Maria Suzett. As escolhas lexicais e 
suas intenções estilístico-semânticas. 2017. (Apresentação de 
Trabalho/Comunicação). 
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SIMÕES, Darcilia; BIEMBENGUT SANTADE, Maria Suzett. Para o Ensino Eficaz 
de Redação e Produção de Texto no Ensino Superior. 2017. (Apresentação de 
Trabalho/Comunicação). 
 
SIMÕES, Darcilia. Estilística e semiótica no ensino da leitura. 2017. (Apresentação 
de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SIMÕES, Darcilia. A Produção Escrita em Alunos do Ensino Superior. 2017. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SIMÕES, Darcilia. Léxico e ensino: algumas propostas de trabalho. 2017. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SIMÕES, Darcilia; REI, Claudio Artur de O. A multimodalidade e as competências 
para leitura e escrita. As novas tecnologias como ferramentas de ensino e 
aprendizagem. 2017. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
SIMÕES, Darcilia; SANTADE, M. S. B. Ensino das línguas na congruência textual e 
visual. 2017. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
SIMÕES, Darcilia; REI, Claudio Artur de O. Ensino de língua para todas as situações. 
2017. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
SIMÕES, Darcilia. Língua portuguesa no Século XXI: importância para todas as 
áreas. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SIMÕES, Darcilia. Multiletramentos. Potencial cognitivo infinito. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SIMÕES, Darcilia. O texto multimodal e a formação do leitor desde a pré-escola. 
2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SIMÕES, Darcilia; GARCIA, Afranio da S. Uma língua? para cada situação: 
aprendendo a escolher e combinar formas. 2016. (Apresentação de 
Trabalho/Comunicação). 
 
SIMÕES, Darcilia; FELIPE, M. G. S. O verbal e o não verbal no ensino da redação. 
2016. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
SIMÕES, Darcilia; ASSIS, Eleone Ferraz de . Ensino de português como língua 
estrangeira: reflexões sobre o desenvolvimento da competência lexical. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
SIMÕES, Darcilia; FONSECA, Claudio Luiz de Abreu . Imagens e representações de 
professor na trajetória de Riobaldo em Grande Sertão: Veredas. 2016. (Apresentação 
de Trabalho/Comunicação). 
 
SIMÕES, Darcilia; SANTOS, Morgana Ribeiro dos. A leitura?: uma ária sertânica. 
2016. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
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SIMÕES, Darcilia; REI, Claudio Artur O. Saussure, a semiologia e a pré-visão da 
semiótica. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SIMÕES, Darcilia; DORNELLAS, E. Simpósio 17: Gêneros digitais e 
multiletramentos. 2016. (Apresentação de Trabalho/Simpósio). 
 
SIMÕES, Darcilia. Ferramentas auxiliares na ampliação do repertório discente. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
SIMÕES, Darcilia; MARTINS, Ana Lúcia M. R. Poltronieri. Simpósio: Ensino de 
Língua Portuguesa e suas práticas pedagógicas. 2016. (Apresentação de 
Trabalho/Simpósio). 
 
SIMÕES, Darcilia; ASSIS, Eleone Ferraz de. Ensenanza dei portugués como lengua 
extranjera: reflexiones sobre el desarrollo de la competencia léxica. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
SIMÕES, Darcilia. Fonologia e seu impacto na fala e na escrita. 2016. (Apresentação 
de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 

 
PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 

 
Mestrado 

 
SIMÕES, Darcilia; GOMES, Nataniel S.; ABRAAO, D.; MACIEL, Ruberval F.; 
PAIS, Luiz Carlos. Participação em banca de Ana Claudia Rocha Amaral Figueiredo. 
Criação, ressignificação e difusão de palavras no Facebook. 2017. Dissertação 
(Mestrado em Mestrado em Letras) - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. 
 
 
Teses de doutorado 
 
SIMÕES, Darcilia; SILVA, Edila Vianna da; CÂMARA, Tania Maria Nunes de 
Lima; ROCHA, Cláudia Moura da; MARTINS, Aira Suzana R.. Participação em 
banca de Morgana Ribeiro dos Santos. Perspectivas da literatura de cordel no Ensino 
Fundamental II. 2018. Tese (Doutorado em Doutorado em Letras) - Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
SIMÕES, Darcilia; VALENTE, André Crim; ROCHA, Cláudia Moura da; REI, 
Claudio Artur de O.; MARTINS, Aira Suzana R.. Participação em banca de Elmar 
Rosa de Aquino. A interdiscursividade/intertextualidade nas Fábulas Fabulosas de 
Millôr Fernandes. 2016. Tese (Doutorado em Doutorado em Língua Portuguesa) - 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
Qualificações de Doutorado 

 
SIMÕES, Darcilia; MARTINS, Aira Suzana R.; ROCHA, Cláudia Moura da. 
Participação em banca de Morgana Ribeiro dos Santos. Perspectivas da literatura de 
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cordel no Ensino Fundamental II. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em 
Doutorado em Língua Portuguesa) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
Qualificações de Mestrado 

 
SIMÕES, Darcilia; WIEDEMER, M. L. Participação em banca de Rita de Cássia 
Martins dos Santos. Referenciação e gêneros digitais: a construção textual em rede. 
2017. Exame de qualificação (Mestrando em Mestrado Profissional em Letras - 
PROFLETRAS) - Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo. 
 
 
Concurso público 

 
SIMÕES, Darcilia; FERRAZ, Aderlande Pereira; PAFUMI, E. D.; MARTINS, E. S.; 
RAFAEL, E. L. Banca examinadora. Seleção Docente para Língua Portuguesa: 
Prática de ensino. Refeitura da Prova de Títulos. 2016. 
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DENISE LINO DE ARAÚJO – UFCG 
 

 
Denise Lino de Araújo é professora associada da Unidade Acadêmica de Letras da 
UFCG, onde atua como docente na graduação em Letras e nos Programas de Pós-
graduação em Linguagem e Ensino e em Design da mesma IFES. Tem formação em 
Linguística Aplicada, numa vertente mestiça e indisciplinar, construída no Pós-
doutorado em Educação, feito no GECC FAE/UFMG, 2012-2013; no Doutorado em 
Educação, USP 2004; no Mestrado em LA, pela Unicamp, em 1995; na 
Especialização em LA pela PUC MG, em 1993, e na graduação em Letras/Português, 
pela UFPB em 1991. Seus trabalhos de ensino, pesquisa e extensão têm como foco o 
ensino de português como língua materna, em especial no Ensino Médio, a 
transposição didática, os objetos de ensino e a formação de professores de Português. 
Em função desses temas orienta pesquisas de mestrado e doutorado. Idealizadora e 
coordenadora do Projeto de ensino ENEM na PALMA da MÃO. Membro do grupo 
de pesquisa Teorias da Linguagem e Ensino e do GT da ANPOLL Ensino e a 
Aprendizagem na Perspectiva da Linguística Aplicada. Atualmente é coordenadora do 
Programa de Pós-graduação em Linguagem e Ensino – UFCG. 
 

 
PROJETOS DE PESQUISA 

 
2016 – Atual: TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E REPRESENTAÇÃO SOCIAL 
SOBRE EIXOS/OBJETOS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 
ENSINO MÉDIO 
Descrição: Este projeto focaliza de modo indissociado dois objetos de investigação e 
complementar. Um é a engenharia didática da Base Nacional Comum Curricular do 
Brasil (BNCC), no que diz respeito ao processo de transposição e de 
recontextualização didática dos eixos/objetos de ensino de Língua Portuguesa (leitura, 
produção textual “oral e escrita” e análise linguística), como língua materna, no 
ensino médio. O outro é a representação social desses eixos/objetos de ensino tal 
como manifesta por professores desse nível de ensino. Esse foco indissociado é 
construído a partir da seguinte compreensão: currículos fazem parte do processo de 
transposição didática externa, feita pelas instâncias reguladoras e pelos documentos 
parametrizadores e seus discursos, no âmbito dos quais surgem eixos/objetos de 
ensino a partir de uma dada representação social que pode (não) ser é reconhecida 
pelos leitores. Com isso, o objetivo teórico da pesquisa é investigar o processo de 
transposição e de recontextualização didática de eixos/objetos de ensino de Língua 
Portuguesa para o Ensino Médio na BNCC, focalizando sua (re)construção teórico-
metodológica e a representação social que professores desse nível de ensino têm 
desses eixos e seus respectivos objetos. O objetivo aplicado visa indicar implicações 
para o ensino dos resultados obtidos com objetivo teórico. Para alcançar esses objetos, 
os fundamentos teóricos operam à luz da interdisciplinaridade e reúnem contribuições 
dos estudos sobre Currículo (PARAÍSO 2010, MACEDO 2012, SILVA 2011); 
Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991, PETIJEAN, 2008, SCHNEUWLY, 
2009, DOLZ, GAGNON E DECÂNDIO, 2009); Recontextualização Didática 
(BERNSTEIN, 1971, SANTOS, 2009, MAINARDES E STREMEL, 2010); e 
Representação Social (FARR, 1994, MOSCOVICI 2013). A metodologia do trabalho 
segue os princípios da Linguística Aplicada com foco na investigação sobre a 
Lingua(gem) nos contextos de ensino. Nesse sentido, é uma pesquisa de base 



 16 

qualitativa que visa construir inteligibilidades (MOITA LOPES, 2006) sobre um 
currículo construído de modo aberto, conforme a proposta do MEC, e sobre a 
representação social de professores relativos aos objetos de ensino nele discriminados. 
Quanto ao tipo de trabalho, trata-se de pesquisa híbrida, pois a investigação debruça-
se sobre documentos e sobre depoimentos de professores, coletados em grupos focais 
(HASSEN 2002). Planejada para ser executada no quadriênio 20016-2020, espera-se 
com esta pesquisa sistematizar conhecimentos sobre transposição didática externa, 
montagem de currículos, objetos de ensino e representação social de docentes.  
 

 
PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 
Artigos completos publicados em periódicos 
 
Oliveira, H. A. G.; Lino de Araújo, Denise. Escrita na graduação em letras: desafios e 
representações. Raído (online), v. 11, p. 185-205, 2017. 
 
FERREIRA, E. C. A; Lino de Araújo, Denise. O processo de desenvolvimento de 
escrita no ensino superior: um olhar sobreo licenciando em Letras. Raído (online), v. 
11, p. 224-246, 2017. 
 
COSTA JUNIOR, J.V.L; Lino de Araújo, Denise. Paradigmas de ensino e atuação de 
professores de língua(s) estrangeira(s): de usuário da língua à incompletude 
profissional. Revista Letras Raras, v. 6, p. 184-197, 2017. 
 
Oliveira, H. A. G.; Lino de Araújo, Denise. Representações sociais de escrita em 
curso de formação docente: objeto de ensino e objeto de inserção nas práticas letradas 
acadêmicas. SCRIPTA, v. 21, p. 277-298, 2017. 
 
GONSALVES, L. G. L.; Lino de Araújo, Denise. Conceitos de sequência didática 
subjacentes a uma proposta de ensino de artigo de opinião pautada na prática de 
análise linguística. Entretextos (UEL), v. 16, p. 29-47, 2016. 
 
 
Livros publicados/organizados ou edições 
 
Lino de Araújo, Denise. Enunciado de Atividades e Tarefas Escolares. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2017. v. 1. 143p. 
 
Lino de Araújo, Denise; FERREIRA, ELISA CRISTINA AMORIM; CARVALHO, 
A. S. Língua e Literatura no Ensino Médio: propostas. Campina Grande: EDUFCG, 
2017. v. 1. 188p. 
 
Lino de Araújo, Denise; SILVA, W. M. (Org.). A oralidade em foco: conceitos, 
descrição e experiências de ensino. 2a. ed. Campinas: Pontes Editores, 2016. v. 1. 
179p. 
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Capítulos de livros publicados 
 
Lino de Araújo, Denise; BARBOSA, J. S.; NEVES, E. T. B. Projeto “ENEM na 
palma da mão”: sistematização de ensino (e aprendizagem) de leitura multimodal. In: 
Francisco José Quaresma de Figueiredo; Darcília Simões. (Org.). Contribuições da 
Linguística Aplicada para a Educação Básica. Campinas: Pontes Editores, 2018, v. 1, 
p. 39-76. 
 
Oliveira, H. A. G. ; FERREIRA, E. C. A ; Lino de Araújo, Denise. Linguagem e 
representações sociais na escrita acadêmica. In: Francisco Vieira da Silva; Hermano 
Aroldo Gois Oliveira. (Org.). A escrita no ensino superior: saberes, métodos e 
gêneros. São Carlos: Pedro & João Editores, 2018, v. 1, p. 167-192. 
 
Lino de Araújo, Denise; FERREIRA, ELISA CRISTINA AMORIM ; CARVALHO, 
A. S. . Ensino de Língua e de Literatura no Ensino Médio: Proposta de trabalho 
indissociado. In: LINO DE ARAÚJO, Denise; FERREIRA, Elisa Cristina de Amorin; 
CARVALHO, Aluska Silva. (Org.). Ensino de Língua e de Literatura no Ensino 
Médio: Proposta de trabalho indissociado. Campina Grande: EDUFCG, 2017, v. 1, p. 
15-28. 
 
Lino de Araújo, Denise. Análise Linguística em Função da Leitura: sugestões 
metodológicas. In: LINO DE ARAÚJO, Denise; FERREIRA, Elisa Cristina de 
Amorin; CARVALHO, Aluska Silva. (Org.). Língua e Literatura no Ensino Médio: 
propostas. Campina Grande: EDUFCG, 2017, v. 1, p. 131-184. 
 
Lino de Araújo, Denise; Silveira, M. F. A competência leitora nas provas de 
linguagens do ENEM. In: BETH MARCUSCHI; TATIANA SIMÕES E LUNA. 
(Org.). Avaliação de língua portuguesa no novo ENEM. Jundaí: UniAnchieta, 2017, 
v. 1, p. 19-62. 
 
Lino de Araújo, Denise; SILVA, W. M. Introdução: Situando o contexto teórico-
metodológico da didatização escolar em gêneros. In: Denise Lino de Araújo; Williany 
Miranda da Silva. (Org.). A oralidade em foco: conceitos, descrição e experiências de 
ensino. 2 ed.Campinas: Pontes Editores, 2016, v. 1, p. 21-26. 
 
Lino de Araújo, Denise; RAFAEL, E. L. ; AMORIM, K. V. . Estudos de Oralidade: o 
ponto de vista na percepção do objeto e suas implicações para a formação docente. In: 
Denise Lino de Araújo; Williany Miranda da Silva. (Org.). A oralidade em foco: 
conceitos, descrição e experiências de ensino. 2 ed.Campinas, SP: Pontes Editores, 
2016, v. 1, p. 27-48. 
 
Lino de Araújo, Denise; RAFAEL, E. L. ; AMORIM, K. V. . Estudos Linguísticos e 
Oralidade: uma visão do objeto de estudo e de ensino em cursos de Letras na Paraíba. 
In: Denise Lino de Araújo; Williany Miranda da Silva. (Org.). A oralidade em foco: 
conceitos, descrição e experiências de ensino. 2 ed.Campinas, SP: Pontes Editores, 
2016, v. 1, p. 49-62. 
 
Lino de Araújo, Denise; SOUSA, I. G. S. . Transposição didática do conceito de 
análise linguística em documentos parametrizadores do ensino médio. In: Figueiredo, 
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Francisco José Quaresma de; Simões, Darcilia. (Org.). Linguística aplicada, prática 
de ensino e aprendizagem de línguas.  Campinas: Pontes Editora, 2016. p. 47-78. 
 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
BARBOSA, J. S.; Lino de Araújo, Denise. ENEM na palma da mão: uma proposta de 
ensino de língua via web. In: ELLIN - Encontro de Letras do Litoral Norte da Paraíba, 
2017, Mamanguape. Anais I ELLIN - Língua, Literatura e Ensino: Diálogos 
Necessários. João Pessoa: Editora da UFPB, 2017. v. 1. p. 593-607. 
 
Nascimento, A. N.; ARAÚJO, DENISE LINO DE. Recontextualização didática sobre 
o ensino de produção textual na BNCC. In: X SELIMEL, 2017, Campina Grande. 
Anais X SELIMEL. Campina Grande: Editora da UFCG, 2017. p. 1-15. 
 
PEIXOTO, M. C.; Lino de Araújo, Denise. Faz sentido, professora?: relações da 
disciplina Política Educacional no Brasil com a vida de licenciandos em Letras. In: X 
SELIMEL, 2017, Campina Grande. Anais Digitais do X SELIMEL. Campina Grande: 
Editora da UFCG, 2017. p. 1-14. 
 
Nascimento, A. N.; NASCIMENTO, M. C.; Lino de Araújo, Denise. A construção do 
perfil acadêmico: relato de experiência de ensino na licenciatura em Letras. In: X 
SELIMEL, 2017, Campina Grande. Anais Digitais do X SELIMEL. Campina Grande, 
PB: Editora da UFCG, 2017. p. 1-11. 
 
SILVA, S. P.; SILVA, L. N.; Lino de Araújo, Denise. Aprendendo a dissertar: uma 
experiência com o projeto ENEM na palma da mão. In: X SELIMEL, 2017, Campina 
Grande. Anais Digitais do X SELIMEL. Campina Grande, PB: Editora a UFCG, 
2017. p. 1-15. 
 
 
Apresentações de Trabalho 
 
Lino de Araújo, Denise. Tutorial para preenchimento da plataforma Lattes. 2018. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
ALVES, N. N. T.; Lino de Araújo, Denise. REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE 
PROFESSORES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA BNCC DE 
ENSINO FUNDAMENTAL II. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário). 
 
Lino de Araújo, Denise. Projeto de Ensino: o que é como se faz? A experiência do 
ENEM na Palma da Mão. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
Lino de Araújo, Denise. Enunciado de Atividades e Tarefas escolares - Modos de 
Fazer. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
Lino de Araújo, Denise. A reforma do ensino médio. 2017. (Apresentação de 
Trabalho/Conferência ou palestra). 
 



 19 

Lino de Araújo, Denise; MACHADO, M. Z. V.; ALVES, M. F. Currículos e 
linguagem. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
Lino de Araújo, Denise. A noção de conhecimento linguístico na BNCC e seu 
impacto sobre a produção de material didático para o ensino de língua portuguesa. 
2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário). 
 
Lino de Araújo, Denise. O ensino de Língua Materna para o Ensino Médio segundo a 
BNCC. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário). 
 
Lino de Araújo, Denise. Nas trilhas do TCC. 2016. (Apresentação de 
Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
NASCIMENTO, M. C.; ARAÚJO, DENISE LINO DE. O ENSINO DA ESCRITA À 
LUZ DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Seminário). 
 
PEIXOTO, M. C.; Lino de Araújo, Denise. CONCEPÇÃO E ENSINO DE 
LEITURA: ANÁLISE DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Seminário). 
 

 
PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 

 
 
Mestrado 

 
SILVA, H. A.; Lino de Araújo, Denise; SILVA, D. E, N. Participação em banca de 
Izabel Farias Batista Leite. Ateliês de Projetos de Desing e de Arquitetura: espaço, 
ensino e sua correlações. 2018. Dissertação (Mestrado em Design) - Universidade 
Federal de Campina Grande. 
 
Lino de Araújo, Denise; Lourenço, D. A.; Silva, M. T. Participação em banca de 
Anália Adriana da Silva Ferreira. Comunicação Visual no Livro Ilustrado: Palavra, 
Imagem e Design Contando Histórias. 2017. Dissertação (Mestrado em Design) - 
Universidade Federal de Campina Grande. 
 
SILVA, W. M.; ARAÚJO, DENISE LINO DE; OLEGARIO, M. L.; RAFAEL, 
Edmilson Luiz. Participação em banca de Raiana Gomes da Costa Lacet. O 
planejamento do Professor para Postagem de Atividades em Blogs Pedagógicos. 
2017. Dissertação (Mestrado em Linguagem e Ensino) - Universidade Federal de 
Campina Grande. 
 
SILVA, W. M.; REINALDO, M. A. G. M.; Lino de Araújo, Denise. Participação em 
banca de Rhayssa Késsia Alves da Costa. Conteúdos de Língua Portuguesa em 
Ambientes da Web. 2016. Dissertação (Mestrado em Linguagem e Ensino) - 
Universidade Federal de Campina Grande. 
 
Lino de Araújo, Denise; RAMOS, F. M. E.; SOUSA, J. W. A.; Arrais, M. N. L. 
Participação em banca de Erik Viana Carlos Rodrigues. Redimensionamento das 
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Abordagens Teórico-metodológicas do Gênero Seminário Aplicáveis ao Ensino 
Fundamental II. 2016. Dissertação (Mestrado em Metrado Profissional em Letras 
(PROFLETRAS)) - Universidade Federal de Campina Grande. 
 

 
ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS 

 
 
Dissertação de mestrado 
 
Hermano Aroldo Gois Oliveira. O Graduando de Letras e a Escrita: Entre 
Representações e Vozes como Espaço de Ação Discursiva. 2016. Dissertação 
(Mestrado em Linguagem e Ensino) - Universidade Federal de Campina Grande, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Denise 
Lino de Araújo. 
 
Daniela Carvalho de Andrade. Efeito Retroativo da Provinha Brasil na Organização 
do Ensino de Leitura para o Segundo Ano do Ensino Fundamental. 2016. Dissertação 
(Mestrado em Linguagem e Ensino) - Universidade Federal de Campina Grande. 
Orientador: Denise Lino de Araújo. 
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DIÓGENES CÂNDIDO DE LIMA – UESB  
 
 
Diógenes Cândido de Lima possui graduação em Letras/Inglês pela Faculdade 
Educacional Nordeste Mineiro (1985), graduação em Linguística pela Southern 
Illinois University at Carbondale (1979), mestrado em Desenvolvimento Comunitário 
e Educação de Adultos - Southern Illinois University at Carbondale (1982) e 
doutorado em Educação com concentração em Estudos da Linguagem - Southern 
Illinois University at Carbondale (1996). Pós-doutorado na Florida International 
University, com estudos na área de Linguística Aplicada. Atualmente é professor 
pleno de Língua Inglesa e de Linguística Aplicada da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, coordenador do Curso de Especialização em Inglês com Língua 
Estrangeira e coordenador do Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens. 
Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Línguas Estrangeiras Modernas, 
atuando, principalmente, nas seguintes áreas: aquisição de segunda língua, ensino e 
aprendizagem de língua estrangeira, formação de professor de língua estrangeira, 
políticas de ensino de língua estrangeira, bilinguismo e comunicação intercultural.  
 
 

PROJETOS DE PESQUISA 
 
2015 – Atual: Narrativas como instrumentos reveladores de culturas de ensino-
aprendizagem de língua inglesa 
Descrição: Pesquisas sobre narrativas são ferramentas importantes para se lidar com 
os desafios que professores e estudantes enfrentam na sala de aula de línguas, uma 
vez que ajudam alunos a se tornarem mais conscientes acerca do seu processo de 
aprendizagem e, ao mesmo tempo, contribuem para que professores/pesquisadores 
tentem entender o que acontece quando o indivíduo aprende uma língua nova. 
Connelly e Clandinin (1990, p. 2) afirmam que os seres humanos são organismos 
produtores de histórias? e, nesse sentido, a razão principal do uso de narrativas em 
pesquisas relacionadas à aprendizagem de línguas reside no fato dessas histórias 
mostrarem como os aprendizes experienciam o mundo e como são afetados por ele. 
Assim sendo, pode-se afirmar que a importância desta pesquisa, ancorada em 
narrativas, está justamente na busca pelo entendimento das culturas que se inter-
relacionam no processo de aprendizagem da língua estrangeira, bem como do 
processo de construção da identidade do estudante-professor do curso de Letras, uma 
vez que a identidade do sujeito está sempre em movimento, em transformação 
(CORACINI, 2003). E, para tal, a pesquisa objetiva investigar como as culturas de 
ensinar e de aprender línguas, do estudante do curso de Letras, interferem na 
aprendizagem da língua inglesa, bem como esse estudante, futuro professor, se vê 
nesse processo. Considerando a natureza complexa do fenômeno investigado, a 
metodologia utilizada será respaldada por abordagens de natureza qualitativo-
interpretativista, que se caracterizam por levar em consideração as visões dos 
participantes sobre o fenômeno (MOITA LOPES, 1996). 
 
2014 – Atual: O professor de línguas: saberes, práticas e pesquisa no contexto da 
escola pública 
Descrição: Pensar em ações possíveis para o ensino eficaz de línguas no contexto da 
escola pública faz parte do cotidiano de milhares e milhares de professores, em todos 
os níveis de ensino em nosso país. Para haver mudanças significativas no ensino de 
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Inglês, por exemplo, nesse contexto escolar, é necessário um novo agir pedagógico, 
flexível e criativo, que promova autonomia e cooperação na formação de um novo 
cidadão/educador e, de igual modo, do cidadão/educando. Sendo assim, à luz das 
abordagens de ensino de línguas estrangeiras, este projeto pretende investigar ações 
teórico-práticas de iniciativas de pesquisa-ação desenvolvida em sala de aula, por 
professores de Inglês da rede pública. Essa iniciativa tem, também, a finalidade de 
divulgar as experiências realizadas e viabilizar o acesso de outros ao conhecimento 
produzido. 
 
