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CADERNO DE RESUMOS 
	

APRESENTAÇÃO	
 

 
A Jornada de Educação, Linguagem e Tecnologia (JELT) é um evento vinculado ao GP Elang (CNPq/Unicamp) e se encontra 
atualmente em sua IV edição. Desde sua primeira realização, em 2011, a JELT tem como seu principal propósito fortalecer 
interlocuções entre pesquisadores, docentes e discentes (de graduação e de pós-graduação) da Unicamp e demais universidades, no 
Brasil e no exterior, bem como ampliar possibilidades de discussões sobre temáticas diversas, vinculadas ao campo da linguagem em 
sua interface com a educação e a tecnologia. As três primeiras versões do evento voltaram seu foco para a educação linguística na 
contemporaneidade, em seus diversos segmentos, a formação docente e outras temáticas relevantes na atualidade, entre elas, a 
internacionalização, políticas linguísticas e educacionais, bem como a participação social crítica e sua relação com as novas 
tecnologias.	

 
A IV JELT, por sua vez, toma como foco de suas discussões as Tecnologias Digitais e Móveis e Educação Linguística Crítica, mais 
especificamente sob a temática: Educação Linguística Crítica, Mobilidade e Translinguagem, buscando contribuir para o debate sobre 
os conceitos de ubiquidade, aprendizagem móvel, redes sociais, cultura(s), translinguagem, entre outras noções correlatas, 
colaborando assim para o aprofundamento das discussões sobre os impactos da presença das novas tecnologias na sociedade, nas 
práticas de linguagem e nas práticas educativas que ocorrem nos mais diversos contextos.	
Para tanto, a IV JELT pressupõe a colaboração interinstitucional e o apoio de diferentes grupos, a partir da participação de 
pesquisadores do Projeto Nacional de Letramentos (CNPq/USP) e do Núcleo de Estudos Críticos em Linguagens, Educação e 
Sociedade (NECLES/UFF). Nesta edição, a participação de pesquisadores estrangeiros (Monash University) também encontra-se 
prevista, a fim de atendermos à ideia de expansão e fortalecimento de vínculos acadêmicos. Em sua Programação, o evento conta com 
a participação de pesquisadores de diferentes regiões brasileiras, para que se fortaleça a pluralidade no diálogo proposto. Vale 
ressaltar que a JELT, desde sua primeira edição, é transmitida em tempo real, o que amplia a possibilidade de acesso ao evento e ao 
debate em pauta. Cabe também mencionar o caráter formativo do evento, uma vez que, desde sua primeira edição, a JELT envolve 
graduandos e pós-graduandos em suas comissões, incluindo-se discentes do Programa de Formação Interdisciplinar Superior 
(ProFIS) da Unicamp, com vistas a incentivar seu engajamento acadêmico e instigar seu envolvimento com a produção científica.	

 
Como um dos resultados da IV JELT, assim como ocorreu em sua II edição, foi realizada a organização de uma coletânea temática 
composta por capítulos de autoria dos palestrantes convidados, entre outros colaboradores. A publicação da obra foi feita pela Pontes 
Editores (ISBN 978-85-7113-905-3 ). Sob o título: Diálogos sobre tecnologia educacional: educação linguística, mobilidade e práticas 
translíngues, encontram-se reunidos 10 capítulos de pesquisadores de todos o país e também do exterior.  Vale ainda ressaltar que as 
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discussões realizadas na IV JELT oferecerão subsídios para o planejamento de uma disciplina de natureza interdisciplinar 
(LP216/Tópicos em Linguística Aplicada II) ministrada por docentes do DLA/Unicamp no segundo semestre letivo de 2017.   

 
Posto isso, apresentamos, na sequência, os resumos dos trabalhados apresentados na IV JELT, ressaltando nossos agradecimentos a 
todos os participantes que enviaram suas contribuições para o evento.	

 
Campinas, novembro de 2017	

Comissão Organizadora	
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PÔSTERES	
	

UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA GAMIFICAÇÃO NO APLICATIVO DE 
ENSINO DE LÍNGUA INGLESA LINGUALEO	

 
 

Alexsandra Morais Lins	
UNITAU	

 
Maryslan Fabiana Pereira Zuchinalli	

UNITAU	
 
 

Uma das ferramentas que tem ganhado espaço na educação é a gamificação, além dos professores, muitas empresas utilizam esse 
recurso, criando plataformas online com propósitos pedagógicos, oferecendo serviços pagos ou gratuitos. Atualmente, há uma grande 
variedade de aplicativos e plataformas para a prática e ensino de língua inglesa, muitos utilizam alguns elementos de jogos e se 
denominam gamificados, atraindo, assim, o fascínio milenar que os jogos exercem sobre as pessoas. Entretanto, é necessário um estudo 
aprofundado acerca da aplicação da gamificação nessas plataformas de ensino, dessa forma, foi escolhido para objeto de análise o 
aplicativo LinguaLeo com o objetivo de verificar sua funcionalidade sob a ótica da gamificação. Com uma abordagem teórica, o 
aplicativo foi analisado pelo período de um mês, no qual foram observados a presença dos aspectos constitutivos dos elementos da 
gamificação, bem como a mecânica de jogo, considerando os autores HUIZINGA (2000), CAILLOIS (1990) KAPP (2012), GEE (2003; 
2004) e a teoria de Flow. Ao final da pesquisa, constatou-se que o aplicativo oferece os elementos da gamificação, como a estética, 
premiações, etc., no entanto, apresenta algumas falhas na interação social dos alunos, sem apresentar competitividade ou cooperação 
entre eles, com relação ao estado de Flow, pouquíssimas vezes experienciou-se a sensação de prazer durante a utilização do aplicativo, 
e por fim, outro aspecto observado foi a ausência de uma narrativa consistente, há a presença de um avatar (Leo), contudo, sua 
representação é meramente figurativa. Apesar do aplicativo ser bem desenvolvido e esteticamente agradável, o conteúdo ainda tem 
características muito enraizadas com os antigos métodos de ensino da língua estrangeira. Conclui-se, então, que o Lingualeo segue os 
padrões de mecânica e de estética da gamificação, mas faz-se necessário rever sua dinâmica. 	

