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LÍNGUA ESTRANGEIRA, TECNOLOGIA E UNIVERSI-
DADE
> Prof. Dr. Marcelo Knobel
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CADERNO DE RESUMOS

Apresentação

 Nesta primeira edição da Jornada de Ensino de Língua e 
Tecnologia (JELT), reunimos 18 resumos1 resultantes de apre-
sentações realizadas sob a forma de comunicações orais e pôs-
teres. Os autores desses trabalhos são pesquisadores com dife-
rentes atuações no cenário acadêmico-científico brasileiro, 
professores e alunos de graduação e de pós-graduação das áre-
as de Letras, Linguística, Linguística Aplicada, Educação e Tec-
nologia. 

 A realização do evento, em 28 de setembro de 2012, no 
anfiteatro da Agência para Formação Profissional da Unicamp 
(AFPU), é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa “Ensino de 
Língua Estrangeira, Formação Cidadã e Tecnologia” (CEL-Uni-
camp/CNPq), cuja proposta, nesta primeira edição, é promo-
ver discussões acerca de possíveis interfaces entre “Novas 
Epistemologias, Ensino de Língua e Tecnologia”.

 Com efeito, a JELT tem como objetivos gerais:

✴ promover reflexão e discussão de questões relaciona-
das à linguagem, ao ensino-aprendizagem de línguas e 
à tecnologia, sob a perspectiva da formação ética, críti-
ca e cidadã;

✴ discutir o papel da língua estrangeira na universida-
de, os objetivos de ensino e práticas pedagógicas, bem 

como ações político-educacionais frente ao processo de 
internacionalização e de ampliação de acesso universitá-
rio;

✴ oferecer possibilidades para alunos de graduação e 
p ó s - g r a d u a ç ã o 
envolverem-se em práticas acadêmicas que lhes permi-
tam criar o elo entre pesquisa em ensino de língua es-
trangeira, teoria e prática.

 Além disso, um dos objetivos do evento é o estreitamento 
de fronteiras entre docentes e alunos do contexto acadêmico-
universitário, especialmente alunos de graduação. Com isso, a 
Jornada pode ser compreendida como um espaço e um mo-
mento em que diferentes trabalhos, desenvolvidos por alunos 
e professores pesquisadores, convergem em prol da produção 
de conhecimento, focalizando estudos da linguagem, línguas, 
educação e tecnologia.

 Por fim, com a publicação deste Caderno de Resumos, 
ampliamos os objetivos supracitados, disponibilizando à co-
munidade acadêmica acesso aos resumos dos trabalhos apre-
sentados durante o evento e, aos autores, mais um meio de di-
vulgação de suas pesquisas e inquietações.

Comissão Organizadora

1 Observamos que a redação dos resumos é de inteira respon-
sabilidade de seus autores. 
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CADERNO DE RESUMOS

Mesa de 
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Língua Estrangeira, 
Tecnologia e

Universidade.



MESA DE ABERTURA

LÍNGUA ESTRANGEIRA, TECNOLOGIA E 
UNIVERSIDADE

RESUMO

 Nesta breve apresentação, serão discutidos alguns aspec-
tos sobre os temas relacionados ao encontro, ou seja, Língua 
estrangeira, Tecnologia e Universidade, e quais os principais 
desafios que temos que enfrentar para melhorar a vida cultu-
ral na Universidade através dos cursos de línguas. As possibili-
dades e desafios impostos pelas novas tecnologias, bem como 
os gargalos para uma efetiva internacionalização da Universi-
dade também serão comentados e discutidos.
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Marcelo Knobel
Pró-Reitor de Graduação - Unicamp



MESA DE ABERTURA

A TECNOLOGIA COMO PARTE DA FOR-
MAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUAS: 
NECESSIDADES E RESPONSABILIDADES

RESUMO

 Muitos dos trabalhos a serem apresentados na I JELT 
nos permitem constatar que os professores já estão usando as 
Tecnologias de Informação e Comunicação em suas aulas, o 
que confirmaria que, entre as várias competências necessárias 
para ensinar, encontra-se a competência em utilizar novas tec-
nologias, a qual não pode ser entendida somente como habili-
dade em usar ferramentas (PERRENOUD, 2000). Essa reali-
dade de uso das TICs nos faz refletir sobre como se dá o desen-
volvimento da competência em utilizar tecnologia no ensino e, 
principalmente, qual o papel do curso de Letras, responsável 
pela formação do professor de línguas.
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Raquel Caldas
CEL - Unicamp



CADERNO DE RESUMOS

Mesa 
Redonda

Novas Epistemologias, 
Ensino de Língua e

Tecnologia



MESA REDONDA

FORMANDO CIDADÃOS: LETRAMENTO 
CRÍTICO E ENSINO DE INGLÊS

RESUMO

 Esta apresentação discute a respeito da epistemologia e 
de algumas estratégias do ensino de inglês como língua estran-
geira dentro da perspectiva do Letramento Crítico. Estas estra-
tégias focam na recontextualização de formas e funções da lín-
gua inglesa, interligadas a três contextos – as comunidades 
que falam inglês, as comunidades dos próprios alunos e as re-
lações transnacionais de poder.
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Joel Windle
Monash University (AUS)



MESA REDONDA

MUDANÇAS TECNOLÓGICAS, SOCIAIS E 
CULTURAIS E OS MULTILETRAMENTOS: 
DISCUTINDO OS PROCESSOS DE CONS-
TRUÇÃO DE CONHECIMENTO E DESEN-
VOLVIMENTO CRÍTICO

RESUMO

 Os novos estudos sobre letramentos e multiletramentos 
apontam a relevância de que novas questões sejam tratadas na 
área de linguagem e educação, em virtude das influências tecno-
lógicas e mudanças culturais observadas nas sociedades ociden-
tais, conforme salientado por teóricos como Gee (1997, 2003, 
2010); Kress (2000, 2010); Lankshear and Knobel (2003, 
2010); Cope and Kalantzis (2000, 2008); Snyder (2001, 2008); 
Freebody & Luke (1997). Há pesquisas brasileiras que indicam, 
no entanto, que essas influências são mais percebidas no contex-
to da sociedade do que no currículo escolar ou universitário. 
Essa percepção aponta uma possível contradição, ao entender-se 

que esses espaços [escolares e universitários] são reconhecidos 
como aqueles em que os conhecimentos são construídos e preser-
vados, tendendo a ser, porém, menos suscetíveis às mudanças 
que acompanhem as transformações sociais e culturais. Numa 
dessas pesquisas, professores e alunos observam – e provavel-
mente vivem – as diferenças existentes dentro e fora de escolas e 
universidades, registrando, assim, um possível conflito epistemo-
lógico, levando-se em conta a presença predominante da episte-
mologia convencional na escola/universidade quando compara-
da com a presença de epistemologias não convencionais das lin-
guagens e dos conhecimentos tecnológicos da atualidade. Esta 
apresentação propõe discutir construção de conhecimento, levan-
do em conta o ensino e a aprendizagem da ‘sociedade em rede’, 
como descrita por Castells (1999) a partir dos estudos de Ma-
cLuham (1962), na perspectiva de linguagem como prática soci-
al. Focaliza a epistemologia de performance como uma forma 
alternativa e expansiva de construção de conhecimento, confor-
me teorias de Lankshear e Knobel (2003), teorias essas que pos-
sibilitam a ampliação do desenvolvimento critico e criativo e 
mostram grande afinidade com os estudos de letramentos reali-
zados por Kress (2003), Cope e Kalantzis (2000, 2004, 2008); 
Lankshear e Knoble (2003, 2011); Rojo (2005; 2012); Menezes 
de Souza e Monte Mór (2006); Menezes de Souza (2010); Monte 
Mór (2009, 2010, 2011).
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Walkyria Monte Mór
USP