2011 – Atual: Constituição de base de pesquisa para o estudo dos processos 
interacionais de ensino e aprendizagem de língua materna e língua estrangeira 
Descrição: O projeto de pesquisa apresenta como convergência teórica estudar o 
processo de interação social em diferentes gêneros do discurso e as interações 
discursivas da sala de aula, investigando os processos de ensino e aprendizagem da 
aula de língua portuguesa e línguas estrangeiras, inclusive libras. Particulariza a aula 
como um gênero do discurso complexo, constituída de interações e praticas 
discursivas entre professor/alunos e materiais didáticos, revelando a cultura e a 
dinâmica social do cotidiano escolar. 
 
2009 – Atual: Representações identitárias e socioculturais: análise de ocorrência 
de estereótipos em narrativas de aprendizagem de língua inglesa. 
Descrição: Estereótipo consiste em uma imagem preconcebida de determinada 
pessoa, coisa ou situação. Inspiram muitas piadas, com conteúdo racista em muitas 
delas, a exemplo das piadas de judeu, visto como ávaro; negro, retratado como 
malandro; o português (no Brasil), como pouco inteligente, etc. O presente projeto 
objetiva identificar sinais de estereótipos culturais em narrativas de aprendizagem de 
língua inglesa, fazer um estudo comparativo entre elas e mostrar suas implicações 
para o ensino e aprendizagem de língua estrangeira. Essas narrativas fazem parte do 
projeto financiado pelo CNPq, Aprendendo com Memórias de Falantes e Aprendizes 
de Língua Estrangeira? AMFALE -, do qual o autor deste projeto é membro. 
Ademais, este estudo visa a identificar os aspectos pré-concebidos que, por ventura, 
são apresentados nas narrativas de aprendizagem de língua inglesa, com que 
conotação eles se apresentam, além de destacar as dimensões estereotipadas da 
linguagem e mostrar que todos os povos exibem comportamentos que são 
condicionados por sua própria cultura. 
 

 
PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Artigos completos publicados em periódicos 
 
LUZ, D. S.; LIMA, D. C. de. Inglês como língua franca (ILF) e content and language 
integrated learning (CLIL): uma combinação importante para a aprendizagem de LE. 
Folio (Online): revista de letras, v. 8, p. 1, 2016. 
 
LIMA, D. C. de; ANDRADE, S. F. Políticas linguísticas na proposição de ações na 
seara do ensino e aprendizagem de língua inglesa: reflexões preliminares. Porto das 
Letras, v. 02, p. 01, 2016. 
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ANDRADE, S. F.; LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE. Por entrepolíticas, práxis e 
letramento críticos: um olhar sobre a docência de língua inglesa no PIBID. Leia 
Escola, v. 16, p. 01, 2016. 
 
SILVA, R. F.; LIMA, D. C. de. Abordagem intercultural no ensino de língua 
estrangeira: reflexões e concepções. Fólio - Revista de Letras, v. 08, p. 174, 2016. 
 
CAIRES, Z. A.; LIMA, D. C. de. Ensino de línguas estrangeiras nas escolas 
brasileiras: deixá-las à escolha de quem?. Fólio - Revista de Letras, v. 080, p. 352, 
2016. 
 
 
Livros publicados/organizados ou edições 
 
LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE. Ensino de Língua Inglesa: conversas com 
professores da escola pública. Campinas: Pontes Editores, 2017. 411p. 
 
 
Capítulos de livros publicados 
 
LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE; LIMA, M. A. S. Impressões, Implicações e 
Reflexões Contidas no Relatório de Estágio. In: Francisco José Quaresma de 
Fiqueiredo; Darcilia Simões. (Org.). Contribuição da Linguística Aplicada para a 
Educação Básica. Campinas: Pontes, 2018, p. 07-301. 
 
LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE; MANGABEIRA, D. A. Anglicismo: como é 
tratado esse fenômeno na sala de aula de língua inglesa? Ensino de língua inglesa: 
conversas com professores da escola pública. 01ed.Campinas: Pontes Editores, 2017, 
p. 09-411. 
 
LIMA, D. C. de; LIMA, M. A. S.  Linguagem, o mundo em nós: saberes necessários 
aos professores de Línguas. In: Francisco José Quaresma de Figueiredo, Darcília 
Simões. (Org.). Linguística Aplicada, Prática de Ensino e Aprendizagem de Línguas. 
Campinas: Pontes, 2016, p. 181-206. 
 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 

 
CRUZ, S. L.; LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE. O ensino de Língua inglesa na 
educação infantil na Rede Pública e a implementação de políticas adequadas a este 
contexto. In: XII Colóquio Nacional e V Colóquio Internacional do Museu 
Pedagógico: Estado, Política e Sociedade: Está o mundo de ponta cabeça?, 2017, 
Vitória da Coquista. Anais do XII Colóquio Nacional e V Colóquio Internacional do 
Museu Pedagógico: Estado, Política e Sociedade: Está o mundo de ponta cabeça?, 
2017. 
 
CRUZ, S. L.; LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE. Gêneros Discursivos no Ensino-
Aprendizagem de Língua Inglesa na Educação Infantil. In: VI Seminário Nacional e II 
Seminário Internacional de Políticas Públicas, Gestão e Práxis Educacional, 2017. 
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Anais do Seminário Nacional e Internacional de políticas públicas e práxis 
educacional. Vitória da Conquista, 2017. v. 6. 
 
SANTANA, C. S.; LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE. Ensino de culturas nas aulas 
de Inglês a partir de um Dialogismo Intercultural. In: VI Seminário Nacional e II 
Seminário Internacional de Políticas Públicas, Gestão e Práxis Educacional, 2017, 
Vitória da Conquista. Anais do Seminário Nacional e Internacional de políticas 
públicas e práxis educacional. Vitória da Conquista, 2017. 
 
 
Apresentações de Trabalho 

 
LIMA, D. C. de. Ensino de Inglês na Escola da Rede Pública: o que os especialistas 
querem saber?. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário). 
 

 
PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 

 
 
Mestrado 

 
LIMA, D. C. de; COELHO, F. C. B.; BIAVATI, N. D. F. Participação em banca de 
Miriam Alves Pereira. Atualização de princípios da análise do discurso francesa 
e(em) testos verbo-visuais: questões para o trabalho do professor de ditatização da 
leitura no ensino médio. 2018. Dissertação (Mestrado em Letras: Cultura, Educação e 
Linguagens) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE; COELHO, F. C. B.; SOARES, C. V. C. O.; 
LIMA, L. R. Participação em banca de Vilmar do Nascimento Rocha. Representações 
didático-discursivas dos sujeitos inseridos no processo de escolarização na 
modadalidade EJA EAD: um olhar para o Sesi? Unidade Sudoeste? como locus da 
pesquisa. 2018. Dissertação (Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens) - 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE; MODL, F. C.; CRUZ, G. F.; MOR, W. M. 
Participação em banca de Valéria Schettini Freire. Indícios de (re/des) construção 
identitária de falantes de Inglês como língua ponte: refugiados da Síria no Brasil 
acolhidos na ONG Compassiva. 2018. Dissertação (Mestrado em Letras: Cultura, 
Educação e Linguagens) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
LIMA, D. C. de; SCHEYERL, D. C. M.; ZOGHBI, D. M. O. Participação em banca 
de Luis Santos Botelho. Vivências de Formação em um Projeto Acadêmico da UFBA. 
2017. Dissertação (Mestrado em Língua e Cultura) - Universidade Federal da Bahia. 
 
LIMA, D. C. de; SOUZA, E. M. F.; SANTOS, J. J. R. Participação em banca de Ana 
Maria Oliveira Lima. Ser no mundo: linguagem e identidades na perspectiva da 
pedagogia crítica freireana e da linguística aplicada. 2017. Dissertação (Mestrado em 
Letras: Cultura, Educação e Linguagens) - Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia. 
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LIMA, D. C. de; SOUZA, E. M. F.; SILVA, W. Participação em banca de Carla 
Sousa Ferreira. Movimentos reflexivos de docentes da educação básica em relatos de 
prática da olimpíada de língua portuguesa. 2017. Dissertação (Mestrado em Letras: 
Cultura, Educação e Linguagens) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
LIMA, D. C. de; COELHO, F. C. B.; BIAVATI, N. D. F. Participação em banca de 
Márcia Silva Amaral. Identidade(s) de Gênero e(m) Representações Sociais de 
Cultura Escolar Local: apontamentos discursivos e provocações para a agenda do 
professor. 2017. Dissertação (Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens) - 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
SANTOS, M. M. E.; CRUZ, G. F.; RAJAGOPALAN, K.; LIMA, DIÓGENES 
CÂNDIDO DE. Participação em banca de Marcelle Santos Rosa Donato. Leitura e 
Criticidade: uma proposta de intervenção metodológica por meio da aplicabilidade de 
textos autênticos no ensino-aprendizagem de língua inglesa no contexto público de 
ensino. 2017. Dissertação (Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens) - 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
LIMA, D. C. de; SOARES, C. V. C. O.; SANTOS, M. M. E. Participação em banca 
de Zelinda Almeida de Souza Caires. Coconstrução de conhecimento na 
Aprendizagem de Língua Inglesa com Adolescentes e Adultos: uma proposta de 
intervenção pedagógica. 2017. Dissertação (Mestrado em Letras: Cultura, Educação e 
Linguagens) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
LIMA, D. C. de; OLIVEIRA, A. P.; SANTANA NETO, J. A. Participação em banca 
de Paulo Roberto Correia Esteves. Crenças sobre o ofício de ensinar a escrever em 
inglês. 2017. Dissertação (Mestrado em Estudo de Linguagens) - Universidade do 
Estado da Bahia. 
 
LIMA, D. C. de; Campos, L. S.; BASTOS, E. R. O. Participação em banca de Rozilda 
Almmeida Neves Magalhães. Sinais Toponímicos em Libras: logradouros da cidade 
de Vitória da Conquista na língua do cidadão surdo. 2017. Dissertação (Mestrado em 
Letras: Cultura, Educação e Linguagens) - Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia. 
 
LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE; SOARES, C. V. C. O.; OLIVEIRA, A. P. 
Participação em banca de Dimas Silva Luz. Inglês na escola pública: uma proposta 
pedagógica baseada na metodologia CLIL. 2016. Dissertação (Mestrado em Letras: 
Cultura, Educação e Linguagens) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE; SCHEYERL, D. C. M.; SIQUEIRA, D. S. 
Participação em banca de Sigrid Rochele Gusmão Paranhos Magalhães. O ensino de 
inglês em contexto de globalização: um recorte da realidade do ensino fundamental II 
em escolas de Caetité- Bahia. 2016. Dissertação (Mestrado em Língua e Cultura) - 
Universidade Federal da Bahia - UFBA. 
 
LIMA, D. C. de; BANDEIRA, J. G.; Campos, L. S. Participação em banca de Luiz 
Vicente Macieira Costa. Emprego de conhecimentos linguísticos em aulas de língua 
portuguesa no ensino formal: da teoria à prática. 2016. Dissertação (Mestrado em 
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Letras: Cultura, Educação e Linguagens) - Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia. 
 
LIMA, D. C. de; SOARES, C. V. C. O.; LIMA, L. R. Participação em banca de 
Reinaldo Ferreira da Silva. Intercultaridade nas aulas de língua inglesa: sua 
abordagem na rede pública de ensino do alto sertão baiano. 2016. Dissertação 
(Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens) - Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia. 
 
LIMA, D. C. de; SOARES, C. V. C. O.; LIMA, L. R. Participação em banca de 
Otalmir da Rocha Gomes Júnior. Gêneros como megainstrumentos no ensino de 
linguacultura estrangeira: por uma pedagogia na perspectiva dos multiletramentos. 
2016. Dissertação (Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens) - 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
LIMA, D. C. de; SOARES, C. V. C. O.; GUSMAO, M. A. Participação em banca de 
Silvana Fernandes de Andrade. A docência de língua inglesa no ensino médio na 
relação com os letramentos críticos: por uma filosofia da práxis. 2016. Dissertação 
(Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens) - Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia. 
 
 
Qualificações de Mestrado 
 
LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE; BARRETO, D. A. B.; CRUZ, G. F. Participação 
em banca de Fabrícia Laurena Sales de Souza Correia. A ressignificação humana do 
sujeito aluno por meio da leitura no ensino/aprendizagem em LE. 2018. 
 
LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE; MODL, F. C.; CRUZ, G. F.; MOR, W. M. 
Participação em banca de Valéria Schettini Freire. Indícios de (re/des) construção 
identitária de falantes de Inglês como língua ponte: refugiados da Síria no Brasil 
acolhidos na ONG Compassiva. 2018. Exame de qualificação (Mestrado em Letras: 
Cultura, Educação e Linguagens) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE; COELHO, F. C. B.; CRUZ, G. F.; MOR, W. M. 
Participação em banca de Valéria Schettini Freire. (Re)Construção Identitária de 
Falantes de Inglês Como Língua Ponte: Refugiados Da Síria No Brasil. 2018. Exame 
de qualificação (Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens) - 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
LIMA, D. C. de; SOUZA, E. M. F.; SILVA, W. Participação em banca de Carla 
Sousa Fereira. O Gênero Relato de Prática na Olimpíada de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro: Um Enquadre Linguísticodiscursivo para os Letramentos 
Críticos do Professor. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Letras: Cultura, 
Educação e Linguagens) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
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ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS 
 
Dissertação de mestrado 

1. 
Vilmar do Nascimento Rocha. Padrões de comportamento dos alunos do SESI - 
Unidade do Sudoeste em sala de aula EAD: pesquisa de cunho etnográfico. 2016. 
Dissertação (Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens) - Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia. Orientador: Diógenes Cândido de Lima. 
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 EULÁLIA VERA LÚCIA FRAGA LEURQUIN - UFC  
 
 
Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin possui graduação em Letras pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (1986), Mestrado (1997) e Doutorado em Educação 
pela mesma universidade (2001). É professora associado III da Universidade Federal 
do Ceará. Coordenou o Programa de Pós-graduação em Linguística e o 
MINTER/UFC/UFMA. Coordenou a formação de professores de Língua materna do 
PROJOVEM Urbano em 2009 e deu assessoria à Secretaria de Educação do 
Município de Fortaleza em 2011, na produção das Diretrizes Curriculares. Atuou na 
Université de Bordeaux Montaigne como professora convidada. Coordena o FLAEL - 
Fórum de Linguística Aplicada e Ensino de Línguas, desde 2006. Líder do GEPLA - 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada. Coordena o Curso de 
Português Língua Estrangeira. Realizou o Estágio de Pós-doutorado na Université 
Sorbonne Nouvelles Paris III e na Université de Genève. Pesquisas com ênfase no 
agir professoral, considerando a formação docente e as condições de trabalho do 
professor e do estagiário, bem como o letramento de ambos.  
 

 
PROJETOS DE PESQUISA 

 
2017 – Atual: O material didático utilizado no contexto do ensino e 
aprendizagem de português como língua estrangeira 
Descrição: Análise e produção do material didático de português utilizado no curso de 
português língua não materna ofertado para os estudantes estrangeiros da UFC da 
graduação e da pós-graduação. 
 
 
2016 – 2017: O estágio como espaço de (trans)formação do professor: a análise 
do agir do estagiário 
Descrição: Define-se a identidade do estagiário e analisa-se seu agir a partir do 
relatório feito sobre sua prática em sala de aula e a partir de textos gerados em 
situação de grupo focal, questionários e autoconfrontação. Identifica-se modalizações, 
figuras de ação, vozes e tipos de textos a fim de identificar e analisar as intenções e os 
impedimentos dos estagiários em sua pratica em sala de aula. 
 
 
2015 – Atual: O estágio como transformação do professor: o caso da geração de 
dados. 
Descrição: O estágio é uma etapa importante na formação inicial. O estagiário tanto 
observa as aulas quanto eles próprio ministra aulas. Para isso, ele precisa conhecer 
dispositivos que melhor deem conta de seus objetivos em sala de aula. O professor 
formador não tem acesso a todos os momentos vivenciados pelos estagiários em sala 
de aula. Esses dispositivos, neste caso, têm uma função diferente, pois eles possibita 
que o professor compreenda melhor o contexto. É nesse ambiente que se localiza esta 
investigação, tanto problematizando o papel e a importância dos dispositivivos para o 
estudante quanto para o aluno. Portanto o diário, a autoconfrontação, a entrevista de 
explicitação, a instrução ao sósia e o grupo focal serão nossos objetos de estudos para 
a compreensão do ensino e aprendizagem na educação básica. 
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PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 
Artigos completos publicados em periódicos 
 
ANA ANGÉLICA LIMA GONDIM ; LEURQUIN, E. V. L.F. A importância do 
mediador na formação de professores. EUTOMIA, v. 1, p. 157-177, 2017. 
 
LEURQUIN, EULÁLIA VERA LÚCIA FRAGA. A escrita no ensino superior e os 
efeitos do desenvolvimento profissional na formação do professor de língua materna. 
SCRIPTA (PUCMG), v. 21, p. 165-186, 2017. 
 
LEURQUIN, E. V. L.F.; PEIXOTO, C. M. M. Reconfigurações do agir professoral e 
tomada de consciência do professor em contexto de formação continuada. VEREDAS 
- REVISTA DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS, v. 21, p. 261, 2017. 
 
 
Capítulos de livros publicados 
 
LEURQUIN, E. V. L.F.; ARAÚJO, Paula Francinete Ribeiro de. O estágio como 
espaço para repensar o ensino e a aprendizagem de língua portuguesa. In: Marize 
Aranha; Naiara Sales Araújo; Sonia Almeida. (Org.). Discursos linguísticos e 
literários: investigações em Letras. São Luiz: EDUFMA, 2017, p. 09-30. 
 
LEURQUIN, E. V. L.F.; LEURQUIN, C. C. F. O gênero jornalistico "entrevista": do 
uso em práticas sociais do jornalismo ao uso em práticas de ensino e aprendizagem. 
In: Eliane Merlin Deganutti de Barros; Leticia Jovelina Storto. (Org.). Gêneros do 
jornal e ensino: práticas de letramentos na contemporaneidade. Campinas: Pontes, 
2017, p. 67-94. 
 
LEURQUIN, E. V. L.F.; BARBOSA, L. P. L. A didática do ensino da leitura. In: 
Aluízio Lendl, Maria Lúcia Pessoa Sampaio, Marcos Nonato de Oliveira. (Org.). 
Pesquisas e Ensino de Leitura, Literatura e Língua portuguesa. Curitiba: CRV, 2017, 
p. 13-25. 
 
LEURQUIN, E. V. L.F.; MENDES, K. A formação de professores para falantes de 
outras línguas: rotas e (novas) perspectivas. In: Rubens lacerda de Sá e Sônia Ribeiro 
Guedes. (Org.). PFO Português para falantes de outras línguas Materiais didáticos, 
formação de professores e ensino de gramática. Campinas: Pontes, 2017, p. 95-112. 
 
ARAÚJO, Paula Francinete Ribeiro de ; LEURQUIN, E. V. L.F. . Cenas do 
"treinamento Intensivo": as orientações e sua implicações para o ensino de língua 
portuguesa. In: Eulália Leurquin, Maria João Marçalo e Maria Margarete F. de Souza. 
(Org.). Múltiplas facetas da linguagem. Campinas: Mercado de Letras, 2016, p. 269-
296. 
 
LEURQUIN, E. V. L.F.; CELEDONIO, M. A escrita no contexto do ensino e 
aprendizagem de português língua estrangeira. In: Luciana Rocha Cavalcante; Mônica 
Fontenelle Carneiro; Naiara Sales Araújo Santos. (Org.). Ensino de línguas e práticas 
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discursivas: múltiplos olhares. São Luis: Editoras da Universidade Federal do 
Maranhão, 2016, p. 115-134. 
 
LEURQUIN, E. V. L.F.; CELEDONIO, M. O lugar do texto no ensino de português 
língua estrangeira. In: Francisco José Quaresma de Figueiredo; Darcília Simões. 
(Org.). Linguística Aplicada, prática de ensino e aprendizagem de línguas. Campinas, 
São Paulo: Pontes, 2016, v. 1, p. 209-234. 
 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 

 
SOUSA, A. E. A. ; LEURQUIN, E. V. L.F. . Análise de Discurso dos alunos de 
Português língua estrangeira sobre o Brasil. In: ABRALIN, 2016, NATAL. ANAIS 
DA ABRALIN 2016. Natal, 2016. v. único. 
 
 
Apresentações de Trabalho 

 
LEURQUIN, E. V. L.F. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PLE. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 

 
ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS 

 
 
Dissertação de mestrado 

 
ALINE MATOS DE AMORIM. O ensino de leitura de gêneros literários no contexto 
da sala de aula do 9º ano do ensino fundamental. 2018. Dissertação (Mestrado em 
Linguística) - Universidade Federal do Ceará, Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. Orientador: Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin. 
 
Edvania Ferreira Bandeira. Aprendizagem da língua materna: o gênero conto no 
desenvolvimento de capacidade de leitura. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional 
em Letras) - Universidade Federal do Ceará, Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. Orientador: Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin. 
 
Victor Flávio Sampaio Calabria. O agir do estagiário em docência em italiano 
representado no relatório de regência: uma análise à luz do Interacionismo 
Sociodiscusivo.. 2016. Dissertação (Mestrado em Linguística) - Universidade Federal 
do Ceará, . Orientador: Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin. 
 
Lilian Paula Leitão Barbosa. Uma visão interacionista sociodiscursiva de leitura: Por 
uma proposta interventiva da aula de leitura no ensino básico. 2016. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Letras) - Universidade Federal do Ceará, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Eulália Vera Lúcia Fraga 
Leurquin. 
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Tese de doutorado 
 

Ana Angélica Lima Gondim. A formação do professor com foco na produção de 
material didático de português língua estrangeira. 2017. Tese (Doutorado em 
Lingüística) - Universidade Federal do Ceará, Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. Orientador: Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin. 
 
 
Supervisão de pós-doutorado 

 
Lúcia Maria de Assunção Barbosa. 2017. Universidade Federal do Ceará. 
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FRANCISCO JOSÉ QUARESMA DE FIGUEIREDO – UFG 
 
 
Francisco José Quaresma de Figueiredo é Professor Titular de Língua Inglesa da 
Universidade Federal de Goiás. É graduado em Letras Português Inglês pela 
Universidade Federal de Goiás (1988), mestre em Linguística pela Universidade 
Federal de Goiás (1995) e doutor em Linguística Aplicada pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (2001) e Pós-Doutor em Linguística Aplicada pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (2016). Tem experiência na área de Linguística Aplicada, 
com ênfase em ensino e aprendizagem de línguas, atuando principalmente nos 
seguintes temas: correção com os pares, aprendizagem colaborativa, inglês, avaliação, 
erro e correção, crenças sobre ensino-aprendizagem de línguas, telecolaboração. Tem 
vasta publicação nessas áreas, em forma de artigos em periódicos especializados e em 
capítulos de livros. É autor de Aprendendo com os erros: uma perspectiva 
comunicativa de ensino de línguas; e de Semeando a interação: a revisão dialógica 
de textos escritos em língua estrangeira. Organizou os livros A aprendizagem 
colaborativa de línguas; e Formação de Professores de Línguas Estrangeiras: 
Princípios e Práticas. Juntamente com Maria Cristina Pimentel Campos, da UFV, 
organizou os livros Culture and arts in Brazil and in the United States: a bridge of 
multifaceted languages e Intercultural and interdisciplinary studies: pursuits in 
higher education. Organizou, juntamente com Darcilia Marindir Pinto Simões, da 
UERJ, o livro Metodologias em/de linguística aplicada para ensino e aprendizagem 
de línguas. Em 1992, foi um dos integrantes da delegação brasileira no programa The 
Ship for World Youth, patrocinado pelo governo japonês, experiência que lhe 
possibilitou conhecer o Japão, Estados Unidos, México e Venezuela. De 2006 a 2010, 
foi o coordenador da UFG no programa Iniciativa em Artes e Cultura Brasil-Estados 
Unidos, patrocinado pela CAPES/FIPSE, em parceria com a Universidade Federal de 
Viçosa e duas instituições americanas: University of Montevallo e Gadsden State 
Community College, ambas no estado do Alabama. Coordenou, de 2012 a 2014, o 
Programa de Licenciatura Internacional (PLI) entre a UFG e a Universidade de 
Coimbra. Foi o Vice-Coordenador do GT Ensino-Aprendizagem na Perspectiva da 
Linguística Aplicada, da ANPOLL, nos biênios 2012-2014 e 2014-2016 e atualmente 
é seu Coordenador. De março de 2011 a agosto de 2018, foi Diretor da Faculdade de 
Letras da UFG. Atualmente, é Diretor de Relações Internacionais da UFG. 
 
