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O Seminário de Teses em Andamento (SETA) é um evento anual, 

organizado pelos alunos dos cursos de pós-graduação stricto sensu do 

Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). 

Em sua vigésima terceira edição, este evento busca unir, num mesmo 

espaço de discussão, trabalhos dos mais variados temas concernentes à 

Língua/Linguagem. Sua principal proposta é criar um ambiente em que 

jovens pesquisadores, de qualquer universidade, possam apresentar suas 

pesquisas e debatê-las com seus colegas e professores convidados. Além 

disso, o espaço proposto pelo SETA propicia a estes pesquisadores em 

formação o contato com a academia, o estabelecimento de laços 

acadêmicos e, principalmente, o debate e discussão dos resultados parciais 

e/ou teórico-metodológicos de suas pesquisas. 

O evento conta, também, com as mesas de debate (abertura e 

encerramento) que propõem discussões mais amplas no âmbito das 

pesquisas da Linguagem, como as mesas desta edição, nas quais o tema 

IEL 40 anos: as contribuições do Instituto para os estudos em linguagem 

será abordado. 
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Programação 
 

É com prazer que a comissão organizadora da XXIII edição do Seminário 

de Teses em Andamento (SETA) disponibiliza, a seguir, a programação 

completa de nosso evento.  A programação está disposta em forma de 

cronogramas de cada área, de modo que o participante que deseje 

conhecer os horários e locais de apresentação, bem como os respectivos 

debatedores de seu trabalho, deve consultar o cronograma correspondente 

à sua área de pesquisa/atuação. 

 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

1. Cada mesa terá, pelo menos, um professor debatedor;  

2. As apresentações de trabalho nas mesas do XXIII SETA acontecerão 

em horários concomitantes; 

3. A Comissão Organizadora do XXIII SETA separou as mesas de 

discussão do evento de modo a viabilizar a participação dos inscritos. 

Nesse sentido, as mesas com temas iguais estão alocadas em horários 

diferentes, possibilitando que o participante assista várias discussões 

de sua área sem que tenha problemas com choques de horários;  

4. Após as apresentações de trabalho, que terão a duração de 20 minutos 

cada uma, os debatedores terão 1 hora para dar suas contribuições, 

levantar discussões e ouvir as explicações dos discentes 

apresentadores, com exceção das mesas com 4 apresentadores, cujo 

tempo para debate será de 40 minutos, e aquelas com apenas 2, cujo 

tempo será de 1h20; 

5. O credenciamento funcionará durante todo o período do evento, de 

modo que os participantes poderão, a qualquer hora, retirar seus 

materiais e/ou sanar quaisquer dúvidas sobre o evento. 
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MINICURSOS 
 

Minicurso 1: Teoria Literária: Materialidades 

Prof. Dr. Matheus de Brito 
 

06/11/2017 das 8 às 12h 

A Teoria Literária surgiu e consolidou-se como disciplina durante o 

século XX. Enquanto parte da institucionalização do estudo acadêmico da 

literatura, a Teoria rechaçou tanto o historicismo como a abordagem 

estético-filosófica “impressionista” da obra literária, promovendo o que 

seria um paradigma epistemológico mais adequado. Seu compromisso 

inicial com a disciplina da Linguística foi para tal decisivo. Em virtude, 

porém, dos próprios limites metodológicos que subscreveu, e junto à 

crítica geral aos conceitos e interesses cognitivos das Humanidades à 

volta de 1970, a Teoria da Literatura pouco a pouco viu minadas suas 

bases discursivas. Trata-se do surgimento do “pós-estruturalismo” e da 

Desconstrução, ao qual seguiu a emergência dos cultural studies e demais 

abordagens que hoje balizam o quadro “pós-teórico” dos estudos 

literários. Em certo sentido, essas manifestações podem ser 

compreendidas como complexificação interna dos catálogos descritivos, 

uma sofisticação cujo objetivo foi pôr em xeque lugares comuns e dogmas 

institucionais, assim permitindo maior proximidade do estudo acadêmico 

da literatura à sociedade. No entanto, porque lhes permanece comum uma 

concepção transmissivo-semiótica da textualidade – apenas infletindo o 

problema da representação e da forma –, essa crítica não deixou de 

incorrer em problemas análogos aos acusados nas abordagens tradicionais. 

O mais visível desses problemas é seu enlace com a linguística, que não 

só permaneceu inquestionado como se tornou absoluto nas discussões 

acadêmicas, ofuscando ou mesmo apagando a participação dos suportes 

na construção das obras literárias e da experiência estético-literária em 

geral. Ao longo do tempo, porém, fez-se progressivamente visível uma 

série de outras intenções teóricas, que se poderiam sumarizar como uma 

problematização da materialidade, e que visam a dimensão não-

linguística do texto literário. Por esse conceito-chave, entendamos uma 

forma de pensar a literatura como evento inscritivo-expressivo, num duplo 

eixo: a) considerando a anterioridade de seu processo material de 
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construção em relação à semiose textual; b) considerando as condições 

contingentes de sua recepção. O objetivo deste minicurso é oferecer uma 

visão geral das materialidades da literatura como conceito-chave de um 

campo de estudos nas Letras e como abordagem teórico-crítica. 

Avaliaremos algumas de suas principais correntes, enfatizando: 1) quais 

as categorias fundamentais a partir de que perspectivam o fenômeno 

literário; 2) como definem e qualificam seu objeto de estudo; 3) as 

questões concernentes à validade e alcance de seus resultados, suas 

implicações para a investigação; 4) o seu programa metodológico, mais 

precisamente seu suporte conceitual e doutrinário. O minicurso será 

realizado em três etapas: na primeira, uma brevíssima introdução à “pré-

história” das materialidades e às questões fundamentais que assistiram a 

emergência das correntes de Teoria Literária do século XX; num segundo, 

a construção teórica das discussões sobre a materialidade ao longo da 

década de 1980 e da seguinte; por fim, o estado da arte das discussões e 

pesquisas associados às materialidades. Sendo uma abordagem de caráter 

geral, conhecimentos prévios da disciplina de Teoria Literária são 

recomendáveis. Um material sumário será disponibilizado por e-mail para 

os participantes. 

 

 

Minicurso 2: Linguagem, Sexismo e Mulher 

Profa. Dra. Dantielli Assumpção Garcia 

 
06/11/2017 das 8 às 12h 

Desde os anos 1960, a questão da linguagem sexista tem sido 

intensamente debatida dentro dos círculos feministas. A preocupação em 

alterar o idioma que discriminava as mulheres e parecia depreciar e 

banalizar as atividades profissionais a elas associadas era uma 

preocupação chave para teóricas feministas e ativistas, as quais buscavam 

produzir ações que alterassem o modo como as mulheres eram 

representadas em anúncios, jornais, revistas, gramáticas, dicionários. 

Tendo como condições de produção essas lutas feministas, esse minicurso 

tem como tema a discussão acerca do sexismo na linguagem e da 

linguagem inclusiva de gênero, aqui, especificamente, o gênero feminino. 

Objetiva-se, dessa maneira, refletir acerca do modo como são construídas 

as noções de gênero gramatical e gênero sociocultural por meio de 
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discursos que circulam em nossa sociedade. Para que tal objetivo seja 

alcançado, serão analisados diferentes manuais para o uso não sexista da 

linguagem, pensando como as teorias feministas e linguísticas impactaram 

a produção de instrumentos que marcam, pelos usos linguísticos, a 

presença da mulher na língua. Assim, esse minicurso pretende discutir e 

promover reflexões sobre: 1) a relação entre sexo-gênero, sexo/gênero-

norma gramatical, sexo/gênero-norma social, sexo/gênero-cultura, 

sexo/gênero-subjetividade; 2) a relação entre as teorias feministas e as 

teorias linguísticas; 3) o processo de gramatização (AUROUX, 1992) e 

manualização (PUECH, 1995) de um saber linguístico sobre a linguagem 

não sexista; 4) a produção de materiais como políticas (públicas, 

linguísticas) que buscam atender a demandas feministas. Intenta-se, por 

fim, refletir como, ao manualizar um saber sobre o gênero, focando 

especificamente, ao exemplificar, nas profissões, cargos, funções e 

atividades realizadas também pelas mulheres, os instrumentos linguísticos 

produzidos (manuais) representam uma resistência e uma ruptura com o 

conhecimento gramatical tão reproduzido na sociedade, seja este ensinado 

na escola ou divulgado na mídia, que coloca e reafirma o masculino como 

genérico 

 

 

Minicurso 3: Pesquisa de campo: da Fonologia à Morfossintaxe 

(coleta, transcrição e análise) 

Profa. Dra. Zoraide dos Anjos Vieira (UFRR) 

 
06/11/2017 das 8 às 12h 

A proposta deste minicurso é dar sequência às atividades desenvolvidas 

em 2016 no curso Metodologia da Pesquisa de Campo oferecido no XXI 

SETA. Tendo em vista que já forma apresentadas e discutidas as questões 

relativas à preparação da ida a campo, o objetivo é realizar com os 

participantes a prática de pesquisa que consiste na coleta, transcrição e 

análise, mesmo que de forma preliminar dos dados recolhidos sobre uma 

língua indígena brasileira. A atividade envolve uma língua brasileira por, 

pelo menos, duas razões. A primeira sustenta-se na falta de documentação 

e descrição de grande parte dessas línguas, sobretudo das faladas na 

região amazônica. Levando em consideração que seus falantes estão 

isolados geograficamente, essas línguas podem ter desenvolvido 
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inovações linguísticas ainda pouco conhecidas. Outra razão que justifica o 

estudo dessas línguas é o risco iminente de extinção devido à baixa 

demografia de suas comunidades de fala e/ou, também, pela pressão 

exercida pela sociedade não indígena quanto ao uso da língua portuguesa 

(cujo prestígio é elevado para essas comunidades) em detrimento das 

línguas indígenas.  Para a realização das atividades, dividimos o curso em 

duas partes. Na primeira parte, apresentaremos as técnicas básicas 

utilizadas para coleta e organização dos dados coletados junto ao 

informante. A intenção é coletar, transcrever e gravar os dados a serem 

utilizados para análise da estrutura fonológica e morfossintática.  Listas de 

palavras, sentenças e pequenos textos serão parte do corpus a ser coletado. 