MESA REDONDA

APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ESTRAN-
GEIRAS EM CONTEXTO DIGITAL: MU-
DANÇAS METODOLÓGICAS NECESSÁRI-
AS PARA UMA REALIDADE QUE PERMI-
TE EXPERIÊNCIAS DE IMERSÃO LINGU-
ÍSTICA VIRTUAL

RESUMO

 As TICs tiveram um impacto bastante marcante nos mo-
dos de construção de conhecimento, de uma forma mais geral, 
e no ensino de línguas, de um modo particular. Em relação ao 
contexto de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, há 
uma ampliação nas possibilidades de acesso a insumos e uso 
da língua alvo, antes inexistentes. Na sala de aula tradicional a 
exposição a modelos de usos da língua alvo antes dependiam 
do livro didático adotado e iniciativas do professor (usando a 
língua em sala de aula ou trazendo materiais adicionais, quan-
do possível). Nessa realidade, a reflexão metalinguística era 
uma alternativa necessária para acelerar a aquisição de pa-

drões linguísticos, já que a exposição a insumos linguístico s, 
que favorece modos de aquisição indutivos da língua alvo, era 
bastante limitada (Braga e Busnardo 1993). As TICs trouxe-
ram o potencial de imersão virtual. Isso muda a natureza do 
contexto de ensino e aprendizagem de línguas estrangeira e 
isso afeta o tipo de apoio mediador que o aluno hoje necessita. 
Considerando essas mudanças o presente estudo reflete sobre 
o papel do professor e orientações metodológicas que podem 
contribuir para a inclusão das TICs na sala de aula de línguas 
e problemas novos que surgem com o contato do aluno com a 
diversidade que constitui os usos de língua na sociedade (lon-
ge da seleção limitada e idealizada, antes feita pelos livros di-
dáticos).
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Denise Bértoli Braga
DLA - IEL - Unicamp



CADERNO DE RESUMOS

Pôsteres



PÔSTERES

PROJETO DE CURSO ON-LINE DE IN-
GLÊS PARA LEITURA DE TEXTOS

RESUMO

 Devido ao avanço das tecnologias digitais e às facilidades 
de acesso, nos últimos anos, as universidades públicas têm se 
voltado para a modalidade de ensino a distância, seja oferecen-
do cursos de graduação, de pós-graduação, ou de extensão uni-
versitária, seja desenvolvendo pesquisas nessa área. Acredita-
se que a educação on-line terá um papel essencial nos próxi-
mos anos, principalmente nas grandes cidades em que o trân-
sito tornou-se sério problema. Em nosso contexto de Centro 
de Línguas de uma universidade pública, o ensino de línguas a 
distância poderá representar uma alternativa viável para a 
grande demanda de cursos que enfrentamos em decorrência 

da internacionalização da universidade, possibilitando con-
templar um número maior de alunos e, ao mesmo tempo, ofe-
recer flexibilização de tempo, espaço e custo. Partindo de uma 
abordagem colaborativa de aprendizagem (VYGOTSKY, 1989) 
entendida como uma forma compartilhada e significativa de 
aprender um com o outro, desenvolvemos um projeto piloto 
com expectativa de atender à demanda por cursos de inglês 
para a leitura de textos. O objetivo do presente trabalho é apre-
sentar um relato de nossa experiência no desenho de um cur-
so a distância de inglês para a leitura de textos, bem como eta-
pas da produção de materiais on-line. Serão discutidas ques-
tões fundamentais na tomada de decisões durante o processo 
de planejamento, construção e avaliação do curso como um 
todo (FILATRO, 2004, 2009), enfocando aspectos pedagógi-
cos norteadores, entre eles autonomia, reflexão e interação. 
Esperamos que este trabalho possa servir para reflexão e inter-
câmbio de ideias, visando à elaboração de outros cursos de lín-
gua na modalidade a distância em contexto universitário. Nas 
palavras de Moran (2009), a reflexão sobre essa modalidade 
de ensino possibilita a revisão, ampliação e modificação de 
nossas formas atuais de ensinar e aprender.

Palavras-chave: curso a distância; inglês; leitura
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PÔSTERES

TELETANDEM E A FORMAÇÃO DE MEDI-
ADORES DE APRENDIZAGEM

RESUMO

 De 2005 a 2010, vários estudos realizados na Universidade 
Estadual Paulista (UNESP) sobre a aprendizagem autônoma e 
colaborativa em teletandem evidenciaram que esse contexto de 
aprendizagem apresenta condições profícuas para a emergência 
de manifestações representacionais de cultura e de identidades 
cultural e nacional (VASSALLO & TELLES, 2010; BENEDETTI 
& RODRIGUES, 2010; MENDES, 2010; MENDES & LOUREN-
ÇO, 2009; GARCIA & LUVIZARI, 2009). Assim, adotamos 
como pressuposto que o teletandem pode ser entendido como 
um contexto de aprendizagem de idiomas virtual, multimodal, 
regido por princípios de autonomia e de reciprocidade, no qual 

há grande potencial para interações colaborativas entre intera-
gentes que se representam como pertencentes a culturas, línguas 
e nacionalidades diferentes. O atual projeto temático Teletan-
dem: A transculturalidade das interações on-line em língua es-
trangeira por webcam (TELLES, 2011) reconhece esse potencial 
emergente das interações em teletandem e traz em seu escopo 
quatro eixos de pesquisa: 1. modos de se compreender o estudo, 
a aprendizagem e a prática das línguas estrangeiras; 2. modos de 
compreender a cultura do parceiro e seus impactos sobre a 
aprendizagem e sobre a relação; 3. contribuição do teletandem 
para a educação do aprendiz para se relacionar com outros po-
vos; e, 4. diferentes visões de implementação institucional do te-
letandem (TELLES, 2011). Dentro desse escopo, muitas parceri-
as entre instituições acadêmicas estrangeiras e a UNESP se fir-
maram (teletandem interinstitucional). A partir dessas novas 
parcerias, novas necessidades emergiram e, desde então, ações 
de formação para mediadores de aprendizagem em teletandem 
têm sido efetivadas no campus de Assis. O propósito desta apre-
sentação é expor um novo cenário de formação docente para o 
ensino-aprendizagem de línguas em teletandem, compartilhan-
do perspectivas e encaminhamentos por ora adotados para uma 
formação docente capaz de abordar em sua complexidade os fe-
nômenos de representação de identidade cultural que emergem 
nas interações de teletandem. Trata-se de um estudo de caso ain-
da em andamento, cujos indícios apontam para a importância 
de se refletir a formação docente para a mediação da aprendiza-
gem em contextos telecolaborativos de aprendizagem.