 

PROJETOS DE PESQUISA 
 
2015 – Atual Ser brasileiro em Portugal: relatos de experiências de 
aprendizagem dos participantes do Programa de Licenciatura Internacional 
(PLI) 
Descrição: Esta pesquisa se filia à linha de pesquisa em Linguística Aplicada e tem 
por objetivo compreender o processo de aprendizagem em experiências de 
intercâmbio (BYRAM, 1997; BYRAM; FLEMING, 1998), bem como aspectos 
interculturais, questões identitárias e possíveis quebras de estereótipos (ARCHER, 
2001; KRAMSCH, 1998; ROBERTS et al., 2001), a partir de relatos de alunos 
brasileiros da Universidade Federal de Goiás (UFG) que participaram do programa de 
intercâmbio PLI, na Universidade de Coimbra, de 2012 a 2014. O estudo se justifica 
devido ao fato de ser a primeira vez que o curso de Letras da Universidade Federal de 
Goiás participa do Programa de Licenciatura internacional (PLI) e pretendemos 
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compreender as possíveis dificuldades encontradas pelos alunos na adaptação ao novo 
país, à nova cultura, ao sotaque diferente da língua portuguesa. Para tanto, os 
participantes serão entrevistados sobre suas experiências de aprendizagem durante o 
programa de intercâmbio em Portugal. O presente estudo visa a responder às 
seguintes perguntas: a) Por que os aprendizes decidem participar de programas de 
intercâmbio? b) Quais as percepções dos aprendizes brasileiros sobre sua participação 
no Projeto de Intercâmbio PLI? O que a participação neste projeto pode proporcionar 
aos alunos? c) Que possíveis conflitos interculturais podem ser experienciados por 
esses aprendizes e de que forma são resolvidos? d) Que estereótipos são relatados 
pelos participantes antes da participação no Programa? Há uma manutenção ou uma 
ruptura desses estereótipos após a participação no Programa de Intercâmbio? e) Que 
diferenças e semelhanças os alunos relatam sobre o sistema de ensino superior no 
Brasil e em Portugal? Pretende-se com a pesquisa obter informações dos participantes 
no sentido de que sejam propostas reflexões sobre como otimizar a participação de 
estudantes brasileiros em programas de intercâmbio realizados em Portugal. 
 
 
2012 – Atual Os efeitos da colaboração na aprendizagem de línguas - estudos em 
ambientes presenciais e virtuais 
Descrição: Este estudo visa a investigar os tipos de interação e tipos de negociação 
presentes na interação face a face e na interação virtual, bem como descrever as 
percepções dos alunos sobre suas participações em tais interações. Esta pesquisa será 
realizada em uma sala de aula de língua inglesa, na qual alunos terão a oportunidade 
de desenvolver atividades interativas face a face, bem como atividades em que terão 
de interagir com aprendizes de outros contextos por meio de atividades 
telecolaborativas. Participarão da pesquisa alunos do curso de Letras: Inglês da UFG. 
Como dados para a pesquisa, serão utilizadas as transcrições das interações realizadas 
em sala de aula, bem como as realizadas no meio virtual. Serão também utilizadas 
transcrições de entrevistas realizadas com os alunos após a realização de atividades 
interativas nos dois contextos. Tais entrevistas terão por objetivo detectar as 
percepções dos alunos sobre sua participação nesses processos interativos. Os dados 
serão coletados no período de 01/03/2012 a 31/12/2016. Será feita uma análise 
qualitativa e quantitativa das interações, bem como das negociações empregadas pelos 
aprendizes nos dois contextos interacionais: presencial e virtual. O presente estudo 
visa a responder às seguintes perguntas: a) Que tipo de interações e negociações 
ocorrem na realização de atividades colaborativas em sala de aula? b) Que tipo de 
interações e negociações ocorrem na realização de atividades colaborativas no meio 
virtual? c) Quais as percepções dos alunos sobre a interação ocorrida nos dois 
contextos? Pretende-se, com este estudo, contribuir para a área de Linguística 
Aplicada no sentido de fornecer subsídios teóricos para compreender melhor a 
interação no processo de aprendizagem de línguas estrangeiras, bem como para 
melhor compreender os benefícios ou não da abordagem colaborativa de línguas, 
através das reflexões dos alunos sobre essa forma interativa de aprendizagem, tanto 
no ambiente presencial quanto no virtual. 
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surdos: um estudo com alunos do curso de Letras: Libras da UFG. 2017. Tese 
(Doutorado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Goiás. 
 
PREUSS, E. O.; FIGUEIREDO, F. J. Q. de; SOUZA, Agostinho Potenciano de; 
OLIVEIRA, H. F.; LIMA, R. R. Participação em banca de Tatiana Diello Borges. 
Crenças de uma formadora de professores de língua inglesa e reflexões de seus 
alunos sobre o papel do bom formador. 2017. Tese (Doutorado em Letras e 
Linguística) - Universidade Federal de Goiás. 
 
FIGUEIREDO, Francisco José Quaresma; PORTO, C. C.; SOUZA, C. B.; 
BARBOSA, M. A.; BRASIL, V. V. Participação em banca de Adriana Ribeiro de 
Freitas. Validação da Versão em Libras do Instrumento para Avaliação da Qualidade 
de Vida de Pessoas com Deficiências Físicas e Intelectuais (WHOQOL-DIS/Libras). 
2016. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal de Goiás. 
 
FIGUEIREDO, F. J. Q. de; MICCOLI, L. S.; MAGNO e SILVA, W. A. G. P.; 
MELLO, Heloisa Augusta Brito de; PREUSS, E. O. Participação em banca de 
Cristina Vasconcelos Porto. A colaboração no processo avaliativo: seus efeitos na 
elaboração de provas, no ensino e na formação de futuros professores de inglês. 2016. 
Tese (Doutorado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Goiás. 
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Qualificações de Doutorado 
 
FIGUEIREDO, Francisco José Quaresma; MICCOLI, L. S.; MELLO, Heloisa 
Augusta Brito de. Participação em banca de Cristina Vasconcelos Porto. As 
experiências de avaliar de professores de inglês em formação inicial: foco nos efeitos 
da elaboração colaborativa de testes escritos de inglês. 2016. Exame de qualificação 
(Doutorando em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Goiás. 
 
FIGUEIREDO, Francisco José Quaresma; BARBOSA, M. A.; BRASIL, V. V. 
Participação em banca de Adriana Ribeiro de Freitas. Validação da Versão em Libras 
do Instrumento para Avaliação da Qualidade de Vida de Pessoas com Deficiências 
Físicas e Intelectuais (WHOQOL-DIS). 2016. Exame de qualificação (Doutorando em 
Ciências da Saúde) - Universidade Federal de Goiás. 
 
FIGUEIREDO, F. J. Q. de; NASCIMENTO, S. P. F.; FIGUEREDO, Carla Janaina. 
Participação em banca de Claudney Maria de Oliveira e Silva. A aprendizagem 
colaborativa de inglês por alunos surdos brasileiros: um estudo de caso com alunos 
de Letras: Libras da UFG. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Letras e 
Linguística) - Universidade Federal de Goiás. 
 
 
Qualificações de Mestrado 
 
FIGUEIREDO, F. J. Q. de; LAGO, S. N. A.; CHAVEIRO, N. Participação em banca 
de Quintino Martins de Oliveira. A aprendizagem de libras e de português em 
contexto de tandem: um estudo com alunos do curso de Letras: Libras da UFG. 2017. 
Exame de qualificação (Mestrando em Letras e Linguística) - Universidade Federal de 
Goiás. 
 
FIGUEIREDO, Francisco José Quaresma; SOUZA FILHO, S. M.; PREUSS, E. O. 
Participação em banca de Marlon Cássio Gomes dos Santos. A retextualização na 
construção de relações dialógicas no processo de ensino-aprendizagem de língua 
portuguesa. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Letras e Linguística) - 
Universidade Federal de Goiás. 
 
FIGUEIREDO, F. J. Q. de; SOUZA FILHO, S. M.; PREUSS, E. O. Participação em 
banca de Lucas Gustavo do Nascimento Rigonato. A correção com os pares em um 
contexto de ensino de Português como Língua Estrangeira: um estudo com alunos 
intercambistas da Universidade Federal de Goiás. 2016. Exame de qualificação 
(Mestrando em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Goiás. 
 
 
Trabalhos de conclusão de curso de graduação 

 
FIGUEREDO, Carla Janaina; FIGUEIREDO, F. J. Q. de. Participação em banca de 
Hélida Mara Valgas. O uso de canções em língua inglesa e suas contribuições para o 
processo de aprendizagem do inglês como LE/L2 no contexto de sala de aula. 2017. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras - Inglês) - Universidade 
Federal de Goiás. 
 



 42 

FIGUEIREDO, F. J. Q. de; BARROS, M. E. Participação em banca de Guilherme 
Gonçalves Freitas. Produção textual em escrita das línguas de sinais (ELiS): Um 
contraste entre a escrita individual e a escrita colaborativa realizada por alunos surdos. 
2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras - Libras) - 
Universidade Federal de Goiás. 
 
FIGUEIREDO, F. J. Q. de; LAGO, S. N. A. Participação em banca de Diego Gomes 
Machado. Revisões colaborativas na produção escrita em língua inglesa: um estudo 
com alunos de nível avançado do Centro de Línguas da UFG. 2016. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Letras - Inglês) - Universidade Federal de Goiás. 
 
 
Professor titular 
 
FIGUEIREDO, F. J. Q. de; PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e; BERTOLDO, 
E.; AMARANTE, M. F. Membro de Banca de Defesa de Memorial de Waldenor 
Barros Moraes Filho. 2018. Universidade Federal de Uberlândia. 
 
SOUZA, E. N. F; FIGUEIREDO, F. J. Q. de; ROMÃO, L. M. S.; SARGENTINI, V. 
M. O. Membro de Defesa de Memorial de Cleudemar Alves Fernandes. 2017. 
Universidade Federal de Uberlândia. 
 
 
Concurso público 
 
MELLO, Heliana Ribeiro de; FIGUEIREDO, F. J. Q. de; TAVARES, K. C. A.; 
ORFANO, B. L. M.; NUNES, L. P. Membro da Banca Examinadora do Concurso 
Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto nível 1, na área de Língua e 
Linguística Inglesa da Faculdade de Letras da UFMG. 2017. Universidade Federal de 
Minas Gerais. 
 
NASCIMENTO, A. M.; FIGUEIREDO, Francisco José Quaresma; BIANCHI, C. A. 
C. Banca examinadora de seleção pública para professor substituto/assistente na área 
de língua inglesa. 2016. Universidade Federal de Goiás. 
 
FIGUEIREDO, F. J. Q. de; CHAVEIRO, N.; DUARTE, S. B. R. Presidente da Banca 
de Concurso Público para Professor no primeiro nível da Classe A da carreira do 
Magistério Superior na área de Libras e Tradução. 2016. Universidade Federal de 
Goiás. 
 

 
ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS 

 
Dissertação de mestrado 
 
Quintino Martins de Oliveira. A aprendizagem de libras e de português em contexto 
de tandem: um estudo com alunos do curso de Letras: Libras da UFG. 2017. 
Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Goiás. 
Orientador: Francisco José Quaresma de Figueiredo. 
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Lucas Gustavo do Nascimento Rigonato. A correção com os pares em um contexto de 
ensino-aprendizagem de Português como Língua Estrangeira: um estudo com alunos 
intercambistas da UFG. 2017. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) - 
Universidade Federal de Goiás, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. Orientador: Francisco José Quaresma de Figueiredo. 
 
Marco André Franco de Araújo. Let's play games! O jogo como atividade interativa e 
colaborativa na aprendizagem de inglês por adolescentes de uma escola pública. 2016. 
Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Goiás. 
Orientador: Francisco José Quaresma de Figueiredo. 
 
Jacqueline Rose Di Lacerda. Ensino de Inglês para Fins Específicos: um estudo sobre 
os recursos tecnológicos e metodológicos do curso esp-t para profissionais da saúde. 
2016. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de 
Goiás, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: 
Francisco José Quaresma de Figueiredo. 
 
Tese de doutorado 
 
Claudney Maria de Oliveira e Silva. A aprendizagem colaborativa de Inglês 
Instrumental por alunos surdos: um estudo com alunos do curso de Letras: Libras da 
UFG. 2017. Tese (Doutorado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de 
Goiás. Orientador: Francisco José Quaresma de Figueiredo. 
 
Cristina Vasconcelos Porto. A colaboração no processo avaliativo: seus efeitos na 
elaboração de provas, no ensino e na formação de futuros professores de inglês. 2016. 
Tese (Doutorado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Goiás. 
Orientador: Francisco José Quaresma de Figueiredo. 
 
 
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização 
 
Guilherme Gonçalves de Freitas. Estudo sobre a escrita das línguas de sinais (ELiS): 
análise de erros e estratégias realizadas por alunos surdos e ouvintes. 2018. 
Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Linguística das 
Línguas de Sinais) - Universidade Federal de Goiás. Orientador: Francisco José 
Quaresma de Figueiredo. 
 
Giovana Bleyer Ferreira dos Santos. O uso de tandem e de teletandem no ensino de 
inglês instrumental para leitura e na prática de conversação em libras. 2018. 
Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Linguística das 
Línguas de Sinais) - Universidade Federal de Goiás. Orientador: Francisco José 
Quaresma de Figueiredo. 
 
 
Trabalho de conclusão de curso de graduação 
 
Diego Gomes Machado. Revisões colaborativas na produção escrita em língua 
inglesa: um estudo com alunos de nível avançado do Centro de Línguas da UFG. 
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2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Letras - Inglês) - 
Universidade Federal de Goiás. Orientador: Francisco José Quaresma de Figueiredo. 
 
Guilherme Gonçalves de Freitas. Produção textual em escrita das línguas de sinais 
(ELiS): Um contraste entre a escrita individual e a escrita colaborativa realizada por 
alunos surdos. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Letras - 
Libras) - Universidade Federal de Goiás. Orientador: Francisco José Quaresma de 
Figueiredo. 
 
 
Iniciação científica 
 
Maressa Lago. Eu aprendo interagindo? A influência do diálogo colaborativo no 
processo de aprendizagem de língua inglesa. 2017. Iniciação Científica. (Graduando 
em Letras - Inglês) - Universidade Federal de Goiás, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Francisco José Quaresma de 
Figueiredo. 
 
Diego Gomes Machado. Os possíveis benefícios da revisão colaborativa na produção 
escrita em língua inglesa: um estudo com alunos de nível avançado do Centro de 
Línguas da UFG. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Letras - Inglês) - 
Universidade Federal de Goiás, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. Orientador: Francisco José Quaresma de Figueiredo. 
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LÚCIA DE FÁTIMA SANTOS - UFAL 
 
 
Lúcia de Fátima Santos possui Pós-doutorado (2016) em Linguística Aplicada pela 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), doutorado em Linguística (2007), 
mestrado em Letras e Linguística (1996) e licenciatura em Letras (1987) pela 
Universidade Federal de Alagoas. Atualmente é professora Associada 2 da 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL). É Coordenadora Institucional do PIBID-
UFAL e já coordenou o subprojeto do PIBID-Letras-Português no período de 
maio/2010 a fevereiro/2015. Desenvolve atividades de ensino e pesquisa na área de 
Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: letramentos, 
formação de professores, ensino e aprendizagem de língua portuguesa, leitura e 
produção de textos, gêneros discursivos, livro didático, ensino de gramática.  
 
 

PROJETOS DE PESQUISA 
 

 
2018 – Atual: A formação de professores em práticas autorreflexivas de 
letramento 
Descrição: Este projeto tem como objetivo analisar como professores em formação 
inicial e/ou continuada compreendem seu processo de letramento em práticas 
autorreflexivas de escrita de gêneros discursivos, produzidos no decorrer de sua 
formação, tanto no âmbito da licenciatura quanto da atuação pedagógica na educação 
básica. As autorreflexões sobre esses gêneros são desenvolvidas em diários nos quais 
discutem, analisam e refletem sobre cada experiência vivenciada. 
 
2014 – Atual: Letramentos e formação de professores no PIBID 
Descrição: Neste projeto tem-se como objetivo proporcionar práticas e eventos de 
letramentos que ampliem o domínio de professores (tanto da formação inicial quanto 
da formação continuada) e de alunos do ensino fundamental acerca da produção e 
compreensão de gêneros discursivos que lhes possibilitem atuar com criticidade nas 
diferentes esferas sociais. Sob essa perspectiva, concebem-se os professores como 
agentes de letramentos, para que possam ressignificar suas próprias experiências 
como leitores e produtores e, desse modo, contribuir para mudanças na formação dos 
alunos das turmas em que atuam. Trata-se de uma proposta que amplia e, ao mesmo 
tempo, dá continuidade aos resultados obtidos no projeto do 
PIBID/Letras/Capes/Ufal, Ed. 2009 sobre a integração entre a formação acadêmica e 
as práticas de ensino de língua portuguesa na educação básica, como também em 
relação à melhoria da realidade de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa na 
educação básica. 
 
 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
Capítulos de livros publicados 
 
SANTOS, L. F.; WANDERLEY, B.  O Ciclo de leitura no PIBID: tecendo fios de 
sentido com a poesia na Educação Básica. In: Francisco Figueiredo; Darcília Simões. 
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(Org.). Contribuições da Linguística Aplicada para a Educação Básica. Campinas: 
Pontes Editores, 2018, p. 75-102. 
 
SANTOS, L. F. Desvelando 'mistérios’ nas práticas de letramento do PIBID. In: 
Raquel Salek Fiad. (Org.). Letramentos acadêmicos: contextos, práticas, percepções. 
1ed.Campinas: Pedro & João Editores, 2016, p. 130-160. 
 
SANTOS, L. F.; LIMA, A. C. Reflexões sobre letramento e formação de professores 
de língua Portuguesa no ensino a distância. In: Francisco José Quaresma de 
Figueiredo / Darcilia Simões. (Org.). Linguística aplicada, prática de ensino e 
aprendizagem de línguas. Campinas: Pontes Editores, 2016, p. 79-108. 
 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
SANTOS, L. F.; ALMEIDA, Lívia. Letramento acadêmico: constituindo olhares 
sobre a escrita de alunos na universidade. In: 9 Encontro Internacional de Formação 
de Professores, 2016, Aracaju. Anais do 9 Encontro Internacional de Formação de 
Professores e do 10 Fórum Permanente de Inovação Educacional, 2016. v. 9. p. 530-
543. 
 
 
Apresentações de Trabalho 
 
SANTOS, L. F. As práticas do PIBID na formação docente: diálogos. 2017. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SANTOS, L. F. Letramentos no Enade. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência 
ou palestra). 
 
SANTOS, L. F. PIBID e Filosofia: os desafios e paradoxos do ensino de Filosofia. 
2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SANTOS, L. F. A importância do PIBID na formação docente. 2017. (Apresentação 
de Trabalho/Comunicação). 
 
SANTOS, L. F.; Benedito Bezerra; SILVA, W. M. A formação de professores no 
PIBID: contribuições e perspectivas. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
SANTOS, L. F. Desvelando “mistérios” nas práticas de letramento acadêmico. 2017. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SANTOS, L. F.; BARROS, Maria Emília. Ensino de Língua Portuguesa e Discurso: 
múltiplas trajetórias, múltiplos sentidos. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário). 
 
SANTOS, L. F. O ensino e aprendizagem na perspectiva da Linguística Aplicada. 
2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
SANTOS, L. F.; Patrícia Pedri; Remo Sales. A compreensão dos alunos nas práticas 
de letramento acadêmico. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 
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SANTOS, L. F. As contribuições da LA para o ensino e a aprendizagem de línguas. 
2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SANTOS, L. F. Entrecruzando pesquisa e ensino na formação de professores. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SANTOS, L. F. Contribuições do PIBID para os cursos de graduação. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Congresso). 
 
SANTOS, L. F. 'O PIBID foi a porta de entrada na formação professor': a constituição 
do professor nas práticas de letramento do PIBID. 2016. (Apresentação de 
Trabalho/Congresso). 
 
SANTOS, L. F. Letramento acadêmico: produzindo sentidos na universidade. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 

 
PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 

 
Mestrado 
 
SANTOS, L. F.; PAZ, S. R.; SOUTO, Rita de Cássia. Participação em banca de 
Cássia Gillania Santos Nascimento. A constituição dos ethos de professores em 
formação inicial sobre disciplina como construção social nas práticas do Pibid. 
2017. 
 
SANTOS, L. F.; CAVALCANTI, Ricardo Jorge; SILVEIRA, Maria Inez Matoso. 
Participação em banca de Lívia Dayane Romão de Almeida Bulhões. O Ethos dos 
alunos do curso de Letras/UFAL nas práticas de letramento acadêmico. 2017. 
 
 
Teses de doutorado 
 
SILVEIRA, Maria Inez Matoso; Benedito Bezerra; Francisco Alves; SANTOS, L. F.. 
Participação em banca de Valfrido da Silva Nunes. Análise de gênero no mundo do 
trabalho: os usos do memorando nas práticas profissionais do Instituto Federal de 
Pernambuco/Campus Recife nos séculos XX e XXI. 2017. Tese (Doutorado em 
Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística) - Universidade Federal de 
Alagoas. 
 
SILVEIRA, Maria Inez Matoso; BUNZEN, C.; FREITAS, M.; Souto, Rita; SANTOS, 
L. F.. Participação em banca de Ricardo Jorge de Sousa Cavalcanti. Análise textual-
argumentativa de processos de retextualização: um cotejo entre a produção oral e 
escrita de alunos do curso médio técnico e alunos do Proeja ensino médio. 2016. Tese 
(Doutorado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
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Qualificações de Doutorado 
 
SILVEIRA, Maria Inez Matoso; SANTOS, L. F.; SOUTO, Rita de Cássia. 
Participação em banca de Valfrido da Silva Nunes. Os usos do memorando nas 
práticas profissionais do Instituto Federal de Pernambuco - Campus Recife nos 
séculos XX e XXI. 2017. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de 
Pós-Graduação em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
 
Qualificações de Mestrado 
 
SOUTO, Rita de Cássia; SANTOS, L. F.; ARAUJO, A. C. Participação em banca de 
Khátia Maria Barros Leite. Refletindo sobre ethos do professor da Rede Pública de 
Alagoas. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Letras e Linguística) - 
Universidade Federal de Alagoas. 
 
SANTOS, L. F.; PAZ, S. R.; Souto, Rita. Participação em banca de Cássia Gillania 
Santos Nascimento. A constituição dos ethos de alunos considerados disciplinados no 
PIBID. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Letras e Linguística) - 
Universidade Federal de Alagoas. 
 
ZOZZOLI, R. M. D.; SANTOS, Fábio; SANTOS, L. F.. Participação em banca de 
Denise Magalhães Dutra. A constituição de identidades socioculturais em discursos 
argumentativos produzidos por alunos de uma escola pública de Maceió. 2016. 
Exame de qualificação (Mestrando em Letras e Linguística) - Universidade Federal de 
Alagoas. 
 
SANTOS, L. F.; GAIA, Rossana; STELA, Paulo Rogério. Participação em banca de 
Maria Vanessa da Silva Soares. A polifonia nas produções escritas de alunos 
universitários: reflexões sobre letramento acadêmico. 2016. Exame de qualificação 
(Mestrando em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
 
Trabalhos de conclusão de curso de graduação 
 
SANTOS, L. F.; SOUTO, Rita de Cássia; FERREIRA, L. S. Participação em banca 
de Alef Jordi Morais Marinho. Análises dos bilhetes interventivos produzidos por 
professores em formação inicial do PIBID/Português /UFAL. 2018. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Letras) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SANTOS, L. F.; SOUTO, Rita de Cássia; FERREIRA, L. S. Participação em banca 
de André Praxedes. Análise. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Letras - Português) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
FERREIRA, L. S.; OLIVEIRA, Fabiana; SANTOS, L. F. Participação em banca de 
Ingrid de Morais Duda. Análise da corporeidade Feminina em Ciranda de Pedra, de 
Lygia Fagundes Teles, e As Parceiras, de Lya Luft: corpo indisciplinado ou 
imobilizado? 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras - Língua 
Portuguesa) - Universidade Federal de Alagoas. 
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FERREIRA, L. S.; SANTOS, L. F.; PEREIRA, J.. Participação em banca de Thaís 
Elis Vieira Torres Ferreira. Negra, negra! E daí?: Análise das características estético-
políticas étnico-raciais no poema peruano "Me gritaron negra" de Victoria Santa Cruz. 
2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras - Língua Portuguesa) - 
Universidade Federal de Alagoas. 
 