Já na segunda parte do curso, construiremos hipóteses acerca da fonologia 

e da morfossintaxe da língua em questão. Convém ressaltar que a coleta e 

análise dos dados devem ser realizadas pelos participantes, sob a 

supervisão da professora responsável pelo minicurso. 

 

 

Minicurso 4: Análise de Discurso e leitura de arquivo 

Prof. Dr. Fábio Ramos Barbosa Filho 

 
06/11/2017 das 16h30 às 20h30 

Desde a década de 70 a Análise de Discurso funciona como um campo de 

articulação entre o trabalho do linguista e o do historiador. A partir, 

sobretudo, da publicação do trabalho fundador de Régine Robin (“História 

e linguística”, de 1973) e do já clássico “Discurso e arquivo: 

experimentações em Análise do Discurso”, que compila textos de Régine 

Robin, Denise Maldidier e Jacques Guilhaumou escritos desde 1976, os 

diálogos e questões que atravessavam essas disciplinas ganharam forma, o 

que permitiu que as inquietações se desdobrassem em acontecimentos 

polêmicos e desafiadores tanto para o campo da história quanto para a 

linguística. Mas especialmente a partir do colóquio “Materialidades 

discursivas”, realizado em 1980 em Paris, a Análise de Discurso explorou 

de forma decisiva os limites das tensas e produtivas relações com o campo 

da história e das teorias que se ocupam da língua, do social, da 

subjetividade e do arquivo. A fundação do grupo de pesquisas ADELA 

(“Analyse de Discours et lecture d’archive”) na década de 80, 

institucionaliza essas questões candentes e as leituras de arquivo surgem 
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como um dos problemas fundamentais desse campo, na medida em que o 

documento surge como um ponto de articulação entre textualização e 

acontecimento e institui um trabalho de pesquisa coletivo que rejeita 

categoricamente a complementaridade interdisciplinar e as pretensões 

unificadoras explorando, ao contrário, o intervalo contraditório entre os 

campos, os objetos e as inquietações teóricas. Partindo desse campo de 

questões, o minicurso pretende apresentar os participantes os fundamentos 

teórico-analíticos da leitura de arquivos, permitindo uma introdução ao 

trabalho com documentos textuais. Serão abordadas, portanto, as relações 

entre língua, arquivo, acontecimento e a singularidade da leitura de 

documentos textuais na Análise de Discurso em face de outras práticas de 

leitura. As perguntas fundamentais que mobilizarão as atividades são: o 

que faz o Analista de Discurso diante de um objeto normalmente 

mobilizado pelo historiador ou pelo arquivista? Como ler documentos 

quando o que está em questão é a articulação entre (o real da) língua e (o 

real da) história? Para tanto, serão apresentados os conceitos fundamentais 

da Análise de Discurso (condições de produção, formação discursiva, 

interdiscurso, dentre outros) em direção às práticas de leitura com 

documentos textuais. É fundamental precisar que no campo do discurso o 

documento não pode ser compreendido como um suporte indistinto, mas 

enquanto um intervalo material que põe ao pesquisador uma posição que 

coloque em questão os domínios da textualização e do acontecimento. O 

minicurso será dividido em duas partes: na primeira, trataremos do 

percurso histórico da relação entre discurso e arquivo na Análise de 

Discurso, mobilizando conceitos teóricos e trabalhos (na França e no 

Brasil) que trataram dessa articulação. Na segunda, será precisada 

mediante uma análise a singularidade da leitura mobilizada pela Análise 

de Discurso no confronto com o documento textual. Recorreremos, 

portanto, a documentos pensando o funcionamento desse suporte material 

na sua formulação e circulação e a articulação entre o linguístico e o 

histórico. 

 

 

Minicurso 5: Saussure e suas obras (não) publicadas: uma reflexão 

sobre edição e interpretação 

Profa. Dra. Caroline Mallmann Schneiders (UFFS) e Profa. Dra. Maria 

Iraci Sousa Costa. 
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06/11/2017 das 14 às 18h 

A presente proposta de minicurso tem o objetivo de apresentar uma 

reflexão acerca da complexidade do corpus saussuriano, especialmente no 

que toca ao processo de edição das obras que são atribuídas ao linguista 

Ferdinand de Saussure. A obra que deu notoriedade a Saussure, 

especialmente entre os estruturalistas, o Curso de Linguística Geral –

 CLG – (1916), como bem sabemos, não foi publicada por ele. Essa obra, 

editada por Charles Bally e Albert Sechehaye, a partir de notas dos 

alunos, durante os cursos ministrados por Saussure entre 1907 e 1911, foi 

tomada como aquela que projetou a Linguística entre as ciências humanas, 

definindo-lhe um objeto. O CLG ganhou tal importância que, por muito 

tempo, a história da Linguística organizou-se em torno de sua 

representatividade, estabelecendo um antes pré-científico, e um depois, 

científico, em que a Linguística, reconhece, enfim, e define o seu objeto. 

Tendo em vista o processo de edição tão controverso dessa obra, muitas 

edições críticas foram publicadas para ilustrar as diferenças e contradições 

entre as notas dos alunos e a edição publicada. Mesmo assim, essas 

publicações não parecem ter afetado de maneira significativa o lugar do 

CLG na história da Linguística. Em 1992, foram encontradas notas 

manuscritas de Saussure referentes aos cursos ministrados e que não 

foram consultadas pelos editores. Essas notas foram editadas e publicadas, 

em 2002, por Rudolf Engler e Simon Bouquet, sob o título Écrits de 

Linguistique Générale: Texte établi et édité par Simon Bouquet et 

Rudolf Engler (Escritos de Linguística Geral). Em 2011, o linguista 

suíço René Amaquer publicou uma edição crítica dessas mesmas notas 

saussurianas encontradas na década de 1990, sob o título Science du 

Langage – de da double essence du langage: Édition des Écrits de 

linguistique générale établie par René Amacker. Nessa edição, Amacker 

faz duras críticas à edição francesa, apontando vários equívocos e 

omissões. Diante de tantas publicações que são atribuídas a Saussure sem 

que ele tenha publicado nenhuma delas, nosso olhar volta-se para o gesto 

interpretativo dos editores. Por meio da comparação entre a obra Écrits 

de Linguistique Générale e Science du Langage – de da double 

essence du langage, considerando também os manuscritos saussurianos, 

propomos refletir sobre como se inscreve o gesto interpretativo do sujeito 

editor. A partir das passagens divergentes entre as edições, voltamo-nos 
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para a nota manuscrita, a fim de buscar compreender o que dá margem 

para interpretações diferentes. É importante ressaltar que essa busca não 

tem o objetivo de encontrar o “verdadeiro Saussure”, mas uma obra sobre 

a qual se discute há um século sem o autor tenha escrito uma linha se 

quer, merece nossa atenção em toda a sua complexidade. 

 

 

Minicurso 6: Núcleo e periferia das instituições: uma visão do campo 

quadrinístico 

Prof. Dr. Lucas Piter Alves Costa 

 
06/11/2017 das 16h30 às 20h30 

O objetivo deste minicurso é discutir, a partir de Bourdieu (2002), 

Maingueneau (2010), Boltanski (1975) e Costa (2016), o conceito de 

campo discursivo aplicado aos Quadrinhos tomados como instituição 

relativamente autônoma no panorama da produção cultural. Na literatura 

da área, o campo é apontado como um lugar de atuação de diversos 

agentes de uma determinada área cultural, social, estética, acadêmica etc., 

com maiores ou menores condições de legitimação, em situação implícita 

de concorrência do capital simbólico vigente. Nessa esteira, os 

Quadrinhos, tomados como instituição discursiva a partir de Costa (2013), 

engloba instâncias que vão além das ocupadas pelos quadrinistas. A 

transposição do conceito de campo para a Análise do Discurso fez 

necessário ir além da luta implícita entre autores de quadrinhos, trazendo 

como elementos da formação e constituição de um campo discursivo 

outros agentes que podem ocupar posições limítrofes entres as práticas de 

uma instituição, tais como as determinantes do percurso da obra de 

quadrinhos ou dos direitos autorais. A instabilidade do conceito de campo 

para os interesses da Análise do Discurso, junto ao conceito de instituição 

discursiva, é motivo para que se questione sua fiabilidade para estudos 

mais pontuais da legitimação de obras quadrinísticas. Este minicurso 

pretende, então, viabilizar uma interpretação do conceito de campo, com 

foco nas relações interdiscursivas a ele pertinentes. Ressaltam-se, nas 

reflexões propostas, as diversas formas de materializações (e 

materialidades) discursivas, de práticas institucionais e/ou legitimadoras, e 

de agentes mais ou menos reconhecíveis desse domínio a que se chamam 

Quadrinhos, a nona arte. Neste trabalho, o campo quadrinístico será 
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analisando levando-se em conta um arquivo e uma rede de aparelhos que 

lhes são pertinentes. Da mesma forma, a abordagem teórica do campo a 

partir do universo dos Quadrinhos levará em conta que eles têm espaços 

de atuação mais nucleares em detrimento de outros, gradativamente 

periféricos, e que podem ser o núcleo de outro campo, de outra instituição. 

Assim, a abordagem que aqui se propõe contribuirá também para uma 

reinterpretação da noção de interdiscurso atrelada à de campo. 

 

 

Minicurso 7: Teoria fonológica e novas metodologias para a análise 

da variação fonética 

Prof. Dr. Francisco de Oliveira Meneses 

 
06/11/2017 das 14 às 18h 

Na fala rápida espontânea, a produção de vogais e consoantes muitas 

vezes carece de algumas das pistas acústicas que nós, pesquisadores ou 

estudantes, estamos acostumados a encontrar na fala mais lenta e cuidada. 