Palavras-chave: teletandem; mediação; transculturalidade
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PÔSTERES

COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL ME-
DIADA POR COMPUTADOR: UMA ANÁLI-
SE DISCURSIVA DE IDENTIDADES VIR-
TUAIS DE PROFESSORES EM FORMA-
ÇÃO

RESUMO

 Este estudo tem o objetivo de investigar a construção de 
identidades de professores de inglês em formação na rede soci-
al Facebook, no contato com pessoas de outras nacionalidades 
e culturas. Para isso, analiso como a mediação tecnológica uti-
lizada apóia e/ou dificulta o estabelecimento e continuidade 
dessas ligações e interações e os discursos da própria cultura/
língua e da cultura/língua-alvo que emergem nesse meio de 
sociabilidade virtual. Os dados foram gerados por meio de in-
terações iniciadas por três brasileiras estudantes de Letras na 
universidade onde trabalho, que enviaram mensagens de soli-

citação de amizade aleatoriamente para estrangeiros com per-
fis no Facebook. O corpus do estudo é formado por seis meses 
de interação entre esses participantes. Durante esse período, 
as interações foram enviadas semanalmente para o meu e-
mail. A motivação para desenvolver o estudo surgiu da possibi-
lidade que a internet proporciona para a interação intercultu-
ral, e assim, para o contato com discursos produzidos na lín-
gua-alvo nos novos espaços de fluxos de práticas de geração 
de conhecimento e informação. A metodologia utilizada é de 
natureza qualitativa e exploratória (SANTOS FILHO & GAM-
BOA, 2002), sendo o discurso compreendido como uma práti-
ca social (FAIRCLOUGH, 1992), segundo as abordagens pós-
estruturalistas (HOLLIDAY, 2011). A base teórica está funda-
mentada em trabalhos que discorrem sobre o impacto da glo-
balização (GARCIA CANCLINI, 2005, 2008; GIDDENS, 1984, 
1991) na identidade cultural e nacional das pessoas (CUCHÊ, 
2002; HALL, 1996), e em estudos que analisam o comporta-
mento dos usuários da internet (REICHER, SPEARS & 
POSTMES, 1995). A linguagem utilizada nas interações é abor-
dada através da Gramática Sistêmico-Funcional (LSF) 
(HALLIDAY, 1994; HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004) e os 
indícios ideológicos através da Análise Crítica do Discurso 
(FAIRCLOUGH, 1992, 1995, 2006). Os resultados parciais su-
gerem que falar a língua do outro (HOLLIDAY, 2011) não pare-
ce suficiente; é preciso mostrar afinidades e conhecimento so-
bre a cultura da língua-alvo. A cultura brasileira é representa-
da de dois modos: através de supervalorização ou de rejeição. 
A supervalorização é usada para se equiparar ao discurso do 
Outro. A rejeição aponta para o desejo de aproximação da ou-

24

Bárbara Cristina Gallardo
Unicamp

barbaracaicara@gmail.com

mailto:barbaracaicara@gmail.com?subject=P%C3%94STER%201%C2%AA%20JELT
mailto:barbaracaicara@gmail.com?subject=P%C3%94STER%201%C2%AA%20JELT


tra cultura. A cultura norte-americana serviu de ponto em co-
mum de afinidades/falta de afinidade entre os participantes 
de culturas distintas (brasileiros e africanos, brasileiros e ingle-
ses, brasileiros e singapurenses etc.). Os resultados sugerem a 
proposição de projetos futuros voltados a professores de lín-
guas estrangeiras em formação que promovam: i) discussões 
sobre o poder ideológico da língua que vão ensinar; ii) refle-
xões sobre a própria cultura e as culturas do mundo, e iii) a 
inovação do trabalho do professor de línguas por meio de prá-
ticas digitais online em consonância com trabalhos transdisci-
plinares com práticas offline. 

Palavras-chave: identidade; discurso; tecnologia
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PÔSTERES

O USO DE RECURSOS DIGITAIS EM UM 
CURSO DE INGLÊS PARA PROPÓSITO 
ACADÊMICO

RESUMO

 O uso de recursos digitais no ensino-aprendizagem de in-
glês tem sido cada vez mais frequente. Estudos revelam que 
essas ferramentas contribuem para o fomento da autonomia 
dos aprendizes, bem como despertam motivação e interesse 
dos mesmos (PAIVA, 2001; REINDERS, 2008; AUGUSTO-
NAVARRO et. al., 2011). Neste trabalho, apresentaremos 
como alguns desses recursos foram utilizados em um curso de 
Inglês para Propósito Acadêmico (IPA) em uma universidade 
pública no interior do Estado de São Paulo. Sendo o IPA uma 
das vertentes da proposta de Inglês para Propósitos Específi-

cos (IPE), a necessidade e o interesse dos aprendizes envolvi-
dos no processo de ensino-aprendizagem são duas das demais 
características fundamentais para o desenvolvimento e elabo-
ração de cursos cujo objetivo seja promover a interação dos 
participantes (do curso) em contextos acadêmicos (HYLAND 
& HAMP-LYONS, 2002). A carga horária do curso é composta 
por aulas presenciais e atividades online, dentre as quais desta-
camos o uso de um blog e ferramentas para gravação de áudio 
e vídeo disponíveis na página da Michigan State University. 
Por meio desses recursos, os alunos tiveram oportunidades de 
trabalhar com atividades comunicativas que estimulavam lei-
tura, escrita, fala e compreensão auditiva, e de receber 
feedback individualizado. O desenvolvimento da autonomia 
dos aprendizes também foi incentivado, de forma que eles 
eram responsáveis pela seleção e apresentação de informações 
relacionadas à área de estudo em que estavam envolvidos, sen-
do essas associadas aos temas estudados. Neste trabalho, apre-
sentaremos o auxílio das ferramentas digitais em algumas das 
atividades propostas que envolviam temas como a escrita de 
resumos, abstracts, e-mails e participação em congressos e 
conferências, bem como recortes de atividades desenvolvidas 
pelos participantes.

Palavras-chave: inglês para propósito acadêmico; recursos 
digitais; autonomia
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PÔSTERES

A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES MEDIA-
ÇÕES NA APRENDIZAGEM COLABORATI-
VA: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 
PLATAFORMAS DE APRENDIZAGEM DE 
LÍNGUAS

