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CADERNO DE  RESUMOS

Programa

PARTE I

8h00 às 9h00: Credenciamento

9h15: Abertura do evento (Auditório - IEL/UNICAMP)                      

9h30: Palestra de Abertura 

Videoconferência: Ensino, Formação docente e Tecnologia: desafios e 
possibilidades. 

Profa. Dra. Carla Rodriguez Paiva; Prof. Dr. Fernando A. Costa; 
Profa. Dra. Joana Viana; Profa. Dra. Elisabete Pires da Cruz (Unidade de 
Investigação em Educação e Formação do Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa)

Mediadora: Profa. Dra. Roxane Rojo (UNICAMP)

11h00-12h00:  Coffee break, exposição de pôsteres e de livros da área 
(Espaço Cultural – IEL/UNICAMP).

PARTE II

14h00-16h00: 

Mesa Redonda: Políticas linguísticas e de ensino de línguas em tempos de 
internacionalização.

Prof. Dr. Lynn Mário  Menezes de Souza (USP).
Prof. Dr .Elias Ribeiro da Silva (UNIFAL).
Profa. Dra. Denise Bertoli Braga (UNICAMP).

Mediadora: Profa. Dra. Sandra Gattolin (UFSCar).

16h00-16h30:  Coffee break, exposição de pôsteres e de livros da área 
(Espaço Cultural – IEL/UNICAMP).

PARTE III

16h30–17h15:  
Palestra de Encerramento: Políticas Públicas, Línguas Estrangeiras e 
Globalização.

Prof. Dr. Kanavillil Rajagopalan (UNICAMP).

17h30-18h00:
Apresentação Artístico-Cultural (SAE): Apresentação de Denis 
Sartorato e Ricardo Henrique.

Para mais informações acesse o link: http://denissartorato.com.br/
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CADERNO DE  RESUMOS

Nesta segunda edição da Jornada de Ensino de Língua e Tecnologia 
( JELT), reunimos 18 resumos1 resultantes de apresentações realizadas 
sob a forma de palestras, mesa redonda e pôsteres.

Os autores desses trabalhos são pesquisadores com diferentes atuações 
no cenário acadêmico-científico brasileiro, professores e alunos de gra-
duação e de pós-graduação das áreas de Letras, Linguística, Linguística 
Aplicada, Educação e Tecnologia.

A realização do evento, em 11 de abril de 2014, no auditório do Ins-
tituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, IEL, é uma iniciativa dos 
Grupos de Pesquisa “Ensino de Língua Estrangeira, Formação Cidadã 
e Tecnologia” (UNICAMP/ CNPq) e Projeto Nacional de Formação de 
Professores “Novos letramentos, multiletramentos e línguas estrangeiras” 
(USP/CNPq) cuja proposta, nesta segunda edição, é promover discussões 
acerca de Políticas Linguísticas, Ensino de Línguas e Tecnologia em 
Tempos de Globalização e Internacionalização.

Com efeito, a JELT tem como objetivo central debater e possibilitar 
disseminação de trabalhos acadêmico-científicos com foco em:

a)  políticas linguísticas e de ensino de línguas na atualidade, consi-
derando-se os processos de globalização e de internacionalização; 

b) ensino de línguas e tradução e suas interfaces com a tecnologia; 

c)  formação docente, práticas pedagógicas e suas interfaces com (novos) 
letramentos e tecnologias.

Apresentação
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 momento 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 comunidade acadêmica acesso 
aos resumos dos trabalhos apresentados durante o evento e, aos autores, 
mais um meio de divulgação de suas pesquisas e inquietações.

Comissão Organizadora.

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

Palestra 
de Abertura: 
Videoconferência

Ensino, Formação 
docente e Tecnologia: 

desafios e possibilidades.
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ENSINO, FORMAÇÃO 
DOCENTE E TECNOLOGIA: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES.

Profª. Dra. Carla Rodriguez: 
Bolsista de investigação do programa BJT/Ciência sem Fronteiras, do 
CNPq (Proc. Nº 300120/2014-1), no Laboratório de computação apli-
cada à educação (CAEd) do ICMC/USP. Possui pós-doutoramento em 
«Desenvolvimento profissional e competência dos professores em TIC», 
pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e doutoramento 
em «Artes Visuais: cultura audiovisual e mídias», na Unicamp. Tem 
experiência na área de tecnologia aplicada, com ênfase na utilização das 
TIC em contextos de aprendizagem.

Profª. Dra. Elisabete Cruz: 
Bolsista de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/
BD/68461/2010), dedicando-se ao estudo das TIC como formação trans-
disciplinar no âmbito do Doutoramento em Educação, na especialidade 
de Teoria e Desenvolvimento Curricular, do Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa.

Prof. Dr. Fernando Albuquerque Costa: 
Professor auxiliar no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 
Fez doutoramento em Ciências da Educação, na área de Currículo e 
Avaliação, com tese sobre a «Utilização das TIC em contexto educativo: 
representações e práticas de professores». Tem diferentes publicações 
na área das TIC em Educação e é diretor adjunto da revista «Educação, 
Formação e Tecnologias».

PALESTRA DE ABERTURA

Profª. Dra. Joana Viana: 
Professora Assistente Convidada no Instituto de Educação da Universidade 
de Lisboa e desempenha as funções de gestão educativa de conteúdos e 
gestão da formação no Núcleo de Multimédia e e-Learning (NME), do 
Instituto Superior Técnico. Tem desenvolvido trabalhos de investigação 
sobre a utilização de tecnologias digitais online, em contextos de aprendi-
zagem formais e informais. Atualmente é doutoranda em Educação, área 
de especialização em Teoria e Desenvolvimento Curricular, no Instituto 
de Educação, da Universidade de Lisboa.

Projetos de Pesquisa: 
TACCLE2 - Teachers’ Aids on Creating Content for Learning Envi-
ronments; Escol@Digit@l.
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ENSINO, FORMAÇÃO 
DOCENTE E TECNOLOGIA: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES.

RESUMO

Propomos partilhar a visão e o enquadramento que têm norteado o 
trabalho que, nos últimos vinte anos, temos tido a oportunidade de de-
senvolver sobre o uso das TIC em Educação e Formação. Entre as linhas 
prioritárias de  investigação, destacam-se: a promoção da aprendizagem 
com TIC em contextos educativos e formativos; o desenvolvimento pro-
fissional e as competências dos professores em TIC; o desenvolvimento 
de recursos educativos digitais; a cultura digital e as competências para 
o Século XXI e o impacto de políticas públicas no domínio das TIC na 
educação. Entre os projetos em desenvolvimento, destacaremos: 1. «As 
TIC como formação transdisciplinar», tendo em vista o questionamento 
das possibilidades e limitações inerentes à implementação das Metas de 
Aprendizagem da área das TIC; 2. «Escol@ Digit@l», projeto de inves-
tigação-ação que visa promover a cultura digital na escola, envolvendo 
para isso toda a comunidade escolar em ações de formação e integração 
curricular de tecnologias (IEUL e Editora Santillana (2012-2015); e 3. 
«TACCLE2-Teachers’ Aids on Creating Content for Learning Envi-
ronments», projeto que envolve universidades e outras instituições de 
diferentes países europeus na criação de materiais para a formação de 
professores sobre a utilização pedagógica das TIC.

PALESTRA DE ABERTURA

Profª. Dra. Carla Rodriguez Paiva;
Profª. Dra. Elisabete Pires da Cruz;

Prof. Dr. Fernando A. Costa;
Profª. Dra. Joana Viana.

Unidade de Investigação em Educação e Formação do 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
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PALESTRA DE ABERTURA

ENSINO, FORMAÇÃO 
DOCENTE E TECNOLOGIA: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES.

Mediadora: Profª. Dra. Roxane Rojo – UNICAMP.