 
Palavras-chave: Gamificação. Língua Inglesa. LinguaLeo. 
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PÔSTERES	
	

LETRAMENTOS E TECNOLOGIAS DIGITAIS: SENTIDOS CONSTRUÍDOS 
POR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 
INGLESA	

 
 

Cleide Beatriz Tambosi Pisetta	
FURB	

 
Isabela Vieira Barbosa	

FURB	
 

Karina Gonçalves	
FURB	

 
As tecnologias digitais estão inseridas em diversos domínios da vida das pessoas e vêm colaborando não apenas com a aprendizagem 
de outras línguas no contexto escolar, mas também não-formais, como jogos online e redes sociais (GEE, 2008). Nesse sentido, o 
objetivo deste trabalho é depreender sentidos construídos por alunos do ensino médio envolvidos em práticas de letramentos com 
tecnologias digitais na aprendizagem de língua inglesa. Através de capturas de tela das salas de bate-papo dos jogos online e de redes 
sociais dos alunos, foi possível analisar a interação deles com jogadores de outros países por meio da língua inglesa. Como viés teórico 
são utilizadas a Linguística Aplicada, baseando-se na perspectiva teórica dos letramentos com tecnologias digitais (CASSANY, 2010; 
2016; BAILLY, 2010). As tecnologias digitais estão presentes não apenas dentro da sala de aula, mas também nas práticas de 
letramentos vernaculares de muitos alunos. Os resultados apontam que a aprendizagem de língua estrangeira/adicional, neste caso a 
língua inglesa, pode ocorrer dentro do ambiente escolar e virtual, especificamente nos jogos online. Depreendemos, a partir dos dados 
gerados, que os sujeitos consideram o ensino de inglês na escola desconectado das práticas sociais de leitura e escrita que eles 
vivenciam em outros contextos. Por outro lado, os sentidos construídos acerca da aprendizagem no ambiente virtual são de que ela é 
autônoma e interativa. Assim, a utilização das tecnologias digitais, inclusive das redes sociais e dos jogos online, pode ser aliada dos 
professores no cenário educacional, como forma de interação e contextualização dos temas, na construção dos conhecimentos, bem 
como complemento à prática da língua inglesa pelos alunos.	

 
Palavras-chave: tecnologias digitais; letramentos em Língua Inglesa; sentidos



	

	

14	

	
PÔSTERES 
 

UM LEVANTAMENTO DE ESPAÇOS DE FORMAÇÃO ENTRE 
PROFESSORES DE PLE COMO DELIMITAÇÃO DE UM CAMPO 
ETNOGRÁFICO VIRTUAL 

Daniel dos Santos 

UNICAMP 

Espaços online têm englobado aspectos relacionados à formação de professores e se disseminam com frequência em SRS. Alguns deles, 
capazes de abranger maior engajamento e participação social, tornam-se loci legítimos no que corresponde à formação contínua entre 
professores de PLE. Assim, é possível constatar interações online em uma verificação bastante preliminar, em sites como o Facebook, 
weblogs, Youtube, Whatsapp, Telegram e (ou) espaços mais intermitentes, como os webinários. Todos estes, por sua vez, não são exclusivos 
e mantêm características particulares quanto às affordances que viabilizam. A fim de conhecer as especificidades de cada um desses 
espaços, empreendi um levantamento descritivo como participante ativo das interações (no Facebook, Whatsapp e em webinários) ou em 
caráter de observação (Youtube e weblogs), a fim de que eu pudesse delimitar o campo no qual será realizada uma etnografia virtual. 
Como pressupostos teóricos, me alinho ao referencial enunciativo-discursivo para tratar da linguagem e do sujeito (Bakhtin, Volochinov, 
2014), assim como nas concepções de ecologia e complexidade (Sousa Santos, 2010; Gee, 2004). Para tanto, a seleção do campo se 
direciona a espaços que permitam processos concretos de construção de sentido entre sujeitos baseados na perspectiva bakhtiniana. As 
variáveis consideradas foram: (a) affordances possibilitadas pela rede; (b) a profusão de comunidades com grande concentração de 
usuários; (c) a popularidade da SRS na Web 2.0 e (d) a maior produção de material etnográfico para uma análise no que concerne à 
estrutura da enunciação (Volochinov, 2017). Assim, o levantamento me permitiu selecionar um grupo do Facebook que visa discussões 
acerca do ensino de Português como segunda língua. De modo conclusivo, reconheço no espaço selecionado o potencial para que uma 
etnografia virtual seja empreendida, com o objetivo de compreender como a formação entre professores (não) é construída entre os 
usuários de tal comunidade.  

 

Palavras-chave: formação de professores; Português Língua Estrangeira; comunidade online.
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PÔSTERES	
	

SUBPROJETO LICENCIATURA EM LETRAS-INGLÊS CLCA- UENP, 
CAMPUS DE JACAREZINHO – PIBID	

 
 

Fernanda de Cássia Miranda	
UENP	

 
Silvio Tadeu de Oliveira	

UENP	
 

Pensando em promover o aprimoramento tanto da formação inicial dos graduandos do curso de Letras-Inglês da Universidade 
Estadual do Norte do Paraná/Campus de Jacarezinho quanto o ensino de Língua Inglesa na educação básica das escolas públicas 
parceiras, dos municípios de Jacarezinho-PR e Santo Antônio da Platina-PR, o presente subprojeto pensou em ações que norteassem 
essa proposta no que tange ao ensino-aprendizagem da LI por meio das novas tecnologias digitais de informação e comunicação. No 
sentido de alcançar essas ações, os objetivos que o subprojeto tem proposto e tentado alcançar referem-se à elaboração de novas 
práticas pedagógicas, levando os licenciandos em Letras-Inglês a experienciarem ações e resultados concretos, por meio de novas 
tecnologias no âmbito escolar e de suas (re)adequações, conforme o contexto dos alunos. As tarefas colaborativas com os 
coordenadores de área, professoras supervisoras e alunos também são importantes para que se atinjam esses objetivos. Os aportes 
teóricos estão relacionados às matrizes de referência para a educação básica (BRASIL, 1998a; 1998b; 1999; PARANÁ, 2008) e sobre 
considerações teórico-metodológicas referentes à apropriação das novas tecnologias digitais de informação e comunicação por crianças, 
jovens e professores (MOREIRA, KRAMER, 2007; SERAFIM, SOUSA, 2011). A metodologia adotada abrangeu estudos teórico-
metodológicos, levantamento de dados do âmbito escolar, por meio de visitas às escolas parceiras, no sentido de empreender um 
diagnóstico do espaço escolar, do acesso à internet e do ensino-aprendizagem de LI, antes de serem aplicadas as atividades propostas. 
Diante de algumas dificuldades encontradas, por exemplo, espaço inadequado de laboratórios de informática, falta de acesso à internet 
e falta de computadores, o subprojeto passou por uma fase de reconfiguração, no qual as atividades foram substituídas por tecnologias 
móveis, como celulares e aplicativos interativos, como o Kahoot e sugestões pelo site da Oxford. Nesse sentido, observamos que a 
inclusão das TDICs promovem mais interação entre professores e alunos no âmbito escolar, sob um olhar atento dos envolvidos, para 
que tanto professores quanto alunos possam se apropriar da melhor forma possível das novas tecnologias e de suas (re)adequações, 
conforme o contexto escolar, suas possibilidades e interesses de aprendizagem.	