RESUMO

 A pesquisa objetiva estabelecer comparativamente os efei-
tos de diferentes mediações (pedagógica, tecnológica e políti-
co-institucional) na aprendizagem colaborativa de línguas onli-
ne, tal qual acontece nas comunidades virtuais Galanet e Bu-
suu, a partir da análise dos gêneros nos quais se dão a colabo-
ração nesses dois contextos, a saber, o Chat Pedagógico Pluri-
língue (CPP), no Galanet, e o Chat Colaborativo em Duplas 
(CCD), no Busuu. Desse modo, é possível identificar as princi-
pais semelhanças e diferenças entre os gêneros CPP e CCD e 
relacioná-las com a maneira como a colaboração é feita e com 

os resultados alcançados pelos participantes das plataformas, 
já que as diferentes mediações que constituem as plataformas 
produzem determinados efeitos na aprendizagem, no sujeito e 
na comunidade em que estão inseridos. O corpus da pesquisa 
é constituído de arquivos de registro de chats colhidos dos si-
tes em questão e documentos fornecidos pelos próprios sítios 
nos quais estão expressos os princípios pedagógicos e político-
institucionais que os norteiam. O arcabouço teórico para a aná-
lise do corpus é proveniente das formulações teóricas de 
Bakhtin (1997, 2003) sobre dialogismo, plurilinguismo, inter-
compreensão e, especialmente, gênero discursivo, dos postula-
dos de Herring (2004a, 2004b) sobre o problema da análise 
do discurso em comunicação mediada por computador, e dos 
estudos sobre aprendizagem colaborativa de autores como Dil-
lenbourg & Schneider (1995), Gava & Menezes (2003) e Swain 
(1985). Os resultados podem fornecer subsídios para o desen-
volvimento de propostas inovadoras de ensino-aprendizagem 
de línguas online por meio do fazer colaborativo e que visem à 
educação do jovem brasileiro.

Palavras-chave: aprendizagem colaborativa; mediação tec-
nológica; mediação pedagógica
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PÔSTERES

REMIDIAÇÃO E MULTIMODALIDADE 
COMO CAMINHOS POTENCIAIS PARA A 
APRENDIZAGEM: O CASO DO LIVRO DI-
GITAL “OURCHOICE”

RESUMO

 Produto do desenvolvimento de maquinário promovido 
pela Segunda Revolução Industrial, a invenção de Gutenberg 
– a prensa gráfica – representou forte impacto no processo 
editorial na medida em que aumentou a tiragem de produção 
e promoveu uma consequente redução de tempo e de custo. 
Todavia, a prática de leitura de textos não foi fundamental-
mente alterada, uma vez que cadernos costurados à mão já 
existiam e a estrutura decódex se mantinha (CHARTIER, 
1998). Já atualmente, a emergência das novas tecnologias da 
informação e comunicação tem organizado, promovido, incen-
tivado e sustentado, além dos novos modos de produção indus-
trial, novas práticas para recepção e produção de conteúdos, 

participação social e construção do conhecimento. Sobretudo, 
essa emergência, característica da contemporaneidade, desen-
volve uma reorganização no sistema de mídias (BRIGGS & 
BURKE, 2004), cujas relações não necessariamente são de 
competição ou substituição, pois, constantemente, essas mí-
dias coexistem, reconfiguram-se de modo a se manter, comple-
mentar ou formular um novo uso. Por isso, é inviável tratar as 
relações existentes entre as mídias componentes do próprio 
sistema midiático com base em rupturas e isolamentos, assim 
como não se deve pensar em uma relação linear e contínua, já 
que mídias novas também remidiam antigas (BOLTER & 
GRUSIN, 2000). Diante desse conceito, o livro digital “Our-
Choice”, do ativista Al Gore, é exemplo de prática remidiada, 
pois foi produzido a partir do documentário “An Inconveni-
entTruth”, também baseado nas ideias do ex-vice-presidente. 
Ademais, o livro digital em questão é constituído por inúme-
ros gráficos, vídeos, imagens, sons e outras atividades interaci-
onais, desencadeando, assim, uma leitura influenciada por re-
cursos multimodais. Desse modo, os objetivos deste trabalho 
são, primeiramente, analisar algumas das especificidades dos 
processos de remidiação praticados no livro produzido por Al 
Gore e, em seguida, considerando os aspectos vantajosos que 
a multimodalidade pode propiciar ao ensino (BRAGA, 2010), 
identificar e analisar como os recursos multimodais, após se-
rem remidiados do documentário correlato, proporcionam ex-
periências e caminhos enriquecedores à aprendizagem.

Palavras-chave: remidiação; multimodalidade; aprendiza-
gem
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PÔSTERES

NOVAS EPISTEMOLOGIAS NA FORMA-
ÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA IN-
GLESA: UM OLHAR MULTIMODAL

RESUMO

 As novas teorias de letramento (SNYDER, KRESS, 
2000), multiletramentos (COPE E KALANTZIS, 2000; NEW 
LONDON GROUP, 1996) e ensino crítico (LANKASHEAR e 
KNOBEL, 1997; MENEZES DE SOUZA E MONTE MOR, 
2006; MONTE MÓR, 2009) têm promovido um movimento 
de ressignificação da educação diante de mudanças sociocultu-
rais, cognitivas e tecnológicas. Tendo em vista as questões 
apontadas por esses autores e considerando que os novos letra-
mentos e multiletramentos reconhecem a multiplicidade de 
significados que combinam vários modos de comunicação 
(KRESS e VAN LEUWEEN, 1996, p.183) e encorajam a leitu-
ra, a escrita e a comunicação por meio de diversas mídias, gê-

neros, dialetos e línguas, como também os contextos sociais, 
centralizo a discussão apresentada neste trabalho na formação 
continuada de professores de língua estrangeira. Em um curso 
de pós-graduação latu senso em Estudos Avançados de Língua 
Inglesa na cidade de São Paulo, com um público formado, em 
grande parte, por professores do ensino regular da esfera pú-
blica e privada, como trabalho final da disciplina de Métodos 
e Abordagens de Ensino do curso de especialização, foi sugeri-
do aos participantes que criassem um elemento multimodal 
com o objetivo de dar prosseguimento às discussões sobre no-
vos letramentos e multiletramentos iniciadas em sala de aula. 
Analiso, assim, um trabalho criado por dois participantes do 
curso, no qual eles discutem as teorias dos novos letramentos 
e multiletramentos por meio de um vídeo construído a partir 
do uso de uma ferramenta eletrônica – Windows moviemaker 
–, usando técnicas de colagem e bricolagem de filmes comerci-
ais, no qual eles apresentam suas interpretações dessas teori-
as e também vivenciam a experiência de utilizar ferramentas 
digitais na construção de suas representações de mundo.

Palavras-chave: formação de professores de língua inglesa; 
novos letramentos; multiletramentos
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PÔSTERES

MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLE-
SA EM CONTEXTO UNIVERSITÁRIO: IN-
VESTIGANDO PERCEPÇÕES E VALORA-
ÇÕES DOCENTES E DISCENTES