Profª. Dra. Roxane Rojo: 
Possui graduação em Letras Neolatinas Português-Francês/Língua e 
Literatura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1974), mes-
trado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (1981) e doutorado em Linguística 
Aplicada ao Ensino de Línguas pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (1989). Fez estágio de Pós-Doutorado em Didática de Língua 
Materna na Faculté de Psychologie et Sciences de lEducation (FAPSE), 
da Université de Genève (UNIGE), Suíça, sob a direção do Prof. Dr. 
Jean-Paul Bronckart. Atualmente, é professora livre docente (MS5-1) 
do Departamento de Linguística Aplicada da Universidade Estadual de 
Campinas e pesquisadora 1C do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. Tem experiência na área de Linguística, com 
ênfase em Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes 
temas: (multi)letramentos, gêneros do discurso, ensino-aprendizagem 
de Língua Portuguesa e avaliação e elaboração de materiais didáticos.
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CADERNO DE  RESUMOS

Mesa 
Redonda

Políticas Linguísticas e 
de Ensino de Línguas 

em Tempos de 
Internacionalização.
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MESA REDONDA

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E 
DE ENSINO DE LÍNGUAS 
EM TEMPOS DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO.

OS LADOS OBSCUROS DAS HUMANIDADES DIGITAIS

Prof. Dr. Lynn Mário T. Menezes de Souza: 
Possui graduação em Linguistica - University of Reading (1977), mes-
trado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (1984), doutorado em Comunicação 
e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1992) 
e livre-docência pela Universidade de São Paulo (2006). Atualmente é 
professor titular da Universidade de São Paulo e Pesquisador CNPq. Foi 
Professor Visitante na University of Western Ontario (2004,Canadá), na 
Monash University (2010, Australia), na University of Oulu (Finlândia 
2011) e na Goa University (2012).Tem experiência na área de Letras, 
com ênfase em Letras Estrangeiras, atuando principalmente nos seguin-
tes temas: ensino-aprendizagem, linguística aplicada, língua estrangeira, 
letramento, critica literária e literatura pós colonial.

RESUMO

Prof. Dr. Lynn Mário T. Menezes de Souza – USP

As Humanidades Digitais (HD), que surgiram na esteira do apelo 
tecnológico da utopia digital, se viam inicialmente como a atualização 
dos saberes das Humanas e a salvação dessas dos meios de disseminação 
e de construção de saber tidos como arcaicos e limitados. Pouco mais 
de uma década depois, surgiram os MOOCS e com eles a acusação 
de que as HD não passavam de uma manifestação do lado obscuro do 
capitalismo tecnológico visando públicos mais amplos e lucros maiores 
(Pannapacker 2013). Sob outra perspectiva de análise, porém, surgem 
vários lados obscuros das HD (Kyong Chun 2013, Grusin 2013, Jagoda 
2013) mesmo naquelas que não caíram na armadilha do capitalismo 
tecnológico – tais como propostas pedagógicas ainda ‘fordistas’ e ‘uni-
versalistas’ com muita, pouca ou nenhuma contextualização e a notável 
falta de promoção de criticidade tanto na construção de seus textos 
quanto nas leituras que esses pediam. Este trabalho argumenta a favor 
da relevância das HD e seu valor potencial imenso em promover uma 
cidadania global crítica e ética.
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POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E 
DE ENSINO DE LÍNGUAS 
EM TEMPOS DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO.

A INTERNACIONALIZAÇÃO DO PORTUGUÊS 
BRASILEIRO: QUESTÃO DE POLÍTICA E DE 
REPRESENTAÇÃO.

Prof. Dr. Elias Ribeiro da Silva: 
Graduado em Letras (Português/Inglês) pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho; (2000). Também na UNESP, concluiu, 
em 2003, o curso de Mestrado em Estudos Linguísticos, na subárea de 
Linguística Aplicada: Ensino e Aprendizagem de Línguas. Em 2011, 
obteve o título de doutor em Linguística Aplicada: Língua Estrangeira 
pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de 
Campinas (IEL/UNICAMP). Profissionalmente, atua, majoritariamente, 
nas áreas de Estágio Supervisionado (Português e Inglês) e Prática de 
Ensino (Português e Inglês). Atualmente, é Professor Adjunto, nível I, 
da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), onde atua nas 
áreas de Ensino/Aprendizagem de Português como Língua Materna e 
de Português como Língua Estrangeira (PLE). Quanto à pesquisa, tem 
investigado, nos últimos anos, as implicações sociopolíticas do ensino e 
da aprendizagem de inglês como língua estrangeira no Brasil. De forma 
geral, se interessa pelas práticas de política e planejamento linguístico 
em vigor no Brasil relativamente às línguas estrangeiras e ao português 
como língua materna e estrangeira.

MESA REDONDA

RESUMO
Prof. Dr. Elias Ribeiro da Silva – UNIFAL

A internacionalização do português brasileiro é um fato. E as evidências 
são abundantes: vem se ampliando nos últimos anos, tanto na América 
Latina quanto em outros continentes, a demanda pelo ensino da variedade 
brasileira do português e, por implicação, a demanda por professores da 
língua e da cultura brasileira. Na mesma direção, vem crescendo o número 
de inscritos no Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros, o Exame Celpe-Bras, e de centros culturais e de leitorados 
brasileiros no exterior (Cf., entre outros, CARVALHO, 2012; CARVA-
LHO e SCHLATTER, 2011; DINIZ, 2012a, b). Essa crescente demanda 
pelo idioma brasileiro também está impulsionando a pesquisa na área de 
Português Língua Estrangeira/Adicional e a criação de cursos, em nível 
de graduação e de pós-graduação, voltados para a formação de professores. 
Como a maioria dos analistas sugere, a expansão internacional do português 
decorre, por um lado, da consolidação da importância geopolítica e econô-
mica do Brasil nos últimos anos, e, por outro, de ações de política linguística 
implementadas pelo Estado brasileiro visando à consolidação da presença 
e influência brasileiras no mundo e ao “mercado linguístico” internacional 
contemporâneo (OLIVEIRA, 2010). A partir dessa premissa, pretende-se, 
nesta intervenção, discutir alguns aspectos da política linguística brasileira 
para o português como língua internacional. A partir da proposta teórica 
de Shohamy (2006), será discutido o funcionamento de dois mecanismos 
dessa política: as provas do Exame Celpe-Bras e os livros didáticos nacionais 
para o ensino de português língua estrangeira/adicional. De forma mais 
específica, objetiva-se discutir qual variedade do português brasileiro está 
sendo legitimada nesses materiais e problematizar a forma como a diversi-
dade linguística existente no Brasil está sendo representada. Essa discussão 
será orientada pela hipótese de que estaria em funcionamento no ensino 
de português como língua estrangeira/adicional uma política linguística 
(de representação) que tende a apagar a heterogeneidade constitutiva do 
português brasileiro em favor de uma variedade virtual da língua.
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POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E 
DE ENSINO DE LÍNGUAS 
EM TEMPOS DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO.

O ENSINO DO INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA 
NO BRASIL: UM DIÁLOGO GRAMSCIANO 
ENTRE TEORIAS DO LETRAMENTO E PRÁTICAS 
DE ENSINO DE LÍNGUAS.

Profª. Dra. Denise Bértoli Braga: 
Possui graduação em Letras Português/Inglês pela Universidade Federal 
do Paraná (1977), mestrado em Linguística pela Universidade Estadual de 
Campinas (1982) e doutorado em Educational Psychology - University 
of London (1990). Atualmente, é professora MS-6 do Departamento 
de Lingüística Aplicada da Universidade Estadual de Campinas. Tem 
experiência na área de Linguística, com ênfase em Leitura Crítica, atuando 
principalmente nos seguintes temas: letramento digital, material digital, 
leitura, ensino em rede e hipertexto.