 

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS 
 
Trabalho de conclusão de curso de graduação 
 
Alef Jordi Morais Marinho. Análise dos bilhetes interventivos produzidos por 
professores em formação inicial do Pibid/Português/UFAL. 2018. Trabalho de 
Conclusão de Curso. (Graduação em Letras - Língua Portuguesa) - Universidade 
Federal de Alagoas. Orientador: Lúcia de Fátima Santos. 
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LÚCIA MARIA DE ASSUNÇÃO BARBOSA - UnB 
 
 

 
Lúcia Maria de Assunção Barbosa é Doutora em Estudos Portugueses, Brasileiros e 
da África Lusofônica pela Universite Paris VIII (2005), onde também obteve o 
Diplome d'Etudes Approfondies (D. E. A/1999).. Concluiu estágio Pós-doutoral na 
Universidade Federal do Ceará, com visita acadêmica na Universidade de Aveiro 
(Portugal) (2016-2017). É mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela 
UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Licenciada em 
Letras (Português - Inglês) pela Universidade Federal de Mato Grosso (1984). É 
Professora Adjunta da Universidade de Brasília (UnB), onde leciona Português para 
Estrangeiros. Faz parte do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação 
em Linguística Aplicada da UnB e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da 
Universidade Federal de São Carlos. É Pesquisadora das redes de pesquisas 
internacionais: 1) PICNAB: Projeto Internacional de Investigação Científica Nantes, 
Aveiro e Brasília e 2) RIdER (Reseau International d'Études Romanes). Em 2016, 
atuou como professora visitante na Universite Paris VIII (França). Possui experiência 
na coordenação, aplicação e correção do Exame Celpe-bras. É coordenadora da 
Cátedra Sérgio Vieira de Mello (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refúgio - 
ACNUR), na UnB. Atua principalmente nos seguintes temas: Português para 
Estrangeiros (PLE); Português Língua de Acolhimento (PLAc); Português como 
Língua Não Materna (PLNM); Migrações internacionais contemporâneas; Cultura e 
ensino de línguas, Lexicultura, Ensino-aprendizagem de línguas; Interculturalidade, 
Educação para as relações étnico-raciais. 
 
 

PROJETOS DE PESQUISA 
 
 
2016 – 2017: Inserção linguística e laboral de populações imigrantes e em 
situação de refúgio: emergência de elaboração de material didático 
Descrição: O objetivo principal deste projeto elaborar material didático piloto e 
inovador de apoio ao ensino de Português para imigrantes, a fim de contribuir para a 
formação de professores e de aprendentes nas ações específicas que o contexto requer. 
O processo de elaboração desse material implica embasamentos teóricos importantes 
para pensar em conteúdos que sejam significativos ao grupo de aprendentes. Além 
desses aspectos, é indispensável pensar nos processos de ilustração e de diagramação 
como elementos que dão significados ao material, mas que constituem peças ainda 
onerosas para a academia. 
  
 
2015 – 2017: Português como língua de acolhimento em contexto de imigração e 
refúgio: proposta de inserção linguístico-laboral no Distrito Federal 
Descrição: O projeto sustenta-se em três eixos: formação de professores, elaboração 
de materiais didáticos e ensino-aprendizagem de Português para o público imigrante. 
Nesse sentido, objetivamos: mapear, documentar e analisar a distribuição e condições 
de oferta de cursos de português destinados a imigrantes (especialmente refugiados) 
no Distrito Federal; desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem da Língua 
Portuguesa adequadas ao contexto de imigração e refúgio; formar professores para 
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atuar no ensino de português para adultos, crianças e jovens estrangeiros; inventariar 
as especificidades desse ensino e dessa aprendizagem, sobretudo considerando essa 
ação como estratégica para a inserção do público adulto no mercado de trabalho. 
 
 
2014 – 2016: PROACOLHER: Português para Estrangeiros: língua-cultura e 
acolhimento em contexto de migrações internacionais e refúgio 
Descrição: Neste Projeto de Pesquisa, reafirmamos nosso objetivo de investigar o 
ensino de língua-cultura como espaço privilegiado para o reconhecimento da 
diversidade linguístico-cultural de imigrantes em situação de refúgio. Nesse sentido, 
trata-se, igualmente, de retomada de nossas pesquisas anteriores situadas no campo 
das (inter)faces (inter)culturais cuja base prevê a mobilização (ou deslocamento) do 
aprendente, do professor e da sociedade que acolhe como procedimento 
indispensável. Neste contexto específico, reiteramos também o acesso à língua de 
acolhida (Língua Portuguesa) não somente como direito assegurado para o pleno 
exercício da cidadania, mas como uma etapa simbólica, estratégica e decisiva para a 
inserção linguístico-cultural e financeira do(a) imigrante. Ao estudar as 
especificidades características a essas situações de ensino e de aprendizagem, 
conceitos - como os de representações sociais, multiculturalismo, diversidade 
linguístico-cultural e estratégias de aprendizagem - ensejam revisões. Do mesmo 
modo, a formação de professores de português para estrangeiros reclama atenção para 
as exigências específicas que a dinamicidade do fluxo migratório contemporâneo nos 
impõe. 
 
 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
Artigos completos publicados em periódicos 
 
Ferreira, J. M. ; BARBOSA, L. M. A. Francofonia e Aprendizagem de Língua 
Estrangeira (Francês) à luz da Lei 10.639/2003. Revista ABPN, v. 10, p. 262-286, 
2018. 
 
BARBOSA, L. M. A.; CHAVEZ, F. A. C. Metáforas dos refugiados no Brasil na 
mídia: um olhar da linguística cognitivo-funcional. (Con)textos Linguísticos, v. 12, p. 
118-134, 2018. 
 
BORGES-CALIL, A. C. ; BARBOSA, L. M. A. Representação cultural brasileira em 
materiais didáticos de língua estrangeira. Revista Trama (UNIOESTE. ONLINE), v. 
Volume 13, p. 60-82, 2017. 
 
BARBOSA, L. M. A.; SÃO BERNARDO, M. A. A importância da língua na 
integração dos/as haitianos/as no Brasil. Périplos, v. 1, p. 1-10, 2017. 
 
TONELLI, F. ; BARBOSA, L. M. A. Canção e ensino de Português para 
Estrangeiros: reflexões sobre curso 'Cultura Popular brasileira: temas e histórias do 
samba'. Portuguese Language Journal, v. 11, p. 13-39, 2017. 
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SILVA, J. F. S. ; BARBOSA, L. M. A. Unveiling the cultural identity of prospective 
English teachers at a public university in Brazil. Studies in Linguistics, Culture, and 
FLT, v. 2, p. 152-168, 2017. 
 
BARBOSA, L. M. A.; SOUZA, D. C. I. J. Lexicultura e hipertextos em letras de 
canções brasileiras no contexto de português para estrangeiros. Revista Ecos, v. v. 21, 
p. 140-156, 2016. 
 
 
Capítulos de livros publicados 
 
BARBOSA, L. M. A.; LEURQUIN, E. V. L. F. Acolhimento e escolarização de 
imigrantes no ensino básico de Brasília (Distrito Federal): perspectivas e ações. In: 
FIGUEIREDO, F. J. Q. de; SIMÕES, D. (Org.). Contribuições da Linguística 
Aplicada para a Educação Básica. Campinas: Pontes, 2018, p. 273-294. 
 
BARBOSA, L. M. A.. Le portugais comme langue d?accueil pour l?insertion 
linguistique et professionnelle des migrants. In: Sabine Gorovitz. (Org.). Frontières 
linguistiques en contextes migratoires: Citoyennetés en construction. 1ed.Paris: 
L'Harmattan, 2017, p. 125-138. 
 
BARBOSA, L. M. A. Ensino-aprendizagem de português e acolhimento de crianças 
imigrantes recém-chegadas em Brasília (Distrito Federal). In: OSÓRIO, Paulo; 
SIMÕES, Darcilia; ROSA, Mª Carlota. (Org.). Da Constituição Histórica do 
Português ao seu Ensino. Estudos de Linguística Portuguesa. 1ed.RIO DE JANEIRO: 
DIALOGARTS, 2017, p. 99-112. 
 
BARBOSA, L. M. A.. Brésil, je te chanterai dans mes vers : déictiques et 
représentations du Brésil dans les paroles de deux chansons brésiliennes. In: Maria 
Helena Araújo Carreira; Andreea Teletin. (Org.). Brésil, je te chanterai dans mes 
vers: déictiques et représentations du Brésil dans les paroles de deux chansons 
brésiliennes. 1ed.Saint-Denis: Université Paris 8 - Vincennes Saint Denis, 2017, p. 
227-234. 
 
BARBOSA, L. M. A.; SÃO BERNARDO, M. A. Língua de acolhimento. In: 
Leonardo Cavalcanti; Tuíla Botega; Tânia Tonhati; Dina Araújo. (Org.). Dicionário 
crítico de migrações internacionais. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2017, 
p. 434-437. 
 
BARBOSA, L. M. A.; RUANO, B. P. Acolhimento, sentido e práticas de ensino de 
português para migrantes e refugiados na universidade de Brasília e na universidade 
Fedral do Paraná. In: José Antônio Peres Gediel; Gabriel Gualano de Godoy. (Org.). 
Refúgio e Hospitalidade. Curitiba: Kairós, 2016, p. 321-336. 
 
BARBOSA, L. M. A.; SANTOS, F. A. Material didático para inserção linguístico-
laboral de imigrantes e o uso de metodologias participativas em projetos de design 
gráfico. In: FIGUEIREDO, FRANCISCO JOSÉ QUARESMA; SIMÕES, 
DARCILIA. (Org.). Linguística aplicada, prática de ensino e aprendizagem de 
línguas. Campinas: Pontes Editora, 2016, p. 283-306. 
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COSTA-BERNARDINO, J. ; CARVALHO, B. L. ; SANTOS, I. A. A. ; BARBOSA, 
L. M. A. ; FILICE, R. C. G. . Ações afirmativas na pós-graduação: em busca da 
equidade social e de um projeto decolonial contra-hegemônico. In: ARTES, Amélia; 
UNBEHAUM, Sandra; SILVÉRIO, Valter. (Org.). Ações Afirmativas no Brasil: 
experiências bem-sucedidas de acesso na pós-graduação. 1ed.São Paulo: Cortez 
Editora, 2016, p. 259-281. 
 
BARBOSA, L. M. A. Imagens do Brasil em Branco e Preto nos Livros Didáticos de 
Português para Estrangeiros: Reflexões para uma Educação Intercultural. In: 
TURAZZA, Jeni Silva; BUTTI, Cassiano. (Org.). Estudos em português língua 
estrangeira: homenagem à Profa. Dra. Regina Célia Pagliuchi da Silveira. 
1ed.Jundiaí: Paco Editorial, 2016, v. 1, p. 31-46. 
 
 
Apresentações de Trabalho 
 
BARBOSA, L. M. A. Implicites autour des nouvelles migrations dans les discours de 
la presse brésilienne. 2017. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
BARBOSA, L. M. A. Le Brésil et les Brésiliens à travers des paroles de chansons : 
musique populaire brésilienne, aspects socioculturels.. 2016. (Apresentação de 
Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
BARBOSA, L. M. A. Música Popular Brasileira e o contexto de ensino-aprendizagem 
de Português Língua Estrangeira. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou 
palestra). 
 
BARBOSA, L. M. A. Lexicultura e ensino de Potuguês para Estrangeiros em 
contexto brasileiro. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
BARBOSA, L. M. A. Português para refugiados e imigrantes em situação de 
vulnerabilidade na UnB: demandas, acolhimento e desafios. 2016. (Apresentação de 
Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
BARBOSA, L. M. A. Migrações contemporâneas e o ensino-aprendizagem de 
Português como língua de acolhimento: a experiência da UnB diante de resultados 
parciais dos projetos de pesquisa. 2016. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
BARBOSA, L. M. A. Novas migrações: novos desafios: plurilinguismo e o ensino-
aprendizagem de Português como língua de acolhimento: a experiência da UnB. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
BARBOSA, L. M. A. Visita acadêmica na Universidade de Aveiro, nas áreas de 
Diversidade linguística e de Português língua não-materna; Linguagens, teorias e 
práticas de educação e supervisão; Projetos de Intervenção Educacional; Educação 
Intercultural e Diversidade Linguística. 2016. (Apresentação de Trabalho/Outra). 
 
BARBOSA, L. M. A. Português sem Fronteiras na UnB. 2016. (Apresentação de 
Trabalho/Outra). 
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OLIVEIRA, A. T.; HANDERSON, J. ; BARBOSA, L. M. A.; CAVALCANTI, L. 
Mesa-redonda: A inserção dos haitianos no mercado de trabalho brasileiro: avaliações 
e perspectivas. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário). 
 
 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 
 
Mestrado 
 
BARBOSA, L. M. A.; AMADO, R. S.; Moura Filho, Augusto César Luitgards. 
Participação em banca de Lígia Soares Sene. Materialidades e objetivos para o ensino 
de português como língua de acolhimento: um estudo de caso. 2017. Dissertação 
(Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada) - Universidade 
de Brasília. 
 
CAMARGO, G. P. Q. P.; FURTOSO, V. A. B.; BARBOSA, L. M. A. Participação 
em banca de Ingrid Sinimbu Cruz. Contexto de português língua de acolhimento: 
reflexões sobre a avaliação. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-
Graduação em Linguística Aplicada) - Universidade de Brasília. 
 
BARBOSA, L. M. A.; MUNIZ, K. S.; MASTRELLA-DE-ANDRADE, M. R. 
Participação em banca de Jane Margareth Ferreira. Francofonia: igualdade e 
diversidade? Ensino-aprendizagem de língua estrangeira (francês) e relações étnico-
raciais no contexto do Distrito Federal. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de 
Pós-Graduação em Linguística Aplicada) - Universidade de Brasília. 
 
BARBOSA, L. M. A.; LIMA, D. P. M. A. E.; ALVES, J. S. Participação em banca de 
Fidel Armando Cañas Chávez. Cursos e (per)cursos: aspectos históricos e políticos 
do ensino de PLE na América Central. 2016. Dissertação (Mestrado em Linguística 
Aplicada) - Universidade de Brasília. 
 
 
Teses de doutorado 
 
BARBOSA, L. M. A.; SILVA, J. F. S.; IANUSKIEWTZ, A. D.; NAVARRO, E. H. 
A.; MORAES, R. C. B. T. Participação em banca de Olena Kovalek. Formação 
Continuada de Professores da Rede Pública do Estado de São Paulo: Curso de 
Extensão para análise de Potenciais Culturais e Adaptação de Materiais Didáticos. 
2017. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Linguística) - 
Universidade Federal de São Carlos. 
 
BARBOSA, L. M. A.; KANEOYA, M. L. C. K.; Moura Filho, Augusto César 
Luitgards; Gattolin, S. R. B.; YOKOTA, R. Participação em banca de Fabrício 
Ademar Fernandes. Crenças, Experiências e Ações de Professores de Língua Inglesa 
de um Instituto Federal de Educação e Tecnologia sobre o Ensino-aprendizagem de 
Inglês ILE. 2017. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Linguística) - 
Universidade Federal de São Carlos. 
 
VIANA, N.; NOBREGA, M. H.; ROCHA, N. A.; SILVA, R. M. R.; BARBOSA, L. 
M. A.. Participação em banca de Caroline Veloso da Silva. Representações Sociais de 
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Aprendizes de Português em Contexto Sul-Africano sobre a Língua e a Cultura do 
Brasil: subsídios para políticas de difusão e reflexões sobre o ensino de português no 
exterior. 2016. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Linguística) - 
Universidade Federal de São Carlos. 
 
 
Qualificações de Doutorado 
 
Gattolin, S. R. B.; SILVA, R. B.; BARBOSA, L. M. A. Participação em banca de 
Eleonora Bambozzi Bottura. Prática e formação no Ensino de Português Língua de 
Acolhimento para mulheres imigrantes em situação de vulnerabilidade e refúgio no 
Brasil: uma investigação autoetnográfica. 2018. Exame de qualificação (Doutorando 
em Programa de Pós-Graduação em Linguística) - Universidade Federal de São 
Carlos. 
 
BARBOSA, L. M. A.; SILVA, J. F. S.; YOKOTA, R. Participação em banca de Fidel 
Armando Cañas Chavez. "Aqui não é um paraíso, mas é muito bom": Identidades e 
Comunidades Imaginadas na aprendizagem de PL2 por estudantes do pré-PEC-g. 
2018. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em 
Linguística) - Universidade Federal de São Carlos. 
 
 

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS 
 
Dissertação de mestrado 
 
Eliana Barbosa dos Santos. Português língua de acolhimento: interação e inserção 
social de imigrantes por meio do whatsapp. 2018. Dissertação (Mestrado em 
Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada) - Universidade de Brasília, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Lúcia 
Maria de Assunção Barbosa. 
 
Jane Margareth Ferreira. Francofonia: Igualdade e Diversidade? Ensino-
aprendizagem de Língua Estrangeira (Francês) e relações étnico-raciais no contexto 
do Distrito Federal. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em 
Linguística Aplicada) - Universidade de Brasília. Orientador: Lúcia Maria de 
Assunção Barbosa. 
 
Lígia Soares Sene. Materialidades e objetivos para o ensino de português como 
língua de acolhimento: um estudo de caso. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa 
de Pós-Graduação em Linguística Aplicada) - Universidade de Brasília, Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Lúcia Maria de 
Assunção Barbosa. 
 
Ana Carolina Borges-Calil. A representação da cultura brasileira em material 
didático (inglês) destinado a adolescentes. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa 
de Pós-Graduação em Linguística Aplicada) - Universidade de Brasília. Orientador: 
Lúcia Maria de Assunção Barbosa. 
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Fidel Armando Cañas Chavez. Cursos e (per)cursos: aspectos históricos e políticos 
do ensino de PLE na América Central. 2016. Dissertação (Mestrado em Linguistica 
Aplicada) - Universidade de Brasília, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. Orientador: Lúcia Maria de Assunção Barbosa. 
 
DANIELA DOS SANTOS SILVA. Contribuições do espanhol língua estrangeira 
(ELE) para o ensino crítico de língua estrangeira e educação antirracista. 2016. 
Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada) - 
Universidade de Brasília. Orientador: Lúcia Maria de Assunção Barbosa. 
 
 
Tese de doutorado 
 
Fabrício Ademar Fernandes. Crenças, Experiências e Ações de Professores de Língua 
Inglesa de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, sobre Ensino-
Aprendizagem de Inglês (LE). 2017. Tese (Doutorado em Programa de Pós-
Graduação em Linguística) - Universidade Federal de São Carlos. Orientador: Lúcia 
Maria de Assunção Barbosa. 
 
Olena Kovalek. Formação continuada de professores da rede pública do Estado de 
São Paulo: curso de extensão para análise de potenciais culturais e adaptação de 
materiais didáticos. 2017. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em 
Linguística) - Universidade Federal de São Carlos. Orientador: Lúcia Maria de 
Assunção Barbosa. 
 
Mirelle Amaral de São Bernardo. Português como Língua de acolhimento: um estudo 
com imigrantes e refugiados(as) no Brasil. 2016. Tese (Doutorado em Programa de 
Pós-Graduação em Linguística) - Universidade Federal de São Carlos. Orientador: 
Lúcia Maria de Assunção Barbosa. 
 
 
Iniciação científica 
 
Maria Dara Ibiapina de Mesquita. Elaboração de Programas e materiais didáticos de 
apoio para o ensino de Português para Imigrantes em situação de refúgio. 2017. 
Iniciação Científica. (Graduando em Abi - Letras Francês) - Universidade de Brasília. 
Orientador: Lúcia Maria de Assunção Barbosa. 
 
Fernanda da Silva Andrade. Elaboração e desenvolvimento de atividades 
complementares para reforçar as competências adquiridas em sala de aula. 2017. 
Iniciação Científica. (Graduando em Letras - Tradução Inglês) - Universidade de 
Brasília, Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Orientador: Lúcia Maria 
de Assunção Barbosa. 
 
Lorena Melirra a Silva. Desenvolvimento e demandas de práticas docentes no 
contexto de ensino de Português como Segunda Língua. 2017. Iniciação Científica. 
(Graduando em Letras - Francês) - Universidade de Brasília, Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Distrito Federal. Orientador: Lúcia Maria de Assunção Barbosa. 
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Luana Silva Cardoso. Mapeamento de cursos de português destinados a imigrantes 
no contexto do Distrito Federal. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Letras - 
Inglês) - Universidade de Brasília, Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. 
Orientador: Lúcia Maria de Assunção Barbosa. 
 
Maria Dara Ibiapina de Mesquita. Estratégias e materiais didáticos para o ensino-
aprendizagem de português em contexto de imigração e refúgio. 2016. Iniciação 
Científica. (Graduando em Letras - Francês) - Universidade de Brasília, Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Orientador: Lúcia Maria de Assunção Barbosa. 
 
Priscila Formiga dos Santos. Português para crianças e jovens estrangeiros no 
contexto do ensino público do Distrito Federal. 2016. Iniciação Científica. 
(Graduando em Letras - Português) - Universidade de Brasília, Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Distrito Federal. Orientador: Lúcia Maria de Assunção Barbosa. 
 
Fernanda da Silva Andrade. Inclusão em cena: material didático e questões para a 
diversidade e para o acolhimento. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Letras - 
Tradução Inglês) - Universidade de Brasília, Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Distrito Federal. Orientador: Lúcia Maria de Assunção Barbosa. 
 
Carolina de Almeida Pereira. Análise das legislações brasileiras relacionadas ao 
contexto de migração com enfoque nas políticas públicas e estratégias adotadas. 
2016. Iniciação Científica. (Graduando em Ciências Políticas) - Universidade de 
Brasília, Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Orientador: Lúcia Maria 
de Assunção Barbosa. 
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MARIA TERESA TEDESCO VILARDO ABREU - UERJ 
 

 
Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu é Pós-Doutora em Linguística pela 
Universidade de Colônia, Alemanha (2017), Doutora pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (2002), Mestre em Linguística pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (1992). Atua como docente na UERJ, desde 1985, no Colégio de Aplicação 
Fernando Rodrigues da Silveira; desde 2003, no Instituto de Letras, tanto nos cursos 
de Graduação quanto nos de Pós-Graduação stricto sensu. Desde 2014 é Professora 
Associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de 
Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes 
temas: Ensino de Língua Portuguesa, Uso e descrição da Língua Portuguesa, 
Avaliações em Larga Escala. Tem experiência em diferentes Bancas Examinadoras, 
em processos seletivos e redação. Tem vários artigos e livros publicados.  

 
 

PROJETOS DE PESQUISA 
 
 
2015 – Atual: “Varia-Idade no Rio de Janeiro”: Comunicação e geração: 
Estratégias linguísticas e discursivas na idade maior 
Descrição: Com uma abordagem multidimensional, o projeto “Varia-Idade no Rio de 
Janeiro”: Comunicação e geração: Estratégias linguísticas e discursivas na idade 
maior deseja-se a criação de um repositório institucional de exemplares de 
modalidade oral da língua portuguesa, ou seja,um banco de dados - entrevistas 
?urbano-biográficas? com idosos a partir de 60 anos que vivem em diferentes bairros 
do Rio de Janeiro, há mais de 40 anos. A elaboração do córpus inclui tanto as 
gravações como as transcrições do material coletado. As entrevistas transcritas 
servem de base empírica para estudos sociolinguísticos, propiciando diferentes 
abordagens, a fim de analisar o comportamento comunicativo na terceira idade. Além 
da análise desse comportamento discursivo, deseja-se analisar os aspectos da variação 
linguística na fala dos habitantes mais velhos do Rio de Janeiro, nos diferentes 
estratos de língua, tendo como temática a percepção das mudanças no dia a dia urbano 
não só comportamentais, sociais, mas no que tange ao espaço urbano. É preciso 
investir, também, em um enfoque interdisciplinar, propondo-se uma ligação da 
perspectiva linguística e da analítico-discursiva com a perspectiva de geógrafos 
urbanos, de sociólogos, de historiadores, de antropólogos urbanos e de estudos 
culturais. Para tanto, serão levantadas estratégias linguísticas e discursivas por meio 
de entrevistas narrativas semi-dirigidas. 
 
 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
Artigos completos publicados em periódicos 
 
NORMANDIA, Cristina; TEDESCO, M. T. V. A. A atividade discursiva realizada no 
Facebook: um emergente gênero discursivo hipertextual. Texturas Humanas. Revista 
de Ciencias Humanas y Sociales, v. 16, p. 58-75, 2017. 
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TEDESCO, M. T. V. A. O ensino da produção escrita e as práticas de letramento. 
Revista Linguagens & Letramentos, v. 1, p. 3-21, 2016. 
 
 
Capítulos de livros publicados 
 
TEDESCO, M. T. V. A.; ARMBRUSTER, C.  Uso das estratégias de Referenciação 
em narrativas escolares dos 4º e 5º anos de Escolaridade e a Coerência Textual. In: 
Figueiredo, Francisco & Darcilia Simões. (Org.). Contribuições da Linguística 
Aplicada para a Educação Básica. Campinas: Pontes Editores, 2018, p. 105-132. 
 