Buscar tais pistas se torna um desafio ainda maior quando nos deparamos 

com fenômenos fonéticos extremamente sensíveis ao contexto, uma vez 

que, a longo prazo, a mudança sonora altera, insere ou elimina segmentos, 

dando origem a alofonias e alternâncias. Este minicurso tem por objetivo 

discutir procedimentos metodológicos para a realização de trabalhos em 

Fonética Acústica, com vistas à análise da variação fonética. A intenção é 

discutir dados relacionadas à variação linguística, com base em medidas 

acústicas (duração, frequência), perceptuais, aerodinâmicas e, finalmente, 

articulatórias (dados de ultrassom e rt-MRI). A base da discussão está 

centrada na investigação de dois processos de redução do Português 

Brasileiro: o desvozeamento das vogais altas finais e a elisão como 

manifestação do sândi vocálico externo. Sobre o primeiro, sugere-se, 

comumente, que as vogais átonas finais tendem a ser apagadas em 

posições fracas. Dados recentes mostram que o apagamento não acontece 

na maioria dos casos. Para a elisão, uma extensa bibliografia sugere um 

apagamento categórico da vogal átona em junção de palavras, enquanto 

dados articulatórios mostram que a vogal ainda deixa pistas na fala normal 

e rápida. Para esses fenômenos, é possível afirmar que que um 

aprofundamento na análise articulatória pode iluminar o processo de 

produção de vogais reduzidas do Português Brasileiro, assim como as 
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dissonâncias existentes entre a esfera do planejamento e a execução de 

fala, uma vez que temos um conjunto de dados acústicos e aerodinâmicos 

que apontam o acento e o domínio temporal como origem dos processos 

investigados. Nesse contexto, será possível discutir os conceitos fonéticos 

e fonológicos relevantes para a compreensão de fenômenos de mudança 

em questão, além de discutir as implicações do conhecimento de 

diferentes tecnologias que auxiliam na pesquisa em Fonética e Fonologia. 

 

 

Minicurso 8: Figurações do desejo: abordagens de gênero em Sylvia 

Plath, Anne Sexton e Tennessee Williams 

Profa. Dra. Mayumi Denise S. Ilari (FFLCH- USP). 

 
06/11/2017 das 14 às 18h 

Buscando atender a uma demanda por discussões sobre as reivindicações, 

representações e conquistas das mulheres em nosso próprio tempo, este 

minicurso se propõe a analisar diferentes papeis do feminino na poesia das 

autoras Sylvia Plath (1932 – 1963) e Anne Sexton (1928 – 1974), 

inicialmente, à luz da chamada poesia confessional, movimento iniciado 

nos Estados Unidos nos anos 1950 que abordava literariamente uma série 

de temas considerados tabus e impróprios. Esse movimento, que se 

desenvolveu até a década 1960, em certa medida abriria caminho à poesia 

feminista da chamada segunda geração, que inclui autoras como Adrienne 

Rich (1929 – 2012) e Eileen Myles (1949 – ), entre outras, e se estende, 

grosso modo, até a década de 1980. Procuraremos observar, na poesia 

confessional, matizes nas figurações do feminino desse período de forte 

ativismo e de importantes transformações e demandas de gênero, não mais 

num âmbito essencialmente privado, mas tendo em vista os movimentos 

coletivos que aspiravam por um espaço apenas esboçado nas décadas 

anteriores. Num outro segmento, analisaremos aspectos da figuração do 

feminino no universo do teatro de Tennessee Williams (1911 – 1983), 

com suas célebres protagonistas “decaídas” ou “bem-sucedidas” 

materialmente, “femininas”, ainda que não necessariamente mulheres, e 

invariavelmente à margem em um mundo inóspito e essencialmente 

masculino. Observaremos o quanto, abordando questões geracionais que 

desabrochariam apenas duas ou mesmo três décadas adiante, o universo 

williamsiano já antecipava, sutil ou abertamente, importantes questões de 



13 

 

gênero relativas às possibilidades reais e ao lugar do feminino, muitas das 

quais persistentes até nossos dias, retomando por exemplo uma série de 

temas abordados na última grande marcha das mulheres em Washington, 

em janeiro último, tais como violência sexual (em seus vários aspectos), 

políticas relativas à saúde feminina, (des)igualdade de gênero, bem como 

questões amplas relacionadas a direitos humanos, políticas de imigração, 

questões raciais e de gêneros diversos, entre outros. 

 

 

Minicurso 9: Jogos dramáticos como ferramenta didática para o 

ensino de língua materna e adicional 

Profa. Dra. Juliana da Silva Passos 

 
06/11/2017 das 14 às 18h 

É consenso na educação que o ensino deve se relacionar com os fatos 

do mundo de fora da escola de maneira contextualizada e significativa. 

Como fazer isto, porém, quando o ambiente de sala de aula é um espaço 

essencialmente artificial, no qual são forjadas situações para o emprego de 

determinados gêneros do discurso, vocabulário ou estruturas? Os jogos 

dramáticos aparecem como uma significativa ferramenta de mediação 

pedagógica – compreendida como um processo de construção de 

significados visando ampliar o diálogo e negociação que pressupõe 

curiosidade, motivação e autonomia. Aqui, faz-se necessário explicitar 

que jogos dramáticos – ou jogos teatrais –  são a designação dos 

exercícios de improvisação desenvolvidos pela diretora teatral norte-

americana Viola Spolin, tendo como finalidade a preparação de atores 

profissionais ou amadores ou ainda como ferramenta de apoio para 

atividades escolares. Segundo a autora, nem todo jogo pode ser 

classificado como um jogo teatral: é necessário que o mesmo tenha um 

foco específico, desenvolvido a partir de instruções e regras que levam os 

participantes a desenvolver formas da arte teatral, ainda que não 

resumidos a elas. Os jogos dramáticos vão além do aprendizado teatral de 

habilidades e atitudes, podendo ser relevantes no desenvolvimento de 

todos os aspectos da aprendizagem e da vida (SPOLIN, 2012). A partir 

desta abordagem de conteúdos, os alunos têm a oportunidade de 

experimentar situações diversas, de se colocar no lugar do outro, negociar 

significados e buscar possíveis soluções para os problemas encontrados no 
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jogo proposto. Durante a realização deste tipo de atividade, como em 

quaisquer outras, o professor deve considerar o contexto social e cultural 

do aluno. Assim sendo, este curso apresentará alguns dos jogos propostos 

por Viola Spolin, bem como outros jogos dramáticos, e ainda abordará as 

possíveis aplicações pedagógicas de cada um deles de maneira não-

prescritiva.  O professor tem conhecimento e autonomia para adaptar os 

jogos conforme a necessidade de seu contexto de ensino. A linguagem 

teatral não é algo estanque, mas em permanente desenvolvimento. Espera-

se que a linguagem teatral possa contribuir para a experimentação de 

novas formas de expressão em sala de aula, tornando assim a 

aprendizagem mais efetiva e significativa. 

 

 

PROGRAMAÇÃO DAS MESAS 

 
  

XXIII SETA- Seminário de Teses em Andamento- 06 a 08 de novembro de 2017. 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

 

Cronograma de Apresentações 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL 

 

SEGUNDO DIA 07/11/2017 

 

Horários                                                                           Mesas 

10h às 10h30 Coffee Break 

 

10h30 às 

12h30 

(CL02): Comunicação, culturas e territórios 

Professor Debatedor:  Kellen Maria Junqueira (FEAGRI/UNICAMP) e Luciana Ferreira 

Tatagiba (IFCH/UNICAMP)  

Apresentador Nome do Trabalho 

10h30 às 

10h50 

Débora Prado de 

Oliveira 

Engajamentos de mulheres em redes e tecnologias: um estudo sobre 

a atuação política em redes autônomas e comunitárias 

10h50 às 11h10 Eliane Aparecida de 

Almeida Barros 

Movimento de Mulheres Camponesas: saberes e fazeres feministas 

e agroecológicos em defesa da vida 

11h10 às 11h30 Paula Carolina Batista Formas e formatos da comunicação e da cultura que vêm dos 

Quilombos 

11h30 às 

12h30 

Debate dos Trabalhos 
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12h30 às 14h Almoço 

  

14h às 16h (CL08): Jornalismo e editoração: novos modos de fazer 

Professor debatedor: Celso Bodstein (LABJOR/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20 Jean-Frédéric Pluvinage  Análise da adaptação de conto de Machado de Assis para o livro 

digital  

14h20 às 14h40 Beatriz Guimarães de 

Carvalho 

Renovação e sobrevivência: a revista Cult e o Jornalismo Cultural 

em tempos digitais (1997-2018) 

14h40 às 15h Raquel de Queiroz 

Almeida 

As novas narrativas independentes de notícias na cultura digital 

15h às 15h20 Joice Aparecida dos 

Santos 

Profissão Repórter: um novo modelo de reportagem na televisão? 

