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SESSÕES DE COMUNICAÇÃO 
 

23/10 – 11h às 12h30min 
 

SESSÃO 1: Narrando instituições I: violência de gênero 
Auditório de Letras – LF32 (Edifício Leonel Franca)  
Debatedora: Ana Cristina Ostermann (UNISINOS) 
  
Reflexões sobre a utilização da Análise do Discurso em Linguística Forense  
Mônica Azzariti (UERJ)  

 

Análise do gênero “depoimento”: um estudo à luz da Linguística Sistêmico Funcional e das teorias sobre 
narrativa e construção do “eu” 
Heloisa Quirino de Oliveira (PUC-Rio) 

 

O engajamento narrativo nos Interrogatórios Policiais (IPs) da Delegacia da Mulher 
Débora Marques (PUC-Rio) 

 

Narrativas de violência em acórdãos do STJ sobre Lei Maria da Penha 
Lúcia Gonçalves de Freitas (UEG) 



 

SESSÃO 2: Narrando a vida I: sujeito, música, literatura  
Sala L140 (Edifício Cardeal Leme) 
Debatedora: Dayse Taveira (Colégio Pedro II) 
 
Canção sertaneja: narrativa e imaginário 
Leonardo da Silva (UFF) 

 

Memórias do samba carioca: uma reflexão sobre relatos de vida e de samba 
Nanci Moreira Branco (UFSCar) 

 

Sujeito, cidade e(m) movimento: o discurso hip hop em análise 
Raphael de Morais Trajano (UFF) 

 

Estrutura temática de “O conto da ilha desconhecida” e “The Tale of the Unknown Island”, de José 
Saramago 
Fernanda Saraiva Frio (UFSC) 

 

Novas reescritas brasileira dos contos de Charles Perrault: uma análise de seus paratextos sob o prisma 
da LSF 
Anna Olga Prudente de Oliveira (PUC-Rio) 

 
 

SESSÃO 3: Narrando espaços virtuais I: construções identitárias online   
Sala L504 (Edifício Cardeal Leme) 
Debatedora: a definir   
 
Rolezinho: a construção discursiva de jovens da periferia na Web 
Hellem da Silva Espíndola (UFRJ) 

 

(Re)construções de identidades sociais ditas ‘gordas’ em uma publicação on-line 
Luiz Cláudio de Araujo Roque (UFRJ)  

 

A construção do self emocional e agentivo de pacientes com câncer de mama em narrativas no contexto 
digital  
Renata Martins Amaral (PUC-Rio) 

Maria das Graças Dias Pereira (PUC-Rio) 

 

Português brasileiro e “ethos”: polêmicas no Facebook 
Luís Alejandro Ballasteros (UNC – Universidad Nacional de Córdoba) 

 
 

SESSÃO 4: Linguagem e ensino I: identidades e práticas profissionais 
Sala L-542 (Edifício Cardeal Leme) 
Debatedora: a definir  
 
Formação docente na arena: discursos sobre a função docente para professores de Língua Portuguesa no 
Ensino Médio 
Cristiane Borges de Oliveira (USP) 

 



 

A fala do professor de inglês sobre a sua atividade docente em cursos de idiomas: por um itinerário 
investigativo na interface trabalho & linguagem 
Carlos Fabiano de Souza (IFF/UFF) 

 

Garimpeira e aprendente: narrando a vida social por uma lente autobiográfica 
Isabela Bastos de Carvalho (IFF/CEFET-RJ) 

 

Avaliação Educacional: um estudo sistêmico-funcional dos posicionamentos e avaliações de professores 
da Educação Básica  
Suzana de Carvalho Barroso Azevedo (CEFET-RJ/PUC-Rio) 

 

 

23/10 – 13h30min às 15h 
 

SESSÃO 5: Linguagem e interação I: contextos institucionais  
Auditório de Letras – LF32 (Edifício Leonel Franca) 
Debatedora: Amitza Torres Vieira (UFJF) 
 