TEDESCO, M. T. V. A. Aspectos linguísticos - discursivos do nível de proficiência 
da produção escrita de estudantes na escolaridade básica. In: FIGUEIREDO, F.J.Q; 
SIMÕES, D. M. (Org.). Linguística Aplicada, Prática de Ensino e Aprendizagem de 
Línguas. Campinas, SP: Pontes Editores, 2017, p. 109-133. 
 
CARVALHO, F. G.; TEDESCO, M. T. V. A. Ler e escrever: a importância desses 
dois processos em nossas vidas. In: Denilson P. de Matos. (Org.). Ensino de Língua 
Portuguesa: leitura, produção e métodos. Curitiba: Editora CRV, 2017, p. 87-102. 
 
TEDESCO, M. T. V. A.; SANTOS, C. N. A Escrita Coletiva das Redes Sociais: 
Organização de uma gramática dos gêneros discursivos digitais virtuais. In: Ana 
Poltronieri; Claudio Manoel de C. Correia. (Org.). Coletânea de Comunicações sobre 
o verbal e o não verbal. 5ªed. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2016, v. 3, p. 309-325. 
 
TEDESCO, M. T. V. A. Aspectos linguístico-discursivos do nível de proficiência da 
Produção Escrita de Estudantes na Escolaridade Básica. In: Figueiredo, Francisco & 
Darcilia Simões. (Org.). Linguística Aplicada, Prática de Ensino e aprendizagem de 
línguas. Campinas: Pontes Editora, 2016, p. 109-134. 
 
 

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS 
 
Dissertação de mestrado 
 
Fabiana Gomes Carvalho. Uma análise comparativa do uso dos adjetivos em um 
jornal de Língua Portuguesa e em um jornal de Língua Francesa. 2018. Dissertação 
(Mestrado em Língua Portuguesa) - UERJ. Orientador: Maria Teresa Tedesco Vilardo 
Abreu. 
 
Manoel Felipe Santiago Filho. Referenciação e contexto: Descrição do processo de 
coesão na produção textual de alunos do Fundamental II do ensino público. 2017. 
Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Letras) - Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu. 
 
Gabriela Stumbo Machado. A referenciação nos contos de Clarisse Lispector: os 
objetos de discurso como mecanismo de construção de sentidos. 2016. Dissertação 
(Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Letras) - Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro. Orientador: Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu. 
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Grazielle Aleixo Reis. Estrutura e funcionamento de gêneros textuais do discurso 
jurídico: uma análise linguístico-discursivo. 2016. Dissertação (Mestrado em 
Programa de Pós-Graduação em Letras) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Orientador: Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu. 
 
 
Tese de doutorado 
 
Cristina dos Santos Normandia. A organização discursiva do gênero digital 
comentário na rede social Facebook. 2018. Tese (Doutorado em Língua Portuguesa) - 
UERJ. Orientador: Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu. 
 
Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes. A referenciação nos contos de Grimm. 2017. 
Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Letras) - Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu. 
 
Alessandra Martins Gomes Feitosa. Níveis de letramento na escrita e metodologias 
ativas: uma postura diferenciada para o desenvolvimento da produção de textos. 2017. 
Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Letras) - Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu. 
 
Elisa Mabel Vieira da Silva. Autoria, estilo e dialogismo: uma análise nas produções 
de texto escolares. 2016. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Letras) 
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Maria Teresa Tedesco 
Vilardo Abreu. 
 
 
Supervisão de pós-doutorado 
 
Marizete Liamar Grando Garcia. 2017. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Hilma Ribeiro de M. Ferreira. 2016. UERJ. 
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RITA DE CÁSSIA SOUTO MAIOR – UFAL 
 
 
Rita de Cássia Souto Maior é doutora e mestre em Linguística pelo Programa de Pós-
Graduação em Letras e Linguística (PPGLL) da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL) e graduada pela Faculdade de Letras (FALE/UFAL), atua como professora 
na graduação (presencial) e na Pós-graduação (PPGLL) da Fale/UFAL. Atualmente é 
diretora da Faculdade de Letras/UFAL e membro titular do Colegiado do Programa 
de Pós-graduação em Letras e Linguística. Compõe e coordena as atividades do 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Faculdade de Letras dos cursos de Espanhol, 
Francês, Inglês e Português e compõe o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso 
EAD Espanhol da Faculdade de Letras/UFAL. Foi Coordenadora do Programa 
Institucional de bolsa de Iniciação à docência em Letras/Português 
(PIBID/Letras/Português) de 2015 a 2018 e Coordenadora do Idioma Sem Fronteiras 
de Língua Portuguesa como Língua Estrangeira ou Adicional de 2016 a 2018. Esteve 
na Coordenação de Graduação Presencial da Faculdade de Letras/UFAL de dezembro 
de 2014 a março de 2018. Integra a Comissão Editorial das Revistas Leitura (PPGLL) 
e Saberes Docentes em Ação (SEMED/AL) e é membro do Conselho Editorial da 
Revista Práticas de Linguagem (UFJF). Participante e vice-líder do Grupo de Estudos 
Ensino e aprendizagem de línguas (CNPq- Capes) e membro do Grupo de estudos 
Interdisciplinar de Formação de Professores (GIFOP - CNPq-Capes), desenvolve 
pesquisas sob a perspectiva da Linguística Aplicada, articulando reflexões sobre a 
prática de sala de aula e os estudos discursivos, com os seguintes temas: Estudos de 
Identidade, Estudos sobre Ethos, Estudos argumentativos, Produção 
Textual/discursiva em Língua Portuguesa e Formação de Professores.  
 
 

PROJETOS DE PESQUISA 
 
2016 – 2018: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica - 
Letras/Português 
Descrição: O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da 
formação de professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos 
de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por 
Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica 
da rede pública de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no 
contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que 
desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da 
licenciatura e de um professor da escola. Fonte: http://www.capes.gov.br/educacao-
basica/capespibid/pibid.  
 
2015 – 2016: Projeto de Pesquisa (Pibic): Práticas de linguagem do/a aluno/a de 
Letras da UFAL: uma análise interpretativa 
Descrição: A partir do projeto PIBIC (2014-2015), intitulado O ethos de alunos de 
letras da Ufal: análise de entrevistas com ingressantes e concluintes do curso e análise 
de sites de relacionamentos, refletimos sobre as constituições de ethos dos alunos do 
curso de Letras da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), através da análise de 
questionários e entrevistas e de postagens em sites de relacionamento nos quais esses 
alunos interagem. Essa pesquisa, em fase de conclusão, já fomenta outras questões 
como: quais são as práticas sociais de linguagem desses discentes? Que implicações 
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no processo de ensino-aprendizagem essas práticas estimulam? Quais identidades são 
construídas nesse contexto? Esta proposta de Pibic (2015-2016), intitulada Práticas de 
linguagem do/a aluno/a de letras da Ufal: uma análise interpretativa, objetiva, dentro 
da abordagem qualitativa de pesquisa (CHIZZOTTI, 2001), observar a complexidade 
das situações estudadas e, na perspectiva interpretativista da Linguística Aplicada 
(MOITA LOPES, 1996, 2006), buscar compreender como as identidades desses/as 
alunos/s produtores/as de texto se fundamentam em práticas de linguagem nos 
diferentes contextos de atuação. A visão de discurso como algo que envolve a co-
participação social é a noção que está subjacente a este estudo e, através da análise de 
marcas linguístico-discursivas encontradas nas respostas aos questionários e 
entrevistas e nos relatos desses/as alunos/s, buscaremos observar como os discursos 
envolventes (SOUTO MAIOR, 2009) da sociedade operam nas falas desses sujeitos, 
estabelecendo, desse modo, compreensões sobre a sua constituição de produtor/as de 
textos na contemporaneidade. Levando em conta que as identidades sociais desses 
sujeitos são construídas à medida que agem no mundo por meio da linguagem 
(MOITA LOPES, 2006), consideramos que esses discursos são materialidades das 
tensões de significados que revelam o ethos (AMOSSY, 2005; MAINGUENEAU, 
2005, 2006; SOUTO MAIOR, 2009), construído pela alteridade (BAKHTIN, 2003, 
2005) e pelo excedente de visão (BAKHTIN, 2003), e, por isso, denominado, neste 
trabalho, de ethos especular (SOUTO MAIOR, 2009, 2012). Partindo dessas 
considerações iniciais, o graduando pesquisador Mayk Willamis Vieira Da Silva, 
através de análise discursiva de dados coletados por meio de entrevistas e 
questionários, buscará compreender as implicações das práticas de produção textual 
que os alunos de Letras utilizavam antes da graduação (no âmbito escolar e fora dele) 
e suas práticas de produções textuais acadêmicas, observando, a partir disso, a 
formação de um possível ethos emergente de produtor/as de textos, em trabalho 
intitulado: Observando as implicações entre as práticas anteriores de produção de 
textos dos estudantes do primeiro ano da graduação de Letras em suas produções 
acadêmicas: um estudo sobre ethos emergente, enquanto a graduanda pesquisadora 
Jaiane Karoline Guilherme de Oliveira, através de análise linguístico-discursiva de 
questionários e entrevistas, analisará as características existentes nas práticas digitais 
dos/as alunos/s desse curso, de acordo com a realidade sociocultural na qual estão 
inseridos/as e a partir das quais se configuram em processo de construção identitária 
(HALL, 1992). Ambos os estudos, apesar de diferentes, se complementam na 
observação imprescindível de quem é este aluno que hoje atua na Faculdade de 
Letras. 
 
2015 – 2016: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - 
Português- Fale 
Descrição: O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da 
formação de professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos 
de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por 
Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica 
da rede pública de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no 
contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que 
desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da 
licenciatura e de um professor da escola. Fonte: http://www.capes.gov.br/educacao-
basica/capespibid/pibid.  
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PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
Artigos completos publicados em periódicos 
 
SOUTO MAIOR, Rita; LIMA, L. R. S. M. S.  B1 (Issn:1984-4921) A leitura literária 
em sala de aula e a construção do Self dos alunos: a ação leitora da ação na vida. 
Antares: Letras e Humanidades, v. 1, p. 127-146, 2018. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; SOUZA, Márcia V. S.  B2 (Issn 2236 2592). Perspectiva 
dialógica de ensino no aprendizado do português para estrangeiros e as constituições 
de ethos. Percursos Linguísticos (UFES), v. 8, p. 23-38r, 2018. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Lima, Simone Maria da Silva. B2 (Issn: 22386084) 
Recontando histórias da comunidade em sala de aula: observando o ethos do/a aluno/a 
autor/a em atividades de letramentos. Revista Educação e Linguagens, v. 6, p. 107-
130, 2017. 
 
SANTOS, André Cordeiro dos; SANTOS, Joseane ; MARINHO, Marta; SOUTO 
MAIOR, Rita . B2 (ISSN 2176- 7955). Uma análise dialógico-discursiva da 
constituição dos artistas que comercializam suas artes na UFAL. Linguagem em Foco, 
v. 09, p. 19-30, 2017. 
 
 
Capítulos de livros publicados 
 
SOUTO MAIOR, Rita. ISBN - 9788571139343 Capítulo - Os saberes docentes e as 
constituições de Ethos de licenciandas/os no Programa de Iniciação à 
Docência/Letras-Português: análise das implicações dos discursos envolventes e a 
necessária inscrição de uma ética do discurso. In: FIGUEIREDO, Francisco. J.Q. e 
SIMÕES, Darcília. (Org.). Contribuições da Linguística Aplicada para a educação 
básica. ISBN 9788571139343. Campinas, SP: Pontes, 2018, p. 133-185. 
 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
Silva, Ivandelma Gabriel ; SOUTO MAIOR, Rita . Trabalho completo (internacional) 
A produção textual e suas implicações: uma situação representativa em sala de aula de 
língua portuguesa. In: 9º Encontro de Formação de Professores - Edição 
Internacional, 2016, Sergipe. Eventos Enfope, 2016. 
 
WANDERLEI, Bruna ; SOUTO MAIOR, Rita. Trabalho completo (Nacional) O 
bilhete como proposta de intervenção textual: experiências do Pibid. In: IX Seminário 
Nacional sobre o ensino de língua materna e estrangeira e de Literaturatua, 2016, 
Campina Grande. Anais Eletrônicos. Campina Grande, 2016. 
 
 
 
 
 



 64 

Apresentações de Trabalho 
 

SILVA, Raul Guilherme Cândido da; SOUTO MAIOR, Rita. Apresentação de 
trabalho (local): Produção de texto no ensino de português como língua estrangeira no 
Nucli/Ufal: implicações de uma abordagem gênero discursiva. 2018. (Apresentação 
de Trabalho/Outra). 
 
LIMA, A. C. S.; MELO, Deywid W.; SOUTO MAIOR, Rita. Mesa redonda (Evento 
Nacional) Pós-graduação, graduação e educação básica: relações desafiadoras e 
caminhos trilhados. 2018. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
SOUTO MAIOR, Rita. Apresentação de trabalho (Evento Nacional): A construção 
identitária docente e a ética discursiva no Pibid/Letras: Análise de diários de campo. 
2018. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
SOUTO MAIOR, Rita. Palestra (Evento Local): A ação de pesquisa como ato 
responsável. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SOUTO MAIOR, Rita. Mesa redonda (Evento Local): Projetos de Extensão da 
Faculdade de Letras. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SOUTO MAIOR, Rita. Palestra (Evento Local): Metodologia no Ensino de Línguas. 
2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SOUTO MAIOR, Rita. Palestra (Evento Local): A ética identitária na 
contemporaneidade: o amor da 'doce razão' ou da 'amarga imprevisibilidade'. 2017. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SOUTO MAIOR, Rita. Mesa redonda (Evento Local): Extensão e Universidade. 
2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SOUTO MAIOR, Rita. Mesa-redonda (Evento Local): A abordagem de Gêneros na 
sala de aula: experiências e teorizações. 2017. (Apresentação de Trabalho/Outra). 
 
SOUTO MAIOR, Rita. Palestra (Evento Local): Formação Continuada e 
Interdisciplinaridade na sala de aula: reflexões sobre a prática docente. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Silva, Ivandelma Gabriel. Apresentação de Trabalho 
(Internacional): A produção textual e suas implicações: uma situação representativa 
em sala de aula de língua portuguesa. 2016. (Apresentação de 
Trabalho/Comunicação). 
 
Silva, Ivandelma Gabriel; SOUTO MAIOR, Rita. Apresentação de Trabalho 
(Nacional): A produção textual em sala de aula de língua portuguesa: um espaço de 
discussão de questões identitárias. 2016. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
 
Luz, Lilian S. de F.; SOUTO MAIOR, Rita. Apresentação de Trabalho (Nacional): O 
gênero Consígnia: práticas linguístico-discursivas e a construção identitária do 
Professor Ead. 2016. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
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SOUTO MAIOR, Rita; Marques, Marcelo; SILVA, Elias André. Mesa-Redonda 
(Caiite) - Formação de professores sob uma perspectiva interdisciplinar: conjugando 
olhares em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 2016. (Apresentação de 
Trabalho/Congresso). 
 
 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 
 
 
Mestrado 
 
SOUTO MAIOR, Rita; SANTOS, Fábio José; Pimenta, Rosângela O. C. Participação 
em banca de Rozirlania Florentino da Silva. (orientadora) Análise da constituição das 
identidades responsivas de um professor de língua portuguesa. 2018. Dissertação 
(Mestrado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Santos, Lúcia de Fátima; SILVA, Elias André. Participação 
em banca de Ivandelma Gabriel da Silva. (orientadora) Construção Identitária em 
movimentos interlocutivos entre professora e alunos nas atividades de produções de 
texto de 1º ano do ensino médio. 2018. Dissertação (Mestrado em Letras e 
Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Silva, Nadja Maria Vieira da; Ribeiro, Maria Auxiliadora 
Teixeira. Participação em banca de Priscila Moura Guimarães. (avaliadora) 
Narrativas Autobiográficas de adultos em situação de rua: considerações sobre 
metodologias na psicologia cultural. 2018. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - 
Universidade Federal de Alagoas. 
 
OLIVEIRA, F.; SILVEIRA, Maria Inez Matoso; SOUTO MAIOR, Rita. Participação 
em banca de Ana Luísa Soares da Silva. (avaliadora) Narrativas escritas de 
experiência pessoal: uma proposta didática de produção de textos na educação de 
jovens e adultos (EJA). 2018. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) - 
Universidade Federal de Alagoas. 
 
Pimenta, Rosângela O. C.; SANTOS, Fábio José; SOUTO MAIOR, Rita. Participação 
em banca de Rozirlania Florentino da Silva. (Orientadora) Responsividade e 
identidade social do/a professor/a de Língua Portuguesa: uma análise das identidades 
responsivas de um professor de escola pública de Maceió/AL. 2017. Dissertação 
(Mestrado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
ARAÚJO, A. C.; SOBRINHO, H.; SOUTO MAIOR, Rita. Participação em banca de 
Kathia Maria Barros Leite. (Orientadora) Refletindo sobre as constituições de ethos 
de uma professora da rede pública de Alagoas: uma pesquisa interpretativa. 2017. 
Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
Freitas, Marinaide L. de Q.; SILVA, Eliane Barbosa da; SOUTO MAIOR, Rita. 
Participação em banca de Márcia Vanessa dos Santos Souza. (orientadora) As 
constituições do Ethos especular de estudantes estrangeiros/as no aprendizado de 
português como segunda língua dentro de uma perspectiva dialógica de ensino. 2017. 
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Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Stella, Paulo; Ferreira, W. de M. Participação em banca de 
Joyce Rodrigues da Silva Magalhães. (Avaliadora) Formação de professores de 
inglês e letramentos digitais: reflexões sobre o uso das TIC na sala de aula. 2017. 
Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; MELO, Deywid W.; SANTOS, A.C. Participação em banca 
de Lilian Soares de Figueiredo Luz. (Orientadora) Práticas linguístico-discursivas em 
consígnias e as identidades do docente na constituição de saberes: estudo 
interpretativo em turmas de Letras Ead do IFAL. 2017. Dissertação (Mestrado em 
Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SILVEIRA, Maria Inez Matoso; Almeida, Maria das Graças M. de; SOUTO MAIOR, 
Rita. Participação em banca de José Amaro dos Santos. (Avaliadora) Dificuldades de 
compreensão leitora entre alunos de 6º ano de uma escola pública municipal de 
Maceió: uma proposta de intervenção. 2016. Dissertação (Mestrado em ProfLetras) - 
Universidade Federal de Alagoas. 
 
Silva, Nadja Maria Vieira da; Ribeiro, Maria Auxiliadora Teixeira; SOUTO MAIOR, 
Rita. Participação em banca de Dionis Soares de Souza. (Avaliadora) As crianças e 
seus heróis: considerações sobre dinâmicas do self no desenvolvimento infantil. 2016. 
Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
 
Teses de doutorado 

 
SOUTO MAIOR, Rita; Santos; Callil, Eduardo; Lopes, Adna de Almeida; Lima, 
Maria Hozanete A. de. Participação em banca de Eliene Estácio Santos. (Avaliadora) 
Recolhimento de manuscritos escolares: o tratamento didático adotado pelos 
professores em turmas do 5º ano do ensino fundamental. 2017. Tese (Doutorado em 
Educação) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
MATOSO, Inez; Santos, Lúcia de Fátima; SOUTO MAIOR, Rita; BEZERRA, 
Benedito Gomes; ALVES FILHO, Francisco. Participação em banca de Valfrido da 
Silva Nunes. (avaliadora) Análise do gênero no mundo do trabalho: os usos do 
memorando nas práticas profissionais do Instituto Federal de Pernambuco- Campus 
Recife nos Séculos XX e XXi. 2017. Tese (Doutorado em Letras e Linguística) - 
Universidade Federal de Alagoas. 
 
MATOSO, Inez; Santos, Lúcia de Fátima; Freitas, Marinaide L. de Q.; Alves, Carlos 
Henrique de A.; Bunzen, Clécio; SOUTO MAIOR, Rita. Participação em banca de 
Ricardo Jorge de Souza Cavalcanti. (Avaliadora) Análise Textual Argumentativa de 
Processos de Retextualização: um cotejo entre a produção oral e escrita de alunos do 
médio técnico e alunos do Proeja ensino médio. 2016. Tese (Doutorado em Letras e 
Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
 
 
 



 67 

Qualificações de Doutorado 
 
SOUTO MAIOR, Rita; MATOSO, Inez; Santos, Lúcia de Fátima. Participação em 
banca de Valfrido da Silva Nunes. (avaliadora) Análise do Gênero Textual no Mundo 
do Trabalho: os usos do memorando nas práticas profissionais do Instituto Federal de 
Pernambuco - Campus Recife nos séculos XX e XXI. 2017. Exame de qualificação 
(Doutorando em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Santos, Lúcia de Fátima; MATOSO, Inez; Gaia, Rossana 
Viana. Participação em banca de Antônio Carlos Santos de Lima. (Avaliadora) 
Práticas de letramento no curso de Letras a distância do IFAL: um olhar 
interpretativista. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Letras e Linguística) - 
Universidade Federal de Alagoas. 
 
 
Qualificações de Mestrado 
 
OLIVEIRA, F.; MATOSO, Inez; SOUTO MAIOR, Rita. Participação em banca de 
João Paulo Holanda de Assis. (avaliadora) O humor na sala de aula: uma proposta 
para o desenvolvimento da compreensão leitora. 2018. Exame de qualificação 
(Mestrando em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Paz, Sandra Regina; Rita Zozzoli. Participação em banca de 
Wanderson Queiroz Bomfim. (0rientadora) A construção das identidades 
homossexuais em discursos constituídos nas aulas de Língua Portuguesa. 2018. 
Exame de qualificação (Mestrando em Letras e Linguística) - Universidade Federal de 
Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Rita Zozzoli; LIMA, Rosângela Nunes de. Participação em 
banca de Sílvio Nunes da Silva Júnior. (avaliadora) O trabalho colaborativo no 
ensino de Língua Portuguesa a partir da produção oral em práticas de Letramento. 
2018. Exame de qualificação (Mestrando em Letras e Linguística) - Universidade 
Federal de Alagoas. 
 
Santos, Lúcia de Fátima; SILVA, Elias André; SOUTO MAIOR, Rita. Participação 
em banca de Ivandelma Gabriel da Silva. (Orientadora) Indícios do movimento 
interlocutivo entre orientações da professora e respostas dos alunos nas atividades de 
produções de texto em uma turma de 1º ano do Ensino Médio: a construção da 
identidade. 2017. Exame de qualificação (Mestrando em Letras e Linguística) - 
Universidade Federal de Alagoas. 
 