RESUMO

Profª. Dra. Denise Bértoli Braga – DLA – IEL – UNICAMP

Um argumento que frequentemente sustenta o ensino de línguas, seja 
materna ou estrangeira, é a ampliação da circulação social do individuo 
que a aquisição de línguas viabiliza. O ensino da língua inglesa, apontada 
como “língua franca”, tem sido defendido como um passo necessário para 
a inserção do Brasil no processo de globalização do mercado, da ciência 
e da cultura. Programas financiados pelo governo federal, como o Inglês 
Sem Fronteiras, exemplificam essa preocupação e o reconhecimento 
da hegemonia da língua inglesa no contexto atual e uso da tecnologia 
digital para atender uma demanda crescente de alunos. Considerando 
essa questão mais ampla, o presente estudo reflete, inicialmente, sobre a 
relação que tem sido estabelecida na teoria sobre aquisição de letramen-
tos e participação social. Essa discussão prioriza considerações de cunho 
político inerentes ao ensino de línguas hegemônicas para grupos sociais 
periféricos. Na sequência o texto discute como o ensino da língua inglesa 
pode levar à conscientização de diferenças linguísticas e desenvolvimento 
de estratégias que auxiliem grupos brasileiros socialmente desfavorecidos 
a se apropriarem das normas do dileto padrão da língua portuguesa, 
que é uma “segunda língua” para a grande maioria da população nacio-
nal. Exemplos de um material didático criado com esse objetivo serão 
apresentados para ilustrar a viabilidade dessa orientação pedagógica e 
discutir as vantagens da mediação tecnológica para produção do tipo de 
material proposto.

MESA REDONDA
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POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E 
DE ENSINO DE LÍNGUAS 
EM TEMPOS DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO.

MESA REDONDA

Mediadora: Profa. Dra. Sandra Regina Buttros Gattolin.

Profa. Dra. Sandra Regina Buttros Gattolin:  
Mestre e doutora em Lingüística Aplicada pela Universidade Estadual 
de Campinas, instituição em que desenvolveu sua pesquisa na área de 
ensino-aprendizagem de segunda língua e língua estrangeira. Há quinze 
anos no ensino superior, é atualmente professora adjunta do Departa-
mento de Letras da Universidade Federal de São Carlos, onde ministra 
as disciplinas de Língua Inglesa, Leitura em Língua Inglesa, Lingüística 
Aplicada e Metodologia de Ensino de Língua Inglesa. Atua no Programa 
de Pós-Graduação em Linguística, da UFSCar, onde ministra a disciplina 
de Abordagens de Ensino de Línguas e Avaliação e Aprendizagem de 
Línguas. Foi presidente da Associação dos Professores de Língua Inglesa 
do Estado de São Paulo nos períodos de 2005 a 2007 e 2009 a 2011. Suas 
áreas de interesse em pesquisa são o ensino-aprendizagem-avaliação em 
língua estrangeira, o ensino de inglês para fins específicos e a formação 
de professores de língua estrangeira. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS, 
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
E GLOBALIZAÇÃO.

PALESTRA DE ENCERRAMENTO

Prof. Dr. Kanavilil Rajagopalan: 
É Professor Titular na área de Semântica e Pragmática das Línguas 
Naturais da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Ele 
nasceu na Índia, onde obteve B.A. em Literatura Inglesa (Universidade 
de Kerala), M.A. em Literatura Inglesa (Universidade de Delhi) e M.A. 
em Linguística (Universidade de Delhi). Fez Diploma em Linguística 
Aplicada na Universidade de Edimburgo, Escócia. É Doutor em Lin-
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(Universidade da Califórnia, Berkeley, EUA). Já publicou 5 livros: Por 
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Falhar (em parceria, Parábola, 2004), Políticas em Linguagem: Perspec-
tivas Identitárias (em parceria, Editora da Mackenzie, 2005) e Applied 
Linguistics in Latin America ( John Benjamins, 2006), Nova Pragmáti-
ca: Fases e Feições de um Fazer (Parábola, 2010) e colaborou com Yves 
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the Republic (Greenwood Press, no prelo), e Encyclopedia of Applied 
Linguistics (Wiley-Blackwell, 2012,). Em dezembro de 2006, recebeu 
o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz.



19

RESUMO
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Queiramos ou não, a língua oficial do mundo globalizado é o inglês. 
No que tange o universo da academia, o monopólio absoluto do idioma é 
um fato incontestável. Diante de um pano de fundo como este, não resta 
para nós, nos países periféricos, outra saída qualquer, a não ser investir 
cada vez mais no domínio do inglês, não só para poder interagir com 
os nossos pares no resto do mundo (que, convém lembrar, composto 
não só por povos anglôfonos, mas pelos milhões e milhões de asiáticos, 
africanos e outros sul-americanos), mas também para poder produzir e 
divulgar as nossas pesquisas e, através disso, marcar a nossa presença no 
cenário mundial. 

É claro, contudo, que a adoção do idioma para divulgação das nossas 
pesquisas não é uma simples questão de traduzir os resultados para o 
idioma de prestígio e ampla aceitação mundial. Fosse apenas uma questão 
de transposição das ideias da língua materna para a língua estrangeira, o 
recrutamento de uma legião de tradutores adequadamente habilitados 
resolveria todo o problema. Sabemos que o discurso acadêmico tem, 
além do conteúdo próprio, seu estilo próprio também, que varia de uma 
língua para outra. A questão da retórica à parte, há uma outra questão 
que também não pode ser negligenciada. Trata-se da inserção numa co-

munidade genuinamente transnacional que se define por um conjunto 
de inquietações, prioridades, temas comuns etc. que acabam definindo 
os projetos de pesquisa de interesse de todos.

Posto isso, não podemos nos deixar cair no engodo de pensar que 
tudo isso pode ser alcançado sem quaisquer perigos de deslize no ca-
minho. Muito pelo contrário, devemos estar conscientes dos perigos 
constantes de sermos tomados pelos valores alheios aos nossos interesses 
que a adoção cega e acrítica de um idioma estrangeiro sempre pode 
acarretar. Ou seja, ao mesmo tempo em que ingressamos na comunida-
de transnacional acadêmica e marcamos a nossa presença mediante o 
uso da língua inglesa com cada vez mais desenvoltura, jamais devemos 
perder de vista que os nossos interesses têm de ser salvaguardados com 
afinco. Esses interesses incluem valores morais, culturais, etc., que são 
patrimônios valiosos demais para serem sacrificados. Adesão à língua 
inglesa como língua franca da academia não pode significar apagamento 
da nossa identidade.

Eis, então, o grande desafio da política linguística em nossos tempos 
de globalização em curso: como lidar com as línguas estrangeiras sem 
que isso prejudique os interesses do idioma e da cultura nacionais?

POLÍTICAS PÚBLICAS, 
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
E GLOBALIZAÇÃO.

PALESTRA DE ENCERRAMENTO
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RESUMO

Este trabalho apresenta reflexões sobre Letramentos Digitais ou Novos 
Letramentos e o Ensino de Língua Estrangeira, no caso, o inglês, focali-
zando os embates entre a cultura digital e cultura escolar na atualidade, a 
partir dos conceitos de multiletramentos, letramentos midiáticos críticos 
e ensino reflexivo. Analisa-se um conjunto de atividades realizadas em 
aulas de inglês, ministradas pela pesquisadora, considerada uma professora 
“nativa digital”, visando descrever seu percurso de reflexão no processo de 
apropriar-se criticamente de um conjunto de tecnologias disponibilizadas 
pelas escolas para o ensino multiletrado. Primeiramente, discutem-se algu-
mas concepções de letramento (KLEIMAN, 1995; SOARES, 1998, 2002, 
2003; STREET, 1993; UNESCO, 1958). Em seguida, é trazida a definição 
de letramentos digitais postulada por Soares (2002), que seria o “estado 
ou condição daqueles que se apropriam de novas tecnologias.” Esse estado 
ou condição permite maior interatividade, através de multiletramentos e 
hipertextos, ou seja, permite um ambiente colaborativo (ROJO, 2009). 
Tomaram-se como categorias de análise as quatro dimensões básicas de 
letramento midiático crítico propostas por Buckingham (2010): represen-
tação (a mídia representa o mundo), linguagem (o indivíduo é capaz de 
compreender a estrutura e o funcionamento de sua língua e das linguagens 
e, por extensão, compreenderia o funcionamento e a estrutura das mídias), 
produção e audiência (envolvem as causas de produção, para quem seria 
destinado e por quê). Investigou-se qual dessas dimensões a professora 
focalizou em cada aula e de que maneira os alunos identificaram e aderi-
ram, ou não, a esse foco. Os resultados apontam que, independentemente 
do foco imprimido pela professora sobre as atividades e da percepção dos 
alunos, a hierarquia de letramentos e objetivos tradicionais do ensino de 
língua não foi necessariamente perturbada, e, a despeito do esforço reflexivo 
da professora, é necessário que a reflexão se estenda ao conjunto dos atores 
envolvidos na apropriação (gestores, pais, alunos etc), buscando repensar 
a referida hierarquia se, de fato, se espera implantar uma pedagogia de 
letramentos midiáticos críticos em situações como a descrita na pesquisa.
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RESUMO