Análise discursiva de evidências formais na argumentação em audiências no PROCON 
Mônika Miranda de Oliveira (UFJF) 

Amitza Torres Vieira (UFJF) 

 

A ameaça como estratégia argumentativa em audiências do PROCON 
Rogério Tarocco dos Santos (UFJF)  

Amitza Torres Vieira (UFJF) 

 

A sequencialidade interacional e prosódica na prática de perguntas em consultas de aconselhamento 
genético reprodutivo 
Paula Cortezi Schefer Cardoso (UNISINOS) 

Ana Cristina Ostermann (UNISINOS) 

 

“Não é aquele bebê idealizado, mas eu acho que é uma condição que a gente tem muito o que fazê”: a 
perspectiva otimista em diagnósticos  de malformações fetais  
Minéia Frezza (UNISINOS) 

Ana Cristina Ostermann (UNISINOS) 

 

Formas de tratamento direcionadas aos profissionais jurídicos: análise de uma  comunidade de prática 
em Niterói 
Carla Mirelle de Oliveira Matos Lisboa (UFF) 

 
 

SESSÃO 6: Linguagem e ensino II: alfabetização e letramentos   
Sala L462 (Edifício Cardeal Leme) 
Debatedora: a definir  
 

As visadas e as estratégias discursivas da revista Nova Escola sobre o ensino de leitura (2010-2012) 
Anabel Medeiros de Azerêdo (UFF) 

 



 

Discurso construtivista e psicogênese da escrita: a constituição discursiva de uma “revolução conceitual” 
para os estudos sobre alfabetização 
Mariana M. A. Pesirani (USP) 

 

Os modos de apropriação da perspectiva construtivista de Emília Ferreiro sobre aquisição do Sistema de 
Representação Escrita em pesquisas acadêmicas sobre alfabetização 
Dayse Cristina Araújo da Cruz (FEUSP) 

 

Construindo um italiano: análise da “identidade italiana” representada em manuais para estrangeiros  
Jefferson Evaristo do Nascimento Silva (UFRJ) 

 
 

SESSÃO 7: Narrações e a mídia I: estratégias discursivas  
Sala L582 (Edifício Cardeal Leme) 
Debatedora: Talita Oliveira (CEFET-RJ) 
 

Polifonia em capas de revistas femininas: uma estratégia para a medicalização de alimentos 
Gesseldo de Brito Freire (UERJ) 

 

O discurso por trás da cena    
Francisco Malta (UERJ) 

 

As estratégias do discurso político: uma análise de imagens e procedimentos linguísticos  
Luiz Felipe Melo Eduardo (UERJ) 

 

Meritocracia e silenciamento: uma análise crítica do discurso 
Bruno de Matos Reis (PUC-Rio) 

 
 

23/10 – 16h às 17h30min 
 

SESSÃO 8: Narrando instituições II: opressões e as forças da ordem 
Auditório de Letras – LF32 (Edifício Leonel Franca) 
Debatedora: Liana Biar (PUC-Rio) 
 

“Já era uma perseguição velada”: Accounts em narrativas de opressão de militares homossexuais 
Flávia Correia Lima Huber Costa (PUC-Rio) 

 

“Eles passam com armas e ficam olhando, revistando e não tava acontecendo nada” – A repressão da 
polícia e as construções identitárias de um manifestante nos protestos de Junho de 2013 no Rio de 
Janeiro 
Etyelle Pinheiro de Araújo (PUC-Rio) 

 

A construção do papel social de policial em narrativas de policiais de uma Unidade de Polícia 
Pacificadora do Rio de Janeiro 
Amanda Dinucci Almeida (PUC-Rio) 

 
Trajetórias de mulheres presas pelo envolvimento com o tráfico de drogas: uma análise crítica dos 
discursos 



 

Bruna Laudissi Gil (PUC-RS) 