SILVA, Eliane Barbosa da; Freitas, Marinaide L. de Q.; SOUTO MAIOR, Rita. 
Participação em banca de Márcia Vanessa dos Santos Souza. (Orientadora) 
Perspectiva Dialógica no Ensino de Português como Língua Estrangeira/Segunda 
Língua e as Constituições de Ethos Especular dos/as discentes. 2017. Exame de 
qualificação (Mestrando em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
Stella, Paulo; Ferreira, W. de M.; SOUTO MAIOR, Rita. Participação em banca de 
Joyce Rodrigues da Silva Magalhães. (Avaliadora) Formação de Professores de 
inglês e Letramentos Digitais: reflexões sobre o uso das TIC na sala de aula. 2017. 
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Exame de qualificação (Mestrando em Letras e Linguística) - Universidade Federal de 
Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; MELO, Deywid W.; SANTOS, A. C. Participação em banca 
de Lilian Soares de Figueiredo Luz. (Orientadora) Práticas linguístico-discursivas e 
professores/as nas produções de consígnias: construções identitárias na educação a 
distância. 2017. Exame de qualificação (Mestrando em Letras e Linguística) - 
Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Pimenta, Rosângela O. C.; SANTOS, Fábio José. Participação 
em banca de Rozirlania Florentino da Silva. (Orientadora) Responsividade e 
identidade social do/a professor/a de LP. 2017. Exame de qualificação (Mestrando 
em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Stella, Paulo; CRUZ, Daniel Adelino Costa Oliveira da. 
Participação em banca de Juliano Bezerra Brandão de Freitas. (avaliadora) A 
construção das identidades no processo de formação dos graduandos com atuação no 
Pibid-inglês/ufal-Fale/Capes. 2017. Exame de qualificação (Mestrando em Letras e 
Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Andréa Pereira; OLIVEIRA, Cristiano Lessa de. Participação 
em banca de Suellen Caroline Salustiano da Silva. (Orientadora) O texto jornalístico 
na sala de aula: produção de jornal escolar em uma turma de 9º ano do ensino 
fundamental. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em ProfLetras) - Universidade 
Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Santos; PIMENTEL, Poliana. Participação em banca de 
Jennifer Patrícia de Araújo. (Orientadora) Reinvenção do cotidiano escolar: indícios 
de autoria nas produções dos alunos do 8º ano do ensino fundamental. 2016. Exame 
de qualificação (Mestrando em ProfLetras) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Santos, Lúcia de Fátima; ARAÚJO, A. C. Participação em 
banca de Káthia Maria Barros Leite. (Orientadora) Refletindo sobre o ethos do 
professor na rede pública de Alagoas. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em 
Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Ifa, Sérgio; Ferreira, W. de M. Participação em banca de 
Lorena Norberta da Silva. (Avaliadora) Além do fill-in the blanks: a música e o ensino 
de língua inglesa na perspectiva do letramento crítico. 2016. Exame de qualificação 
(Mestrando em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Paz, Sandra Regina; Santos, Lúcia de Fátima. Participação em 
banca de Cássia Gillania Santos Nascimento. (Avaliadora) A constituição dos ethos 
de alunos considerados disciplinados no Pibid. 2016. Exame de qualificação 
(Mestrando em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; CAVALCANTI, Ricardo J. de S.; Santos, Lúcia de Fátima. 
Participação em banca de Lívia Dayane Romão de Almeida. (Avaliadora) O ethos dos 
alunos de letras nas práticas de letramento acadêmico. 2016. Exame de qualificação 
(Mestrando em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
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SOUTO MAIOR, Rita; Colen, Flávia; Ifa, Sérgio. Participação em banca de Rusanil 
dos Santos Moreira Júnior. (Avaliadora) Português como língua adicional e 
letramento crítico: ensino-aprendizagem com participantes falantes de outras línguas 
na Universidade Federal de Alagoas. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em 
Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
 
Trabalhos de conclusão de curso de graduação 
 
Santos, Lúcia de Fátima; SOUTO MAIOR, Rita; FERREIRA, L. dos Santos. 
Participação em banca de Alef Jordi Morais Marinho. (avaliadora) Análise dos 
bilhetes interventivos produzidos por professores em formação inicial do 
Pibid/Português/Ufal. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras - 
Português) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
Azambuja, Kristianny B. B.; SILVA, Eliane Barbosa da; SOUTO MAIOR, Rita. 
Participação em banca de Joycimara Ferreira Alves. (avaliadora) A contribuição da 
música no ensino de língua espanhola. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Letras Espanhol) - Faculdade de Letras - Universidade Federal de 
Alagoas. 
 
OLIVEIRA, F.; SOUTO MAIOR, Rita; PAULA, Aldir Santos de. Participação em 
banca de Laís Sousa Cavalcante. (avaliadora) O internetês e a busca por uma língua 
portuguesa neutra. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras - 
Português) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
RIBEIRO, Rosária Cristina Costa; LAMEIRAS, M. S. T. B.; SOUTO MAIOR, Rita. 
Participação em banca de Marliene Felix da Silva. (Avaliadora) Projeto FOS no 
Pontal: o desafio do Français sur Objetif Spécifique em uma comunidade de artesãos. 
2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras - Português) - 
Universidade Federal de Alagoas. 
 
Rita Zozzoli; SOUTO MAIOR, Rita; OLIVEIRA, F.. Participação em banca de Islane 
Rafaelle Rodrigues França. (Avaliadora) Memes: do espaço midiático às práticas orais 
em sala de aula. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras - 
Português) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Andréa Pereira; GOMES, Luiz Fernando. Participação em 
banca de Emanuelly dos Santos Ferreira. (avaliadora) A educação como um produto 
para o mercado: uma análise de discursos publicitários de algumas escolas 
particulares de ensino médio de Maceió sob a ótica do dialogismo bakhtiniano. 2017. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras - Português) - Universidade 
Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; FERREIRA, L. dos Santos; SANTANA, Jusciney C. 
Participação em banca de Nedson Antônio Melo Nogueira. (Avaliadora) De conto em 
conto, contamos um conto: experiências de leitura literária afro-brasileira em uma 
escola municipal de ensino fundamental de Maceió. 2017. Trabalho de Conclusão de 
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Curso (Graduação em Letras - Língua Portuguesa) - Universidade Federal de 
Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Santos; Oliveira, Eliane Vitorino de Moura. Participação em 
banca de Laís Duarte Platero. (orientadora) A produção de memórias literárias numa 
abordagem dialógica de ensino: uma ação do Pibid/Português no ensino fundamental. 
2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras - Português) - 
Universidade Federal de Alagoas. 
 
Lopes, Adna de Almeida; OLIVEIRA, F.; SOUTO MAIOR, Rita. Participação em 
banca de Débora de Lima Cavalcante. (Avaliadora) Produção Textual na Escola: o 
uso dos conectores em Língua Portuguesa por alunos do ensino fundamental. 2017. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras - Língua Portuguesa) - 
Universidade Federal de Alagoas. 
 
Tibana, Adriana L. L.; OLIVEIRA, F.; SOUTO MAIOR, Rita. Participação em banca 
de Damaris Honoro da Silva. (Avaliadora) Letramento crítico no ensino de língua 
inglesa em uma turma do nono ano da rede particular de ensino. 2017. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Letras) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
OLIVEIRA, F.; SOUTO MAIOR, Rita; Lopes, Adna de Almeida. Participação em 
banca de Adilane dos Santos Farias. (Avaliadora) Reflexões sobre a relação 
oralidade/escrita nas produções de alunos do 1º ano do ensino médio. 2016. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Letras - Língua Portuguesa) - Universidade 
Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Azambuja, Kristianny B. B.; OLIVEIRA, F. Participação em 
banca de Aline Rafaelly Rodrigues Souza. (Orientadora) O ensino de literatura e o 
trabalho com o texto literário no ensino médio: observação etnográfica numa turma 
de 3º ano. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras - Português) 
- Universidade Federal de Alagoas. 
 
 
Concurso público 
 
SOUTO MAIOR, Rita; Rita Zozzoli; Ifa, Sérgio; Andréa Pereira. Banca de avaliação 
dos projetos de pesquisa na linha de pesquisa Linguística Aplicada. 2016. 
Universidade Federal de Alagoas. 
 
SOUTO MAIOR, Rita; SANTOS, A.C.; PEDROSA, Genealda M. L. Membro Titular 
em Concurso Público para Docente do Magistério Superior da Universidade de 
Pernambuco, portaria conjunta SAD/UPE nº 67. 2016. Universidade de Pernambuco. 
 
 

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS 
 
Dissertação de mestrado 
 
Rozirlania Florentino da Silva. Análise da constituição das identidades responsivas 
de um professor de língua portuguesa. 2018. Dissertação (Mestrado em Letras e 
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Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. Orientador: Rita de Cássia Souto 
Maior Siqueira Lima. 
 
Ivandelma Gabriel da Silva. A construção identitária em movimentos interlocutivos 
entre professora e alunos nas atividades de produção de textos de 1º ano de ensino 
médio. 2018. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) - Universidade Federal 
de Alagoas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
Orientador: Rita de Cássia Souto Maior Siqueira Lima. 
 
Káthia Maria Barros Leite. Refletindo sobre as constituições de Ethos de uma 
professora da rede pública de Alagoas: uma pesquisa interpretativa. 2017. 
Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
Orientador: Rita de Cássia Souto Maior Siqueira Lima. 
 
Lilian Soares de Figueiredo Luz Figueiredo Luz. Práticas linguístico-discursivas em 
consígnias e as identidades do docente na constituição de saberes: estudo 
interpretativo em turmas de Letras Ead do IFAL. 2017. Dissertação (Mestrado em 
Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. Orientador: Rita de Cássia 
Souto Maior Siqueira Lima. 
 
Márcia Vanessa dos Santos Souza. As constituições do Ethos especular de estudantes 
estrangeiros/as no aprendizado de português como segunda língua dentro de uma 
perspectiva dialógica de ensino. 2017. Dissertação (Mestrado em Letras e 
Lingüística) - Universidade Federal de Alagoas. Orientador: Rita de Cássia Souto 
Maior Siqueira Lima. 
 
Simone Maria da Silva Lima. Recontando histórias da comunidade em sala de aula: 
observando o ethos do aluno autor em atividades de letramentos. 2016. Dissertação 
(Mestrado em ProfLetras) - Universidade Federal de Alagoas. Orientador: Rita de 
Cássia Souto Maior Siqueira Lima. 
 
 
Trabalho de conclusão de curso de graduação 
 
Andreza Vicêncio Calet da Silva. Crenças de alunos de educação de jovens e adultos 
sobre o ensino e aprendizagem de língua inglesa: uma abordagem interpretativista. 
2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Letras) - Universidade 
Federal de Alagoas. Orientador: Rita de Cássia Souto Maior Siqueira Lima. 
 
André Praxedes. As ações avaliativas no Pibid/Letras - Português: um componente 
pedagógico tático na construção do conhecimento. 2018. Trabalho de Conclusão de 
Curso. (Graduação em Letras - Língua Portuguesa) - Universidade Federal de 
Alagoas. Orientador: Rita de Cássia Souto Maior Siqueira Lima. 
 
Adeilda Maria da Silva. Uma análise interpretativista sobre a relação da formação 
docente e a prática de ensino dos egressos do curso de Letras - Português da 
Universidade Federal de Alagoas. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. 
(Graduação em Letras - Língua Portuguesa) - Universidade Federal de Alagoas. 
Orientador: Rita de Cássia Souto Maior Siqueira Lima. 
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Wilton Petrus dos Santos. A produção de Textos na escola: as relações dialógicas 
entre interlocutores em sala de aula do Pibid/Letras/Português. 2018. Trabalho de 
Conclusão de Curso. (Graduação em Letras) - Universidade Federal de Alagoas. 
Orientador: Rita de Cássia Souto Maior Siqueira Lima. 
 
José Vander Ramon Silva Lima. (orientadora) Constituições identitárias de alunos/as 
concluintes do curso de Letras - Português: interpretação discursiva das alteridades e 
dos discursos envolventes. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 
Letras - Língua Portuguesa) - Universidade Federal de Alagoas. Orientador: Rita de 
Cássia Souto Maior Siqueira Lima. 
 
Laís Duarte Platero. A produção de memórias literárias numa abordagem dialógica 
de ensino: uma ação do Pibid/Português no ensino fundamental. 2017. Trabalho de 
Conclusão de Curso. (Graduação em Letras - Português) - Universidade Federal de 
Alagoas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: 
Rita de Cássia Souto Maior Siqueira Lima. 
 
Mariana dos Santos. O ensino da escrita através dos gêneros textuais: uma reflexão 
sobre a concepção de escrita no processo de produção textual em uma turma do 1º ano 
da cidade de Maceió-AL. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 
Letras - Português) - Universidade Federal de Alagoas. Orientador: Rita de Cássia 
Souto Maior Siqueira Lima. 
 
Aline Rodrigues Souza. O ensino a partir dos gêneros: uma observação de práticas de 
sala de aula. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Letras - Língua 
Portuguesa) - Universidade Federal de Alagoas. Orientador: Rita de Cássia Souto 
Maior Siqueira Lima. 
 
Crislayne Silva de Almeida. A interação em sala de aula: os atos de fala revelando os 
discursos de poder. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Letras - 
Língua Portuguesa) - Universidade Federal de Alagoas. Orientador: Rita de Cássia 
Souto Maior Siqueira Lima. 
 
Miliana Alves Marques. Letramento: discussão sobre o ensino de Língua Portuguesa 
e o livro didático. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Letras - 
Língua Portuguesa) - Universidade Federal de Alagoas. Orientador: Rita de Cássia 
Souto Maior Siqueira Lima. 
 
Elson Paulo Araújo da Silva. Educação de Jovens e Adultos: discursos revelados em 
propagandas da secretaria municipal de educação de Maceió/Al. 2016. Trabalho de 
Conclusão de Curso. (Graduação em Letras) - Faculdade de Letras - Universidade 
Federal de Alagoas. Orientador: Rita de Cássia Souto Maior Siqueira Lima. 
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RITA MARIA DINIZ ZOZZOLI - UFAL 
 
 
Rita Maria Diniz Zozzoli possui graduação em Letras pela Universidade Federal de 
Alagoas (1973), graduação em Lettres - Université de Franche Comté Besançon 
(1974) e doutorado em Linguistique et Enseignement du Français - Université de 
Franche Comté Besançon (1985). Tem estágio pós-doutoral no Departamento de 
Lingüística Aplicada do IEL da UNICAMP. Atualmente é Professora Associada 4 da 
Universidade Federal de Alagoas. Tem experiência na área de Linguística Aplicada, 
com ênfase em Ensino e Aprendizagem de Línguas, atuando principalmente nos 
seguintes temas: leitura, produção, autonomia relativa, língua materna, língua 
estrangeira e produção escrita. Foi coordenadora do Grupo de Trabalho de Linguística 
Aplicada da Associação Nacional de Pós-graduação e pesquisa em Letras e 
Linguística (ANPOLL) no biênio de 2010 a 2012. Participou do comitê da área de 
Letras e Linguística na avaliação trienal de 2007 a 2009 da CAPES. É líder, desde 
1995, do grupo de pesquisa interdisciplinar e interinstitucional "Ensino e 
aprendizagem de línguas", com sede na UFAL; pesquisadora do grupo de estudos 
"Práticas discursivas na contemporaneidade", da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) cadastrado no diretório de grupos do CNPq; pesquisadora do 
Núcleo de Estudos Dialógicos e Discursivos, da UFPE(diretório de grupos do CNPq), 
o qual desenvolve o projeto no quadro do Convênio CAPES/COFECUB, intitulado 
Representação do Discurso Outro e discursividade escrita: estudo comparativo em 
francês, espanhol e português brasileiro, com a coordenação da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) e da Université Sorbonne Nouvelle ? Paris 3. Efetuou Estágio 
Pós-Doutoral na Universidade de Paris III/Sorbonne Nouvelle de junho de 2011 a 
junho de 2012. A partir desse período, dedica-se, ainda, à pesquisa sobre a articulação 
de gêneros discursivos e de suportes em torno de um mesmo tema, numa perspectiva 
linguístico-discursiva.  
 

 
PROJETOS DE PESQUISA 

 
 
2018 – Atual: Diálogo social e a interligação de gêneros e enunciados prototípicos 
no discurso da mídia e do ensino e aprendizagem 
Descrição: A presente proposta se insere no trabalho realizado no grupo de pesquisa 
Ensino e aprendizagem de línguas (Diretório do CNPq) e se fundamenta, também, na 
pesquisa recente da coordenadora em seu projeto individual, no projeto maior no 
quadro do CAPES/COFECUB (2014-2016 e prorrogação até 2017). Na fase atual, 
prosseguindo com a base teórica da Análise de Discurso Dialógica, articulada a 
posicionamentos de autores mencionados a seguir, o projeto individual da orientadora 
se volta para enunciados prototípicos (ZOZZOLI, 2014, 2015, 2016, 2018), 
identificados em dados coletados no Facebook, no Youtube, no Twitter e em Blogs. 
Esses enunciados fazem parte de um fenômeno mais amplo de disseminação do já-
dito e do já-feito, tendo uma ligação estreita com acontecimento/s e com temas 
através da cadeia do diálogo social (BAKHTIN, 1998), por meio da memória coletiva 
(MOIRAND, 2007) (COURTINE, 1981) e da multiplicidade de vozes (BAKHTIN, 
1998). Levando em conta a priori históricos e a priori formais (FOUCAULT, 1969), 
tais enunciados reúnem condições potenciais para serem disseminados em situações 
de produção de discurso concomitantes ou posteriores, numa mesma dimensão 
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cronotópica (BAKHTIN, 1998) ou em dimensões diferentes. Ao serem retomados sob 
a forma de representação do discurso outro (RDA), complexificam-se e passam a 
articular, segundo Authier-Revuz (2011), dois atos de enunciação e dois 
contextos.Nos subprojetos de alunos da graduação e da pós-graduação vinculados ao 
projeto da orientadora, serão examinados discursos midiáticos e de sala de aula nos 
quais serão explorados fenômenos que evidenciam o diálogo social e várias categorias 
ligadas a esse conceito básico, como plurinlinguismo, multiplicidade de vozes, 
articulação entre gêneros/vetores (suportes) e enunciados prototípicos, dentre outros. 
  
2014 – 2017: Representação do discurso outro e discursividade escrita: estudo 
comparativo em francês, espanhol e português brasileiro 
Descrição: Projeto dentro do quadro da cooperação CAPES/COFECUB O projeto de 
pesquisa Representação do Discurso Outro (RDA1) e discursividade escrita: estudo 
comparativo em francês, espanhol e português brasileiro consiste num estudo 
comparado de um corpus em francês, português brasileiro e espanhol da 
representação do discurso outro nos planos da língua e do discurso, em gêneros para 
os quais as dimensões metadiscursiva e do heterogêneo são importantes, a exemplo 
das notícias constituídas de falas, entrevistas comentadas; resumos, notas, resenhas de 
obra; artigos relatando sessões de tribunais. 
 
2013 – 2017: Articulação entre gêneros, suportes e veículos no discurso da mídia 
e do ensino e aprendizagem 
Descrição: A presente proposta dá prosseguimento a um trabalho realizado no grupo 
de pesquisa Ensino e aprendizagem de línguas e se fundamenta, ao mesmo tempo, na 
pesquisa recente da coordenadora do projeto em seu estágio pós-doutoral. Do ponto 
de vista teórico-metodológico, a Análise Dialógica do Discurso e seus conceitos e 
noções constituem a base comum que permite a inter-relação dos subprojetos a serem 
desenvolvidos. A partir daí, cada pesquisador/a aborda questões específicas de 
fenômenos discursivos, envolvendo contextos diversos em que se situam esses 
discursos: mídia, ensino e aprendizagem de línguas, formação de professores, novas 
tecnologias. A segunda base teórico-metodológica, decorrente da primeira, situa-se na 
proposta de articulação de gêneros e textos (ADAM E HEIDMANN, 2005, 2007), 
estendendo essa articulação aos suportes em torno de um tema/motivo (BAKHTINE, 
1978/BAKHTIN, 1998) e ao acontecimento (ZOZZOLI, 2011/2012). Nessa 
perspectiva, considera-se que o diálogo social (BAKHTINE, 1978/BAKHTIN, 1998) 
e a “circulação das palavras e dos dizeres” (MOIRAND, 2007) se estabeleceria no 
discurso, por meio de diferentes textos, gêneros e suportes e em diferentes lugares e 
momentos sócio-historicamente considerados, e seriam os temas os elementos 
comuns nesses discursos (ZOZZOLI, 2011/2012). 
 
 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
Artigos completos publicados em periódicos 
 
 
ZOZZOLI, Rita Maria Diniz. “Palavra de ordem” e o discurso outro: retomadas do 
enunciado “Je suis Charlie”. Investigações (Online), v. 28, p. 1-28, 2016. 
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ZOZZOLI, Rita Maria Diniz. Croisements discursifs à partir d?un énoncé-événement-
thème. Cahiers de Praxématique, v. 63, p. 1-12, 2016. 
 
 
Capítulos de livros publicados 
 
ZOZZOLI, Rita Maria Diniz. Enunciados prototípicos e o discurso outro no debate 
político na mídia eletrônica brasileira. In: Dóris de Arruda C da Cunha, Evandra 
Grigoletto, Suzana Leite Cortez. (Org.). Representação dos dizeres na constituição 
dos discursos. Campinas: Pontes, 2018, p. 119-138. 
 
FRANCA, I. R. R.; ZOZZOLI, RITA MARIA DINIZ. Marcas do internetês nas 
produções escritas dos alunos no contexto de ensino e aprendizagem. In: Júnior, 
Sílvio; Silva, Eliane. (Org.). (Re)pensando a pesquisa em linguagem. Pará de Minas: 
VirtualBooks, 2017, p. 28-45. 
 
ZOZZOLI, Rita Maria Diniz. Diálogo social: cruzamentos discursivos a partir de um 
enunciado-acontecimento-tema. In: RODRIGUES, R. H; ACOSTA-PEREIRA, R. 
(Org.). Estudos dialógicos da linguagem e pesquisas em Linguística Aplicada. São 
Carlos: Pedro João Editores, 2016, p. 109-128. 
 
ZOZZOLI, Rita Maria Diniz. Levando o diálogo social para a sala de aula: o 
enunciado-acontecimento-tema no ensino de língua portuguesa. In: FIGUEIREDO, 
Francisco José; Darcilia SIMÕES. (Org.). Linguística Aplicada, prática de ensino e 
aprendizagem de línguas. Campinas: Pontes, 2016, p. 135-155. 
 
 
Apresentações de Trabalho 
 
ZOZZOLI, Rita Maria Diniz. A língua/linguagem e o social. 2018. (Apresentação de 
Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
ZOZZOLI, RITA MARIA DINIZ. Participação em Mesa Redonda. Trabalho: 
Articulação entre saberes e práticas no ensino de português como língua materna. 
2017. (Apresentação de Trabalho/Outra). 
 
ZOZZOLI, Rita Maria Diniz. Metodologia da pesquisa em Linguística Aplicada: 
retomando propostas atuais. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou 
palestra). 
 
ZOZZOLI, Rita Maria Diniz. A produção escrita na perspectiva dialógica. 2017. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
ZOZZOLI, Rita Maria Diniz. Preconceito e diálogo social: o global e o local. 2017. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
ZOZZOLI, RITA MARIA DINIZ. Enunciados prototípicos e o discurso outro no 
debate político na mídia eletrônica brasileira. 2016. (Apresentação de 
Trabalho/Comunicação). 
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PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 
 
Mestrado 
 
ZOZZOLI, Rita Maria Diniz; LAMEIRAS, Maria Stela Barros; SANTOS, F. J. 
Participação em banca de Álvaro Mozart Brandão Netto. Discursividade no uso social 
da linguagem numa situação de produção do enunciado no Twitter. 2017. Dissertação 
(Mestrado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
ZOZZOLI, Rita Maria Diniz; SANTOS, L. F.; SANTOS, F. J. Participação em banca 
de Denise Magalhães Dutra. A construção das identidades socioculturais em textos 
argumentativos produzidos por alunos de uma escola pública de Maceió. 2017. 
Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
ZOZZOLI, Rita Maria Diniz; MONTEMOR, W.; IFA, Sérgio. Participação em banca 
de Christiane Batinga Agra. Inglês se aprende na escola pública: reflexões sobre a 
introdução da língua inglesa no Ensino Fundamental I à luz dos multiletramentos. 
2016 - Universidade Federal de Alagoas. 
 
 
Qualificações de Doutorado 
 
OLIVEIRA, Eduardo Calil de; ZOZZOLI, Rita Maria Diniz. Participação em banca 
de Eliene Estácio dos Santos. Efetivação das propostas de produção de texto: 
posturas didáticas adotadas no recebimento dos manuscritos dos alunos. 2016. Exame 
de qualificação (Doutorando em Educação) - Universidade Federal de Alagoas. 
 
 
Qualificações de Mestrado 
 
ZOZZOLI, Rita Maria Diniz; FERREIRA, W. M.; IFA, Sérgio. Participação em 
banca de Christiane Batinga Agra. Inglês se aprende na escola pública: reflexões 
sobre a introdução do idioma no ensino fundamental I à luz dos multiletramentos. 
2016. Exame de qualificação (Mestrando em Letras e Linguística) - Universidade 
Federal de Alagoas. 
 
 
Concurso público 
 
COSTA, M G C F; ZOZZOLI, RITA MARIA DINIZ; HAMONIC, Y C. Concurso de 
Professor Substituto de Língua e Literatura Francesas. 2017. Universidade Federal de 
Alagoas. 
 
 

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS 
 
Dissertação de mestrado 
 
Denise Magalhães Dutra. A constituição de identidades em discursos argumentativos 
produzidos por alunos de um Instituto Federal de ensino. 2018. Dissertação 
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(Mestrado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas. Orientador: 
Rita Maria Diniz Zozzoli. 
 
Álvaro Mozart Brandão Netto. Gênero discursivo no Twitter: evidências do uso 
sociocultural do enunciado numa situação de produção discursiva.. 2018. Dissertação 
(Mestrado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Alagoas, Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. Orientador: Rita Maria Diniz Zozzoli. 
 
 
Trabalho de conclusão de curso de graduação 
 
Islane Rafaelle Rodrigues França. Memes: do espaço midiático às práticas orais em 
sala de aula. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Letras - Língua 
Portuguesa) - Universidade Federal de Alagoas. Orientador: Rita Maria Diniz 
Zozzoli. 
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VANIA LÚCIA RODRIGUES DUTRA – UERJ / UFF  
 
 
Vania Lúcia Rodrigues Dutra é graduada em Letras (Português-Inglês) pela 
Universidade Federal Fluminense (1987), Mestre em Língua Portuguesa pela 
Universidade Federal Fluminense (1992) e Doutora em Língua Portuguesa pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2007). Atualmente é professora adjunta da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora Titular (aposentada) do Colégio 
Universitário da Universidade Federal Fluminense – Coluni – UFF. Tem experiência 
na área de Língua Portuguesa / Linguística, com ênfase em Linguística Sistêmico-
Funcional, Ensino de Língua Portuguesa e Formação de Professores, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Língua Portuguesa, gramática funcional, leitura e 
produção textual. É professora nos cursos de graduação e de pós-graduação (lato e 
stricto sensu) da UERJ. Tem participação comprovada em vários eventos nacionais e 
internacionais em sua área de atuação, artigos em anais e capítulos de livros 
publicados. É coordenadora do Curso de Especialização em Ensino de Língua 
Portuguesa (pós-graduação lato sensu) e coordenadora da área de Estudos de Língua 
do Programa de Pós-graduação do Instituto de Letras da UERJ.  
 