15h20 às 16h Debate dos trabalhos 

  

16h às 16h30 Coffee Break  

 

16h30 às 

18h30 

(CL03): Ciência & Tecnologia: instituições, comunicação e percepção 

Professor debatedor: Marko Monteiro (DPCT/IG/UNICAMP)  

Apresentador Nome do Trabalho 

16h30 às 

16h50 

Bruno Pereira de Souza 

Andrade 

O “Ciência sem Fronteiras” pelo olhar da comunidade 

universitária: o caso da UNIFAL MG e da UNIFEI 

16h50 às 

17h10 

Carla Cristina Gomes de 

Souza 

A percepção dos pesquisadores científicos sobre a importância da 

divulgação da ciência por meio da imprensa 

17h10 às 

17h30 

Hiago Antônio Rocha 

Silva Santos 

Circulação social da ciência na Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Alagoas (Fapeal) 

17h30 às 

17h50 

Luana Rodrigues Campos Comunicação pública de ciência e as pesquisas sobre o Pantanal 

17h50 às 

18h30 

Debate dos trabalhos 

 

  

TERCEIRO DIA 08/11/2017 

Horários Mesas 

8h às 10h (CL07): Discursos, imagens e mídias 

Professor Debatedor: Renata Barros (UNIVÁS) e Marcos Barbai (LABEURB/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20 Dayane Fumiyo Tokojima 

Machado 

Imagens da ciência produzidas pela divulgação científica no 

Youtube 
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8h20 às 8h40 Cleyton Carlos Torres O discurso mêmico na divulgação científica: a forma material meme 

na materialidade digital 

8h40 às 9h Edilberto Vinícius Brito 

Nascimento 

Interpretações do exótico: o discurso no Jornalismo de Viagens 

9h às 10h Debate dos trabalhos 

 

10h às 10h30 Coffee Break 

 

10h30 às 

12h30 

(CL02): Linguagens, redes e sociedade 

Professores debatedores: Claudia C. Pfeiffer (LABEURB/UNICAMP) e Greciely Costa 

(UNIVÁS) 

Apresentador Nome do Trabalho 

10h30 às 

10h50 

Adriana Vilar de 

Menezes 

A construção do discurso sobre Nordeste e nordestino 

10h50 às 

11h10 

Deborah Pereira Universalidade e Memória em torno de duas Hashtags: 

#SomosTodosAmarildo e #NinguéméHaiti 

11h10 às 

11h30 

Renan Possari  A nova imagem do cientista, desenvolvimento de curiosidade 

científica e (re)significação do espaço escolar 

11h30 às 

12h30 

Debate dos trabalhos 

  

12h30 às 14h Almoço 

  

14h às 16h (CL07): Divulgação científica: desafios, caminhos e desvios  

Professoras debatedoras: Simone Pallone de Figueiredo (LABJOR/UNICAMP) e Vera Toledo 

(LABJOR/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às14h20 Carol Gama Divulgação de Matemática: as redes, os vazios e os possíveis 

14h20 às 

14h40 

Maria Luiza de Oliveira Desvios de conceitos da teoria quântica pela bricolagem de não 

cientistas 

14h40 às 15h Raphaela Martins 

Velho 

O papel dos vlogs na divulgação científica: o caso do projeto 

ScienceVlogs Brasil 

15h às 15h20 Guilherme Ferragut     O Facebook e linchamentos: uma análise de discurso na rede 

15h20 às 16h Debate dos trabalhos 

  

16h às 16h30 Coffee Break  
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XXIII SETA- Seminário de Teses em Andamento- 06 a 08 de novembro de 2017 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

 

Cronograma de Apresentações          

LINGUÍSTICA 

                                        

SEGUNDO DIA (07/11/2017) 

 

Horários                                                                           Mesas 

 

8h às 10h  (CL11): Análise do Discurso 

Professores debatedores: Dra. Maria Iraci Souza Costa e Profa. Dra. Dantielli Assumpção 

Garcia (UNIOESTE) 

Apresentador Nome do Trabalho 

8h às 8h20 
Raquel Noronha 

Empoderamento da mulher: uma análise discursiva da “mulher” 

nas questões de igualdade de gênero 

8h20 às 8h40 
Tyara Veriato Chaves A ‘escrita feminina’ e os impasses de dizer uma diferença 

8h40 às 9h 

Gabriella Silveira Hóllas 

Feminismo Islâmico: processos de subjetivação e de 

ressignificação no movimento brasileiro e  

Internacional 

9h às 9h20  Laise Aparecida Diogo 

Vieira 
A cena teatral em uma análise discursiva 

9h20 às 10h Debate dos trabalhos 

 

8h às 10h (CL13): Aquisição de Linguagem 

Professores debatedores: Prof. Dr. Pablo Picasso Faria (UNICAMP) e Profa. Dra. Raquel 

Santana Santos (USP) 

Apresentador Nome do Trabalho 

8h às 8h20 
Thuany Figueiredo 

Discutindo Teoria da Mente de 2ª ordem e linguagem: uma relação 

entre domínios cognitivos 

8h20 às 8h40 
Rafaely Carolina da Cruz A marcação do gênero no processo de aquisição de linguagem 

8h40 às 9h 
Camila Rossetti Vieira 

A estrutura básica da palavra: diferenças individuais na aquisição 

da morfologia 

9h às 9h20 Adelaide Maria Nunes 

Camilo 

A segmentação de palavras entre os séculos XVI e XVIII e a 

aquisição da escrita 

9h20h às 10h Debate dos trabalhos 

  

8h às 10h (CL12): Semântica e Pragmática 

Professores debatedores: Prof. Dr. Thiago Oliveira da Motta Sampaio (UNICAMP) e Prof. 

Dr. Renato Basso (UFSCAR) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20 Taísa Barbosa Robuste Graus de esquematicidade das construções com o verbo ver 
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8h20 às 8h40 

Jorge Luiz F. Lisboa Júnior 

Reavaliando as metáforas conceptuais “posse é origem” e “partes 

são origens” na deriva  

românica ablativo > genitivo 

8h40 às 10h Debate dos trabalhos  

   

10h às 10h30 Coffe Break 

  

10h30 às 12h30 (CL05): Análise do Discurso 

Professores debatedores: Profa. Dra. Suzy Lagazzi (UNICAMP) e Profa. Dra. Dantielli 

Assumpção Garcia (UNIOESTE) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

10h30 às 10h50 
Tamyres Cecília da Silva 

A questão do (mercado de) trabalho nas políticas públicas para o 

ensino médio na atualidade 

10h50 às 11h10 Cidarley Grecco Fernandes 

Coelho 
Discurso em movimento nas ocupações de escola 

11h10 às 11h30 Miriã Costalonga Mac-

Intyer Siqueira 

Posições discursivas dos sujeitos em cenas do filme “Como 

estrelas na terra” 

11h30 às 11h50 Rocheli Regina Predebon 

Silveira 

Movimento Escola sem Partido: discursos de ódio sobre 

professores 

11h50 às 12h30 Debate dos trabalhos 

 

10h30 às 12h30 (CL08): Morfologia, Sintaxe e Linguística Histórica 

Professores debatedores: Prof. Dr. Gabriel de Avila Othero (UFRGS) e Prof. Renato Basso 

(UFSCAR) 

Apresentador Nome do Trabalho 

10h30 às 10h50 
Maurício Resende Uma proposta antilexicalista para a derivação regressiva lexicalista 

10h50 às 11h10 Christine da Silva Pinheiro Ausência de concordância de gênero em construções copulares 

11h10 às 11h30 Shirley Cristina Guedes dos 

Santos 

Propriedades morfossintáticas em cartas pessoais dos séculos XIX 

e XX 

11h30 às 12h30 Debate dos trabalhos 

  

10h30 às 12h30 (CL12): Fonética, Fonologia e Linguística Histórica 

Professores debatedores: Dr. Emilio Pagoto (UNICAMP) e Profa. Dra. Flaviane Romani 

Fernandes (USP) 

Apresentador  Nome do Trabalho 

10h30 às 10h50 Rebecca Andrade da Silva 

Costa 

O ritmo na escrita: implicações prosódicas da oralidade em 

marcações gráficas de textos escolares 

10h50 às 11h10 

Érick Rizzato da Silva 

Interação do plural de –ão e do aumentativo –zão na formação de 

compostos no Português  

brasileiro 

11h10 às 11h30 
Cynthia Tomoe Yano A história do emprego de vírgula do português clássico ao 
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português europeu moderno 

11h30 às 12h30 
Debate dos trabalhos  

  

12h30 às 14h Almoço 

 

14h às 16h  (CL01): Análise do Discurso 

Professores debatedores: Profa. Dra. Caroline M. Schneiders (UFFS) e Profa. Dra. Paula 

Chiaretti (UNIVÁS) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20 André Silva Barbosa O espaço marcado pelo tempo na/da contemporaneidade 

14h20 às 14h40 
Rogério Modesto Discurso, formas da denúncias e fronteiras do social 

14h40 às 15h Gabriel de Oliveira 

Rodrigues 

“Virilitas”: no pornô gay, tamanho (e funcionalidade) é 

documento 

15h às 15h20 Marilda Aparecida 

Lachovski de França 

Entre o silêncio e a falha: o movimento dos corpos no espaço 

urbano na/pela mídia 

15h20 às 16h Debate dos trabalhos 

   

14h às 16h (CL02): Estudos Clássicos 

Professores debatedores: Profa. Dra. Patrícia Prata (UNICAMP) e Prof. Dr. Pedro Paulo 

Funari (UNICAMP)  

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20 Márcio José Cenati O evangelho de Marcos segundo o Códice do Sinai 

14h20 às 14h40 
Marcelo Henrique Barbosa 

de Oliveira 

Natura x ars: uma proposta de análise e cotejo de elementos da 

caracterização do poeta e do  

orador em Pro Archia e De Oratore I de Cícero 

14h40 às 15h Danielle Chagas Lima O vocabulário da uirtus em Tácito: retratos e condutas 

15h às 16h Debate dos trabalhos 

 

14h às 16h (CL05): Fonética e Fonologia 

Professores debatedores: Dr. Francisco Meneses (UNICAMP) e Profa. Dra. Sandra 

Madureira (PUC-SP) 

Apresentador Nome do Trabalho 

14h às 14h20 
Aline de Paula Machado 

Brasildata: um estudo piloto de comparação de locutores em 

simulação experimental forense" 

14h20 às 

14h40 Wellington da Silva 

Correlatos prosódicos da expressão do sarcasmo puro e da ironia 

sarcástica em português 

brasileiro e alemão padrão 

14h40 às 15h 

Beatriz Freire 

Influência do português brasileiro sobre a prosódia do neerlandês 

falado por imigrantes 

holandeses no Brasil 

15h às 16h Debate dos trabalhos 
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16h às 16h30  Coffee Break  

   

16h30 às 18h30 (CL08): Análise do Discurso e Psicanálise 

Professor debatedor: Prof. Dr. Lauro Baldini (UNICAMP)  

Apresentador  Nome do Trabalho  

16h30 às 16h50 Mariana Garcia de Castro 

Alves 
Análise de grafo para a leitura do fundo Michel Pêcheux 

16h50 às 17h10 
Lilian Braga dos Santos 

Non-sens e pas de sens: sobre o sentido e a primazia do simbólico 

em Jacques Lacan 

17h10 às 17h30 
Flavio da Rocha Benayon 

Alguns objetos divididos como espaços singulares de confronto 

em configurações específicas da formação social 

17h30 às 

18h30 

Debate dos trabalhos 

   

16h30 às 18h30 (CL06): Sociolinguística e Dialetologia 

Professores debatedores: Prof. Dr. Emílio Pagotto (UNICAMP) e Prof. Dr. Ronald Beline 

Mendes (USP) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

16h30 às 16h50 Joana Gomes dos Santos 

Figuereido 

Produção e percepção sobre a expressão do modo imperativo nas 

cidades de Feira de Santana e Campinas 

16h50 às 17h10 

Emerson Santos de Souza 

O que é que a baiana (não) tem?: uma análise da fala de migrantes 

baianos no estado de São  

Paulo 

17h10 às 17h30 Roberta Vieira Fávaro 

Günther 
Interação online e oralidade nos blogs de viagem 

17h30 às 

18h30 

Debate dos trabalhos 

 

16h30 às 18h30 (CL04): Estudos Clássicos 

Professores debatedores: Profa. Dra. Carol Martins da Rocha (UFJF) e Dr. 