RESUMO

 O presente trabalho visa apresentar resultados parciais 
de uma pesquisa de natureza qualitativa e de cunho etnográfi-
co (ANDRÉ, 2003) que tem como objetivo central investigar a 
adequação do material didático da disciplina LA091 – Língua 
Inglesa I, integrante do Programa de Formação Interdiscipli-
nar Superior (ProFIS), implantado na Unicamp em 2011, ao 

contexto acadêmico-universitário. O estudo em questão está 
atrelado a um projeto de pesquisa mais amplo, em andamen-
to, e pretende, mais especificamente, avaliar esse material e 
suas propostas com base nas perspectivas e referenciais teóri-
cos privilegiados, os quais recaem em uma concepção discursi-
va de linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004 [1929] e 
sociointeracional de aprendizagem (VYGOTSKY, 1978), levan-
do-se em conta a interface com as novas tecnologias. O enfo-
que teórico segue também embasado na Pedagogia dos Multi-
letramentos (COPE & KALANTZIS, 2000) e dos novos Letra-
mentos (KALANTZIS et al., 2010). O amparo teórico concer-
nente ao ensino de língua inglesa em contexto acadêmico-uni-
versitário, sob vertentes críticas e transformadoras, recai em 
Benesch (2011) e Rocha (2012a). O conceito de material didáti-
co tem embasamento em Ramos (2003) e Dias (2011). Nessa 
direção, a pesquisa revela também um caráter documental 
(Gonçalves, 2001). Integram também os objetivos deste estu-
do a investigação da relação entre as especificidades desse ma-
terial e as percepções e expectativas discentes e docentes, pen-
sando em suas possíveis implicações para o processo educati-
vo em foco. Nesse sentido, a pesquisa evidencia bases interpre-
tativistas (ANDRÉ, 2003). Para operacionalizarem-se tais ob-
jetivos, uma ficha de avaliação de material didático, devida-
mente validada na área, foi utilizada (DIAS, 2011; ROCHA 
2012b). Foi, além disso, elaborado um questionário online, se-
mi-estruturado, usado para o mapeamento das expectativas e 
percepções dos 120 participantes, alunos da citada disciplina, 
frente ao material em foco. Com a mesma finalidade, porém 
tendo em vista a investigação das percepções e valorações dos 
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02 docentes participantes do estudo, uma entrevista aberta foi 
usada. O cruzamento das análises dos dados indicará em que 
medida o material atende às expectativas e visões discentes e 
docentes, bem como aos objetivos e parâmetros considerados 
adequados para orientar o ensino de língua inglesa em contex-
to acadêmico-universitário, sob o prisma da formação cidadã 
na atualidade (MONTE MÓR, 2009; ROCHA, 2012a/b).

Palavras-chave: ensino-aprendizagem de inglês; material 
didático; visões docentes e discentes
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PÔSTERES

PRATICAS EDUCACIONAIS IMPACTADAS 
PELO USO DE FERRAMENTAS DA INTER-
NET E DO QUADRO INTERATIVO (QI)

RESUMO

 A disseminação das novas tecnologias nas escolas, especi-
almente em escolas particulares e institutos de língua, é um 
tema emergente na pesquisa educacional. A partir desse con-
texto, e inserido no campo da Linguística Aplicada, o presente 
trabalho se propõe a fazer um breve apanhado dos Novos Estu-
dos do Letramento e dos Multiletramentos, desde suas ori-
gens com Soares (1985) e Kleiman (1995), passando por Rojo 
(2010; 2012), Street (1984) e seus enfoques autônomos e ideo-
lógicos, até suas novas concepções de Multiletramentos com o 
grupo de pesquisadores em Nova Londres (1994), Kalantiz & 
Cope (2007), referindo-se a duas dimensões dos letramentos 
– multilingual e multimodal. Na dimensão multilingual os pes-

quisadores tentam incluir as minorias independentemente de 
que língua falam ou de que tipo de discurso utilizam, conectan-
do-os ao uso das novas tecnologias, em especial ao uso do qua-
dro interativo. Para atingir o objetivo proposto, selecionare-
mos e analisaremos alguns trechos de diários da coleta de da-
dos de um projeto piloto, que teve duração de três meses - 
maio, junho e julho de 2012 - como parte de minha pesquisa 
de mestrado que busca investigar e entender os usos do qua-
dro interativo no ensino de uma Língua estrangeira (LE), em 
uma escola de línguas na cidade de Sorocaba. Pretendemos, 
dessa forma, que este trabalho possa contribuir para a refle-
xão de professores de língua quanto à sua prática de sala de 
aula, em um contexto sócio-histórico que tem exigido a imer-
são das tecnologias de informação e comunicação (TICs) nas 
atividades de ensino, identificando práticas, interações e usos 
do quadro interativo que parecem revelar novos usos para prá-
ticas educacionais de ensino de língua estrangeira, e em especi-
al a língua inglesa, impactadas pelo uso das ferramentas de in-
ternet e seus recursos irrestritos, bem como sua qualidade in-
terativa e multimodal.

Palavras chaves: quadro interativo; ensino-aprendizagem 
de LE; multiletramentos
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PÔSTERES

APRENDIZAGEM, AUTO-AVALIAÇÃO E 
FEEDBACK NOS NOVOS SISTEMAS DE 
AUTORIA DISPONÍVEIS NA WEB 2.0

RESUMO

 Numerosas evidências experimentais mostram o efeito 
positivo da frequente realização de avaliações curtas (o chama-
do Testing effect) (ROEDIGER & KARPICKE, 2006a) e de 
que a aprendizagem também pode ser expandida por ciclos de 
testes (Test-Enhanced Learning) (ROEDIGER & KARPICKE, 
2006b; ROEDIGER, MCDANIEL & MCDERMOTT, 2006). A 
avaliação formativa automática está muito relacionada a esse 
tipo de teste e a qualidade do feedback que pode ser oferecido 
será um fator de grande importância. Na história da Aprendi-
zagem de Línguas Assistida por Computadores (CALL) que, 
segundo Levy (1997, p. 1), pode ser definida como “a pesquisa 
e o estudo de aplicações do computador no ensino e aprendiza-

gem de línguas”, os sistemas de autoria têm mudado ao longo 
do tempo as possibilidades de configuração das atividades e 
do feedback que pode ser preparado pelos professores autores 
para ser oferecido a seus alunos. Nos últimos anos, surgiram 
novos serviços web 2.0 que ajudam no desenvolvimento e rea-
lização de atividades úteis para o ensino de línguas. Bab.la, 
Quizlet e Lyricsgap são alguns desses novos sistemas. Entende-
mos que o feedback de resultado em paralelo que oferecem es-
ses sistemas, em que a resposta esperada pelo autor aparece 
junto com a opção selecionada pelo usuário e que não era mui-
to comum em sistemas anteriores, facilita a verificação de re-
sultados e pode favorecer a aprendizagem. Exemplificaremos 
o uso de Bab.la com uma atividade de autoavaliação formativa 
de conhecimento de frases culturalmente marcadas que consi-
deramos ter tido resultados positivos e ter sido bem recebida e 
avaliada pelos alunos de um curso de Introdução à Tradução 
em Língua Espanhola ministrado na Universidade Federal de 
Alagoas, segundo evidenciado nas opiniões vertidas no fórum 
do curso na plataforma Moodle, assim como na atividade feita 
a posteriori de recordação de frases estudadas, além da práti-
ca continuada pelos alunos e a solicitação de novas atividades 
a serem feitas no Bab.la. O trabalho com esses sistemas permi-
te usufruir tanto do conhecimento compartilhado por outros, 
como da possibilidade de criação de novas atividades pelos 
próprios docentes interessados.