 
PROJETOS DE PESQUISA 

 
2017 – Atual: Contribuições da Linguística Sistêmico-Funcional para o ensino da 
Língua Portuguesa na Escola Básica 
Descrição: Pretende-se, com este projeto de pesquisa, investigar as contribuições que 
a abordagem funcionalista da linguagem tem a oferecer no âmbito do ensino-
aprendizagem da Língua Portuguesa como língua materna. O objeto de ensino nas 
aulas de língua devem ser os textos, orais e escritos, e seu funcionamento em 
contextos de interação. O desafio que se coloca para os professores, hoje, como 
condutores do processo de ensino-aprendizagem da língua, é ampliar a competência 
comunicativa dos alunos. Para tanto, o modelo de investigação aqui adotado 
representa uma tentativa de descrição do funcionamento da língua, examinando-a 
como entidade não suficiente em si e analisando sua estrutura linguística vinculada a 
seu contexto de uso. Essa abordagem confere especial relevância à correlação entre as 
propriedades das estruturas gramaticais e as propriedades dos contextos em que as 
estruturas linguísticas ocorrem (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2014). Assim, 
objetivamos problematizar o trabalho com a gramática da Língua Portuguesa na 
Escola Básica como instrumental para a construção de significados nos textos que se 
escrevem e nos textos que se leem. O que se busca, assim, é comprovar a contribuição 
valiosa que a Linguística Sistêmico-Funcional é capaz de dar para um ensino mais 
produtivo da língua materna, aliando a análise e a reflexão linguística à leitura e, mais 
especificamente, à produção de textos na escola. 
  
2014 – Atual: Ensino de Língua Portuguesa 
Descrição: O subprojeto "Ensino de Língua Portuguesa" é parte do Projeto 
Institucional da UERJ, "Saber escolar e formação docente na Educação Básica", que 
foi criado em atendimento ao edital 2013/CAPES - PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID. O subprojeto tem o apoio da 
CAPES por meio de concessão de bolsas de iniciação à docência e de verbas de 
custeio a elas vinculadas, para alunos regularmente matriculados nos cursos de 
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Licenciatura aprovados pela mesma agência de fomento. No âmbito do subprojeto, 41 
alunos do curso do Instituto de Letras da UERJ e oito professores de duas escplas 
estaduais do RJ serão contemplados com bolsas do PIBID. Eles trabalharão sob a 
coordenação dos professores Vania Lúcia Rodrigues Dutra, Magda Bahia Schlee e 
Ricardo Joseh Lima, da UERJ, desenvolvendo pesquisa acerca do ensino-
aprendizagem da língua materna no âmbito da leitura, da escrita, da análise gramatical 
e da oralidade. O subprojeto visa instrumentalizar os licenciandos-bolsistas para uma 
prática efetiva em sala de aula, oferecer apoio teórico-prático ao professor da escola 
pública conveniada e contribuir para uma aprendizagem mais efetiva da língua pelos 
alunos da escola pública. Espera-se, com a implementação do projeto, os seguintes 
resultados: 1- proporcionar experiência real de sala de aula, de planejamento didático 
e de análise de resultados aos licenciandos-bolsistas; 2- aproximar a Escola Básica da 
Universidade, levando o resultado de pesquisas acadêmicas aos professores que atuam 
em sala de aula, buscando contribuir para sua prática; 3- produzir reflexos do trabalho 
desenvolvido na aprendizagem dos alunos da escola pública. 
 
2013-2016: A funcionalidade de estruturas gramaticais na constituição dos textos 
Descrição: As relações entre gramática e discurso são nosso objeto de interesse nesse 
projeto de pesquisa. Nessa perspectiva, a corrente funcionalista (HALLIDAY, 2004) 
propõe um modelo de ?gramática funcional? em que encontramos as bases que 
julgamos adequadas para nossa investigação, que objetiva, de uma forma mais ampla, 
compreender melhor as relações entre gramática e discurso em língua portuguesa, 
desenvolvendo uma descrição que leva em conta a funcionalidade das estruturas 
gramaticais na constituição dos textos, e objetiva, ainda, de forma mais específica, 
apontar possibilidades de trabalho para o desenvolvimento da leitura e da escrita de 
textos na escola básica, desde o início da escolarização. Buscamos, no funcionalismo 
hallidayano, apoio teórico para identificar o papel das estruturas linguísticas em 
termos de sua função na construção do sentido dos textos pertencentes a diferentes 
gêneros. Deve-se essa preocupação ao fato de intencionarmos direcionar este trabalho 
para a escola básica, contribuindo para a instrumentalização do professor, para que ele 
possa melhor orientar seus alunos para uma leitura e uma escrita mais crítica, 
alcançando o letramento. Consideramos que, em relação à língua portuguesa, há 
muito ainda a ser investigado nesse terreno. Consideramos, também, que essa 
discussão pode ser de grande valia para o avanço dos estudos na área da produção 
textual e da leitura, refletindo-se, portanto, na prática pedagógica. Este projeto retoma 
um outro, finalizado em 2012, cujo título era "A funcionalidade de estruturas léxico-
gramaticais na constituição de textos argumentativos". 
 
 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Capítulos de livros publicados 
 
DUTRA, V. L. R. Afinal, o que seria trabalhar com a gramática, ou ensinar gramática, 
na Educação Básica?. In: Francisco José Quaresma de Figueiredo; Darcilia Simões. 
(Org.). Contribuições da Linguística Aplicada para a educação básica. Campinas - 
SP: Pontes, 2018, p. 187-208. 
 
DUTRA, V. L. R.. A clareza textual nos trabalhos científicos. In: Cláudio Cezar 
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Henriques e Darcilia Simões. (Org.). A redação de trabalhos acadêmicos - teoria e 
prática. 7ªed. Rio de Janeiro: EdUerj, 2017, p. 69-73. 
 
DUTRA, V. L. R.. ENSINO DA SINTAXE EM PERSPECTIVA FUNCIONAL. In: 
Fábio André Coelho; Jefferson Evaristo do Nascimento. (Org.). Ensino de Língua 
Portuguesa: conversas e práticas. Rio de Janeiro: Gramma, 2017, p. 80-105. 
 
DUTRA, V. L. R.. LEITURA: AVALIAÇÕES OFICIAIS E ESCOLA. In: Francisco 
José Quaresma de Figueiredo; Darcilia Simões. (Org.). Linguística aplicada, prática 
de ensino e aprendizagem de línguas. Campinas - SP: Pontes Editora, 2016, p. 157-
177. 
 
DUTRA, V. L. R.; SCHLEE, M. B. . PRÁTICAS DE LEITURA, DE PRODUÇÃO 
DE TEXTOS E DE REFLEXÃO SOBRE A GRAMÁTICA NA ESCOLA BÁSICA: 
INTER-RELAÇÃO NECESSÁRIA. In: Darcilia Simões. (Org.). Mídia e 
Comunicação. O Verbal e o Não Verbal em Ação. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2016, 
p. 147-169. 
 
 
Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
DUTRA, V. L. R.. A leitura como área de confluência interdisciplinar na escola 
básica. In: Congresso Abralin em Cena, 2016, Macaé - RJ. Anais do Congresso 
Abralin em Cena Macaé - Língua, ensino e pesquisa: repensando fronteiras. Macaé: 
Instituto Federal Fluminense Campus Macaé, 2016. v. 1. p. 351-359. 
 
 
Apresentações de Trabalho 
 
DUTRA, V. L. R. A Gramática na Educação Básica: Abordagem Funcional. 2018. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
DUTRA, V. L. R. Ensino de Língua Portuguesa na Escola Básica - o desafio da 
mudança. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
DUTRA, V. L. R.; SCHLEE, M. B. Linguística Sistêmico-Funcional: contribuições 
para o ensino da Língua Portuguesa. 2017. (Apresentação de Trabalho/Simpósio). 
 
DUTRA, V. L. R. Práticas linguísticas na escola básica: perspectiva funcional. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Simpósio). 
 
DUTRA, V. L. R. Ensino da sintaxe em perspectiva funcional. 2016. (Apresentação 
de Trabalho/Outra). 
 
DUTRA, V. L. R. A leitura como área de confluência interdisciplinar na escola 
básica. 2016. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
 
DUTRA, V. L. R. Aula de Português: o texto como objeto de análise. 2016. 
(Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
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PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 
 
Mestrado 
 
SCHLEE, M. B.; DUTRA, V. L. R.; FERNANDES, P. R. C.. Participação em banca 
de Érica Portas do Nascimento Telles. Orações relativas: estratégias de 
posicionamentos no gênero notícia. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado em 
Língua Portuguesa) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
 
DUTRA, V. L. R.; VIEGAS, A. C. C.; MARTINS, A. S. Participação em banca de 
Vanessa de Sousa Rosado Drago. O texto e seu contexto: a intervenção do professor 
na produção escrita dos alunos do Ensino fundamental I. 2017. Dissertação (Mestrado 
em Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica) - Colégio Pedro II. 
Qualificações de Mestrado 
 
DUTRA, V. L. R.; MARTINS, A. S.; VIEGAS, A. C. C. Participação em banca de 
Vanessa de Sousa Rosado Drago. O texto e seu contexto: a intervenção do professor 
na produção escrita dos alunos do ensino fundamental I. 2017. Exame de qualificação 
(Mestrando em Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica) - Colégio 
Pedro II. 
 
DUTRA, V. L. R.; MARTINS, A. S.; VIANA, A. V.; SANTOS, D. S.; VIEGAS, A. 
C. C. Participação em banca de Danielle Silva Santos Beaubernard. Práticas de 
letramento na alfabetização científica - o letramento científico nas práticas de 
alfabetização. 2017. Exame de qualificação (Mestrando em Mestrado Profissional em 
Práticas de Educação Básica) - Colégio Pedro II. 
 
 
Professor titular 
 
DUTRA, V. L. R.; VIEIRA, E. M. F.; BRUNO, M.; AMORIM, M. A. Defesa de 
Memorial de Maria Júlia Cunha Limia. 2017. Colégio Pedro II. 
 
DUTRA, V. L. R.; COIMBRA, M. S.; MILLER, I. K. Defesa de Memorial de Patrícia 
Carvalho de Onofre. 2017. Colégio Pedro II. 
 
DUTRA, V. L. R.; COIMBRA, M. S.; ALONSO, M. I. A.; SCHUBERT, B. P. B. 
Defesa de Memorial de Tânia de Oliveira Panaro do Nascimento. 2016. Colégio 
Pedro II. 
 
DUTRA, V. L. R.; VIEIRA, E. M. F.; SILVA, D. G.; RAMOS, M. L. C. B. Defesa de 
Memorial de Hercules Alberto de Oliveira. 2016. Colégio Pedro II. 
 
DUTRA, V. L. R.; VIEIRA, E. M. F.; OLIVEIRA, H. A.; SILVA, D. G. Defesa de 
Memorial de Maria Lúcia Cortez Brunner Ramos. 2016. Colégio Pedro II. 
 
DUTRA, V. L. R.; SILVA, D. G.; RAMOS, M. L. C. B.; VIEIRA, E. M. F. Defesa de 
Memorial de Magda Medeiros Furtado. 2016. Colégio Pedro II. 
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DUTRA, V. L. R.; OLIVEIRA, H. A.; VIEIRA, E. M. F.; FURTADO, M. M. Defesa 
de Memorial de Denise Grimm da Silva. 2016. Colégio Pedro II. 
 
 
Concurso público 
 
DUTRA, V. L. R.; BRAGA JR., L. F. L.; FONSECA, R. S. Concurso Público de 
Provas e Títulos para Ingresso na Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, Edital nº 123/2018, na área de língua portuguesa e Literatura Brasileira. 
2018. Universidade Federal Fluminense. 
 
DUTRA, V. L. R.; GOMIDE FILHO, S. R.; MOREIRA, P. R. M. Banca 
Examinadora do concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos da 
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, referente ao Edital 
nº 140/17 do DELTEC - Belo Horizonte. 2018. Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais. 
 
 

ORIENTAÇÕES CONCUÍDAS 
 
Dissertação de mestrado 
 
Isabela Azevedo de Souza. Análise de abordagem gramatical proposta nos Cadernos 
Pedagógicos de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. 
2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Língua Portuguesa) - Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Vania Lúcia Rodrigues Dutra. 
 
Ane Caroline Souza Santos. Repensando a redação no ENEM: uma abordagem 
sistêmico-funcional. 2017. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Língua 
Portuguesa) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Vania Lúcia 
Rodrigues Dutra. 
 
Fátima Ribeiro de Castro. O adjetivo em textos de opinião. 2016. Dissertação 
(Mestrado em Mestrado em Língua Portuguesa) - Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. Orientador: Vania Lúcia Rodrigues Dutra. 
 
 
Tese de doutorado 
 
Maria Noêmi Freire da Costa Freitas. Expressão substantiva na produção de sentidos: 
iconicidade e argumentatividade. 2016. Tese (Doutorado em Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Letras) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Vania 
Lúcia Rodrigues Dutra. 
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PRODUTOS DO GT  
 
 
 

Livro publicado em 2016: 
 
� 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

 
Neste volume, estão reunidos trabalhos de pesquisadores do GT Ensino-

Aprendizagem na Perspectiva da Linguística Aplicada, da ANPOLL, que têm por 
objetivo colaborar com a área de ensino e aprendizagem de línguas, bem como de 
formação de professores, por meio de reflexões sobre aspectos teóricos e práticos que 
envolvem o ensino de língua materna e de línguas estrangeiras. 

O livro é dividido em duas partes e contém onze capítulos. Na primeira parte, 
há seis capítulos que tratam do ensino de Português para falantes nativos. Na segunda, 
há cinco estudos sobre o ensino de inglês e de Português para Estrangeiros. 

Na Parte I – ESTUDOS APLICADOS AO ENSINO E APRENDIZAGEM 
DE LÍNGUA MATERNA, são apresentadas as contribuições de Darcilia Simões e 
Claudio Artur O. Rei, Denise Lino de Araújo e Isabelle Guedes da Silva Sousa, Lúcia 
de Fátima Santos e Antônio Carlos Lima, Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu, Rita 
Maria Diniz Zozzoli e Vania L. R. Dutra. 

Em “A gramática necessária”, Darcilia Marindir Pinto Simões e Claudio Artur 
O. Rei desenvolvem algumas reflexões acerca da indispensabilidade do conhecimento 
gramatical, independentemente da variedade eleita pelo usuário para interlocução. 
Inicia-se com a indagação: por que ensinar a língua materna aos nativos? Em seguida, 
demonstrada a relevância desse ensino, os autores buscam, então, discutir, por meio 
de exemplos reais, modelos gramaticais que se contrapõem e que precisam ser 
conhecidos pelo falante para que sua interação seja eficiente. Nessa discussão, 
identificam como a estruturação gramatical se modifica e se ajusta às variedades, 
atendendo a traços típicos da interlocução, caracterizando o falante e identificando-o 
segundo o grupo ou estrato social de que participa, ao mesmo tempo que lhe oferece 
novos conhecimentos que viabilizam sua inserção em outros espaços sociais. Os 
autores propõem, pois, tratar o ensino e aprendizagem de gramática não como uma 
forma de exclusão; ao contrário, como uma inclusão para os que estão distanciados 
dessa modalidade linguística. Com este capítulo, os autores objetivam fornecer 
subsídios para um ensino de língua com reflexão e sem discriminação, seja da 
variedade utilizada seja do falante em ação. 

O capítulo intitulado “Transposição didática do conceito de análise linguística 
em documentos parametrizadores do ensino médio”, de autoria de Denise Lino de 
Araújo e Isabelle Guedes da Silva Sousa, tem por objetivo demonstrar as dimensões 
linguístico-discursiva e didático-pedagógica do processo de didatização da proposta 
de análise linguística presente em dois documentos parametrizadores do Ensino 
Médio: as Orientações Curriculares (BRASIL, 2006) e os Referenciais Curriculares 
da Paraíba (PARAÍBA, 2006).  Para tanto, as autoras realizam uma análise 
interpretativa dos documentos indicados, com base na versão indisciplinar e crítico-
colaborativa da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2003, 2013). Os principais 
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subsídios teóricos são os conceitos de Transposição Didática, (CHEVALLARD, 
1999) e de Recontextualização Didática (BERNSTEIN, 1996) para compreensão do 
processo de didatização da análise linguística no corpus. Os dados analisados 
demonstraram, de modo recorrente, que o procedimento de esclarecimento se revela 
através dos recursos linguísticos de parentetização e exemplificação, responsáveis 
pela transformação da proposta sobre análise linguística do campo acadêmico para o 
campo curricular.  Como implicação desse resultado, Denise e Isabelle concluem que, 
nos documentos, o autor dos documentos – Estado – se coloca como detentor do 
conhecimento e coloca os professores em lugar de desatualização didática. 

Lúcia de Fátima Santos e Antônio Carlos Lima assinam “Reflexões sobre 
letramento e formação de professores de Língua Portuguesa no ensino a distância”. 
Os autores propõem uma reflexão sobre a utilização do fórum enquanto espaço de 
interação num curso de Letras a distância do Instituto Federal de Alagoas (IFAL). Na 
análise sobre dados obtidos no decorrer de uma disciplina, os autores observam se o 
fórum de discussão contribui para a apropriação de letramentos necessários à 
formação do professor de Língua Portuguesa. Buscam também problematizar a 
caracterização desse gênero para a aprendizagem dos alunos enquanto sujeitos que se 
apropriam adequadamente das práticas situadas de escrita e de leitura. Os resultados 
evidenciam lacunas nas orientações adotadas pelo professor e pelo tutor que não 
correspondem à prática de um agente de letramento e que trazem prejuízos para a 
formação dos alunos como professores de línguas.    

Em “Aspectos linguístico-discursivos do nível de proficiência da produção 
escrita de estudantes na escolaridade básica”, Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu 
afirma que um dos maiores desafios da Educação é tornar o aluno competente para 
que possa ler e escrever para entender aquilo que está registrado no mundo e se fazer 
entender nas diferentes situações de comunicação e tarefas de interlocução em que 
estamos, incessantemente, inseridos. A autora postula que o docente deve entender o 
que o estudante sabe, o que domina na leitura e na escrita de sua língua, a fim de se 
identificar o que ele não sabe, para que sejam elaboradas estratégias metodológicas 
que permitam profícua atuação junto aos estudantes no desenvolvimento de diferentes 
habilidades de escrita para levá-los a níveis de proficiência mais elevados, ou seja, ao 
desenvolvimento de sua capacidade discursiva plena. Nesta perspectiva, este capítulo 
tem como objetivo apresentar os resultados de pesquisa desenvolvida pela autora nos 
últimos três anos, subsidiada por bolsa FAPERJ.  A autora faz um levantamento das 
regularidades dos recursos linguísticos e discursivos utilizados nos textos produzidos 
pelos estudantes dos cinco anos de escolaridade estudados, do primeiro ao quinto 
anos, a fim de verificar o que se denomina níveis de letramento dos estudantes nos 
anos iniciais. Esses níveis são materializados em uma escala de proficiência de 
escrita, denominada Níveis de Letramento da Produção Textual. Com base nessa 
escala, a autora apresenta os conhecimentos linguístico-discursivos dos estudantes do 
Ensino Fundamental I do município do Rio de Janeiro nas diferentes faixas propostas 
para a escala, discute as diferenças e as semelhanças de uso, a fim de ilustrar os níveis 
de letramentos de escrita nos anos iniciais de escolaridade.    

No texto “Levando o diálogo social para a sala de aula: o enunciado-
acontecimento-tema no ensino de Língua Portuguesa”, Rita Maria Diniz Zozzoli 
argumenta que os acontecimentos e discursos circulam com rapidez e de forma 
articulada, em parte pela utilização cada vez maior dos meios digitais. Bakhtin já nos 
chamou a atenção para o fato de que o enunciado não pode deixar de ser participante 
ativo do diálogo social (BAKHTIN, 1998, 2003). Entretanto, a instituição de ensino, 
de modo geral, não parece levar em conta esse processo dinâmico, dando 
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continuidade a um trabalho estático com textos e discursos e, muitas vezes, termina 
“engessando” o referido processo dentro de planejamentos frequentemente 
homogeneizantes. Por esse e por outros motivos mais localizados no plano social mais 
amplo, o saber escolar chega ao ponto de perder seu crédito e ser substituído por 
conhecimentos considerados mais rentáveis, adquiridos em outros lugares 
(CERTEAU, 1993). Dessa forma, a autora propõe que o ensino e a aprendizagem de 
línguas se aproximem de forma concreta e efetiva desse diálogo social através de 
contextos de produção de fora da sala de aula, dentre os quais aqueles dos meios 
digitais, por serem os mais usados pelos/pelas alunos/alunas, e que utilizem 
enunciados-acontecimentos-temas inseridos na sua realidade imediata. No que toca as 
bases teóricas, a partir das reflexões da pesquisa de pós-doutoramento efetuada no 
SYLED/CEDISCOR, na Universidade de Paris III – Sorbonne Nouvelle, e de sua 
continuidade agora, na Universidade Federal de Alagoas, Rita considera que um 
enunciado-acontecimento-tema pode ter ligações com discursos, cujos entornos 
parecem muitas vezes distantes no espaço e no tempo, mas aproximáveis no plano do 
diálogo social (BAKHTIN, 1998, 2003). No presente texto, além de discutir sobre as 
questões levantadas no plano teórico, levando a questão para o âmbito do ensino e da 
aprendizagem, a autora reflete sobre a seguinte pergunta: como poderia ser um 
trabalho que procurasse inter-relacionar gênero-vetor-enunciado/acontecimento/tema 
na sala de aula de línguas, em particular no ensino e aprendizagem de português como 
língua materna?  

No capítulo intitulado “Leitura: avaliações oficiais e escola”, Vania L. R. 
Dutra analisa o tratamento dado à leitura em dois exames oficiais e sua relação com o 
que, em geral, se faz na escola. A leitura é uma competência extremamente 
importante na vida de qualquer pessoa, e a escola é, oficialmente, a instituição 
responsável por seu desenvolvimento. O SAEB-Prova Brasil, nacionalmente, e o 
PISA, internacionalmente, têm a leitura como a base de sua avaliação e, ao mesmo 
tempo, como o próprio objeto de avaliação. Com base em suas matrizes de referência, 
a autora descreve e compara as principais características da avaliação de leitura em 
ambos os exames e conclui que, embora haja muito mais semelhanças do que 
diferenças entre elas, o PISA apresenta um modelo mais eficiente de avaliação, uma 
vez que busca avaliar a proficiência em leitura a partir de um processo ativo, que 
considera a leitura como ação, além de levar o respondente à reflexão crítica, nível a 
que a matriz do SAEB não chega. 

Na Parte II – ESTUDOS APLICADOS AO ENSINO E APRENDIZAGEM 
DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS, são apresentadas as contribuições de Diógenes 
Cândido de Lima e Maria Amélia Sousa Lima Silva, Eulália Vera Lúcia Fraga 
Leurquin e Meire Celedônio da Silva, Francisco José Quaresma de Figueiredo e 
Claudney Maria de Oliveira e Silva, Lucia Maria de Assunção Barbosa e Fátima 
Aparecida dos Santos, e Marília dos Santos Lima e Aline Ribeiro Pessôa. 