Matheus Clemente de Pietro 

Apresentador  Nome do Trabalho  

16h30 às 16h50 
Isabella de Oliveira 

O estilo senequiano nas Epístolas Morais a Lucílio: 

particularidades, divergências e diálogos 

16h50 às 17h10 
Lívia Mendes Pereira 

A paródia como releitura dos cânones da literatura latina no 

Satyricon, de Petrônio 

17h10 às 

17h30 Laís Scodeler dos Santos Autotextualidade em Tristes e Pônticas de Ovídio 

17h30 às 

18h30 

Debate dos trabalhos 

   

18h30 às 19h Coffee Break  
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19h 

 

Anfiteatro do IEL: Conferência de Abertura 

 

   

  

TERCEIRO DIA (08/11/2017) 

  

Horários                                                                         Mesas 

  

8h às 10h  (CL13): Análise do Discurso 

Professores debatedores: Dr. Fábio Ramos (UNICAMP) e Prof. Dr. Sírio Possenti 

(UNICAMP)  

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20  
Andréa de Rezende 

Arantes Furtado  

Januário Garcia Leal - o lendário vingador mineiro (re)construído 

nas diversas vozes no  

documentário O Sete Orelhas: Herói Bandido 

8h20 às 8h40  Liliane Souza dos Anjos Cenas de pacificação no espaço equívoco da favela 

8h40 às 9h 
Livia Dias de Azevedo 

O Discurso sobre clima do Nordeste: análise de uma questão do 

vestibular da Unicamp 

9h às 10h  Debate dos trabalhos 

   

8h às 10h  (CL12): Semântica e Pragmática 

Professores debatedores: Dra. Thalita Souza-Cruz e Prof. Dr. Gabriel L. dos Santos (IFSP) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20  
Eduardo Santos de 

Oliveira 

Quem é criminoso? Um estudo sobre palavras que nomeiam 

sujeitos tomados como suspeitos ou praticantes de crimes em 

matérias jornalísticas 

8h20 às 8h40 
Danilo Brandão de Lima Irmãos e manos: identidades e sentidos na história da língua 

8h40 às 9h  

Miresnei Bomfim de 

Oliveira 

Análise do funcionamento semântico-enunciativo na designação 

das palavras privacidade,  

neutralidade e liberdade presentes no Marco Civil Regulatório da 

Internet 

9h às 10h Debate dos trabalhos 

  

8h às 10h  (CL11): Linguística Textual 

 Professores debatedores: Profa. Dra. Vivian Cristina Rio Stella (PUC-SP) e Profa. Dra. 

Vanda Elias (UNIFESP-SP) 

 Apresentador  Nome do Trabalho 

8h às 8h20  Ana Cecília Almeida 

Accetturi 

Gênero televisivo e atores sociais: um estudo sobre os programas 

Conexões Urbanas e Manos e Minas 

8h20 às 8h40 
Taize Grotto de Oliveira Construção textual opinativa 
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8h40 às 9h  

Emanuel José dos Santos 

A construção da unidade temática: uma análise tópica do catálogo 

de exposição temporária  

Vermeer: mulher de azul lendo uma carta 

9h às 9h20 
Beatriz Teixeira Fiquer Camões nas crônicas de Drummond 

9h20 às 10h Debate dos trabalhos 

 

10h às 10h30  Coffee Break  

   

10h30 às 

12h30 

(CL13): Neurolinguística e Análise do Discurso 

Professores debatedores: Profa. Dra. Fernanda Maria Pereira Freire (UNICAMP) Profa. 

Dra. Fernanda M. da Cruz (UNIFESP) 

Apresentador  Nome do Trabalho 

10h30 às 

10h50 
Larissa Picinato 

Mazuchelli 

Linguagem, Envelhecimento e a Dificuldade de Encontrar 

Palavras: análise preliminar à luz da  

Neurolinguística 

10h50 às 11h10 

Elivélton Assis Krümmel 

A memória coletiva: um percurso de análise sobre a história nos 

discursos de sujeitos idosos 

11h10 às 11h30 Diana Michaela Amaral 

Boccato 

Paralexia: compreendendo o fenômeno a partir de um estudo de 

caso no contexto das afasias 

11h30 às 11h50 
Bruna Leite Garcia 

Neurolinguística Discursiva e Gramática Gerativa: uma relação 

possível? 

11h50 às 

12h30 

Debate dos trabalhos 

  
 

10h30 às 12h30 (CL10): Estudos Clássicos 

Professores debatedores: Prof. Dr. Guilherme Gontijo Flores (UFPR) e Prof. Dr. Rodrigo 

Tadeu Gonçalves (UFPR) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

10h30 às 10h50 Aline da Silva Lazaro 

Bragion 
Humor e metalinguagem no prólogo de Andria 

10h50 às 11h10 Sônia Aparecida dos 

Santos 

Entre lararia e oratórios: a representação da religiosidade em 

Plauto e Suassuna 

11h10 às 11h30 
Michel Mendes 

De institutione musica e seu contexto: um olhar romano tardio 

sobre a música 

11h30 às 

12h30 

Debate dos trabalhos 

 

10h30 às 

12h30 

(CL08): Análise do Discurso 

Professores debatedores: Dr. Fábio Ramos (UNICAMP) e Prof. Dr. Márcio Antônio Gatti 

(UFSCar) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

10h30 às 

10h50 Filipo Pires Figueira 

Para uma teoria discursiva da paródia: os limites do discurso 

parodista nas desnotícias do The 

Piauí Herald 
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10h50 às 11h10 
Romulo Santana Osthues 

(Não) Sou palhaço: efeitos de sentidos do nariz vermelho em 

protestos de rua no Brasil 

11h10 às 

12h30 

Debate dos trabalhos 

   

12h30 às 14h  Almoço  

   

14h às 16h (CL11): Neurolinguística e Psicanálise 

Professores debatedores: Profa. Dra. Patricia Aquino (UNICAMP) e Dra. Paloma Navarro  

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20 
Ana Carolina Prisco 

Sobre a complexidade envolvida no diagnóstico precoce de 

autismo: uma questão de linguagem 

14h20 às 14h40 Isabella de Cássia Netto 

Moutinho 

Contribuições da Neurolinguística Discursiva para a formação de 

professores 

14h40 às 15h 
Betina Rezze Barthelson A interlocução e a aprendizagem da leitura e da escrita 

15h às 16h Debate dos trabalhos 

   

14h às 16h (CL10): Análise do Discurso 

Professores debatedores: Dr. Guilherme Adorno (UNICAMP) e Profa. Dra. Fabiana Borges 

(Centro Universitário Moura Lacerda) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20 
Wellton da Silva 

Práticas discursivas da mídia impressa neopentecostal sobre o 

gênero e a sexualidade 

14h20 às 14h40 

Bianca Cavichia Desidério 

O espaço nos processos discursivos de subjetivação do sujeito 

brasiguaio: o(s) sentido(s) 

da fronteira 

14h40 às 15h 
Mariana da Silva Vita 

Discurso sobre pornografia: censura e liberdade de expressão nos 

Estados Unidos 

15h20 às 15h40 Mirielly Ferraça Jardim Itatinga: as fronteiras discursivas do urbano 

15h40 às 16h Debate dos trabalhos 

 

14h às 16h (CL08): Línguas Indígenas 

Professores debatedores: Profa. Dra. Zoraide dos Anjos Vieira (UFRR) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20 Paulo Henrique da S. 

Pereira de Felipe 
Aspectos iniciais da fonologia do Mehináku (Arawak) 

14h40 às 15h Jackeline Do Carmo 

Ferreira 

Estudo lexical inicial da língua Mehináku: uma proposta de 

dicionário bilíngue 

15h às 15h20 Mariany de Alencar Couto Evidencialidade em Kadiwéu 

15h20 às 

15h40 
Fernanda Costa Isack Termos de partes do corpo em línguas naturais 

15h40 às 16h Debate dos trabalhos 



24 

 

 

16h às 16h30 Coffee Break  

  

16h30 às 

18h30 

(CL12): História das Ideias Linguísticas 

Professores debatedores: Profa. Dra. Ana Claudia F. Ferreira (UNICAMP) Profa. Dra. 

