Colóquio de Estudos Linguísticos; Vitória-ES; v. 1; n. 1; 2016

APRESENTAÇÃO

Prezado leitor (a),

O Colóquio de Estudos Linguísticos, promovido anualmente pelo Programa de
pós-graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL), é um evento de múltiplas
vozes. Docentes e discentes reúnem-se e dialogam sobre projetos que estão
sendo desenvolvidos em nível de mestrado dentro das linhas de pesquisa em
que o programa se organiza.
No PPGEL, há três linhas de pesquisa em Linguística: estudos analíticodescritivos da linguagem (linha 1), estudos sobre texto e discurso (linha 2) e
Linguística Aplicada (linha 3). Neste caderno, há resumos dos projetos de
pesquisas de mestrandas e mestrandos ingressantes no programa neste ano
de 2016.
Na linha 1, encontraremos trabalhos que contemplam estudos relacionados ao
funcionamento da língua em suas variedades de uso, no que diz respeito às
suas unidades, níveis de constituição, relações, estruturas e formalizações.
Essa área lança seu olhar a problemáticas que demandam estudos
funcionalistas, morfológicos, sociolinguísticos, fonéticos, fonológicos etc.
Na linha 2, o foco de pesquisa concentra-se no estudo de questões
relacionadas à textualidade e processos de textualização, nas modalidades oral
e escrita e a questões relativas à construção do discurso, vistas na perspectiva
da pragmática e da análise do discurso, em gêneros textuais diversos.
Por fim, na linha 3, há um olhar interdisciplinar sobre objetos e dados de
natureza linguística e discursiva. Objetiva-se, na Linguística Aplicada, lançar
um olhar reflexivo sobre práticas sociais e linguístico-discursivas podendo,
assim, dialogar com outras áreas do conhecimento que enriqueçam sua
investigação. São, portanto, interesses dessa linha o ensino-aprendizado de
línguas, tecnologias educacionais, estudos culturais, políticas linguísticas, entre
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outros.
Aproveitamos este espaço para registrar nossa satisfação e alegria ao fato de
que neste ano o PPGEL completa 10 anos de funcionamento e inaugura sua
primeira turma de doutorado. Parabenizamos todos os profissionais envolvidos
nesta conquista e desejamos que muitas outras aconteçam.
A você, caro (a) leitor (a), desejamos uma ótima leitura e que os resumos, que
se seguem nas próximas páginas, inspirem novos olhares e contribuições para
os estudos da linguagem.
Comissão Organizadora