 
Palavras-chave: licenciatura; inglês; novas tecnologias
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PÔSTERES	
	

UM ESTUDO SOBRE TECNOLOGIAS DIGITAIS APLICADAS À 
EDUCAÇÃO	

 
 

Fernanda Pereira da Silva	
Uninove	

 
Mônica Roberta Devai Dias	

Uninove	
 

Adriana Aparecida de Lima Terçario	
Uninove	

 
 
 

Essa pesquisa tem por objeto as lousas digitais interativas. O objetivo geral é analisar se as lousas digitais interativas favorecem o 
processo de aprendizagem e a interação didática dos alunos do Ensino Médio. Como objetivos específicos elencamos os seguintes: 
Verificar de que forma os professores e os alunos utilizam a lousa digital interativa, Identificar as possíveis dificuldades encontradas 
por professores e alunos na utilização desse recurso. Buscamos responder as seguintes perguntas: As lousas digitais interativas 
favorecem a aprendizagem e a interação didática dos alunos do Ensino Médio? Como? De que forma os professores e os alunos 
utilizam esse recurso? Os professores e alunos encontram dificuldades em utilizar esse recurso. Quais? O universo da pesquisa será o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo, situado na zona norte de São Paulo. Os sujeitos 
serão professores e alunos de cursos de nível médio, técnico e técnico integrado da disciplina de português. Trata-se de uma pesquisa 
de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, cujos procedimentos de coleta de dados serão entrevistas semiestruturadas, 
observação e análise de documentos. O trabalho será referendado pelos seguintes autores: PINTO (2005), LÈLY (1993, 1996), KENSKI 
(2003, 2011), FREIRE (1981, 1989, 1996, 2003), SILVA (2006). 

 
Palavras-chave: tecnologias digitais; Língua Portuguesa; educação
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PÔSTERES	
	

DISCURSO E PODER: FEMINICÍDIO NA REDE SOCIAL FACEBOOK	
 
 

Fernando Generoso	
PUC-Campinas	

 
 
 

Esse trabalho visa a refletir sobre o governo de si e de outros que se configuram nas relações de poder-saber que se estabelecem entre 
usuários do Facebook em postagens e comentários subsequentes que tratem de feminicídios divulgadas a partir da chacina ocorrida em 
Campinas em 31 de dezembro de 2016. As representações gênero e de violência relacionada a gênero dos participantes dessas 
interações, que se encontram marcadas no fio do discurso, constroem para eles identidades que configuram regimes de 
governamentalidade em funcionamento no interior deste espaço midiático discursivo. Utilizando base teórico-metodológica da 
perspectiva discursiva e, buscando fundamentos nos estudos de Pêcheux, Foucault, Derrida e Lacan, além da produção acerca do 
assunto em Linguística Aplicada e de trabalhos desenvolvidos nas áreas de educação, comunicação social, sociologia e antropologia, 
estamos realizando uma pesquisa qualitativo-interpretativista em que analisará a materialidade linguística do discurso selecionado à 
luz de suas condições de produção, em busca dos efeitos de sentido que podem ser construídos a partir das representações marcadas 
no fio do discurso. Para fundamentar a análise, realizamos análise bibliográfica para construir e aprofundar o conhecimento 
metodológico e teórico necessário, de caráter multidisciplinar. A coleta do corpus foi empreendida entre dezembro de 2016 e junho de 
2017. O corpus está passando por análise preliminar em busca de regularidades e, então, serão selecionados recortes discursivos 
representativos para receber análise qualitativo-interpretativa em profundidade. Os resultados esperados estão relacionados à 
produção de conhecimento acerca do funcionamento de técnicas de dominação e técnicas de si no interior do discurso das redes sociais 
no tocante a representações de gênero e de violência de gênero, questão social e academicamente relevante na contemporaneidade. 

 
Palavras-chave: tecnologia; rede social; discurso 
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PÔSTERES	
	

O FACEBOOK COMO UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: 
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES	

 
 

Francieli Aparecida Dias	
UNICAMP	

 
É indubitável que o avanço tecnológico tem redimensionado os modos de vivenciar o processo de construção de conhecimento que se 
dá no âmbito escolar. De acordo com Canabarro e Basso (2013), professores que até pouco tempo não se arriscavam frente às 
Tecnologias de Informação e Comunicação que chegavam às escolas, hoje se aventuram navegando, interagindo com amigos, 
familiares e colegas de profissão por meio de variados sites de redes sociais, desbravando, assim, o ciberespaço. Diante disso e tendo 
em vista as relações, que estão postas e em construção, entre educação, linguagem e tecnologias, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar possíveis contribuições do site de rede social Facebook em um curso de extensão que se afirma como um evento de 
formação continuada de professores. A presente pesquisa se embasa nos estudos de Santaella (2010), Leffa (2016), entre outros autores 
que versam sobre questões relacionadas às redes sociais e suas potencialidades na educação. Em relação à metodologia, além do estudo 
de cunho teórico, o presente trabalho apresenta situações vivenciadas por um grupo, constituído por treze professores, no Facebook. O 
grupo foi criado, inicialmente, como um espaço para postagem de atividades propostas no curso de extensão “Multiletramentos na 
escola pública”. Sabendo que o curso está em seu início, dados das duas primeiras semanas foram analisados, adotando-se a 
abordagem qualitativa. A partir do estudo empreendido, é possível afirmar que os professores têm se apropriado do grupo como um 
espaço não só para realização de atividades, mas compartilhar experiências, interagindo uns com os outros. Sendo assim, pode-se 
considerar que sites de redes sociais como o Facebook podem contribuir para um processo de construção de identidade docente em 
consonância com os usos da linguagem na contemporaneidade. 	
 
Palavras-chave: Redes sociais e educação. Facebook. Formação de professores. 
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UNICAMP	

 
 
 
 
 

A presença constante e significativa das novas tecnologias nas ações cotidianas e nas relações interpessoais da sociedade, tem 
transformado as maneiras de se produzir e interpretar conteúdos. Esse movimento tem feito emergir inúmeros questionamentos dentro 
da academia, proporcionando novas fontes de estudo dentro da área de tradução. Neste sentido, a pesquisa em andamento faz parte de 
minha dissertação de Mestrado e pretende analisar uma ação tradutória que surgiu após o advento das novas mídias. O objeto de 
estudo escolhido foi um grupo da rede social Facebook, abordando, especificamente, o “Acervo de gifs e imagens chiques”. Este é um 
grupo de conteúdo humorístico que possui identidade e posicionamento específicos, os quais são usados como norteamento para o 
conteúdo postado. Dentre suas regras de funcionamento, destaca-se o empoderamento de minorias e a acessibilidade do conteúdo 
através do oferecimento de traduções livres para conteúdo postado em língua estrangeira e descrição de imagens para deficientes 
visuais. A questão norteadora da pesquisa é: como se configura a ética da tradução quando se fala em tradução livre no contexto das 
redes sociais? Pretende-se abordar tal questão por meio das traduções livres feitas pelos membros do Acervo e como a ética se relaciona 
com a identidade que o grupo assume. Os dados serão coletados através de capturas de tela do grupo. Em seguida, será feita a análise 
crítica das traduções, com base em uma fundamentação discursiva e desconstrutivista, com base em autores como Venuti (2002), Arrojo 
(2007), Oliveira (2007), Recuero (2009) e Derrida (2000). Em análises preliminares, constatou-se, no Acervo, a adoção da posição de 
resistência e empoderamento das minorias por parte dos administradores e a consequente adoção deste comportamento por parte dos 
demais membros, refletindo nas traduções feitas. Frente ao significativo papel mediador da internet nas relações sociais atualmente e à 
importância da tradução como meio de tornar acessível a cultura do outro, torna-se evidente a necessidade de entender o modo de 
funcionamento dessa tradução que, ao agir politicamente, tem o poder de contribuir para movimentos sociais, dando maior 
visibilidade a minorias.  