A partir do crescente processo de globalização (ROCHA, 2009), saber 
inglês torna-se cada vez mais necessário devido às expansões ocorridas 
em diversos campos e ao acesso frequente a meios tecnológicos, sendo 
necessário que haja materiais que complementem o ensino-aprendi-
zagem de língua inglesa como língua adicional. Embora seja ampla a 
oferta de materiais didáticos, estes são prioritariamente ofertados em 
publicações que estão além dos recursos financeiros de professores e 
estudantes da escola pública. Considerando essa necessidade, o trabalho 
em questão abordará o projeto de criação de um blog com materiais 
didáticos disponibilizados especialmente voltado para a escola pública 
e para o ensino-aprendizagem de língua inglesa. O blog, criado a partir 
de um projeto de licenciatura em Letras, oferecerá maiores opções de 
complementação do material didático, podendo auxiliar professores e 
graduandos do curso de Letras a não somente diversificar conteúdos e 
práticas, mas também motivar estudantes a aprender a língua-alvo. Em 
suma, o blog busca oferecer gratuitamente materiais interativos (músicas, 
vídeos, textos etc.), com sugestões para trabalhos didático-pedagógicos 
que abordem temas transversais, seguindo as orientações dos documen-
tos oficiais (PCN - LE, 1998; CBC – MG, 2007), proporcionando fácil 
acesso e fácil entendimento para o público-alvo no Ensino Básico e 
Médio. Assim, esperamos que, com o acesso ao blog, possamos oferecer 
a professores, graduandos e estudantes uma fonte de acesso a materiais 
gratuitos e diversificados que auxiliem no processo de ensino-aprendi-
zagem da língua inglesa, colaborando para a inserção do aprendiz no 
mundo globalizado e contribuindo para o desenvolvimento de cidadania 
(LIMA E MARGONARI, 2012).
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RESUMO

O presente estudo se insere no âmbito da Linguística Aplicada e dos 
Estudos da Linguagem e objetiva investigar como tarefas em contex-
to digital podem contribuir para o desenvolvimento da habilidade de 
produção oral em língua inglesa (LI) de professores em pré-serviço do 
curso de Letras de uma universidade pública em Mato Grosso. A es-
colha do objeto de estudo nasce de minha experiência como professora 
na universidade, momentos em que as dificuldades quanto à habilidade 
de produção oral em LI dos acadêmicos foram evidenciadas, apontando 
uma lacuna na formação desses professores que estão prestes a ingressar 
no mercado de trabalho. A proposta de pesquisa ora apresentada consiste 
em elaborar tarefas em contexto digital, com foco no desenvolvimento da 
produção oral em LI, e disponibilizá-las para que os acadêmicos do VII e 
VIII semestres do curso de Letras em questão possam “resolvê-las”. Para 
tanto, este estudo se apoia nas teorias de Ellis (2009), Thomas; Reinders 
et. al. (2012), Bygate (2013), bem como em estudos de outros autores 
que tratam do ensino de LI baseado em tarefas em contexto digital e 
do ensino de produção oral em LI. Trata-se de um estudo de caso de 
abordagem qualitativa (YIN, 2010; DENZIN e LINCOLN, 1998). As 
perguntas que norteiam esta pesquisa são as seguintes: 1. Qual é o nível 
de produção oral dos professores de LI em pré-serviço do VII e VIII 
semestres do curso de Letras de uma universidade pública em MT antes 
de participarem das tarefas propostas? 2. Qual é o nível de produção oral 
dos professores de LI em pré-serviço do VII e VIII semestres do curso 
de Letras de uma universidade pública em MT ao término das tarefas 
propostas? 3. Como as tarefas em contexto digital podem contribuir para 
o desenvolvimento da habilidade de produção oral dos professores de 
LI em pré-serviço, do VII e VIII semestres do curso de Letras de uma 
universidade pública em MT? Este trabalho justifica-se pela necessidade 
de contribuir com uma formação inicial de professores de LI mais con-
dizente com o contexto atual, o que terá reflexos na Educação Básica.
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RESUMO

Este trabalho apresenta parte do projeto Multiletramentos em Língua 
Inglesa, iniciado em março de 2014, e inserido no Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat). O projeto visa inserir práticas de multiletramentos 
na pauta da formação de professores e na escola regular. Para isso, tem 
como objetivos promover a relação entre teoria e prática de Letramentos 
Digitais no cotidiano dos professores de língua inglesa em formação; 
incentivar pesquisas sobre a cultura digital na formação desses professores; 
buscar formas alternativas de aprendizado da língua inglesa por meio 
de práticas digitais e desenvolvimento da criticidade; analisar como a 
união desses tópicos é assimilada tanto pelos professores em formação 
quanto pelos alunos da escola. Inseridos no amplo tema Multiletramen-
tos em Língua Inglesa, os bolsistas desenvolvem seis miniprojetos (três 
para Ensino Fundamental e três para o Ensino Médio) embasados no 
aprendizado de línguas sob a perspectiva identitária (NORTON, 1995, 
1997, 2001), nos Novos Letramentos requeridos pelas Novas Tecno-
logias (KALANTZIS et al., 2010; NEW LONDON GROUP, 1996) 
e na Pedagogia dos Multiletramentos (COPE; KALANTZIS, 2010). 
Utilizo como referencial teórico a formação de professores na perspec-
tiva de Freire (2011), o Ensino Crítico (LANKSHEAR; KNOBEL, 
1997) e a Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 1995; 2003) 
na orientação dos professores e na análise da percepção da tecnologia e 
da língua estrangeira nos contextos de circulação dos participantes. Esses 
referenciais direcionam a análise da criticidade nas atividades dos mini-
projetos. Os resultados pretendem contribuir para o aprimoramento de 
práticas da cultura digital no aprendizado de inglês e para a apropriação 
de formas críticas de expressão no meio digital. 
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RESUMO

Este trabalho tem como objeto de estudo o ensino de língua inglesa, 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede estadual do Estado de 
São Paulo. Este estudo tem como objetivo entender como vem sendo 
desenvolvido o ensino de língua estrangeira nas oficinas das Escolas de 
Tempo Integral, entender as políticas públicas e diretrizes que o orien-
tam, discutir as possibilidades de sua inclusão na matriz curricular dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental I e verificar quais são as condições 
necessárias para que esse ensino se torne um instrumento de promoção 
da equidade social. A pesquisa está ancorada em dois corpos teóricos. No 
primeiro, busquei, a partir de uma análise documental e da leitura dos 
estudos de autores como Leffa (1998/ 1999), Coelho (2005) e Oliveira 
(1999), entender brevemente a história do ensino de língua estrangei-
ra no Brasil e, em seguida, realizei um estudo dos documentos, leis e 
resoluções que regulamentam o ensino de língua estrangeira com foco 
nas Diretrizes de Ensino das Escolas de Tempo Integral. No segundo, 
trouxe as vozes de autores como Cameron (2002), Figueira (2002), Ro-
cha (2006, 2010), Santos (2005, 2009), Scaffaro (2006), Tonelli (2005) 
entre outros, que tratam especificamente de metodologias aplicadas ao 
ensino de língua estrangeira para crianças (LEC). Adotei a abordagem 
qualitativa e, como procedimento de coleta de dados, realizei um estudo 
documental, uma revisão bibliográfica sobre metodologia de ensino de 
língua estrangeira para crianças, além de uma entrevista semiestruturada 
com três professoras responsáveis pelas oficinas de língua inglesa de três 
escolas distintas. Até o momento, foi possível considerar que muitas prá-
ticas realizadas pelas professoras estão presentes nos estudos dos autores 
abordados neste trabalho. As diretrizes para as oficinas de língua inglesa 
não estão condizentes com o que preconiza o Currículo do Estado de São 
Paulo, possibilitando uma diferenciação nas orientações metodológicas 
entre as práticas de ensino pelos docentes nos Ensinos Fundamental 
II e Médio para o Ensino Fundamental I, no qual deveriam existir as 
mesmas diretrizes e recursos para alunos e professores.
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RESUMO