Mariana Barcinski (PUC-RS) 

 

“Amor bandido”: significados atribuídos pelas mulheres aos relacionamentos afetivos com homens 
encarcerados 
Helena Salgueiro Lermen (PUC-RS) 

Bibiana Altenbernd (PUC-RS) 

Mariana Barcinski (PUC-RS) 

 

 

SESSÃO 9: Narrando a vida II: performances narrativas 
Sala L250 (Edifício Cardeal Leme) 
Debatedora: Maria das Graças Dias Pereira (PUC-Rio) 
 

Ser ou não ser pescadora profissional: performances narrativas fronteiriças em Arraial do Cabo  
Maria Aparecida Gomes Ferreira (UFRJ) 

 

“Hoje... ninguém pode me cobrar, porque eu sou o resultado do que vocês... fizeram comigo”: o jogo dos 
posicionamentos na (re)construção identitária de uma paciente obesa 
Claudia Almada Gavina da Cruz (PUC-Rio) 

 

Quando um gesto diz mais que palavras: a performance narrativa de um afásico 
Lívia Miranda de Oliveira (UFS) 

 

Narrativas sobre si: uma bricolagem de percursos de vida de pessoas cegas 
Claudia Lucia Lessa Paschoal (UNIRIO) 

 

“Porque eu sou de origem indígena”: narrativa e coconstrução de identidades na interação profissional 
entre advogado e cliente 
Mayara de Oliveira Nogueira (PUC-Rio) 

Maria das Graças Dias Pereira (PUC-Rio) 

 

 

SESSÃO 10: Linguagem e interação II: conversas e co-construções  
Sala L582 (Edifício Cardeal Leme) 
Debatedora: Maria do Carmo Leite de Oliveira (PUC-Rio)  
 

A construção conjunta do malentendido em uma entrevista de pesquisa em uma perspectiva 
interacionista 
Diana de Souza Pinto (UNIRIO) 

Tamara de Souza Campos (UNIRIO) 

 

A narração do trânsito e a conversa informal 
Marco Aurélio Silva Souza (PUC-Rio) 

Maria das Graças Dias Pereira (PUC-Rio) 

 

A pressuposição na sequencialidade da fala-em-interação 
Caroline Inês Egewarth (UNISINOS) 

Ana Cristina Ostermann (UNISINOS) 



 

Recusa a convites no português brasileiro curitibano e carioca 
Maristela dos Reis Satler Gripp (FARESC/UFPR) 

 

A narrativa do mal estar no trabalho de jovens gerentes 
Jorge Gomes da Silva Sobrinho (Unicap) 

Edilene Freire de Queiroz (Unicap) 

 

         

24/10 – 11h às 12h30min 

 

SESSÃO 11: Narrando instituições III: humanização dos serviços de saúde  
Auditório de Letras – LF32 (Edifício Leonel Franca) 
Debatedor: Paulo Gago (UFJF) 
 

A prática de Formulação em Consultas Médicas Psiquiátricas: promovendo a humanização nos 
atendimentos realizados pelo SUS  
Rafael Jefferson Fernandes (UFJF) 

Paulo Gago (UFJF) 

 

Narrativas de mulheres grávidas: os momentos da prática discursiva e social da parturição 
Juliana Dias (UnB) 

 

Trajetórias de identificação e a semiose entre encontros comunicativos: identidades e interação no 
Processo Transexualizador brasileiro 
Rodrigo Borba (UFRJ) 

 

Circularidade discursiva num serviço de saúde escolar: engrenagens na produção de insucesso no ensinar 
e aprender 
Katia Cristina Silva Forli Bautheney (USP) 

 

 

SESSÃO 12: Linguagem e ensino III: língua estrangeira 

Sala L130 (Edifício Cardeal Leme) 
Debatedor: William Soares (UFRJ)  
 