Palavras-chave: auto-avaliação formativa; feedback; bab.la
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PÔSTERES

SOCIALIZAÇÃO E DIVERSIDADE DA LÍN-
GUA INGLESA EM CONTEXTO UNIVERSI-
TÁRIO: UMA INTERFACE ENTRE TECNO-

RESUMO

 Este trabalho busca retratar resultados parciais de um es-
tudo ligado a um projeto de ensino de inglês em contexto uni-
versitário, sob a ótica da formação cidadã e plurilíngue (RO-
CHA, 2012). O citado projeto encontra-se atrelado à participa-
ção dos proponentes deste trabalho ao Programa de Estágio 
Docente (PED) da Universidade Estadual de Campinas, sob 
orientação de uma docente do Centro de Ensino de Línguas, e 
tem como principal objetivo promover a socialização entre alu-
nos de língua inglesa de diferentes áreas e cursos, com vistas 
ao desenvolvimento de letramentos em inglês por meio de prá-

ticas de letramento crítico potencializadas pela interface entre 
ensino e tecnologia na atualidade. Advinda dessa meta princi-
pal, estabeleceu-se uma tarefa a ser desenvolvida por alunos 
de disciplinas equivalentes de língua inglesa – a saber, LA212 
(CEL) e LA094 (PROFIS/CEL) - buscando que eles, ao sociali-
zarem seus conhecimentos a fim de cumpri-la, fortaleçam ca-
pacidades de pensamento crítico e colaborativo. A tarefa em 
questão recai na elaboração conjunta de uma publicação onli-
ne (Journal/Newspaper/Newsletter), cujas reportagens ou ma-
térias visem à problematização de questões centrais para a uni-
versidade em um período marcado pela globalização e pela in-
ternacionalização. Os letramentos digitais pretendem ser forta-
lecidos na medida em que todos os textos (orais, escritos ou 
multimodais) que façam parte dessas matérias sejam desenvol-
vidos pelos próprios participantes. Os letramentos em inglês 
pretendem ser promovidos não somente pela elaboração des-
sa publicação online, cujas bases serão trabalhadas por meio 
de sequências didáticas construídas pelos proponentes desse 
trabalho, mas também e, principalmente, pelos espaços vir-
tuais utilizados para que os discentes discutam os direciona-
mentos e conteúdos de seu trabalho. Sob a orientação teórica 
da Pedagogia dos Multiletramentos (COPE & KALANTZIS, 
2000) e dos Novos Letramentos (BAKER, 2010) e atrelado à 
visão bakhtiniana de linguagem, o estudo pretende analisar 
até que ponto a tecnologia e elementos do ciberespaço (Wiki, 
Facebook, entre outros) contribuíram para a aprendizagem 
em língua inglesa, como também para o fortalecimento de 
uma postura crítica, colaborativa e ética no que diz respeito à 
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atuação do cidadão na universidade e no mundo, sob perspec-
tivas “glocais” e transformadoras.

Palavras-chave: ensino de língua inglesa; multiletramentos; 
tecnologia
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PÔSTERES

O HUMOR COMO FERRAMENTA NO ENSI-
NO DE LÍNGUAS

RESUMO

 O Ensino de Língua Estrangeira (LE) ganha destaque na 
sociedade atual, a velocidade com que as informações circu-
lam facilita a busca por conhecimento e a globalização quebra 
os limites antes impostos pela distância. Ensinar exige uma vi-
vência intercultural, haja vista que aprender outro idioma não 
é abrir mão de sua própria língua materna ou de outras adqui-
ridas no decorrer dos anos, mas sim interligar culturas distin-
tas para que a aprendizagem se efetive. Diante dessa realidade 
em constante transformação e do advento das novas tecnolo-
gias, faz-se necessária uma revitalização no ensino de LE. Ten-
do por base os trabalhos sobre competência intercultural de 
KRAMSCH (1993; 1998; 2003) e sobre humor de POSSENTI 
(2010), o foco deste trabalho é demonstrar como a competên-
cia intercultural pode ser desenvolvida durante o processo de 

ensino-aprendizagem da Língua Italiana, mediado pelas no-
vas tecnologias. Para tanto, o humor é colocado em questão e 
discutido como forma de propagar informações de outras cul-
turas e divulgar os estereótipos presentes nas culturas traba-
lhadas. São analisadas as possibilidades de se interligar o hu-
mor ao ensino-aprendizagem de língua italiana. Para tanto, 
um curso de difusão ministrado no primeiro semestre de 
2012, que levou essa discussão a graduandos e professores de 
língua italiana, será analisado. Questionários foram aplicados 
aos alunos com o objetivo de coletar os dados referentes ao 
aprendizado por meio do humor. A pergunta principal da pes-
quisa é: Como o humor auxilia no ensino da cultura italiana 
para brasileiros? Busca-se, assim, ir além dos estereótipos cria-
dos para cada cultura e, por intermédio das novas tecnologias, 
mostrar uma Itália menos idealizada e aproximar as realida-
des nos países em questão: Brasil/Itália. Percebe-se, com base 
no trabalho realizado, que o uso do humor é um instrumento 
útil para o ensino de cultura e faz-se importante na análise 
dos estereótipos.

Palavras-chave: humor; ensino; interculturalidade
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PÔSTERES

JOGOS EDUCATIVOS ATRAVÉS DE RE-
CURSOS TECNOLÓGICOS EM AULA DE 

RESUMO

 Tornar os alunos motivados na sala de aula de PL2/PLE 
é um desafio de todo professor. Mais ainda no século XXI, em 
que a tecnologia está presente no dia a dia de todos nós como 
fonte de pesquisa e aprendizagem. O uso da prática pedagógi-
ca lúdica no processo de ensino/aprendizagem pode ser um 
fator de baixa do filtro afetivo, nos termos de Krashen 
(1982a). Como a tecnologia pode contribuir para tornar o lúdi-
co parte integrante da aprendizagem? Através de reuniões de 
planejamento pedagógico com os parceiros da escola de PL2 
Aprenda2, em São Paulo, onde será realizada a pesquisa de 
campo, o objeto deste trabalho é descrever a criação de ferra-
mentas tecnológicas que objetivem construir um ensino/a-
prendizagem de PL2 mais lúdico e testar se, consequentemen-
te, este será mais efetivo, posteriormente. Objetiva-se refletir: 

i) sobre quais tecnologias poderiam contribuir para o ensino-a-
prendizagem de PL2, com o foco em atividades voltadas para 
a interação e motivação dos alunos, principalmente através de 
jogos educacionais; ii) sobre como isso poderia ser realizado, 
desenvolvido e aplicado. O primeiro passo será fazer uma reto-
mada histórica das metodologias empregadas no ensino de 
LE/L2 (LEFFA, 1988) e aquelas específicas ao ensino de PLE/
PL2, incluindo uma análise dos materiais didáticos existentes 
(LOPES, 2009). Em seguida, será feita uma retrospectiva das 
tecnologias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem de 
LE/L2 (PAIVA, mimeo), além de um levantamento dos jogos 
educacionais com enfoque em aula de L2 (ARAÚJO, 2011). A 
partir da descrição do desenvolvimento de materiais tecnológi-
cos aplicados ao PL2 numa perspectiva de abordagem natural 
(KRASHEN, 1985) para o ensino-aprendizagem de PL2 por 
meio de gravações de reuniões pedagógicas, reflexões e poste-
rior análise, a pesquisa de campo buscará responder a ques-
tão: o recurso tecnológico aliado ao lúdico de fato melhora a 
interação, o rendimento, o interesse do aluno? Através de 
questionários que serão devidamente elaborados e que se des-
dobrarão em um banco de informações e anotações de campo, 
estudos de casos, entrevistas e autoconfrontações, pretendo 
me debruçar sobre a questão. Os jogos educativos aliados à tec-
nologia podem servir como ferramenta no ensino do PL2 apli-
cado ao uso interacional quando este é bem planejado, com ob-
jetivos bem determinados, de acordo com o público-alvo.