O aspecto tecnológico encontra-se presente nas diversas fases que compõem 
um processo avaliativo de proficiência em língua estrangeira, da elaboração das 
questões (ALDERSON, 2000) à aplicação (CHAMBERS, INGHAM, 2011) 
e correção (CHUNG, O’NEIL, 1997; COOZE, 2011; GERANPANYEH, 
2011). Este trabalho traz reflexões sobre como a tecnologia está sendo vista 
na área de avaliação e propõe um reenquadramento que atenda as exigências 
da sociedade contemporânea. Verificamos que a automatização influencia a 
decisão sobre os tipos de questões de testes avaliativos, como, por exemplo, 
questões de múltipla escolha, de preenchimento de lacuna e cloze, não por 
causa da adequação ao construto, mas devido à facilidade de correção por 
uma máquina. A aplicação intermediada pelo computador também visa à 
rapidez e à praticidade. Notamos que as organizações elaboradoras e aplica-
doras buscam essencialmente focalizar a tecnologia como método, ou seja, os 
exames em si não são diferentes da versão em papel. Segundo Bolter (2000), 
isso compõe uma das estratégias representacionais de remediação de mídias 
antigas, que tenta apagar ou esconder o processo de remediação, tornando 
a mídia invisível. Por outro lado, nosso questionamento é se o uso do com-
putador deveria ser para tais propósitos ou se deveria ser mais amplamente 
utilizado, aproveitando a mídia, ao invés de reduzir sua influência. Isso sig-
nificaria considerar que o discurso mediado por computador (DMC) possui 
especificidades em relação ao canal, ao meio e à linguagem (HERRING, 
2004) que deveriam ser exploradas nos testes, caso as instituições queiram 
realmente incorporar o uso da tecnologia por parte dos candidatos como 
condição de participação no ciberespaço e na inteligência coletiva (LEVY, 
1999). Como ressalta Buzato (2004), no passado, a tecnologia era usada para 
facilitar o aprendizado e, hoje, os aprendizes devem saber uma língua para 
fazer uso da tecnologia da informação. Acreditamos que a avaliação deve ser 
integrante do conceito de letramento digital discutido pelo autor para que 
possam ser coletadas evidências de que o candidato é capaz de interagir com 
diferentes textos, sujeitos e meios de uma realidade globalizada e dominada 
pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).
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RESUMO

Em turismo, “o processo da hospitalidade está fortemente imbricado 
com o processo de comunicação /.../. Dificilmente se exerce a hospita-
lidade sem que haja, concomitantemente, uma excelente comunicação” 
(CASTELLI, 2010, p. 172). Dessa forma, em relação à comunicação, 
busca-se qualificar os funcionários da empresa que exercem atividades 
de alto contato (ou que estão na linha de frente – front office), ou seja, 
delimitando o escopo de funcionários que devem ter qualificação nessa 
área de comunicação, a saber, os que desempenham atividades de alto 
contato com os clientes. Como ampliar a capacidade de comunicação dos 
profissionais do turismo em inglês e espanhol? Esta pesquisa dedica-se à 
elaboração de uma metodologia para um programa de aprendizagem de 
língua estrangeira usando a abordagem de línguas para fins específicos 
(HUTCHINSON e WATERS, 1987; BASTURKMEN, 2005) para 
recepcionistas e garçons, em uma abordagem interdisciplinar, integrando 
profissionais das áreas de Recursos Humanos, Hotelaria, Linguística Apli-
cada, Cinema e Ciência da Computação, utilizando-se de convergência de 
mídias para compor objetos de aprendizagem que possam contribuir para 
a aquisição das habilidades de compreensão oral e fala dos recepcionistas 
e garçons. Considera-se como premissa a contextualização dos recursos 
disponibilizados no programa face à realidade sociocultural da região 
turística e às tarefas realizadas (SPRENGER, 1997) pelos profissionais 
em sua atuação diária com os turistas estrangeiros, propiciando, conse-
quentemente, a hospitalidade tão desejada pelos turistas. Será realizada 
a implantação na forma de um estudo de caso do programa e, posterior-
mente, uma análise sob a ótica da Teoria da Atividade (ENGESTRÖM 
et al, 1999; NARDI, 1995) com o objetivo de formular as diretrizes do 
programa. Como resultado, ao final da pesquisa, espera-se contribuir para 
a qualificação dos profissionais de alto contato e disseminar de forma 
ampla a proposta desse programa para que o mesmo seja reutilizado em 
outras cidades turísticas do Brasil, alterando-se a base de informações 
da realidade turística local e/ou a língua a ser aprendida.
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RESUMO

Pesquisas em letramentos acadêmicos ganharam visibilidade no Brasil 
influenciadas, em grande parte, por estudos estrangeiros, sobretudo advindos 
do Reino Unido. Tais trabalhos pretendem, dentre seus principais objetivos, 
compreender os modos pelos quais universitários constituem-se como sujeitos 
acadêmicos em meio à diversidade de contextos socioculturais e históricos a 
que estão ligados e às relações de poder presentes nessa esfera. Somado a esses 
elementos, nos últimos anos, com avanços e popularização das Tecnologias Di-
gitais de Informação e Comunicação – TDIC – que propiciaram o surgimento 
e/ou transformação de práticas letradas e discursivas em diversas instâncias, tor-
nou-se fundamental também refletir sobre implicações dos letramentos digitais 
para práticas acadêmicas. Portanto, a partir dos Novos Estudos do Letramento 
(LEA e STREET, 1998; JONES, TURNER e STREET, 1999; LILLIS e 
SCOT, 2007) e de perspectiva que conjuga letramentos acadêmicos e digitais 
(GOODFELLOW, 2011; LEA e JONES, 2011; LEA, 2013), delineamos a 
pesquisa de doutorado ora apresentada com o objetivo geral de investigar práticas 
letradas desenvolvidas no Ensino Superior, no curso de Letras da Unicamp, com 
alunos que estão na graduação, focalizando o uso do digital e suas articulações 
com letramentos acadêmicos. Assim, almejamos verificar possíveis lacunas no 
uso ou reconhecimento das TDIC para trabalho com gêneros acadêmicos, a 
despeito de sua capacidade de potencializar essas práticas dentro da universidade. 
Em outra via, por termos acompanhado a disciplina de Estágio Supervisionado 
oferecida pelo próprio curso de Letras – em que os alunos são instigados à pro-
dução de materiais didáticos multimidiáticos –, acreditamos poder identificar 
como os graduandos em Letras projetam suas futuras docências com alunos que, 
provavelmente, dominam TDIC e fazem usos delas em seus cotidianos. Para 
tanto, desenvolvemos pesquisa qualitativa e de base etnográfica, na Linguística 
Aplicada, em que dados vêm sendo analisados em conjugação com a perspectiva 
bakhtiniana de linguagem, gêneros e enunciação. Embora o trabalho ainda es-
teja em andamento, já foi possível identificarmos, em nossas primeiras análises, 
intenso uso das tecnologias digitais pelos universitários para trabalhos e para as 
aulas, mas baixa utilização e reflexão nas próprias aulas. Enfim, esperamos poder 
contribuir com o desenvolvimento de pesquisas em linguagens e tecnologias, 
além de promover reflexões sobre o Ensino Superior público.
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RESUMO