A multimodalidade dos jogos de vídeo game de RPG como facilitadora da aprendizagem de línguas 
estrangeiras  
Luciana Braga Carneiro Leão Junqueira (UFF/FAETEC) 

 

O potencial de interações interculturais em chat didático livre para o ensino de língua estrangeira 
Gabriela Marques-Schäfer (UERJ) 

 

Os desafios do professor de língua inglesa em cursos de idiomas – entre a reflexão e o método 
Sabryna Schneider da Silva (UFF) 

 

Trajetórias de socialização e letramentos queer nas aulas de inglês no Ensino Fundamental I 
Luciana Leitão da Silva (UFRJ) 

 

 



 

SESSÃO 13: Sessão PET Letras (Programa de Educação Tutorial – PUC-Rio)  
Sala L462 (Edifício Cardeal Leme) 
Debatedora: Liana Biar (PUC-Rio) 
 

Em construção  

 

 

24/10 – 13h30min às 15h 
 

SESSÃO 14: Narrando espaços virtuais II: gênero e sexualidade 

Auditório de Letras – LF32 (Edifício Leonel Franca) 
Debatedora: Elizabeth Sara Lewis (UNIRIO) 
 
Como assumir meu feminismo? Construções da identidade feminista em um contexto virtual 
Joana Castañon de Carvalho (UFRJ) 

 

Masculinidades e feminismos: posicionamentos interacionais de um internauta em ambientes online 
Leonardo Dias Cruz (UFRJ) 

 

Homem por um fio: o corpo em discurso na construção de gênero e sexualidade no YouTube 
Flavia Moreno de Marco (UFRJ) 

Alex Bezerril Toledo (UFRJ) 

 

A linguagem metonímica do desejo 
Gleiton Matheus Bonfante (UFRJ) 

 

Representações da diversidade nos arquivos públicos 
Jacqueline Ribeiro Cabral (IUPERJ/UCAM) 

 

 

SESSÃO 15: Narrações e a mídia II: greves e manifestações em foco  
Sala L118 (Edifício Cardeal Leme) 
Debatedor: Daniel do Nascimento e Silva (UNIRIO) 
 
(...) Remediado está: implicações do sentido de greve na relação entre os poderes a partir da 
Constituição Federal de 1988  
Ulisses da Silva Gomes (UFF) 

 

O discurso da mídia e a construção da identidade do professor em greve: uma perspectiva sistêmico-
funcional 
Camila Gomes Pinto Sobrinho (PUC-Rio) 

 

Construções ideológicas em um artigo sobre a greve de professores do Rio de Janeiro: vozes em 
contraponto 
Adriana Rodrigues de Abreu (PUC-Rio) 

 

O enquadramento narrativo das Jornadas de Junho: mídia, violência e política 
Antonio Claudio Engelke Menezes Teixeira (PUC-Rio)  

 



 

SESSÃO 16: Linguagem e ensino IV: leitura e produção textual 
Sala L454 (Edifício Cardeal Leme) 
Debatedora: Adriana Nóbrega (PUC-Rio) 
 
Uma proposta de análise de memoriais de estágio sob a perspectiva da Linguística Sistêmico-Funcional 
Carla Cristina de Souza (IFRJ) 

 

Referenciação e função discursiva nos gêneros resenha crítica e resumo 
Lília Alves Britto (UERJ) 

 

Gêneros discursivos nas provas de língua inglesa do ENEM e nos livros do PNLD 2012: um estudo 
comparativo 
Renata Ribeiro Guimarães (IFRJ/UFF) 

 

Análise das práticas de leitura dos 2° anos em duas escolas municipais 
Franciele Machado Queiroz (Instituto de Ensino Superior Cenecista) 

Mariana Estrela de Lima (Instituto de Ensino Superior Cenecista) 

Raquel Aparecida Alvez (Instituto de Ensino Superior Cenecista) 

Rithelle Marques da Silva (Instituto de Ensino Superior Cenecista) 

 
 

 

 

 