 
Palavras-chave: Tradução Livre; Redes Sociais; Ética. 
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O presente trabalho foi motivado pelas reclamações escritas realizadas pelos acadêmicos do Curso de Letras - Espanhol EaD/ UAB da 
Universidade Federal de Santa Maria-RS, os quais manifestam, em várias disciplinas, na própria plataforma Moodle, que o sistema a 
distância e o recurso não são explorados em todas as suas potencialidades e dimensões, existindo um sentimento de frustração e 
isolamento por parte dos discentes perante as atividades e avaliações exigidas, ainda quando os recursos tecnológicos poderiam 
otimizar e aproximar estudantes, tutores e professores. O objetivo da pesquisa é identificar quais são as sugestões e propostas 
alternativas mais relevantes dos estudantes para, posteriormente, poder introduzir novos recursos tecnológicos à plataforma Moodle, 
visando reduzir a distância real com ferramentas virtuais que diminuam a tensão e, ao mesmo tempo, sejam democráticas para o 
processo de ensino-aprendizagem. A proposta se enquadra dentro da análise do discurso de linha francesa, especificamente no 
desenvolvimento do conceito de acontecimento discursivo, memória discursiva e o pré-construído de Pêcheux (2014). A plataforma 
Moodle, espaço de interação no qual se relacionam, confrontam e elaboram redes de conhecimentos e discursos ideológicos, torna-se 
protagonista e suporte que materializa saberes e ações pedagógicas, nem sempre democráticas perante o anonimato no qual se 
encontra o estudante, alienado pelo desconhecimento das ferramentas possíveis na interação ou pelo próprio desafio das propostas 
curriculares. Com efeito, se constata e conclui que o espaço virtual de ensino-aprendizagem não consegue, por si só, driblar as barreiras 
da distância e do isolamento do discente no processo educativo, desestimulando-o na própria evolução, realidade que se transforma 
significativamente quando as atividades e avaliações introduzem novos recursos tecnológicos, que necessitam ser articulados de forma 
eficiente e prática, a saber: redes sociais com compartilhamento de fotos e vídeos, aplicativos multiplataforma de mensagens 
instantâneas e chamadas de voz ou gravadores de voz online, entre outros. 

 
Palavras-chave: análise do discurso; tecnologia; interação democrática 
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Este trabalho pretende analisar as práticas de letramentos em língua inglesa em consonância com o uso de tecnologias realizadas pelos 
participantes de um Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) em uma universidade de Santa Catarina. 
Observou-se que as sequências didáticas elaboradas a partir das leituras e discussões teóricas nas reuniões auxiliaram os iniciantes à 
docência a produzir atividades dinâmicas como podcasts e videocasts, jogos que aliassem conteúdo gramatical e gêneros discursivos 
(BAKHTIN, 2003) e propunha aos futuros docentes tornarem-se reflexivos e pesquisadores das práticas no contexto escolar. 
Compreendeu-se nas vozes desses participantes, através de seus diários reflexivos e à luz das teorias dos letramentos acadêmicos 
(BARTON, 1994; GEE, 2000; STREET, 1994, 1995) e críticos (CASSANY, 2010, 2011) que a identidade do docente de línguas amplia-se 
para além da função de ensinar uma metalinguagem, mas para uma função sociocultural atrelada ao mundo multimodal e midiático 
(LEFFA, 2016). Os dados apontam que as práticas de letramentos em língua inglesa com tecnologias não obtêm sempre seus objetivos 
esperados, porém servem para o entendimento e reflexão de que o exercício docente não se encontra continuamente amparado em 
certezas. Contudo, trabalhar com recursos digitais, auxilia no reconhecimento de identidades heterogêneas e nos sentidos e discursos 
produzidos socialmente que são diversificados e inesperados ao se tratar do contexto escolar. Por fim, depreende-se que o uso de 
recursos midiáticos em projetos de letramentos e sequências didáticas em língua inglesa são relevantes para um aprendizado mais 
social e contextual aos estudantes, auxiliando os futuros docentes a refletir e pesquisar sobre a criação de práticas mais atrativas e reais 
ao ensino de uma língua estrangeira a partir de práticas vernaculares. 

 
Palavras-chave: PIBID; letramentos em Língua Inglesa; tecnologia 
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Esta proposta apresenta o compartilhamento de experiências advindas de atividades com alunos de um curso de licenciatura em Letras 
de uma instituição privada do interior de São Paulo por meio de um encontro de formação. Esse evento teve por objetivos: a) averiguar 
a concepção de língua e educação linguística dos alunos do curso de Letras; b) analisar o teor crítico das proposições dos alunos por 
meio das atividades conduzidas pelos pesquisadores; c) apresentar subsídios teóricos e fomentar práticas colaborativas dos discentes 
tendo como base a pedagogia dos multiletramentos. Tomamos partido por uma visão translíngue para o ensino de línguas 
(CANAGARAJAH, 2013), enfatizando os ideais de cidadania (MATTOS, 2015), educação crítica (PENNYCOOK, 2001) e 
multiletramentos (ROJO, 2012), de modo que pontuamos a necessidade de formação de professores funcionais, criadores de sentidos, 
analistas, críticos e transformadores. O encontro constituiu-se em formato de workshop, sendo dividido em três etapas: 1) breve 
discussão sobre ensino de língua inglesa na contemporaneidade (demandas e práticas) e apresentação de direcionamentos para que os 
alunos, em grupos, desenvolvessem propostas para aulas de inglês; 2) reflexão teórica e crítica acerca das atividades desenvolvidas, 
seguindo para revisão de literatura acerca de teorias de ensino e aprendizagem de língua; 3) reprojetando atividades pensadas 
anteriormente para abarcar uma postura crítica e translíngue. A coleta inicial de dados foi feita a partir de discussões com alunos e 
análises dos pesquisadores acerca das atividades desenvolvidas no encontro. Os resultados iniciais apontaram que grande parte dos 
pesquisados apresentou uma visão crítica para o ensino de línguas e desenvolveu propostas que levavam em consideração as 
diversidades e o debate, porém observou-se uma inclinação a uma perspectiva monolíngue e dificuldades para refletir e propor 
práticas de multiletramentos. 