Dentre as Tecnologias da Informação e Comunicação que podem ser 
utilizadas no processo de ensino-aprendizagem de espanhol como lín-
gua estrangeira, existem os softwares de programação e os softwares de 
usuário. Este último se subdivide em dois: os softwares específicos para 
a aprendizagem de espanhol como língua estrangeira e os softwares que 
não são desenvolvidos originariamente no processo de ensino-aprendiza-
gem de espanhol como língua estrangeira, mas que podem ser adaptados. 
Dentre os softwares que podem ser adaptados, destacamos programas 
de tratamento de textos, enciclopédias, dicionários, contos eletrônicos, 
jogos de simulação, entre outros que dependerão da criatividade e ima-
ginação do autor. Para este trabalho, escolhemos a charge. Sendo assim, 
este trabalho é uma proposta de aula de espanhol que utiliza a charge 
como software não desenvolvido para o ensino de espanhol como língua 
estrangeira, mas que pode ser adaptado. A charge escolhida é uma ani-
mação que possui áudio e legenda e trata de um problema diplomático 
entre Alemanha e Espanha, que foi acusada pelos germânicos de comer-
cializar pepinos contaminados. O objetivo geral desta proposta de aula é 
desenvolver os multiletramentos em um curso de Espanhol como língua 
estrangeira de nível médio. Já os objetivos específicos são desenvolver o 
processo de ensino-aprendizagem de espanhol como língua estrangeira 
com a mídia charge; promover o contato dos alunos com distintas fontes 
de informação e com mídia de culturas diferentes; abordar aspectos da 
interferência da língua materna (português) na língua-alvo (espanhol) 
e despertar a criticidade e transformação nos alunos por meio de uma 
questão diplomática para a compra e o consumo de alimentos (infor-
mações obrigatórias de acordo com o código do consumidor, validade, 
origem, etc.). Como orientação teórica para a elaboração da aula foram 
utilizados Ruipérez (1997) e Rojo (2012, 2013).
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RESUMO

Este trabalho apresenta uma discussão sobre referenciais didático-pedagógicos 
para ambiente virtual de aprendizagem assistida por computador (AAC), do 
ponto de vista de especialistas internacionais em ensino de línguas assistido por 
computador, apresentada em uma pesquisa de doutorado (ARAUJO, 2013) que 
teve em um de seus objetivos específicos identificar referenciais didático-peda-
gógicos junto à literatura, considerando os trabalhos de Gimeno Sanz (2006, 
2008), Seiz Ortiz (2003, 2012), Chapelle e Douglas (2006), Vinagre Laranjeira 
(2010), Levy e Stockwell (2006), Carrió Pastor (2006), Rocha (2011) e a espe-
cialistas internacionais de Computer-Assisted Language Learning (CALL). 
A busca por referenciais didático-pedagógicos para educação em ambientes 
virtuais de AAC encontra-se carente de contribuições que apontem para uma 
visão de educação crítica e libertária. Consideramos essa visão numa perspectiva 
de Freire (2000, p. 58) que nos coloca a educação categorizada como crítica 
e que não sendo neutra, portanto “... tanto pode estar a serviço da decisão da 
transformação do mundo, da inserção crítica nele, quanto... da permanência 
possível das estruturas injustas, da acomodação dos seres humanos à realidade 
tida como intocável”. Com relação a inserção da tecnologia na educação, dizia 
Freire (1984, p.1) “Para mim, a questão que se coloca é: a serviço de quem as 
máquinas e a tecnologia avançada estão? [...] os computadores são um negócio 
extraordinário. O problema é saber a serviço de quem eles entram na escola.” 
Diante disto, preconiza que nossa atitude diante da tecnologia deve refletir uma 
posição crítica, vigilante e indagadora. Neste sentido, Levy e Stockwell (2006) 
analisando estudos em AAC destacam que, para além da utilização como ferra-
menta facilitadora de comunicação e transmissão e processamento da informação, 
seu papel fundamental como instrumento facilitador na interação social e na 
construção colaborativa de conhecimentos. Diante do exposto, os referenciais 
didático-pedagógicos foram sistematizados e analisados em unidades, como: 
autonomia, cultura e comunicação, sociocultural e avaliação. Ao final, pondera-se 
sobre a necessidade de repensar a relação entre educação e tecnologia em prol 
da construção de autonomia de alunos e professores, bem como investimentos 
na formação e a assunção da autoria ao longo do processo educativo.
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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de apresentar e debater o uso de Tecno-
logias Assistivas que trazem a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 
– como foco. Tais tecnologias são destinadas ao uso de surdos e ouvintes. 
As políticas linguísticas nacionais, no que diz respeito à inclusão social 
do surdo, avançaram e, a partir de 2002, o governo promulgou a Lei 
10.436 que reconheceu a LIBRAS como sistema linguístico de natureza 
visual-motora, com estrutura gramatical própria, oriunda das comuni-
dades de pessoas surdas do Brasil. A partir desse reconhecimento, fruto 
de entraves político-linguísticos, os caminhos para o ensino e uso dessa 
língua se abriram. A lei 5.626, de 2005, dispõe sobre a difusão da língua 
de sinais e a coloca como disciplina curricular nos ambientes educacio-
nais e, inclusive, nos cursos universitários de licenciatura, Pedagogia e 
Fonoaudiologia. Desde então, a LIBRAS vem ganhando visibilidade, 
e tecnologias vêm sendo utilizadas para apoiar o ensino e o uso dessa 
língua. Nesse sentido, a pesquisa proposta na Faculdade de Tecnologia 
de Indaiatuba se propõe a conhecer cientificamente tais tecnologias e 
questionar a viabilidade de seu uso. Assim, questionamos: Que tecnolo-
gias são essas? Elas têm sido realmente usadas? Se sim, quem as utiliza? 
Com que propósito? Se não são utilizadas, quais são as razões para tanto? 
Por meio das respostas a estes e a outros questionamentos, esta pesquisa 
pretende criar meios para desenvolver material didático interessado em 
responder às reais demandas das pessoas que queiram aprender a língua 
de sinais e utilizá-la em seu dia a dia. É possível, assim, afirmar que esta 
pesquisa está situada entre política linguística, tecnologia, ensino-apren-
dizagem e práticas pedagógicas.
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RESUMO

O baixo rendimento escolar dos alunos em todos os níveis tem sido 
associado à precariedade da formação inicial dos professores. Para 
melhor atender os alunos, os governos têm investido na formação 
continuada, em todas as esferas,  de professores em serviço, através 
de cursos oferecidos nas modalidades presenciais e a distância, mo-
dalidade esta capaz de atingir um maior número de profissionais. De 
acordo com Belloni (2002, p. 7), “o fenômeno educação a distância, 
[...] entendido como parte de um processo de inovação educacional 
mais amplo que é a integração das novas tecnologias de informação e 
comunicação nos processos educacionais”, apresenta dupla vantagem: 
além de  promover a formação continuada, introduz simultaneamente 
a tecnologia na escola. E, junto com a inovação educacional do uso das 
tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDICs) na sala 
de aula, de acordo com Perriault (1996, p. 241, apud BELLONI,1998, 
p. 20), “abre-se um novo e vasto campo de pesquisa que diz respeito 
aos ‘modos de aprendizagem mediatizada’”. No entanto, os esforços na 
formação em serviço parecem ainda não ter chegado às salas de aula, 
uma vez que as práticas didático-pedagógicas não se modificaram até 
hoje. É impossível conceber a escola no século XXI sem o uso da tec-
nologia, uma vez que ela faz parte do cotidiano de professores e alunos 
fora dos muros escolares. Esta pesquisa traz uma reflexão teórica que 
articula conceitos de multiletramentos e de novos letramentos (ROJO, 
2012;  LANSKSHEAR e KNOBEL, 2007) às políticas públicas de 
formação continuada de professores para uso de tecnologias em sala 
de aula, analisando especificamente a Plataforma Currículo+, parte do 
Programa Novas Tecnologias - Novas Possibilidades. A Plataforma 
disponibiliza objetos digitais de aprendizagem para professores da 
rede estadual de São Paulo. Os objetos que integram a plataforma são 
sugeridos e, além de oferecer o ambiente, o Programa também investe 
na formação dos professores e gestores para uso desses objetos, com o 
objetivo de desenvolver práticas diferenciadas em sala de aula.
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RESUMO