Palavras-chave: lúdico; tecnologia em sala de aula; PL2/
PLE
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PÔSTERES

CONTRIBUIÇÕES DAS NOVAS TECNOLO-
GIAS PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM 

RESUMO

 Para analisar as contribuições das Novas Tecnolo-
gias da Informação no Ensino e Aprendizagem de In-
glês no Ensino Fundamental, pretendo, nesta pesquisa, 
gerar dados que permitam conhecer i) a importância 
da aprendizagem de um idioma estrangeiro nos dias 
atuais, principalmente o Inglês, e ii) de que forma as 
Novas Tecnologias podem garantir que esse aprendiza-
do ocorra de uma forma mais interessante, espontânea 
e próxima da realidade dos estudantes. Este estudo ob-
jetiva apontar referenciais teóricos que abordam o In-
glês no Ensino Fundamental I (ROCHA, 2009) e como 
o ensino de línguas pode se relacionar com as Novas 
Tecnologias (Revista TV Escola, 2010); (PAIVA, 2001) 

e a Formação de professores (FREIRE, 2011). Além dis-
so, este trabalho trará resultados de visitas à EMEF El-
za Maria de Souza Pelegrini, localizada no bairro Par-
que D. Pedro II, Campinas-SP, que tem um projeto vol-
tado ao uso de Tecnologias, e permitiu que eu apresen-
tasse a Língua Inglesa aos alunos do 5º ano, utilizando 
a tecnologia da escola.  Meu interesse pelo tema surgiu, 
pois sou admiradora da Língua Inglesa e gostaria de re-
fletir sobre os fatores que restringem uma educação lin-
güística de qualidade no Ensino Fundamental no Brasil 
(ROCHA, 2007) e sobre a possibilidade de mudar esse 
cenário. Neste estudo, trabalho com a pesquisa-ação 
(THIOLLENT, 1995) e visito a EMEF Elza Maria de 
Souza Pelegrini. Pretendo desempenhar um papel ativo 
na realidade dos fatos observados e contribuir para que 
o ensino de Inglês nessa escola seja incentivado e facili-
tado pelo uso das tecnologias. Os alunos, as professo-
ras e eu estamos envolvidos de modo cooperativo e, até 
então, os resultados da pesquisa-ação mostram o inte-
resse dos estudantes do quinto ano em aprender a Lín-
gua Inglesa e revelam que as crianças já têm muito con-
tato com esse idioma fora da escola. Esses alunos tam-
bém dominam a tecnologia e sabem trabalhar com 
Blogs e outras ferramentas da Web. 

Palavras-chave: língua inglesa; tecnologias; ensino 
fundamental
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PÔSTERES

COMO APRENDER UMA LÍNGUA ESTRAN-
GEIRA: OS GÊNEROS TEXTUAIS NA AU-
TODIDÁTICA

RESUMO

 Fruto da globalização e disseminação do conhecimento, a 
busca pela comunicação sem fronteiras tem gradualmente 
crescido. Nunca, na história da humanidade, foi possível verifi-
car tamanha banalização do ensino e aprendizagem de línguas 
estrangeiras. Nenhum dos métodos atualmente disponíveis, 
porém, se mostrará útil na tentativa de atenuar a linha entre 
aprendiz e falante nativo se o interesse e a dedicação por parte 
do aprendiz de línguas estrangeiras não forem suficientes. Por 
essa razão, daremos maior ênfase à aprendizagem em si do 
que ao ensino, visando descrever um método autodidata gené-
rico e avaliar seus resultados. A pesquisa é de cunho experi-

mental e encontra embasamento em estudos acerca da compe-
tência metagenérica, aquisição de segunda língua, e na concep-
ção de Noam Chomsky acerca da sintaxe, contida na Gramáti-
ca Gerativa Transformacional. Afinal, o estudo da hierarquia 
existente na sintaxe e na relação entre sintagmas vem se mos-
trando útil à aprendizagem de língua estrangeira. Diversos gê-
neros e tipos textuais, comumente utilizados na autodidática, 
foram analisados à luz das teorias mencionadas, a fim de se 
encontrar o gênero/tipo mais adequado a cada etapa da apren-
dizagem. Assim, estabelecemos como sendo cinco as princi-
pais etapas do método autodidata para a aprendizagem de 
qualquer língua estrangeira: Identificação e Definição; (Re) 
Alfabetização; Aquisição de Vocabulário; Inferência Semânti-
ca a partir do Contexto; Interação. Esse método pode ser utili-
zado não apenas para melhor explicar a autodidática em lín-
gua estrangeira, como também para guiar futuros aprendizes 
na busca pela fluência. A sexta etapa, proficiência, não foi con-
templada por este trabalho por envolver ensino formal e, con-
sequentemente, perder o cunho autodidático. O método pro-
posto não visa substituir o professor, mas sim atuar como auxí-
lio para o desenvolvimento da autonomia do aprendiz, de for-
ma que ele possa buscar o aperfeiçoamento de sua comunica-
ção em língua estrangeira (valendo-se de tutoria quando ne-
cessário), a fim de adquirir um nível de conhecimento suficien-
te para uma comunicação efetiva ou para os fins específicos a 
que se propõe.

Palavras-chave: autodidática; língua estrangeira; gramática 
gerativa
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PÔSTERES

BLOGS DE ENSINO DE INGLÊS: REPRE-
SENTAÇÕES DE ENSINAR E APRENDER 
E PRÁTICAS IDENTITÁRIAS

RESUMO

 Este trabalho objetiva refletir sobre as práticas identitári-
as constituídas por representações – traços materiais coletiva-
mente construídos (HALL, 1997, 2011) – inscritas em discur-
sos produzidos em blogs, tais como "Sweet Notes 4U", "En-
glish for All", "EFL 2.0 – Teacher Talk” e ‘Langwitches”. Le-
vando em consideração, por um lado, que o discurso encontra-
do em blogs que tratam do ensino de inglês contém marcas 
que revelam práticas identitárias de alunos e professores e, 
por outro, a premissa de que o processo de globalização tem 
como um dos seus efeitos a internacionalização da língua in-
glesa, busca-se verificar se há confluência nas representações 
e práticas identitárias construídas por enunciadores brasilei-
ros e estrangeiros. A pesquisa utiliza base teórico-metodológi-
ca da Análise do Discurso de Linha Francesa (FOUCAULT, 

1996; PÊCHEUX, 1990; GREGOLIN, 2006; CORACINI, 
2006) e, portanto, considera que a exterioridade constitui o 
discurso. Em decorrência, trata-se de pesquisa qualitativo-in-
terpretativista em que iremos analisar a materialidade linguís-
tica do discurso selecionado à luz de suas condições de produ-
ção, com uso de instrumento de análise que contemple os pro-
cedimentos de ancoragem e delegação próprios da representa-
ção. O trabalho encontra-se na etapa de análise bibliográfica 
que se destina a construir e aprofundar o conhecimento meto-
dológico e teórico necessário às etapas de construção de instru-
mento de análise do corpus. Além de desenvolver habilidades 
próprias ao futuro pesquisador, espera-se, com este trabalho, 
produzir conhecimento científico que seja relevante para o me-
lhor entendimento dos sujeitos educacionais e de seus discur-
sos, o que é essencial para que se possa agir sobre os regimes 
de governamentabilidade instituídos.