 
Palavras-chave: formação docente; educação linguística; multiletramentos 
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Este estudo articula práticas de letramentos e tecnologia digitais em um processo de formação docente. Em nosso atual contexto 
histórico-social, as interações são cada vez mais atravessadas pelas tecnologias digitais, mediando a linguagem e ressignificando 
práticas de letramentos. Nessa direção, dentre as redes sociais digitais, os blogs são espaços que, na Educação, possibilitam produzir e 
compartilhar textos acerca de práticas educativas de professores. A partir dessa perspectiva, nosso objetivo é depreender práticas de 
letramentos em postagens de blogs desenvolvidas por licenciandos acerca de suas experiências de docência em Clubes de Ciências. 
Para tal, analisamos postagens, publicadas entre 2015 e 2017, de quatro blogs de Clube de Ciências mantidos por acadêmicos de 
Ciências Biológicas, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), da Universidade Xxxxx! xxx xx 
Xxxxxxxx. Temos como acordos teóricos o conceito de Desenvolvimento Profissional Docente como um processo de formação contínua 
na profissão docente (MARCELO 2009; 2012;), dos Estudos dos Letramentos que os concebem como práticas sociais e historicamente 
situadas de leitura e escrita que produzem sentidos (STREET, 2014; BARTON; HAMILTON, 2000) e de redes sociais como espaços 
virtuais de interação social (FRANCO, 2012, CASTELLS, 2013). Os dados gerados foram agrupados em categorias emergentes a partir 
do método da análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2006). Dentre as categorias encontradas a partir da leitura das 
postagens foram depreendidas: a) uso de diferentes gêneros discursivos; b) práticas de leitura e escrita em condições reais de produção; 
c) usos da escrita e da leitura que se aproximam da linguagem científica. Deste modo, as postagens analisadas nos permitem interpretar 



	

	

24	

que, nas experiências docentes de licenciandos, compartilhadas nos blogs, ler e escrever diferem do modo tradicional de como estas 
práticas vinham sendo cultivadas na escola na aprendizagem da ciência, com uma escrita por repetição do dizer do professor e do livro 
didático (TOMIO, 2012). Diferente disso, os futuros professores desenvolvem práticas de letramentos nas experiências docentes 
vivenciadas no PIBID. Além disso, compartilhar essas experiências na internet contribui para o Desenvolvimento Profissional de 
Docentes conectados com as tecnologias digitais no exercício da profissão.  

 
Palavras-chave: Práticas de Letramentos; Blogs; Desenvolvimento Profissional Docente 
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Em uma perspectiva contemporânea, o ensino das disciplinas do ensino fundamental tem ido além das aulas dentro do ambiente de 
sala, lousa, livro e caderno. É parte do processo educacional, o oferecimento e a possibilidade de se conhecer novas culturas, ampliar 
o horizonte pessoal e profissional, oferecer novas formas de se conhecer a cultura e até mesmo rever os valores culturais, para isso é 
importante que o professor considere o contexto sócio-cultural dos alunos, suas reais necessidades e interesses. Considerando esses 
aspectos, deparamo-nos com uma sociedade em que as distâncias parecem estar encurtadas, há uma necessidade enorme de se 
comunicar o tempo todo e adquirir informações quase em tempo real. Desta forma, começamos a repensar no modo de se trabalhar 
com jovens do ensino fundamental utilizando uma plataforma virtual de aprendizagem junto ao contexto da sala de aula. Por este 
motivo, temos como objetivo deste trabalho, apresentar os resultados parciais obtidos durante a aplicação de um ambiente virtual de 
aprendizagem como forma complementar das aulas de Língua Portuguesa para os anos finais do Ensino Fundamental de uma escola 
particular de Valinhos. Neste pôster, pretendemos mostrar as ferramentas utilizadas e refletir sobre como o ensino virtual tem estado 
presente nas escolas de ensino fundamental. Demonstraremos as atividades utilizadas no ano de 2016 em uma turma de 9º ano do 
Ensino Fundamental. Buscamos assim, contribuir para um melhor entendimento do ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa 
mediados por novos recursos tecnológicos e refletir de que forma as ferramentas utilizadas podem contribuir no trabalho de 
diferentes habilidades, como por exemplo, o auto-conhecimento e a mediação entre pares. 
 
Palavras-chave: tecnologia; Língua Portuguesa; ensino fundamental 
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Este projeto centra-se nas culturas de fã, mais especificamente no papel deles dentro da Web 2.0 e da Cultura da Convergência 
(JENKINS, 2009), pois hoje consegue-se enquadrar os fãs como “lautores” (ROJO, 2013), pois não são apenas receptores, mas sim 
“produsuários” (BRUNS, 2008), pois comentam, curtem, redistribuem e remixam, estando presentes dentro de um novo ethos 
(LANKSHEAR; KNOBEL, 2007), com novos modos de agir na internet, sendo principalmente mais colaborativos e participativos. A 
convergência é interessante para pensarmos em diversas facetas que uma franquia pode ter, principalmente se for associada aos fãs. 
Assim, utilizamos como exemplo a fandom de The Sims, a franquia de games mais bem-sucedida de todos os tempos (JENKINS, 2009), 
focando principalmente nas produções dos fãs em Machinima, gênero digital que consiste em uma animação em 3D produzida através 
de recursos de um game. Dessa forma, ele é feito para diferentes meios e objetivos em um fandom (grupos de fãs que compartilham o 
mesmo gosto e interagem entre si), tendo múltiplas camadas multissemióticas (ex. linguística, imagem em movimento, áudio, 
performance, etc.), reunidas em um produto final através das práticas de novos multiletramentos na hipermídia. Em The Sims, são 
produzidos videoclipes, paródias, novelas, web-séries, concursos/reality-shows, gameplays, entre outros tipos. Porém, todos têm um 
processo de criação e características semelhantes porque o próprio jogo possui as ferramentas necessárias dentro dele para a captura de 
imagens estáticas e em movimento. Buscamos, portanto, entender como se caracteriza a comunidade de fã desta franquia, fazendo uma 
análise mais exaustiva possível de quais objetos e produtos são mais frequentes (e os que têm maior destaque) para mapeá-la. Dessa 
forma, espera-se como resultado, através da tipologia em relação aos conteúdos produzidos em Machinima, modelizar para possíveis 
fins educativos e pedagógicos e entender melhor quem são os fãs, figuras de impacto para o funcionamento e compreensão do 
Mercado cultural, de entretenimento e comercial atual, atraindo diversas modalidades de participação e níveis de engajamento 
(JENKINS, 2015 [1992]). Com isso, a pesquisa é importante para ampliar os estudos acadêmicos desse tipo de prática cultural, tendo 
uma análise maior da relação entre fandom, mídia, convergência e multiletramentos. 