O Comércio Exterior, atrelado ao avanço da globalização, tem colo-
cado uma nova situação para a língua espanhola no contexto latino-a-
mericano de negócios, motivada, prioritariamente, pelo surgimento do 
MERCOSUL nos anos 90. Devido a isso, houve maior circulação de 
mercadorias, de pessoas e a demanda pelo conhecimento da língua por 
parte das empresas. Tais eventos afetaram de modo particular a sociedade 
e o sujeito. Instituições de Ensino Superior inseriram o espanhol em sua 
grade curricular e passou-se a discutir a obrigatoriedade de ensino desse 
idioma no Brasil. Houve a criação de congressos científicos e cursos 
de formação de professores e a mobilização de agências de cooperação 
com oferta de bolsas de estudos de espanhol para brasileiros. Tomando 
como ponto de partida materiais didáticos de espanhol para negócios, 
verificamos que existe uma política linguística que visa fazer circular 
essa língua no espaço das relações comerciais, como necessária ao sujeito 
contemporâneo para realizar transações interculturais. Entretanto, ao 
verificarmos os materiais em circulação no mercado editorial brasileiro, 
observamos a ausência de autoria hispano-americana. Desse modo, este 
trabalho focalizará: (i) a circulação dessa língua no espaço enunciativo 
do Comércio Exterior; (ii) o modo como intervêm o Estado e o Mer-
cado, e (iii) como se constrói o espanhol nos instrumentos linguísticos 
em questão. Nosso objetivo é investigar o funcionamento discursivo em 
materiais didáticos de espanhol direcionados aos negócios. Nesse sentido, 
tal trabalho se inscreve no campo da Análise de Discurso (AD), na linha 
fundada por Michel Pêcheux na França, e retomada por Eni Orlandi 
no Brasil, na sua relação com o Projeto História das Ideias Linguísticas 
(HIL). Ao partirmos dessa perspectiva, consideramos o conceito de gra-
matização. Segundo Auroux (1992), a gramatização conduz a descrever 
e a instrumentar uma língua na base de duas tecnologias que são, ainda 
hoje, o pilar de nosso saber metalinguístico: a gramática e o dicionário 
e, nesse caso específico, a instrumentalização do espanhol, através de 
materiais didáticos da área de negócios.
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RESUMO

Os conhecimentos em língua inglesa (LI) são vez mais cada impor-
tantes em virtude das inúmeras expansões e crescimentos dos meios 
tecnológicos de comunicação. O ensino, então, sofre as influências do 
crescente processo de globalização e da densa multissemiotização da 
sociedade atual, o que torna importante o fortalecimento do letramento 
crítico, entre outros, assim como o desenvolvimento de práticas orien-
tadas pela colaboratividade (ROCHA, 2012). Diante do exposto, busco 
neste trabalho investigar as potencialidades e limitações de um projeto 
colaborativo de elaboração de um jornal digital frente ao trabalho com 
(multi/novos) letramentos no ensino de LI em contexto universitário. 
O estudo envolve alunos e docentes da disciplina Língua Inglesa II do 
projeto ProFIS/UNICAMP, a qual acompanhei na qualidade de monitora 
PAD em 2013. O propósito do jornal em questão era problematizar a 
universidade, vista como espaço de (re)construção de conhecimentos, 
discursos e subjetividades. Além da plataforma Wix, por meio da qual 
o jornal foi desenvolvido, outras mídias digitais foram utilizadas, como 
a rede social Facebook,  a fim de viabilizar as discussões em LI entre os 
participantes. As questões que operacionalizam o objetivo norteador da 
pesquisa são: a) Em que medida uma proposta de trabalho colaborativo 
de elaboração de um jornal online possibilitou o trabalho com (multi/
novos) letramentos em um curso de LI em contexto universitário? b) 
Quais letramentos foram mais fortemente trabalhados por meio da 
proposta mencionada? c) Quais são os aspectos limitadores e os pontos 
considerados positivos da proposta sob a perspectiva dos participantes? 
Resultados ainda parciais do estudo indicam como positiva a experiência 
de trocas e construção de material via redes sociais. Acerca do desen-
volvimento do jornal, é possível apontar que consiste em uma prática 
efetiva no ensino de LI, pois permite unir o exercício de letramento 
crítico e o ensino-aprendizagem de língua, conforme destaca Parente 
(2013), fortalecendo, principalmente, letramentos autorais e transcul-
turais em língua estrangeira.



35

PÔSTERES 

ALCANCES DA CURADORIA 
DIGITAL PARA A EDUCAÇÃO 
LINGUÍSTICA EM TEMPOS 
DE GLOBALIZAÇÃO.

Nayara Natalia de Barros
UNICAMP

nayara.natalia.barros@gmail.com

RESUMO

Diante da grande quantidade de informações atualmente produzidas, 
compartilhadas e distribuídas na Internet, e com as quais os cidadãos têm 
contato frequente, surge uma demanda imperativa por uma educação para 
a seleção e organização críticas de conteúdo linguístico (textos, imagens, 
vídeos etc.), bem como para a compreensão dos percursos ideológicos 
que se redesenham quando, por exemplo, realiza-se o compartilhamento 
de dados em redes sociais e sua reorganização em outras páginas da web. 
Nesse contexto, a cultura digital constrói um cenário que proporciona que 
uma prática, já muito antiga, revalide-se com forças renovadas e amplifi-
cadas: a curadoria digital. A revalidação dessa prática também se reflete 
no crescimento do número de dispositivos curatoriais que são ferramenta 
no processo de indexação de informação, caso da plataforma de curadoria 
Storify, cujo serviço permite agregar diferentes itens de mídia de redes 
sociais e sites de compartilhamento e transformá-los em um produto 
textual, resultante do processo curatorial, chamado de story. O objetivo 
da apresentação desse pôster é, portanto, demonstrar os alcances que a 
curadoria digital pode ter para o ensino de língua materna, tendo como 
exemplo específico as potencialidades da plataforma Storify. A partir dela, 
podem ser elucidadas noções de Copyright e plágio e exercitadas habili-
dades como ler criticamente, acessar e comparar a qualidade de diferentes 
informações e fontes de conhecimento em suas bases. O referencial teórico 
do trabalho envolve a revisão sobre o termo curadoria digital (CORRÊA 
e BERTOCCHI, 2012; TERRA, 2012; ROSENBAUM, 2011) e sua 
caracterização como novo letramento (BARROS, 2014, mimeo). As 
considerações parciais, envolvendo as observações do funcionamento da 
plataforma, apontam para a possibilidade de ampliação da capacidade 
de planejamento e produção de conhecimento dos alunos, devido ao 
trabalho com diferentes experiências, conceitos, aplicações e análises, de 
modo que distintas fontes de conhecimento podem fazer com que eles 
(re)construam o seu próprio conhecimento de forma ativa e participante 
em um mundo globalizado.
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RESUMO