Juciele Dias (UNIVÁS) 

Apresentador  Nome do Trabalho 

16h30 às 

16h50 
Vinícius Massad Castro 

As formalizações ducrotianas: versões de uma relação entre lógica 

e linguística na enunciação 

16h50 às 

17h10 Stefania Montes Henriques 

F. de Saussure e seus contemporâneos: semelhanças e diferenças 

no estudo das lendas  

germânicas 

17h10 às 

17h30 
Maurício Bilião Mattoso Camara nos Cursos de Letras do Rio Grande do Sul 

17h30 às 

17h50 
Micaela Pafume Coelho Saussure entre a língua e as línguas: a questão da identidade 

17h50 às 

18h30 

Debate dos trabalhos 

   

18h30 às 19h Coffee Break  

   

19h  Anfiteatro do IEL: Conferência de Encerramento 

 

 

 

 
  

XXIII SETA- Seminário de Teses em Andamento – 06 a 08 de novembro de 2017 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

 

Cronograma de Apresentações 

      TEORIA E HISTÓRIA LITERÁRIA 

                                        

SEGUNDO DIA (07/11/2017) 

 

Horários Mesas 

8h às 10h  (CL03): Crítica Literária e Periódicos 

Professor debatedor: Prof. Dr. Ricardo Gaiotto de Moraes (PUC-Campinas) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20  Andreia Aredes  Paulo Rónai entre textos e paratextos: os prefácios como um 

espaço da crítica literária 

8h20 às 8h40  Raquel Machado Galvão  A crítica jornalística de Ana Cristina Cesar 
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         8h40 às 9h        Bianca Ferraz 

Bitencourt  

Da polêmica à consagração: o percurso do Rascunho 

9h às 10h Debate dos trabalhos 

 

8h às 10h       (CL04): Poesia Brasileira dos Séculos XX e XXI 

      Professores debatedores: Profa. Dra. Viviana Bosi (FFLCH/USP) e Prof. Dr. Tiago 

Guilherme Pinheiro (PósDoc IEL/UNICAMP)  

Apresentador Nome do trabalho 

8h às 8h20         Milena Wanderley        Hilda Hilst de 1949 a 1959: diálogo e ressignificação 

8h20 às 8h40        Júlia Maria Terra 

Mariano 

"Lírica, bíblica e existencial": uma leitura de Miserere, de Adélia 

Prado 

8h40 às 9h        Gianni Paula de Mello A consciência do tempo no reflexo do espelho: uma rota de análise 

para Lar, e Dever 

9h às 9h20 Maura Voltarelli Roque Uma poética da Ninfa: aparições, intermitências, convulsões 

9h20 às 10h       Debate dos trabalhos 

 

10h às 10h30 C    Coffee Break 

  

10h30 às 12h30 (CL11): Teatro: Questões Formais e Esfera Social 

Professora debatedora: Profa. Dra. Larissa Neves Catalão (IA/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do trabalho 

10h30 às 10h50       Renata Romero 

Geraldes 

O Filho Bastardo de Arthur Rodrigues Rocha e o Abolicionismo 

no século XIX 

       10h50 às 

11h10 

      Marina Trevisoli 

Gervino 

Ruptura da tradição em D. João e a Máscara  

11h10 às 11h30       Esther Marinho Santana        O sacrifício na dramaturgia de Edward Albee  

11h30 às 12h30 Debate dos trabalhos 

 

10h30 às 12h30 (CL10): Literatura e Outras Artes 

Professoras debatedoras: Profa. Dra. Maria de Fátima Morethy Couto (IA/UNICAMP) e Profa. 

Dra. Viviana Bosi (FFLCH/USP)  

Apresentador  Nome do Trabalho 

10h30 às 10h50 Annelise Estrella Galeazzi Literatura na obra de Hélio Oiticica 

10h50 às 11h10 Rodrigo Simon de Moraes Estética e poética nos contos inéditos de Ricardo Guilherme 

Dicke 

11h10 às 11h30 Renan Augusto F. 

Bolognin 

Literatura brasileira contemporânea e fotografias 

11h30 às 11h50 Thais Meirelles Parelli  A poética de L’après-midi d’un faune: dos versos aos palcos  

11h50 às 12h30 Debate dos trabalhos 

 

   10h30 às       (CL13): Vertentes do Modernismo Brasileiro 
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12h30       Professores debatedores: Prof. Dr. Carlos Eduardo O. Berriel (IEL/UNICAMP) e Prof. Dr. 

Luís G. Bueno de Camargo (UFPR) 

Apresentador Nome do trabalho 

10h30 às 10h50       Rodrigo Octávio A. B. 

Cardoso 

Antropofagia, Corpo e Espírito: Estética, política e negociações 

discursivas na Revista de Antropofagia 

10h50 às 11h10       Thiago de Melo 

Barbosa 

A tradição poética nacional e as (re)visões críticas de Haroldo de 

Campos 

11h10 às 11h30       Nina Borges Amaral Bernardo Élis: regionalista e modernista 

11h30 às 12h30        Debate dos trabalhos 

  

12h30 às 14h Almoço 

 

14h às 16h  (CL14): Práticas de Leitura no Século XIX 

Professores debatedores:  Profa. Dra. Orna M. Levin (IEL/UNICAMP) e Prof. Dr. Jefferson 

Cano (IEL/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do trabalho 

14h às 14h20       Larissa de Assumpção  A leitura de romances pela realeza: menções a obras ficcionais nas 

cartas e diários das famílias imperiais do Brasil e da Rússia 

14h20 às 14h40 Be  Beatriz Gabrielli  A recepção dos romances na imprensa periódica francesa entre 

1836 e 1850 

14h40 às 15h       Caique Franchetto As repúblicas românticas: práticas, intenções e instituições da 

cultura letrada na província paulista do século XIX 

   15h às 15h20 William de Oliveira 

Tognolo  

Leilões de livros na capital imperial entre 1836-1868 – um 

mercado paralelo 

15h20 às 16h Debate dos trabalhos 

   

14h às 16h (CL13): África e Brasil: Literatura, Cultura e Sociedade  

Professoras debatedoras:  Profa. Dra. Suzi Frankl Sperber (IEL/UNICAMP) e Profa. Dra. 

Rejane Vecchia da Rocha e Silva (FFLCH/USP) 

Apresentador  Nome do trabalho  

14h às14h20 Natasha Magno F. dos 

Santos 

Os fantasmas e o cenário pós-colonial em O Último voo do 

flamingo, de Mia Couto 

14h20 às 14h40 Eliseu Pereira Couto A Cantoria de São Gabriel: relações entre cultura popular, 

educação não-formal, e educação escolar  

14h40 às 16h Debate dos trabalhos 

 

14h às 16h (CL12): Literatura Italiana 

Professor debatedor: Prof. Dr. Mauricio Santana Dias (FFLCH/USP)  

Apresentador  Nome do trabalho 

14h às14h20 Débora Berté  A mulher, a memória e o motivo da jornada nas Rimas à Pedra de 

Dante Alighieri  

14h20 às 14h40 Priscila Linhares Velloni A natureza em foco nas observações de Palomar 

14h40 às 15h Cláudia Tavares Alves  Pasolini em jornais: intervenções de um escritor polemista 
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15h às 16h Debate dos trabalhos 

   

16h às 16h30  Coffee Break  

   

16h30 às 18h30 (CL14): Poesia Brasileira dos Séculos XIX, XX e XXI 

Professores debatedores: Profa. Dra. Orna M. Levin (IEL/UNICAMP) e Prof. Dr. Eduardo 

Sterzi (IEL/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do trabalho 

16h30 às 16h50 Rebeca Aparecida Mega Vozes d’América (1864), de Fagundes Varella: diálogos com a 

vivência romântica da Natureza  

16h50 às 17h10 Lucas Bezerra Facó O sonho e o pensamento: a poética inicial de João Cabral de Melo 

Neto 

17h10 às 17h30 Fernando Ulisses M. 

Serafim 

“Fala esquisita”, “esquisita crise”: expressões de uma crise de 

verso em Paulo Henriques Britto 

17h30 às 17h50 Juliana Gonçalves 

Bratfisch 

O retorno do real na poesia contemporânea brasileira 

  17h50 às 

18h30 

      Debate dos trabalhos 

 

      16h30 às 

18h30 

      (CL12): Literatura Comparada e América Latina 

Professora debatedora: Profa. Dra. Ana Cecilia Arias Olmos (FFLCH/USP) 

Apresentador Nome do trabalho 

16h30 às 16h50       Eduardo Andres M. 

Toro  

A vida privada das cartas: Correspondência entre Antonio 

Candido e Ángel Rama 

16h50 às 17h10       Palmireno Couto M. 

Neto 

O arco de Homero: épico, literatura e cinema na obra de Borges 

   17h10 às 17h30       Yvonne Ortis Moran Diálogos entre Sicília e Comala: os rumores em Conversazione in 

Sicilia, de Elio Vittorini, e Pedro Páramo, de Juan Rulfo 

17h30 às 18h30       Debate dos trabalhos 

   

18h30 às 19h Coffee Break  

   

 

19h  

 

Auditório do IEL: Conferência de Abertura 

 

   

  

TERCEIRO DIA (08/11/2017) 

  10h30 às 

12h30  

 

 

      (CL12): Literatura Brasileira, Memória e Testemunho 

      Professor debatedor: Prof. Dr. Francisco Foot Hardman (IEL/UNICAMP)  

Apresentador Nome do Trabalho 

           10h30 às Liniane Haag Brum  O documentário (auto)biográfico como arquivo da ditadura 
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10h50  brasileira: Diário de uma busca, Os dias com ele e Mariguella 

     10h50 às 

11h10 

Lua Gill da Cruz O luto e a luta: resistir na literatura pós-ditatorial 

           11h10 às 

11h30 

Alan Osmo O testemunho do massacre do Carandiru feito pelos Racionais 

MC’s 

           11h30 às 

12h30  

      Debate dos trabalhos 

 

10h30 às 12h30 (CL06): Prosa Brasileira do Século XX 

Professor debatedor: Prof. Dr. Luís G. Bueno de Camargo (UFPR) 

Apresentador  Nome do Trabalho 

10h30 às10h50 Bruno Ricardo da Silva A metrópole, o moderno e o primitivo (Os antípodas e a Nação) 

10h50 às 11h10 Clarissa Catarina B. 

Marchelli 

Corpo de Baile, de Guimarães Rosa: um ciclo vital sobre o erro e 

o amor 

11h10 às 11h30 Marcos Paulo T. Pereira A sedução de Caetana: o feminino e o selvagem na Morte 

sertaneja 

11h30 às 11h50 Lígia Wanping Xiong Uma linguagem não dita: o silêncio em Vidas Secas de Graciliano 

Ramos 

 11h50 às 

12h30 

Debate dos trabalhos 

   

12h30 às 14h  Almoço  

   

14h às 16h (CL01): Escritas de Si e Alteridade  

Professor debatedor: Prof. Dr. Márcio Seligmann-Silva (IEL/UNICAMP)  

Apresentador  Nome do Trabalho   

14h às 14h20 Adriana Marcon  Homens de palavra: os diários de José Saramago e de Ernesto 

Sabato 

 

14h20 às 14h40 Mirian Gado Fernandes 

Costa  

Escrever para viver 

14h40 às 15h Thiago Leonello 

Andreuzzi 

Criando monstros: Frankenstein e a recepção da obra – os 

conceitos entrelaçados de “monstro” e “Frankenstein” 

15h às 15h20 Rodrigo Marcelo C. 