 
Palavras-chave: cultura; comunidade; multiletramentos
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O trabalho traz resultados parciais de um estudo em andamento sobre o curso de extensão universitária online voltado para a 
capacitação de professores de línguas em produção e uso de objetos midiáticos digitais em atividades situadas de multiletramentos 
intitulado “Mídias Digitais e Ensino de Línguas”. O curso tem como objetivos, entre outros, familiarizar os participantes com diversos 
aplicativos e plataformas no ambiente digital por meio de práticas situadas de produção, cooperação, distribuição/compartilhamento e 
crítica de objetos midiáticos no contexto do ensino de línguas.  A fundamentação teórica tem como eixos centrais o conceito de práticas 
multimodais e multimidiáticas situadas, a abordagem da multimodalidade na produção de sentidos proposta pela semiótica social e 
teorias contemporâneas sobre aprendizagem colaborativas tais como a teoria da produsagem de Axel Bruns. O curso foi idealizado sob 
a premissa de que tanto o ensino-aprendizagem de línguas quanto a formação de professores em multiletramentos pode ser 
estruturada segundo a lógica que rege os processos de produção, circulação e recepção das mídias, e não necessariamente em torno do 
currículo, habilidades ou tarefas típicas de cursos de línguas materna e/ou estrangeira.  Como tutora, minha pesquisa adota a 
observação participante das atividades coletivas do curso, para identificar em que medida os participantes estão conseguindo 
concretizar a proposta teórica no seu trabalho e se há indícios de conseguirem entrelaçar as experiências com linguagens e ferramentas 
midiáticas novas com propostas de ensino de línguas que sejam viáveis em seus contextos profissionais. Atualmente, o curso atende 42 
alunos de todo Brasil, com variados graus de formação acadêmica, que já cumpriram carga horária de 90h de um total de 120h. A 
maioria dos alunos está bem participativa, se engajando nas atividades e praticando o que aprende na teoria. Um aspecto interessante é 
a fuga dos espaços colaborativos propostos dentro do AVA para comunicações via redes sociais. Trata-se de uma liberdade permitida 
pelo curso, mas que impacta na avaliação da participação. A qualidade das atividades tem melhorado continuamente, graças à 
mediação atenta da equipe de tutores e à familiarização progressiva dos participantes com o processo midiático, seus gêneros, sua 
dinâmica e papéis envolvidos. 
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Com o avanço das máquinas da tradução (MT) e o aumento de demandas de tradução, houve uma popularização na prática de pós-
edição (PE) de tradução automática (AZIZ et. al.,2012). Embora não seja uma prática teorizada e com uma metodologia de aplicação 
única, a PE pode ser definida como o processo de edição realizada por profissionais da língua de uma tradução previamente executada 
de forma automática (ALLEN, 2001). O paradigma da PE de conteúdo automático, então, permeia-se pela falta de teorização da prática, 
em especial por conta de o conteúdo automático ainda não atingir o “estado da arte considerado satisfatório” dentro das técnicas 
tradutórias. Neste sentido, há a aproximação de outras áreas, como as ciências da computação, para desenvolvimento destas 
ferramentas a fim de aproximar o cenário da tradução tradicional com a evolução das ferramentas linguísticas (BARRACHINA et. al. 
2004). Desta forma, a presente pesquisa visa a analisar o procedimento utilizado na PE de um conteúdo automático gerado pela 
ferramenta Sirius Translate, utilizada para legendar automaticamente tanto conteúdos previamente gravados, quanto ao vivo. Este 
estudo, então, parte do trabalho de Löffler-Laurian (1996, 93:94) de forma a formular critérios metodológicos. Pretende-se, portanto, 
analisar a metodologia de PE proposta e aplicada na ferramenta, e avaliar como ela se desenvolve, revisando as dificuldades de 
processamento da máquina, buscando uma metodologia de PE que lide com estes problemas da forma mais assertiva possível. Além de 
observar o comportamento tradutório, propõe-se também avaliar se o conteúdo automático se torna acessível posterior ao processo de 
PE, pois a ferramenta conta com aprendizado de máquina no sentido de autocorreção. Sabe-se, até o momento, que a ferramenta 
produz automaticamente uma média de 85% de assertividade acerca do conteúdo processado e que isso foi fator crucial para este 
resultado. Assim, a pesquisa mostrará como tais dados se relacionarão com a metodologia proposta para a ferramenta, envolvendo 
assim, uma melhora para os modelos propostos até então.  
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Esta pesquisa tem por objeto o uso pedagógico do blog. O problema da investigação consiste em verificar, a partir da disseminação 
massiva do blog, na sociedade contemporânea, qual a relevância de seu uso pedagógico. Os blogs evoluíram a partir da facilidade de 
publicação de conteúdos no ciberespaço, o que permitiu a exploração desse novo recurso de comunicação por vários tipos de públicos, 
como os professores. Tal situação favoreceu o crescimento da utilização de blogs no espaço virtual o que deu origem a blogosfera, que 
posteriormente foi invadida por nova modalidade de especulação mercantilista, a monetização de conteúdos, que passou a influenciar 
as produções dos blogs. Observamos tratar-se de fator apontado por autores da teoria crítica da sociedade, como situação propícia à 
propagação da semiformação em detrimento da formação cultural capaz de contribuir para o desenvolvimento da cidadania. Diante tal 
situação, elaboramos as seguintes hipóteses sobre a utilização pedagógica do blog: sofre influência direta da monetização e 
compromete objetivos pedagógicos; sua origem voltada ao trabalho coletivo contribui para a construção de conhecimento; pode ser 
instrumento de construção de conhecimento de forma coletiva, interdisciplinar e com valor social. Assim nossos objetivos se 
constituíram em analisar a relevância do uso pedagógico do blog e sua relação com a formação de professores de ensino básico; 
contextualizar, o blog, a blogosfera e a influência que receberam da monetização de conteúdos; investigar de que maneira o blog 
contribui para a construção coletiva de conhecimento; investigar o uso do blog como instrumento de avaliação de conteúdos 
coletivamente com caráter interdisciplinar e valor social. A pesquisa empírica envolveu análise documental de quatro blogs de 
professores, com temática voltada à educação básica. Observamos que os professores, autores dos blogs analisados, mantiveram sua 
práxis pedagógica, mesmo que em um ambiente propício à semiformação. Por isso os denominamos de professores blogueiros, como 
categoria de análise que nos levou à confirmação das hipóteses sobre a contribuição para construção de conhecimento de forma coletiva 
interdisciplinar e com valor social, porém a hipótese sobre a influência da monetização não se confirmou, pois nos blogs analisados não 
observamos sua influência direta que comprometesse objetivos pedagógicos.	
 