Em “Linguagem, o mundo em nós: saberes necessários aos professores de 
línguas”, Diógenes Cândido de Lima e Maria Amélia Sousa Lima Silva traçam 
reflexões em torno dos conceitos de língua e linguagem, pautadas nos estudos teóricos 
da linguística e da filosofia da linguagem, centrados na leitura de dois autores: 
Bakhtin (2010); Bakhtin/Voloshinov (2010); e Rajagopalan (2003a; 2003b), em que 
se destacam algumas das discussões históricas para a delimitação do objeto de estudo 
da linguagem. As relações entre língua e cultura, língua e formação das identidades e 
língua e ideologia são contempladas no contexto das discussões, cujo exercício de 
interação discursiva resulta em importantes contribuições para a formação do 
professor de línguas e, em especial, do professor de línguas estrangeiras. Os autores 
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acrescentam, às leituras anteriores, autores como Faraco (2003), Xavier e Cortez 
(2003), Lima (2009), Siqueira (2009), Gomes de Matos (2004), Cavalcanti e Bortoni-
Ricardo (2007), entre outros. Ao concluir seu texto, os autores ressaltam a 
necessidade e a importância da ampliação dos debates teóricos, no cotidiano de estudo 
e planejamento dos professores, como forma de promover o diálogo entre esses 
conhecimentos e as concepções construídas pelos educadores, ao longo de sua 
experiência, enquanto sujeitos-falantes e profissionais de ensino.  
          No capítulo intitulado “O lugar do texto no ensino de Português Língua 
Estrangeira”, Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin e Meire Celedônio da SILVA 
argumentam que o texto precisa ter seu espaço definido na sala de aula de língua 
estrangeira porque toda comunicação acontece com base em textos, em formas 
diferentes de gêneros. É com base nesses posicionamentos que as autoras 
desenvolvem algumas reflexões sobre o ensino de Português como Língua 
Estrangeira e, principalmente, sobre o lugar do texto nesse contexto. Tais reflexões 
decorrem de experiências vividas pelas autoras, enquanto coordenadora e uma das 
professoras dos projetos de extensão Curso de Português Língua Estrangeira: língua 
e cultura brasileiras e Oficina de produção de material didático de Português Língua 
Estrangeira dos quais participaram e para os quais criaram o próprio material 
didático. O público alvo foram os estudantes estrangeiros da Universidade Federal do 
Ceará, oriundos de diversas nacionalidades, diversos cursos de graduação e de pós-
graduação. Como base teórica, as autoras elegeram os preceitos do interacionismo 
sociodiscursivo (BRONCKART, 1999; 2004) para preparar atividades de leitura e de 
produção de textos. Assim como este autor, Eulália e Meire entendem a língua 
enquanto sistema, que nas relações sociais ganha funcionalidade e compreendem que 
o ensino de línguas precisa partir das atividades sociais que são organizadas em 
atividades discursivas, por meio de uma língua natural. O objeto de análise escolhido 
pelas autoras é o discurso do professor em situação de formação inicial e continuada, 
durante reuniões de preparação do material didático. As autoras questionam o espaço 
do texto escrito em sala de aula. De maneira geral, desenvolvem estratégias que 
contribuem para uma tomada de consciência do professor sobre o seu agir, 
inicialmente, e, em uma fase posterior, desenvolvem ferramentas possíveis para que 
ele possa mudar seu agir professoral, intervindo em sua ação em sala de aula. A 
metodologia de pesquisa compreende dois momentos (gravação das interações 
didáticas em situação de orientação e preparação de material didático; e análise das 
transcrições de gravações de discussões em torno da escolha de texto para o ensino de 
português com foco no desenvolvimento das capacidades de linguagem). Duas 
questões são levantadas pelas autoras: que dificuldades encontram os professores ao 
produzir seu material didático? Como negociam as dificuldades encontradas no 
processo de construção do material didático? Os resultados mostram que há 
dificuldades diversas, mas de maneira mais acentuada destacam que o professor 
apresenta resistência para ensinar a Língua Portuguesa a partir do texto; isso exige do 
professor habilidades para desenvolver estratégias que possam conciliar a cultura do 
aprender do aluno com os objetivos do curso e com base nas necessidades dos 
estudantes. 

Francisco José Quaresma de Figueiredo e Claudney Maria de Oliveira e Silva 
assinam o texto “Uma análise da eficácia das estratégias de ensino utilizadas por uma 
professora ministrando aulas de inglês instrumental para alunos surdos em uma sala 
de aula inclusiva na universidade”. neste capítulo, os autores analisam as estratégias 
de ensino utilizadas por uma professora de inglês instrumental em uma turma em que 
havia alunos ouvintes e surdos durante um semestre letivo. Trata-se de um estudo de 
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caso qualitativo, em que os dados foram obtidos por meio de filmagens, notas de 
campo, notas de diário da professora da turma e entrevistas. Os resultados apontam 
para o fato de que o ensino de inglês instrumental, numa perspectiva inclusiva em 
que, numa mesma turma, há alunos surdos e ouvintes, faz com que algumas 
estratégias de ensino que são muito eficientes para alunos ouvintes não se mostrem 
tão eficazes para alunos surdos. Com este estudo, os autores apresentam as estratégias 
que foram eficazes e as ineficazes, de modo a suscitar reflexões e orientações para 
futuros professores de línguas que venham a ter de ensinar inglês em contextos 
semelhantes. 

No capítulo intitulado “Material didático para inserção linguístico-laboral de 
imigrantes e o uso de metodologias participativas em projetos de design gráfico”, 
Lucia Maria de Assunção Barbosa e Fátima Aparecida dos Santos relatam a 
experiência da elaboração de um material didático para ser usado na sala de aula de 
Português como Língua de Acolhimento. O objetivo das autoras é mostrar as 
especificidades e natureza desse material. Para propor o material didático, as autoras 
foram guiadas pelo entendimento de que o processo de elaboração de material 
didático implica embasamentos teóricos que as ajudaram a pensar em conteúdos que 
fossem significativos para o grupo de aprendentes, sem perder de vista o uso da língua 
e da cultura na extensão da sala de aula, por meio de conteúdos compatíveis com as 
necessidades do grupo. Além desses aspectos, o projeto gráfico é um dos elementos 
que deu significados ao material, mas que ainda constitui peça onerosa para a 
academia. Desse modo, relatam a parceria importante estabelecida entre o Núcleo de 
Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros (UnB) e a disciplina Programação 
Visual 1, do curso de Design da mesma universidade. Essa ação ganhou força e 
garantiu a criação do projeto de pesquisa "O uso de metodologias participativas para a 
criação de material didático” que previu a criação de material didático para ser 
utilizado no contexto de ensino de Português como Língua de Acolhimento. Além 
disso, a atividade contou com a sensibilização de todos os agentes envolvidos, em um 
processo de formação profissional em sentido amplo. As etapas que são descritas no 
texto descortinam o mundo do design e instauram, na prática, a transdisciplinaridade 
entre ensino-aprendizagem de línguas e outras áreas.  

O artigo que finaliza esta coletânea, “Conhecimentos e práticas de duas 
professoras de inglês sobre correção do erro oral”, de autoria de Marília dos Santos 
Lima e Aline Ribeiro Pessôa, apresenta os resultados de uma pesquisa-ação 
colaborativa que, apoiada em princípios socioculturais (VYGOTSKY, 1978), 
investiga a correção do erro oral na sala de aula de inglês como língua estrangeira. O 
principal objetivo do estudo foi colaborar para a formação continuada das duas 
professoras participantes e levá-las a refletir sobre seus próprios comportamentos 
corretivos. Mais especificamente, o estudo objetivou: investigar se o conhecimento 
sobre correção do erro oral das participantes é teoricamente fundamentado; levantar 
os tipos de tratamento de erros que elas informam usar; identificar se existe coerência 
entre os tipos de tratamento informados por elas e aqueles efetivamente usados nas 
aulas observadas; e examinar se a mediação fornecida através dos debates e reflexões 
sobre correção do erro oral pode impactar a prática pedagógica das professoras 
participantes. Os dados da investigação foram coletados por meio de entrevista, 
questionário e observação de aulas em duas turmas de estudantes universitários, 
participantes de um curso de conversação do Programa Idiomas sem Fronteiras no 
primeiro semestre de 2015. Os resultados revelaram que as professoras não tinham 
clareza de seus papéis como mediadoras do processo de aprendizagem e evidenciaram 
desconhecimento teórico sobre a correção do erro oral, refletido em uma prática 
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pedagógica que privilegiava feedback do tipo reformulador (LIMA, 2004). Após 
construção de conceitos científicos, elas ampliaram os tipos de feedback corretivos 
fornecidos em suas aulas, passaram a enfatizar as correções elicitativas (LIMA, 2004) 
e a atuar com mais cuidado no processo corretivo.  

Esperamos que os trabalhos que compõem Linguística aplicada, prática de 
ensino e aprendizagem de línguas propiciem reflexões acerca dos processos de ensino 
e aprendizagem de línguas e possam colaborar com a prática desses professores em 
seus mais variados contextos de atuação. 
 

Francisco José Quaresma de Figueiredo (UFG) 
Darcilia Marindir Pinto Simões (UERJ) 

(Organizadores) 
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Livro publicado em 2018: 
 
 

 
 
 
 
 

 APRESENTAÇÃO 
 
 

Neste volume, estão reunidos trabalhos de pesquisadores do GT Ensino-
Aprendizagem na Perspectiva da Linguística Aplicada, da ANPOLL, que têm por 
objetivo colaborar com a área de ensino e aprendizagem de línguas, bem como a de 
formação de professores, por meio de reflexões sobre aspectos teóricos e práticos que 
envolvem o ensino de língua materna e de línguas estrangeiras. 

O livro é dividido em duas partes e contém nove capítulos. Na primeira parte, 
há seis capítulos que tratam do ensino de Português como língua materna. Na 
segunda, há três estudos sobre o ensino de Inglês e de Português para Estrangeiros. 

Na Parte I – ESTUDOS APLICADOS AO ENSINO E APRENDIZAGEM 
DE LÍNGUA MATERNA, são apresentadas as contribuições de Darcilia Simões, 
Denise Lino de Araújo, Jaine de Sousa Barbosa e Emilly Thais Barbosa Neves, Lúcia 
de Fátima Santos e Bruna Wanderley Pereira, Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu e 
Claudius Armbruster, Rita de Cássia Souto Maior e Vania L. R. Dutra. 

Em “A semiótica visual e o letramento”, Darcilia Simões se propõe a 
apresentar dados introdutórios da semiótica visual com os quais se pode subsidiar o 
entendimento da representação escrita das formas da língua. A partir da percepção da 
grafia como um desenho, orienta-se a aquisição da escrita, sobretudo para alunos que 
têm dificuldade de aprendizagem. A base teórica se constitui com a teoria do signo de 
Peirce, os esquemas da mente de Gardner (1994), a gramática do design visual de 
Kress e Van Leuween (2006), o funcionalismo sistêmico de Halliday (1994, 2004) e o 
letramento pela imagem de Simões (2009). A articulação dessas teorias em torno do 
letramento (em sentido restrito) parte das competências de discriminação sonora e 
visual dos estudantes, empregando-as como suporte para a percepção do som e a 
respectiva tradução intersemiótica, conforme ensina Plaza. A meta dessa proposta é 
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viabilizar a aprendizagem do desenho da escrita como uma tradução do som em 
imagem.  

Denise Lino de Araújo, Jaine de Sousa Barbosa e Emilly Thais Barbosa 
Neves assinam “Projeto “ENEM na palma da mão”: sistematização de ensino (e 
aprendizagem) de leitura multimodal”. Conforme afirmam as autoras, diversos 
estudos têm apontado a escassa sistematização de um trabalho com leitura multimodal 
nas escolas públicas brasileiras (MARENCO, 2010; MAROU, 2007; PINTO, 2008). 
Essa realidade vem mudando com o efeito retroativo do ENEM (Exame Nacional de 
Ensino Médio), que tem a leitura como arquicompetência e valoriza, nesta, a 
multimodalidade de textos impressos. Tendo em vista intervir nesse contexto de 
ensino, o projeto de ensino ENEM na PALMA da MÃO teve como objetivo roteirizar 
quatro temas abordados no ENEM – leitura multimodal, produção de texto do gênero 
dissertação escolar, norma padrão e variação linguística –  a partir dos quais foram 
gerados módulos de ensino e videoaulas que subsidiam o estudo desses temas, 
disponibilizado em canal homônimo na internet.  Este capítulo descreve e analisa uma 
experiência de ensino, numa turma de segundo ano de Ensino Médio, de escola 
pública, quanto à utilização do material didático do primeiro módulo, focalizando 
especificamente a leitura de gêneros multimodais impressos recorrentes na prova de 
Linguagens do ENEM, como tira, charge, panfletos, anúncios, tabelas, mapas e 
gráficos.  Do ponto de vista metodológico, a análise se caracteriza como exploratória 
(MOREIRA; CALEFFE, 2008) sobre um estudo de caso (PENNA, 2015) porque 
analisa uma primeira aplicação do material didático citado a partir da experiência 
realizada com uma única turma, aferida a partir dos resultados de três instrumentos de 
diagnóstico, no formato de questões do ENEM, aplicados no decurso da experiência, 
sobre o conhecimento dos alunos relativo à leitura multimodal. Para tal, partiu-se da 
hipótese de que ensino sistematizado produz aprendizagem efetiva. O escopo teórico 
deste trabalho é da Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991), o ensino explícito 
(GAUTHIER, 2014) e a leitura multimodal (DIONISIO et al., 2014). Os resultados 
demonstram progresso dos alunos para leitura multimodal de gêneros impressos 
prestigiados pelo ENEM, conforme esperado pela hipótese formulada.  

No capítulo intitulado “O ciclo de leitura no Pibid: tecendo fios de sentido 
com a poesia na Educação Básica”, Lúcia de Fátima Santos e Bruna Wanderley 
Pereira objetivam analisar a recepção dos alunos como leitores e produtores de 
poemas nas atividades do Ciclo de leitura do Pibid/Letras-Português da Universidade 
Federal de Alagoas, realizadas com alunos do ensino fundamental em uma escola da 
rede pública estadual, localizada em Maceió. O Ciclo de leitura é uma atividade 
desenvolvida por integrantes do Pibid/Letras-Português que busca propiciar aos 
alunos um contato mais efetivo com o texto literário, através da realização de oficinas 
de leitura. Pensando no aluno-leitor como produtor de sentidos, e não como mero 
decodificador de textos, as autoras desenvolveram a oficina “Poesia Visual”, na qual 
ocorreram a exibição de um curta-metragem, leitura e discussões de poemas e 
produção de textos pelos alunos. A maioria dos alunos participou ativamente das 
atividades, fazendo questionamentos e realizando reflexões diversas, além de 
desenvolver poemas com criatividade e autonomia durante o momento de produção, 
fazendo uso de linguagem poética e de diversos recursos desse estilo literário. Com 
base nas análises realizadas, as autoras observaram que o Ciclo de leitura tem gerado 
uma boa recepção e motivado a constituição dos alunos como sujeitos-leitores e 
coautores. 

No texto intitulado “Uso das estratégias de referenciação em narrativas 
escolares do 4º. e 5º. anos de escolaridade e os fatores de coerência textual”, Maria 
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Teresa Tedesco Vilardo Abreu e Claudius Armbruster analisam os usos das 
estratégias de referenciação em redações produzidas no segundo ciclo de 
escolaridade, a saber, 4º, 5º  anos de escolaridade, respectivamente, por entenderem 
que o processo de solidificação da aquisição do código da língua materna escrita já 
esteja contemplado (ou deveria estar contemplado) nesses níveis de escolaridade. Os 
autores propõem a descrição de usos de expressões referenciais em narrativas 
produzidas por estudantes, a fim de verificar se há (in)adequação de usos, se esta 
(in)adequação está associada a uma ruptura da coerência microestrutural ou à 
inadequação do uso da prescrição da norma linguística, discutindo de que forma a 
escola contribui para o desenvolvimento da proficiência dos estudantes no que tange à 
competência de escrita, bem como no desenvolvimento do uso das estratégias de 
referenciação ao longo da escolaridade. 

Em “Os saberes docentes e as constituições de Ethos de licenciandas/os no 
Programa de Iniciação à Docência/Letras-Português: análise das implicações dos 
discursos envolventes e a necessária inscrição de uma ética do discurso”, Rita de 
Cássia Souto Maior apresenta considerações sobre o processo de formação de 
licenciandas/os em Letras-Português, integrantes do Programa de Bolsas de Iniciação 
à Docência (Pibid) da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), a partir da análise de 
37 diários reflexivos, os quais registram práticas de ensino-aprendizagem na 
disciplina de Língua Portuguesa numa turma de 8º ano do ensino fundamental de uma 
escola pública da cidade de Maceió/Al. A autora considera, no procedimento de 
análise, que as instâncias dos Saberes Docentes (TARDIF, 2014; PIMENTA, 2009) 
estão articuladas com os processos constitutivos de ethos (MAINGUENEAU, 2004; 
AMOSSY, 2005) desses docentes em formação inicial, e que existem movimentos de 
naturalização de processos discursivos presentes nestas instâncias, os quais a autora 
denomina de Discursos Envolventes (SOUTO MAIOR, 2009, 2014). A autora 
propõe, a partir do estudo, ações necessárias de desaprendizagem (FABRÍCIO, 2006) 
de verdades instituídas nas interações, na busca de uma ética do discurso (SOUTO 
MAIOR, 2009) no sistema de compreensões que embasam a formação de professores 
e, por consequência, o ensino de línguas.  

No capítulo intitulado “Afinal, o que seria trabalhar com gramática, ou 
ensinar gramática, na Educação Básica?, Vania Lúcia Rodrigues Dutra observa que os 
efeitos do ensino de língua materna na escola, hoje, revelam-se muito aquém do que 
seria o desejado para que os alunos dela egressos pudessem atuar por meio do uso da 
língua, produtivamente, seja na vida social e no mundo do trabalho, seja na vida 
acadêmica, em cursos universitários. A autora constata que a prática escolar de ensino 
da Língua Portuguesa não vem sendo desenvolvida na perspectiva de um exercício 
frequente de interação verbal, com o objetivo de construir um conhecimento sólido 
sobre os diferentes usos da língua em contextos diversos de comunicação, tanto na 
modalidade oral como na modalidade escrita. No âmbito da língua, não há como 
negar a gravidade do problema. De acordo com a autora, a escola considera cumprida 
a missão de ensinar Português, oferecendo aos alunos a gramática da língua – 
esquema de classes, subclasses e funções no âmbito da frase –, como se, por meio 
desse conhecimento, eles se tornassem, automaticamente, capazes de ler e de escrever 
com proficiência. São duas as principais questões implicadas aqui: a metalinguagem 
sobrepondo-se à própria linguagem e o âmbito de análise da língua reduzindo-se à 
frase, quando a linguagem em funcionamento só pode ser observada no texto. Como 
uma tentativa de tornar o trabalho com a gramática mais produtivo na escola básica, a 
autora busca investir em uma abordagem funcional da língua. A visão funcionalista 
examina a língua como uma entidade não suficiente em si e investiga a estrutura 
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linguística vinculada a seu contexto de uso, o que confere especial relevância à 
correlação entre as propriedades das estruturas gramaticais e as propriedades dos 
contextos em que ocorrem. Nessa perspectiva, a gramática é considerada parte de um 
conjunto mais amplo de recursos que atuam na configuração da forma como a língua 
é colocada em uso, ou seja, na configuração da forma como os textos são construídos. 
Com este trabalho, a autora tem por objetivo demonstrar, a partir de experiência com 
o Pibid em uma escola pública do Rio de Janeiro, como a abordagem funcional da 
gramática da língua é mais eficaz no desenvolvimento da competência comunicativa 
dos alunos, que passam a ver sentido e aplicabilidade no estudo da estrutura da língua 
nas aulas de Português. Assim, eles são capazes de reconhecer as estruturas 
linguísticas e identificar sua função nos textos que leem e de usá-las com adequação 
nos textos que escrevem a serviço da concretização de sua intenção comunicativa.  

Na Parte II – ESTUDOS APLICADOS AO ENSINO E APRENDIZAGEM 
DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS, são apresentadas as contribuições de Diógenes 
Cândido de Lima e Maria Amélia Sousa Lima Silva, Francisco José Quaresma de 
Figueiredo e Marco André Franco de Araújo, e Lúcia Maria de Assunção Barbosa e 
Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin.  

No capítulo intitulado “Impressões, implicações e reflexões contidas no 
relatório de estágio”, Diógenes Cândido de Lima e Maria Amélia Sousa Lima Silva 
apresentam algumas reflexões de uma aluna concluinte do Curso de Letras com 
Habilitação em Língua Inglesa e Literaturas, construída a partir das experiências que 
ela vivenciou nas etapas de observação, coparticipação e regência de classe. Por 
entenderem que o Estágio Curricular se inscreve em um contexto de iniciativas 
sociais, comunitárias e educadoras e que procura estreitar os laços entre a Escola de 
Educação Básica e a Universidade, por meio de ações que reconhecem a sala de aula 
como espaço-tempo genuínos de construção de conhecimentos, os autores trazem para 
discussão as perspectivas e iniciativas, sugestões e críticas registradas por essa aluna 
estagiária em seu relatório de Estágio. Partem do ponto de vista de que o(a) 
estagiário(a) entra em contato com o ambiente real da escola e toma consciência das 
questões que desafiam a educação em suas mais diversas situações, assim que dá 
início às suas atividades de estágio. A base teórica para as discussões apresentadas no 
texto está pautada em autores como Freire (2011), Sacristán e Gomez (1998), Apple 
(1989), Giroux (1997), Reynaldi (1999), Paiva (2009), Vasconcelos (2000), entre 
outros. Os autores aliam a natureza qualitativa de base interpretativista da pesquisa 
aos princípios da análise documental, situando-a no âmbito da escola. Foram 
utilizados, como objeto de análise, os trechos de um relato de observações de estágio, 
ocorridas no ano de 2015 e registradas no relatório final de uma aluna-professora em 
formação. Os resultados apontam para a necessidade em se considerar o Estágio 
Curricular dos Cursos de Formação dos Professores de Língua Inglesa e suas 
vivências como um aspecto estimulador da percepção do espaço-tempo escolar, em 
suas características emancipadoras e formadoras. De acordo com os autores, as 
situações educacionais e os desafios presentes na Escola atual podem e devem ser 
desmitificados, também, a partir das iniciativas e olhares de alunos-professores que 
experienciam o cotidiano educacional em suas vivências do Estágio Curricular.     

Em “Possibilidades de aprendizagem por meio do uso de jogos em sala de 
aula de Inglês”, Francisco José Quaresma de Figueiredo e Marco André Franco de 
Araújo apresentam os resultados de um estudo que tem por objetivo verificar como a 
utilização de jogos em sala de aula de língua inglesa pode contribuir para o processo 
de aprendizagem do idioma.  Para tanto, três tipos de jogos foram selecionados: o 
jogo da memória; o jogo de tabuleiro; e o jogo de descrever, tendo sido realizados 
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numa perspectiva colaborativa. A pesquisa foi realizada em uma turma de 7o ano do 
ensino fundamental, com alunos que tinham nível inicial de conhecimento da língua 
inglesa como língua estrangeira, em uma escola pública de Goiânia, no primeiro e 
segundo semestres de 2015. Os autores usaram a teoria sociocultural como suporte 
teórico para sua investigação. Os resultados revelaram que os jogos contribuem para a 
aprendizagem de LE, pois, por meio deles, os alunos coconstroem o conhecimento. 
Foi também constatado que os jogos podem fazer com que os alunos usem estratégias 
que vão beneficiar-lhes durante a realização das atividades, como o uso de recursos 
externos, perguntas feitas uns aos outros e à professora da turma, bem como o uso da 
língua materna. Os autores chegam também a conclusão de que os jogos favorecem 
uma maior interação entre os alunos, tornando a aprendizagem da língua mais 
significativa. 

Lúcia Maria de Assunção Barbosa e Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin 
assinam o texto “Acolhimento e escolarização de imigrantes no ensino básico de 
Brasília (Distrito Federal): perspectivas e ações”. Conforme é apresentado no texto, 
na Capital Federativa do Brasil circulam diversas nacionalidades devido à presença de 
mais de uma centena de representações diplomáticas do mundo inteiro e de 
organizações internacionais como ONU, UNESCO, OIT, entre outras. Esse quadro 
também favorece a presença de escolas internacionais enquanto marca dessa 
circulação de pessoas pertencentes a diferentes culturas e falantes de outras línguas. 
Nesse sentido, a presença de estudantes provenientes de outros países em instituições 
educacionais públicas de Brasília não é novidade. Mais recentemente, devido ao 
crescente número de imigrantes que buscam no Brasil novas oportunidades de 
recomeçar e reconstruir as suas vidas, as escolas públicas brasileiras contabilizam 
significativo crescimento de crianças, jovens e adultos falantes de outras línguas. Na 
Capital Federal, essa realidade pode ser constatada pelo censo escolar apresentado 
anualmente. No entanto, essa realidade ressente-se de ausência de políticas públicas 
implantadas que contemplem essa diversidade linguístico-cultural, sobretudo no que 
concerne ao ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, à valorização do 
multilinguismo no contexto escolar e à formação do professor para atuar nesta 
realidade. O estudo proposto pelas autoras objetiva analisar essa situação a partir de 
dados atualizados e também de ações e projetos a serem implementados para que o 
acolhimento de crianças, jovens e adultos seja reconhecido à luz das especificidades 
requeridas.  

Esperamos que os trabalhos que compõem Contribuições da Linguística 
Aplicada à Educação Básica possam propiciar reflexões acerca dos processos de 
ensino e aprendizagem de línguas e possam colaborar com a prática dos professores 
no contexto da Educação Básica. 
 

Francisco José Quaresma de Figueiredo (UFG) 
Darcilia Marindir Pinto Simões (UERJ) 

(Organizadores) 
 