Ramos 

Tradução comentada de La communauté désavouée, de Jean-Luc 

Nancy 

15h20 às 16h Debate dos trabalhos 

 

14h às 16h 

 

(CL02): Engajamentos Literários 

P    Professora debatedora:  Profa. Dra. Daniela Birman (IEL/UNICAMP) 

Apresentador Nome do trabalho 

14h às 14h20 Daniel Machado V. A militância literária de Lima Barreto nas crônicas da revista 
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Carneiro Careta 

14h20 às 14h40 Jaqueline Borges de 

Queiroz 

Realismo e engajamento literário em Erico Verissimo 

14h40 às 15h Paulo Serber F. de Mello  Emmanuel Bove: mergulhando as penas nas trevas do presente 

15h às 16h        Debate dos trabalhos 

 

14h às 16h (CL14): Literaturas Contemporâneas em Prosa 

Professores debatedores: Prof. Dr. Francisco Foot Hardman (IEL/UNICAMP) e Prof. Dr. Tiago 

Guilherme Pinheiro (PósDoc IEL/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do Trabalho 

14h às 14h20 Cristiano Rodrigues 

Batista 

Ainda resta uma ponte em ruínas sobre o abismo: exílio e deriva 

na obra de João Gilberto Noll e Roberto Bolaño 

14h20 às 14h40        Jaqueline Castilho 

Machuca 

       João Gilberto Noll pós-moderno? 

14h40 às 15h        Juliana Morais Belo   O último romance neorrealista: Levantado do chão e a figuração 

do povo e da terra 

15h às 16h Debate dos trabalhos 

 

16h às 16h30 Coffee Break  

  

16h30 às 18h30 (CL11): Reflexões Sobre a Forma Romanesca  

Professor debatedor: Prof. Dr. Márcio Seligmann-Silva (IEL/UNICAMP) 

Apresentador  Nome do Trabalho 

16h30 às 16h50 Luana S. Faria da Costa Irmandade histórica: o realismo de José e seus irmãos 

16h50 às 17h10        Renan Salmistraro        A hipótese de crise do romance 

17h10 às 18h30 Debate dos trabalhos 

 

16h30 às 18h30 (CL08): Literatura e Religiosidade  

Professores debatedores:  Prof. Dr. Alexandre S. Carneiro (IEL/UNICAMP) e Prof. Dr. João 

Cesário Leonel Ferreira (Mackenzie) 

Apresentador  Nome do Trabalho 

16h30 às 16h50 Aline Fernanda F. de 

Andrade 

A poesia satírica de Bocage: uma reflexão sobre a moral e a ética 

religiosa 

16h50 às 17h10 Rayanara Karenina V. 

Correia  

Aspectos retóricos e poéticos em sermões de Jonathan Edwards: 

Uma análise selecionada de Caridade e Seus Frutos 

17h10 às 18h30 Debate dos trabalhos 

   

18h30 às 19h Coffee Break  
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19h  

 

Auditório do IEL: Conferência de Encerramento 

 

 

XXIII SETA- Seminário de Teses em Andamento- de 06 a 08 de novembro de 2017 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

  

Cronograma de Apresentações          

LINGUÍSTICA APLICADA 

 

                                       

SEGUNDO DIA (07/11/2017) 

 

Horários  Mesas 

8h às 10h 8h às 10h 

Professores debatedores: Érica Lima (IEL) e Vanessa Chiconeli de Castro (Pós-doc - IEL) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20 Juliana Aparecida Gimenes Personagens femininas de Machado de Assis em tradução 

para o espanhol 

8h às 8h40 Marylin Lima Guimarães 

Firmino 

Traduzir ficção: a nota do tradutor em discussão 

8h40 às 9h Regina Faria de Queiroz  I promessi sposi, do livro à tela: questões de gênero e 

percursos históricos na releitura da personagem Lucia 

Mondella 

9h às 10h Debate dos trabalhos 

  

8h às 10h (CL02): Ensino de Língua Materna: Ensino Médio  

Professores debatedores: Roxane Rojo (IEL) e Raquel Fiad (IEL) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20 Débora Cristina do Nascimento 

Ferreira 

Português no Ensino Médio: tensões, finalidades e 

identidades constitutivas do trabalho docente  

8h20 às 8h40 Natália Franzoni de Oliveira  Práticas de leitura e escrita no ensino de língua materna na 

educação profissional técnica de nível médio: um estudo de 

caso na cidade de Campinas (SP) 

8h40 às 9h Marília Araújo Fernandes Dias  Práticas de análise linguística no ensino de língua materna: 

espaço para ampliação de competências discursivas 

9h às 9h20 Diego Pereira da Silva   O agenciamento do saber literário no ensino médio: 

implicações pedagógicas e desafios curriculares 
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9h20 às 10h Debate dos trabalhos 

  

10h às 10h30 Coffee Break 

 

10h30 às 12h30  (CL14): Tradução e Poesia 

Professores debatedores: Vanessa Chiconeli de Castro (Pós-doc - IEL) e Ana Schäffer (Pós-doc 

– IEL/Unasp) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

10h30 às 10h50 Eliane Aparecida Zucculin 

Nucci  

Divina Comédia em português - traduções em comparação 

10h50 às 11h10 Yu Pin Fang  As traduções de poesia clássica chinesa no Brasil: estudo, 

análise, comparação e nova proposta de tradução 

11h10 às 11h30 Júlia Gomes de Alencar  Tradução e alteridade: um estudo de In This Life, de Michael 

O’loughlin 

11h30 às 12h30 Debate dos trabalhos 

  

10h30 às 12h30 (CL01):  Linguagens, Culturas e Identidades I  

Professores debatedores: Lucas Piter Alves Costa (UFSM)  

Apresentador  Nome do Trabalho  

10h30 às 10h50 Diogo Rossi Ambiel Facini   O sim do silêncio: uma reflexão sobre a obra de Charles 

Chaplin 

10h50 às 11h10 Henrique Cintra Santos A transnacionalização da cultura dos Ballrooms 

11h10 às 11h30 Vitor Hugo Haidar da Silva Maloqueiros e Sofredores - Os Gaviões da Fiel Torcida: 

memória, identidade e resistência 

11h30 às 12h30 Debate dos trabalhos 

 

10h30 às 12h30  (CL04): Ensino Aprendizagem de Língua Materna 

 Professores debatedores: Raquel Fiad (IEL) e Juliana Silva Passos (UFPR)  

Apresentador Nome do Trabalho 

10h30 às 10h50 Kátia Lomba Bräkling A prática de revisão de textos nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental: uma ação didática colaborativa em análise 
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10h50 às 11h10 Juliana Vegas Chinaglia Multiletramentos e novos letramentos para o Ensino Médio: 

sequência didática gamificada em gêneros científicos e de 

divulgação científica 

11h10 às 11h30 Camila de Castro Castilho Multiletramentos e recursos didáticos: narrativa transmídia e 

gamificação 

11h30 às 11h50 Guilherme Vilarinho Scarel Letramento literário: expressões identitárias 

11h50 às 12h30 Debate dos trabalhos 

 

12h30 às 14h Almoço 

  

14h às 16h  (CL11): Tradução e Literatura II 

Professores debatedores: Eliane Azzari (Puccamp) e Eliane Righi (Puccamp) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às14h20 Stephanie Nicole  Tradução de mangá 

 14h20 às 14h40 Xinwei Zhou  A influência da ideologia na tradução do Viver de Yu Hua 

de chinês para o português 

14h40 às 15h Shellen Grace de Almeida da 

Silva  

Repensando a Tradução Literária em contextos distintos: 

Theodore Boone - Kid Lawyer, de John Grisham, na 

tradução brasileira e portuguesa  

15h às 16h Debate dos trabalhos 

  

14h às 16h (CL10): PLE/PLA I 

Professores debatedores: Ana Cecília (IEL) e Elias Ribeiro da Silva (UNIFAL) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20   

14h20 às 14h40 Zhulizi Bahetibieke  Políticas de promoção do mandarim e do português: 

diferenças entre a China e o Brasil 

14h40 às 15h Daniel dos Santos  O Facebook como recurso na formação contínua de 

professores de Português Língua Estrangeira contínua na 

contemporaneidade 

15h às 16h Debate dos trabalhos 

  

16h00 às 16h30  Coffee Break  

  

16h30 às 18h30 (CL11): Linguagem e Tecnologias I 

Professores debatedores: Osvaldo Succi (Unimep)  
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Apresentador  Nome do Trabalho  

16h30 às 16h50 Laís Zago Nogueira Novas possibilidades de aprendizagem via avaliação 

colaborativa de redações na plataforma virtual Mundo Edu 

16h50 às 17h10 Ana Alice dos Passos Gargioni  Performatizações de indianidade na Internet 

17h10 às 18h30 Debate dos trabalhos 

  

16h30 às 18h30 (CL07): PLE/ PLA II 

Professores debatedores: Marilda Cavalcanti (IEL) e Elias Ribeiro da Silva (UNIFAL)  

Apresentador  Nome do Trabalho  

16h30 às 16h50 Tiêgo Ramon dos Santos 

Alencar  

Alunos estrangeiros do convênio PEC - G em uma 

universidade pública da região norte do Brasil: narrando 

territorializações a partir das margens 

16h50 às 17h10 Helena Regina Esteves de 

Camargo  

Verticalidades e horizontalidades das políticas públicas de 

acolhimento voltadas aos deslocados forçados: protocolo 

para políticas de ensino de português como língua de 

acolhimento (PLAc)  

17h10 às 17h30 Gabriel Vinícius Dangió  Narrando o programa emergencial Pró-Haiti: análise sobre 

suas políticas de acolhimento e políticas linguísticas 

17h30 às 18h30 Debate dos trabalhos 

  