Palavras-chave: blogosfera; uso pedagógico; formação docente
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Pensar em inclusão digital pode significar para muitos, perspectivas de mudanças e novas aquisições em termos de conhecimentos, 
competências e habilidades com relação ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Nesse cenário, este projeto 
envolveu duas escolas: uma escola técnica situada na zona norte de São Paulo e uma escola estadual de ensino fundamental localizada 
na mesma região. Da escola técnica os alunos do primeiro módulo do curso de Informática, assumiram o papel de monitores, enquanto 
os estudantes dessa escola fundamental, com idades entre 9 e 10 anos, foram contemplados com o apoio da monitoria. O projeto visou 
a inclusão digital, em especial, o compartilhamento dos conhecimentos do pacote Office, por parte dos estudantes da escola técnica. Os 
alunos do técnico tiveram como desafio “ensinar” os alunos do ensino fundamental a usarem as ferramentas básicas, como o 
processador de textos e o programa de apresentação de slides. O trabalho foi desenvolvido no ambiente da escola técnica, pois possuía 
laboratórios suficientes para atender a todos os envolvidos. Fundamentaram este estudo Paulo Freire; Maria Helena Silveira Bonilla; 
Nelson De Luca Pretto; Adriano Canabarro Teixeira; Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida; José Armando Valente, José Manuel 
Moran, entre outros. Dentre os resultados alcançados, pôde-se perceber que os alunos monitorados conheceram e experimentaram 
tecnologias desconhecidas. Inicialmente, muitos alunos da escola de ensino fundamental apresentaram dificuldades no manuseio das 
ferramentas tecnológicas em função da falta de experiência. No decorrer do projeto, a maioria já utilizava os recursos com facilidade. 
Para os alunos do curso técnico, a vivência proporcionada, a partir deste projeto propiciou um importante papel no que diz respeito à 
organização das ideias e no entendimento de conteúdos pertinentes ao curso de Informática. Outro ponto importante a destacar foi a 
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timidez inicial, citada por vários alunos do curso técnico, que nunca tinham realizado uma ação deste tipo e que os incentivou a 
trabalhar melhor a comunicação. Muitos deles começaram o projeto com certo receio devido ao medo de se exporem, mas com o 
fortalecimento da parceria, os alunos foram se soltando e se envolvendo, de forma cada vez mais prazerosa e divertida.	

 
Palavras-chave: inclusão digital;  tecnologia; ensino fundamental 
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O presente trabalho filia-se ao escopo das pesquisas em Teletandem, um contexto multimodal de aprendizagem online, síncrona, 
autônoma e colaborativa de línguas estrangeiras. As interações de Teletandem têm duração média de uma hora e ocorrem nos 
laboratórios das universidades envolvidas, mediante o uso de aplicativos de interação como Zoom e Skype. Após os encontros virtuais, 
grande parte dos grupos de Teletandem participa de sessões de mediação, nas quais um professor e/ou pesquisador em Teletandem 
promove um contexto de reflexão acerca das interações com os parceiros. As mediações, vinculadas ao contexto Teletandem de 
aprendizagem, configuram o contexto de análise deste estudo. Neste trabalho, apresentamos uma análise acerca da citação de 
estereótipos relacionados a diferentes culturas, as quais emergem durante a mediação em Teletandem. Para isso, analisamos excertos 
de transcrições de sessões de mediação realizadas com três grupos diferentes em 2010, 2011 e 2012, que compõem o banco de dados do 
projeto Teletandem: Transculturalidade na comunicação on-line em línguas estrangeiras por webcam. Os dados foram analisados 
segundo uma perspectiva interpretativa baseada na Teoria Fundamentada em Dados (Grounded Theory). A partir da análise dos 
dados, os estereótipos são entendidos como formulações interpelativas, de assujeitamento, generalizante, homogeneizante, rígida e 
incômoda do ponto de vista de quem está sendo objeto da estereotipização alheia. As reflexões deflagradas neste estudo trazem 
contribuições para as pesquisas em contextos telecolaborativos de aprendizagem, na medida em que colocam em perspectiva uma 
temática recorrente tanto em sessões de interação quanto de mediação em Teletandem. 

 
Palavras-chave: teletandem; multimodalidade; estereótipos
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Esta é uma pesquisa voltada ao estudo da tradução audiovisual (TAV) e de alguns recursos tecnológicos que auxiliam tanto o processo 
de produção de algumas de suas modalidades (legenda e audiodescrição), quanto seu acesso por parte do público. Dentre os recursos 
selecionados para esta pesquisa estão os softwares para legendagem Subtitle Workshop, o preferido por legendistas profissionais e 
amadores, Aegisub e SubtitleTools, os três de acesso gratuito, e o aplicativo MovieReading, que oferece audiodescrição (AD), legenda 
para surdos e ensurdecidos (LSE) e janela de libras para alguns filmes e que também pode ser baixado gratuitamente. O objetivo é 
entender como esses recursos funcionam e em que medida atendem às necessidades de seus usuários. Utilizou-se como referência os 
estudos de Díaz-Cintas e Remael (1999) sobre legendagem e de Díaz-Cintas (2007), Casado (2007) e Franco e Araújo (2011) sobre AD. 
Inicialmente, foi feita pesquisa para identificar softwares e aplicativos disponíveis e relacionados às diferentes modalidades de 
tradução audiovisual. Constatou-se que existem muitos softwares de legendagem disponíveis no mercado, de modo que a escolha dos 
três citados acima foi feita a partir da quantidade de downloads feitos nos principais sites de download, os que obtiveram maior 
número de downloads foram selecionados para a pesquisa, por entender-se que são os mais utilizados. O contrário se observa em 
relação à AD, cujos os recursos ainda são escassos, por se tratar de uma modalidade mais recente. Os resultados parciais apontam que o 
software SubtitleTools é um programa mais simples se comparado com os outros dois e não apresenta uma prévia do vídeo com a 
legenda, como os outros, recurso que facilita a edição e possíveis alterações no momento da elaboração da legenda. O aplicativo 
MovieReader, por sua vez, mostrou-se uma boa alternativa de acessibilidade. Contudo, a sincronização do filme com a AD, a LSE ou a 
janela de libras pode ser um problema, uma vez que esses recursos não são editados junto ao filme, são independentes, de modo que o 
espectador precisa acionar o botão de início em tempo oportuno, para que o recurso esteja em sincronia com o filme. 

 
Palavras-chave: tradução audiovisual; tecnologia; legendagem 
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Este pôster tem por objetivo fomentar a discussão sobre a Tradução Técnica e o amplo uso das memórias de tradução feito por esse 
ramo da Tradução devido à facilidade da criação instantânea das memórias (arquivos) nas CAT Tools (Computer Assisted Translation 
Tools) ainda enquanto o trabalho está sendo realizado, podendo ser uma criação inclusive colaborativa, online, de aplicabilidade 
imediata. O seu aproveitamento altera totalmente o processo de criação durante a tradução, o controle da consistência e do 
aproveitamento feitos pelo tradutor, além de padronizar mais o seguimento das instruções dadas pelos clientes, os detentores dos 
direitos dos textos técnicos que estão sendo trabalhados. A frequente fragmentação verificada em trabalhos de tradução técnica resulta 
de aproveitamentos de memórias de trabalhos anteriores, onde não há autoria, explicitando que a questão da invisibilidade do tradutor 
(VENUTI, 1995) é bastante forte e pouco discutida na área técnica, pois nesse ramo, a autoria é algo quase nunca mencionado e o ganho 
de tempo e dinheiro dos clientes passa a ser a prioridade. Uma "Memória de Tradução", ou simplesmente TM, é uma espécie de banco 
de dados que armazena "segmentos", em geral, caracterizados por trechos que vão desde a letra maiúscula inicial de um parágrafo até o 
primeiro ponto final, sendo hoje a base dos trabalhos técnicos feitos em grande escala e um dos principais controles sobre a 
produtividade do tradutor. O controle dos aproveitamentos por porcentagem, o aproveitamento das correspondências parciais de 
memória (fuzzy matches), o quanto isso influencia no estilo próprio dos tradutores e nos ganhos referentes a cada trabalho são 
passíveis de reflexão: colocar segmentos em porcentagem de equivalência é um fator a mais de apagamento profissional? Em tempos 
em que vemos que a tecnologia e a automatização do trabalho de tradução ganham cada vez mais força, começamos a sentir um maior 
movimento de tradutores refletindo sobre e até questionando o modus operandi do universo da tradução técnica no Brasil.	