Palavras-chave: discurso; identidade; blogs de ensino de in-
glês
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PÔSTERES

TRANSLETRAMENTOS DE FANDOM E 
RESSEMIOTIZAÇÃO – OS FÃS DE GLEE E 
A PRODUSAGEM DE TEXTOS HIPERMO-
DAIS NO TUMBLR

RESUMO

 Abordando a disseminação das práticas de fãs em ambi-
ente digital e entendendo a figura do fã como produsuário 
(para quem consumir é sinônimo de criar, segundo as defini-
ções de Axel Bruns, 2008, 2010), a pesquisa toma como obje-
to os transletramentos acionados pelos fãs de Glee nas práti-
cas de produsagem e remix que dão origem, a partir dos conte-
údos da série, a diversos tipos de postagens na plataforma de 
blogagem Tumblr, a qual favorece a criação e publicação de 
conteúdos hipermodais. Fundamentada teoricamente na defi-
nição de transletramentos oferecida por Sue Thomas e colegas 
(2007), nas concepções de Jay Lemke (2002, 2009) sobre a 
hipermodalidade, nas considerações de Eduardo Navas 
(2010) a respeito das práticas de remix e no conceito de resse-

miotização, formulado por Rick Iedema (2003), a pesquisa 
busca entender e descrever a lógica processual que orienta as 
criações de fãs na web, identificando em que aspectos essas cri-
ações se relacionam às affordances da plataforma Tumblr, 
bem como o que revelam acerca das diferentes atitudes que os 
fãs assumem em relação à franquia Glee. Como estratégia me-
todológica, foram selecionadas para análise duas redes hiper-
modais compostas a partir de um corpus de 920 posts publica-
dos por fãs de Glee no Tumblr, tendo em vista (i) identificar 
de que formas os fãs de Glee agenciam as possibilidades ofere-
cidas pela ferramenta Tumblr na criação e circulação de dife-
rentes posts envolvendo os conteúdos midiáticos relativos à 
série, e (ii) levantar e descrever os processos de ressemiotiza-
ção envolvidos na criação desses posts, mapeando as transfor-
mações nos sentidos desde o texto fonte até os conteúdos pu-
blicados. Espera-se, com os resultados obtidos, fornecer subsí-
dios teóricos e empíricos à reflexão acerca da cultura de fã e 
de sua relação com as práticas de transletramentos, de modo a 
identificar em que medida essas práticas podem afetar e/ou já 
afetam o ensino, sugerindo então possíveis caminhos para um 
melhor aproveitamento de seu potencial motivacional, criati-
vo e colaborativo no âmbito do ensino de língua materna e/ou 
de língua estrangeira.

Palavras-chave: hipermodalidade; transletramentos; cultu-
ra participativa
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PÔSTERES

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O USO 
DE TECNOLOGIAS

RESUMO

 Este trabalho baseia-se no estudo de um grupo de profes-
sores de Língua Portuguesa que utilizaram e-mails (através do 
e-group) durante um processo de avaliação online de provas 
discursivas de alunos concluintes do Ensino Médio em nível 
nacional. Tal pesquisa buscou verificar como a ferramenta tec-
nológica mediadora dessas interações colaborou para a emer-
gência de uma comunidade de prática (CoP) segundo a teoria 
de Jean Lave e Etienne Wenger (1998). A fim de dar resposta 
a questões - como, por exemplo, as interações entre os docen-
tes evita a discrepância entre notas? -, desenvolveu-se uma 
pesquisa exploratória e descritiva que teve como método o mo-
delo e a categorização do conteúdo das interações, ambos pro-
postos pela teoria de comunidade de prática de Wenger (1991; 
2006). As análises das interações entre os participantes desta 
pesquisa, considerando a colaboração e a cooperação em ambi-

ente virtual, apontaram o surgimento de uma comunidade de 
prática que apoiou e transformou o trabalho de avaliação reali-
zado pelos participantes. A análise destacou aspectos relacio-
nados à interação (PRIMO, 2007), à colaboração (BRAGA, 
2007), ao uso da tecnologia (BUZATO, 2004) e ao uso dos 
multiletramentos (ROJO, 2012) que a presente era vem exigin-
do do professor em suas muitas práticas pedagógicas. Com 
isso, ficou evidente a necessidade de revisão dos currículos de 
formação de professores (GATTI, 2009) e a necessidade de ca-
pacitação contínua (MARINHO, 2004) daqueles que se forma-
ram sem ter a possibilidade de se familiarizar com o uso das 
tecnologias digitais da informação e da comunicação – TDIC. 
Concluiu-se que o uso de tal ferramenta permite a manuten-
ção do sigilo, da ética e da confiabilidade que esses processos 
requerem. E, ainda, que é uma ferramenta de avaliação que 
pode trazer excelência para o sistema de ensino brasileiro, 
pois constatou-se que ao se utilizar a ferramenta tecnológica 
para customizar a prática docente, esta preserva a isonomia e 
a equanimidade exigidas em processos de avaliação de grande 
escala.

Palavras-chave: tecnologia; interação; comunidade de práti-
ca
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APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

QUARTETO FEITO A MÃO 
TOCA VILLA-LOBOS

  Formado em 2009, o Quarteto Feito a Mão surgiu 
quando André, Gustavo, Tadeu e Thiago eram alunos do curso 
de Música Popular da Unicamp. O grupo, a princípio cria-
do para participar de uma gravação, se transformou em um 
trabalho de pesquisa e dedicação  à composição e interpreta-
ção no universo violonístico, na medida em que surgiam no-
vas músicas e convites para apresentações. Desde então, o 
Quarteto Feito a Mão já apresentou espetáculos na Livraria 
Cultura de Campinas, no Espaço Cultural Casa do Lago, no 
Festival do Instituto de Artes da UNICAMP, no Festival Julho 

Fest da cidade de Poços de Caldas (MG), e no Projeto Encarte 
Musical  Cia. Bella de Artes. Em 2011, o Feito a Mão foi aprova-
do no Projeto “Aluno Artista” do Serviço de Apoio ao Estudan-
te (SAE) da Unicamp, com o projeto “Quarteto Feito a Mão 

toca Villa-Lobos”. Em um show com músicas do compositor 
Heitor Villa-Lobos, peças originalmente escritas  para violão 
solo, coral e piano solo ganharam nova roupagem através de 
arranjos do grupo para quatro violões. O repertório ainda con-
templa arranjos e composições do próprio grupo.
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Integrantes: André Batiston, Gustavo Infante, Tadeu 
Zafani e Thiago Reimberg.