18h30 às 19h Coffee Break  

  

19h  Anfiteatro do IEL (Pavilhão superior das salas de pós-graduação): Conferência de Abertura 

 

 

 

TERCEIRO DIA (08/11/2017) 

Horários  Mesas 

8h às 10h (CL10): Tradução e contemporaneidade 

Professores debatedores: Cynthia Costa (UNIMEP) e Luís Fernando Protásio (Dr. LA-IEL) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

8h às 8h20   Samira Spolidorio  Ensino de tradução em cursos de graduação: reflexões 

iniciais sobre o papel da universidade 

8h20 às 8h40   Tamara Carneiro  Traduzir “do zero”: quando a língua não é mais necessária 

8h40 às 9h  Marcelo Vitor de Souza Moreira  Os desdobramentos do Funcionalismo alemão no Brasil 

9h às 10h Debate dos trabalhos 
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8h às 10h  (CL08): Linguagens, Culturas e Identidades III 

 Professores debatedores: Teca Maher (IEL) e Aryane Santos Nogueira (FE) 

Apresentador Nome do trabalho 

8h às 8h20 Tiago Pellim Repensando o papel do ensino de inglês na educação técnica 

8h20 às 8h40 Renan Kenji Sales Hayashi Identidade e identificação: o caso do professor de japonês 

8h40 às 10h Debate dos trabalhos 

 

10h às 10h30  Coffee Break  

 

10h30 às 12h30 (CL14):  Letramentos Acadêmicos 

Professores debatedores:  Flávia Sordi (UNIFAL) e Sônia Daros (UNIMEP)  

Apresentador  Nome do Trabalho   

10h30 às 10h50 Larissa Giacometti Paris Letramentos acadêmicos na UNICAMP: uma análise da 

escrita científico-acadêmica na pós-graduação 

10h50 às 11h10 Luisa Ianhes Moyses Uma análise da produção textual dos gêneros 

argumentativos na disciplina Leitura e Escrita de textos 

acadêmicos, do curso ProFIS - UNICAMP 

11h10 às 11h30 Sônia Moreira Coutinho As práticas de leitura e a formação de leitores nos cursos de 

licenciatura da Universidade Estadual de Feira de Santana 

11h30 às 11h50 Gabriela Guizalberti Garcia A carta como gênero acadêmico: como ocorre a transição 

entre formalidade e informalidade? 

11h50 à 12h30 Debate dos trabalhos 

 

10h30 às 12h30 (CL04): Tecnologia e Educação 

Professores debatedores: Cláudia Hilsdorf (IEL) e Maria Victoria Guinle Vivacqua (CEL) 

Apresentador Nome do trabalho 

10h30 às 10h50 Luana de França Perondi 

Khatchadourian  

Smartphones em sala de aula de língua inglesa na escola 

pública de periferia: um ator (re)mediador 

10h50 às 11h10 Luana Moro  Treinamento linguístico de software na pós-edição de 

transcrição e tradução automática em cursos de educação a 

distância  

11h10 às 11h30 Andrea Cristina Bombonati 

Lopes  

O lugar do professor e as novas tecnologias: deslocamentos e 

ressignificações 
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11h30 às 11h50 Katia Sayuri Fujisawa  Práticas juvenis nas mídias sociais digitais: decorrências para 

o ensino de línguas 

11h50 às 12h30 Debate dos trabalhos 

  

10h30 às 12h30  (CL03): Tradução e Tecnologia 

Professores Debatedores:  Cynthia Costa (UNIMEP) e Érika Stupiello (Unesp) 

Apresentador Nome do Trabalho 

10h30 às 10h50 Mariana Ormenese Dias  Tradutor(a) in memoriam: uso de memórias de tradução 

10h50 às 11h10 Caroline Rodovalho Boriolo Fansubbing e legendagem em How I Met Your Mother: É 

para rir ou chorar? 

11h10 às 11h30 Giulia Sanches Bassani  "Acervo de gifs e imagens chiques": um estudo das 

traduções livres do grupo do Facebook 

11h30 às 12h30 Debate dos trabalhos 

 

12h30 às 14h  Almoço  

  

14h às 16h (CL13): Linguagens, Culturas e Identidades II 

Professores debatedores: Daniela Palma (IEL) e Vânia Guerra (UFMS) 

Apresentador  Nome do Trabalho  

14h às 14h20 Thaís Tiemi da Silva Yamasaki  Escritura (in)fame: sinthoma e resistência no Quarto de 

despejo de Carolina Maria de Jesus  

14h20 às 14h40 Giulia Mendes Gambassi  Vozes aprisionadas: análise discursiva de dizeres de jovens 

mulheres em conflito com a lei 

14h40 às 15h Talitha de Lima Paratela  Bullying, didática e lúdico: desvelando relações discursivas 

na escola 

15h às 15h20 Thais Caroline Alves  A vida por um fio: no limi(t)ar de um acontecimento 

15h20 às 16h Debate dos trabalhos 

 

14h às 16h (CL12): Linguagem e Tecnologias II 

Professores debatedores: Flávia Sordi (UNIFAL) 

Apresentador Nome do trabalho 

14h às 14h20 Luciene Maria Garbuio  Percursos individuais de busca de informação na internet: 

um estudo no ensino superior de tecnologia da informação 
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14h20 às 14h40 Nayara Natalia de Barros  Curadoria como operação subjacente à expressão 

auto/biográfica no Facebook 

14h40 às 15h Regiane da Silva Macedo Lima Percursos de navegação e leitura por alunos do Ensino Médio 

público 

15h às 16h Debate dos trabalhos 

  

14h às 16h (CL07): Formação de professores 

Professores Debatedores: Márcia Mendonça (IEL) e Jacqueline Barbosa (IEL) 

Apresentadores Nome do Trabalho 

14h às 14h20 Francieli Aparecida Dias   Multiletramentos na escola: um estudo sobre a formação de 

professores entre as práticas de leitura e de escrita na 

contemporaneidade 

14h20 às 14h40 Andreza Roberta Rocha  A ética e o ensino de língua materna: constituição de 

representações para e por professores 

14h40 às 15h Aline Fernanda Fabricio de 

Andrade 

A vulgarização da teoria de Mikhail Bakhtin. Uma análise dos 

gêneros discursivos a partir do Caderno do Professor, material 

elaborado pela Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo. 

15h às 16h Debate dos trabalhos 

 

16h às 16h30 Coffee Break  

 

16h30 às 18h30 (CL06): Linguagens, Culturas e Identidades IV 

Professores debatedores: Daniela Palma (IEL) e Jackeline Rodrigues Mendes (FE)  

Apresentador  Nome do Trabalho 

16h30 às 16h50  Naiara Siqueira Silva A educação linguística de filhos de imigrantes bolivianos: 

um estudo de caso em uma instituição de Educação Infantil 

da Rede Pública no Município de Carapicuíba, Região 

Metropolitana de São Paulo. 

16h50 às 17h10 Ályda Henrietta Zomer As ideologias e as políticas linguísticas na colônia holandesa 

de Arapoti/PR: um olhar para as práticas de letramento 

locais 

17h10 às 18h30 Debate dos trabalhos 
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16h30 às 18h30 (CL05): Linguagem e Tecnologias III 

Professores debatedores: Guilherme Kawachi (CEL) e Carlos José Lírio (USP/Unifesp) 

Apresentador Nome do trabalho 

16h30 às 16h50 Mariana Junia Gouvea dos 

Santos  

Desdobramentos transmidiáticos da Bíblia como texto 

literário em animações no website “The Bible Project” 

16h50 às 17h10 Lisa Paula Reis Branquinho  Multiletramentos e espiritualidade - um estudo de caso dos 

exercícios espirituais online 

17h10 às 17h30 Roziane Keila Grando Estratégias publicitárias e representações de estereótipos por 

meio de leitura multimodal 

17h30 às 18h30 Debate dos trabalhos 

 

16h30 às 18h30 (CL04): Ensino Aprendizagem de LE 

Professores debatedores:  Cláudia Hilsdorf (IEL) e Patrícia Aquino (CEL) 

Apresentador Nome do Trabalho 

16h30 às 16h50 Maristella Gabardo Acercamentos sobre o letramento digital nas aulas de língua 

estrangeira. Uma mera questão de gênero? 

16h50 às 17h10 Danielle Coelho Lins Aplicação de estratégias de ensino de LE/L2 no processo de 

ensino e aprendizagem do português escrito como segunda 

língua para surdos (PL2S) 

17h10 às 18h30 Debate dos trabalhos 

  

18h30 às 19h Coffee Break  

  

19h Anfiteatro do IEL: Conferência de Encerramento 
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Comissão Organizadora 
 
Fazem parte da comissão organizadora desta edição do Seminário de Teses em 
Andamento, os seguintes acadêmicos: 

 
Teoria e História Literária 

 

Bianca Ferraz Bitencourt 

Cláudia Alves 

Esther Marinho Santana 
Yvonne Ortiz Moran 

Raquel Galvão 

 

Linguística 

 

Adelaide Camilo 

Cidarley Grecco 

Danielle Lima 
Diogo Alves 

Filipo Pires Figueira 

Gabriella Silveira Hóllas 
Jackeline Ferreira 

Larissa Mazuchelli 
Lilian Braga 

Michel Mendes 

Mirielly Ferraça 

Paulo Henrique S. P. Di Felipe 
Shirley Guedes 

Tyara Veriato 

 

Linguística Aplicada 

 

Ana Alice Gargioni 
Daniel dos Santos 

Francieli Dias 
Juliana Gimenes 

Maria Gabriela Pileggi 

Mariana Gouvea 
Rafaela Salemme Bolsarin 

Samira Spolidório 

 
Divulgação Científica e Cultural 

 

Beatriz Guimarães 

 

 

 

APOIO:    PATROCINADOR:  

 

 

 

 
 
 
 

 
Programas de Pós-Graduação em 
Linguística, Linguística Aplicada, 

Teoria e História Literária e 
Divulgação Científica e Cultural 

do Instituto de Estudos da 
Linguagem -IEL/UNICAMP. 
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