Nos últimos anos, a introdução de recursos digitais interativos na 
modalidade de ensino presencial vem crescendo de maneira muito 
rápida e, embora haja altos e necessários investimentos em aparatos 
tecnológicos, os paradigmas ainda enraizados na instituição escolar 
a colocam no sentido oposto da formação de indivíduos requisitada 
pelo mundo contemporâneo, demandando diversas mudanças, como 
a atualização dos currículos e a formação continuada dos professores. 
Nesse deslocamento, deparamo-nos com novos tipos de relações entre 
professor e aluno e poucas ofertas de propostas que orientem sobre as 
possibilidades de intervenção pedagógica no cenário em questão. O 
objeto de estudo da pesquisa a ser apresentada enfoca as práticas de uso 
de materiais didáticos digitais em sala de aula, desde sua motivação para 
produção até seu uso por alunos, configurando um novo espaço escolar 
permeado por elementos de complexas relações. O conceito de material 
didático digital extrapola as teorias e estudos já estabilizados sobre o que 
é o material didático impresso, recorrendo a novas teorias e também a 
teorias de outras áreas de estudo, devido ao amplo espaço concedido às 
diferentes mídias e modos de interação. A pesquisa e a análise estão sendo 
realizadas à luz da Teoria de Multiletramentos do New London Group 
(2006), apoiada no conceito de new ethos stuff de Lankshear e Knobel 
(2007), e sob a perspectiva da multimodalidade e da multiplicidade de 
culturas (CANCLINI, 2008). Esta pesquisa possui caráter qualitativo 
interpretativo, utilizando-se da metodologia de observação participante. 
Para a coleta de dados, foram ministradas por mim em março de 2014 
duas aulas na disciplina de língua inglesa para duas turmas de 9º ano de 
Ensino Fundamental, em que foi aplicado o módulo 1 do material digital 
denominado Start. As aulas foram realizadas dentro do laboratório de 
informática da escola e houve a gravação da tela dos alunos e a filmagem 
da perspectiva frontal da sala, além de um questionário de avaliação do 
material, que foi respondido pelos alunos.
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RESUMO

Quando se mencionam os fenômenos da globalização, frequen-
temente consideram-se os avanços tecnológicos por ela trazidos na 
história. A sociedade está imersa num contexto digital através de seus 
computadores, smartphones, tecnologia móvel, proporcionando maior 
interação nas práticas sociais. Com essas mudanças sociais ocorridas, 
pode-se pensar em trabalhar com essas ferramentas tecnológicas no 
ambiente escolar, visto que a escola é um ambiente social. Observa-se 
que algumas práticas de ensino envolvendo as ferramentas tecnológicas 
são existentes, contudo, de acordo com Paiva (2013), contata-se a falta 
de espaços formais na promoção de discussões e atividades práticas que 
envolvam a integração do ensino de língua inglesa como segunda língua 
e as tecnologias educacionais. No intuito de tentar dirimir a falta de 
espaços formais para essa temática, o presente trabalho, ainda em fase 
de construção, tem como objetivo a criação de um projeto de curso 
que visa à integração do ensino de língua inglesa com as ferramentas 
tecnológicas voltadas para a educação a licenciandos em Letras de uma 
universidade privada do estado de Minas Gerais. A análise se dará a 
partir de um questionário semiestruturado a ser aplicado a todos os 
graduandos da instituição, no intuito de observar o nível de engajamento 
e o entendimento deles em relação às tecnologias educacionais voltadas 
ao processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa, e também o nível 
de letramento digital desses estudantes. O aporte teórico que embasa 
o desenvolvimento do trabalho focaliza: (i) a formação de professores 
de línguas (ALMEIDA FILHO, 1999); (ii) a formação de professores 
para uso das tecnologias  (MORAES, 2002; VALENTE, 2008; PAIVA, 
2001, 2007,2011, 2013) e (iii) aspectos de letramento digital (SOARES, 
2004; BUZATO, 2001, 2006) na perspectiva do docente lidar com a 
tecnologia além do mero conhecimento operacional, objetivando uma 
transformação na prática pedagógica.
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RESUMO

A educação inclusiva, a construção de identidades, a pedagogia 
centrada na Teoria Social do Letramento (BARTON, HAMILTON e 
IVANIC, 2000) e a Análise de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2003) 
tem despertado o interesse de vários estudiosos da linguagem em anos 
recentes. (ASSUNÇÃO, 2007; RADHAY, 2006; SILVA, 2009). Diante 
desse cenário, entende-se que políticas públicas educacionais inclusivas, 
visando ao nacional ou ao estrangeiro, não devem apenas alocá-los numa 
lógica binária de normalidade e anormalidade. Assim, o objetivo dessa 
pesquisa, cujo foco são os imigrantes bolivianos que vivem na capital 
paulista, é verificar se a educação que recebem é verdadeiramente in-

clusiva, se é marcada pelo respeito e valorização da diversidade, se é 
balizada nos direitos da universalidade e individualidade, se é despojada 
de paradigmas excludentes e como tal processo afeta a construção de 
sua identidade binacional e seu letramento, objetivando a não exclusão 
dos legalmente incluídos (SILVA e ARAÚJO, 2014). Baeninger (2012) 
fala do fluxo Bolívia-Brasil, sua diversidade e complexidade de acomo-
dação, e sobre a inclusão factual desses estrangeiros na escola pública 
paulistana. Assim, esta pesquisa busca trazer elementos teóricos para 
enfeixar o diálogo entre os construtos letramento, identidade e inclusão 
educacional desses imigrantes. Considera-se como relevante para a 
pesquisa o conceito de letramento múltiplo e multimodal (BUZATO, 
2007; KRESS e van LEEUWEN, 2001), a composição identitária dos 
imigrantes envolvidos nessa diáspora internacional (FIGUEIREDO e 
MASTRELLA-DE-ANDADRE, 2013) e como os discursos sobre a 
educação inclusiva podem, ou não, estabelecer uma relação de opressão 
e dominação nesses imigrantes bolivianos (FAIRCLOUGH, 2001). 
A pesquisa é essencialmente qualitativa (LÜDKE e ANDRÉ, 1986) 
e marcada por um cunho etnográfico (ANDRÉ, 1995) com dados 
coletados em contextos escolares diferentes e junto à maior comuni-
dade boliviana na região centro-sul da cidade de São Paulo. Até então, 
constatou-se que os imigrantes que possuem razoável poder aquisitivo 
ou conhecimentos técnicos especializados encontram invariavelmente 
espaços educacionais inclusivos na escola privada, ao passo que para os 
imigrantes em desvantagem social, a educação pública brasileira não é 
de fato inclusiva, mas apenas os integra no sistema educacional, deixan-
do-os à mercê de toda uma estrutura escolar e cultural segregacionista. 
Dessa forma, a partir da fundamentação teórica, da análise aprofundada 
de marcos normativos de âmbito internacional e nacional sobre o tema 
inclusão, e da constatação empírica de que inexiste legislação específica 
que regule políticas públicas de inclusão de imigrantes estrangeiros no 
sistema de ensino no Brasil, cuja sociedade é plurilíngue e pluricultural, 
almeja-se a proposição de ações afirmativas que contribuirão para a 
inversão desse quadro.
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APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL

DENIS SARTORATO E 
RICARDO HENRIQUE

Denis Sartorato iniciou sua formação em música 
erudita estudando violão flamenco, violão popular 
e guitarra. Aluno de Música Popular na Unicamp, 
tem como orientador o professor Ulisses Rocha 
(IA). Um de seus projetos é a Banda La Furia que 
divulga a música cigana e latina. Em 2008, realizou 
uma turnê pela Espanha, acompanhando o violo-
nista Zezo Ribeiro, com o propósito de divulgar a 
música instrumental brasileira. Esta experiência fez 
com que Denis Sartorato aprofundasse o contato 
com a música flamenca e incluísse essa sonoridade 
em seu repertório. Em setembro de 2012, lançou o 
seu primeiro disco de violão solo, com uma releitura 
da obra do compositor paulista Dilermando Reis, 
intitulada “Eterna Saudade”. O trio, liderado por 
Denis, tem em seu repertório obras do violonista 
Dilermando Reis e de grandes nomes da Música 
Instrumental Brasileira como Jacob do Bandolim e 
Waldir Azevedo.

O trio é formado por Denis Sartorato, Ricardo 
Henrique e Lívia Carolina. Na Jornada, porém,  teremos 
uma apresentação mais que especial, acústica, do duo 
composto por Denis Sartorato e Ricardo Henrique.
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