 
Palavras-chave: tradução, tecnologia, memórias	
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Os jogos chamados de vídeo games são um fenômeno global, um negócio multibilionário que tem crescido rapidamente e vem 
envolvendo todos os grupos desde mulheres, pais e até mesmo os idosos. Hoje eles batem as receitas de vendas de filmes de grande 
sucesso na primeira semana de lançamento. Sua propagação se deve ao investimento na tradução dos jogos das desenvolvedoras para 
diversas línguas. Algumas optam pela dublagem outras pela legendagem ou ambos. Não obstante, ainda que este seja um mercado 
consolidado, a escassez de literatura audiovisual para jogos é alarmante o que leva a falta de padronização e qualidade na produção de 
legendas (CAMARGO, 2013). Assim o objetivo desse trabalho foi investigar quais as diferenças encontradas nas legendas do jogo Lost 
Planet 3 que contradizem os padrões técnicos de legendagem e analisar as escolhas lexicais feitas. As legendas foram investigadas 
levando em consideração os parâmetros técnicos que são os caracteres por segundo, o tempo de permanência na tela e o número de 
linhas por bloco (DUTRA, 2008; ARAÚJO, 2006). No caso dos aspectos linguísticos foram examinadas as escolhas léxico semânticas e a 
divisão dos blocos de sentido (BARBOSA, 2004). Os problemas mais graves encontrados foram a adição de informação não contida na 
cena, a não divisão dos blocos de sentido, a inadequação da entrada e saída das legendas levando a diminuição ou aumento do seu 
tempo de permanência na tela e escolhas lexicais inadequadas. Desta forma constatou-se que a hipótese testada neste trabalho é 
verdadeira pois a falta de padronização resulta em perdas para o jogador no que se refere a sua experiência e entendimento legítimo da 
história do jogo. 

 
Palavras-chave: tradução; legendagem; jogo 
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Com o Decreto Nº 5626, de dezembro de 2005, os surdos conquistaram o direito ao bilinguismo e passaram a usar LIBRAS (Língua de 
Sinais Brasileira) na escola, como sua L1 e Língua Portuguesa escrita como sua L2. Em termos de produção textual em L2, eles têm 
assegurado no referido decreto, que os mecanismos de avaliação escolar sejam coerentes com o aprendizado de segunda língua. Em 
particular, que na correção das provas escritas seja valorizado o aspecto semântico e reconhecida a singularidade linguística da 
produção textual do surdo em relação a aspectos formais da Língua Portuguesa. Este trabalho analisa softwares com potencial para 
suportar este tipo de avaliação de produções escrita e identifica possibilidades da tecnologia computacional na construção de 
ferramentas mais adequadas para esta finalidade. Como exemplos de ferramentas de apoio à escrita dos surdos, é possível citar 
HagáQuê (TANAKA, 2004) e Surdo Aprendendo em Silêncio (BERBERIAN, BORTOLOZZI E GUARINELLO, 2006). Entretanto, 
nenhum desses softwares contempla a funcionalidade de correção ortográfica/gramatical. Na prática, os surdos usam os mesmos 
corretores ortográficos/gramaticais utilizados pelos ouvintes, tais como MSWord e Google Docs. A falta de ferramentas adequadas 
aponta para a necessidade do aprofundamento do estudo da aplicação de técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN). 
Andrade, Barros e Dos Santos (2016) analisam ferramentas que auxiliam o desenvolvimento de aplicações envolvendo PLN, 
evidenciando pontos positivos, características e desafios. Para os autores ainda existem barreiras em relação ao uso de PLN devido à 
complexidade para o desenvolvimento de aplicações que fazem uso de tal abordagem. Neste contexto, o presente trabalho testou e 
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avaliou a ferramenta LX-CENTER (LX-CENTER, 2016), que se apoia em conceitos de PLN, suportando funções relevantes para a 
análise de texto, como: Silabificador, Lematizador e Conjugador Verbal. A metodologia utilizada no presente trabalho envolveu revisão 
bibliográfica, testes de softwares existentes com textos de surdos e debates em reuniões de orientação. Os resultados revelam a uma 
lacuna na oferta de softwares que auxiliem na correção ortográfica/gramatical e que levem em consideração as características da escrita 
dos surdos e indicam que um possível caminho para a elaboração deste tipo de software é a utilização PLN/LC.  

 
Palavras-chave: Escrita de Surdos; Software para Escrita de Surdos; Processamento de Linguagem Natural/Linguística Computacional.	
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É inegável que há uma demanda internacional para o uso de tecnologias na educação. Como afirmam Collins e Halversont (2010) 
“tecnologias digitais como computadores, dispositivos portáteis, e ferramentas de criação e distribuição de mídia, videogames e redes 
sociais estão transformando a maneira que pensamos escolarização e aprendizagem.” (p. 18). Com base nisso, esta investigação nasceu 
de obstáculos encontrados para estabelecer um contexto que abarcasse os objetivos estabelecidos inicialmente. A princípio, esperava-se 
realizar um estudo de caso sobre como diferentes recursos tecnológicos eram mobilizados por duas professoras de inglês em uma 
escola municipal de uma cidade do interior de São Paulo. Desse modo, baseando-se em uma revisão dos conceitos do uso de 
tecnologias no ensino-aprendizagem de língua estrangeira (CALL e blended learning), nos princípios do uso de tecnologias e do 
ensino-aprendizagem de língua inglesa como inclusão social defendidos por Warschauer (2004), nos fundamentos da normalização 
concebidos por Bax (2003), no que discutem os diferentes documentos oficiais (PCNs, BNCC, LDB, PME) a respeito do uso de 
tecnologia na educação e no ensino de língua inglesa, e nos dados trazidos por outras pesquisas que investigaram elementos que 
impactam na utilização da tecnologias na educação (CANTINI et al, 2006; MIRANDA, 2007; ROSA, 2013; ALVARENGA; AZZI, 2013), 
esta pesquisa tem por objetivo investigar quais são os fatores contextuais que impactam na utilização de recursos tecnológicos nas aulas 
de língua inglesa nas escolas públicas de uma cidade do interior do São Paulo. Para isso, o instrumento de coleta adotado por este 
trabalho é um questionário online elaborado por meio do site SurveyMonkey composto por questões abertas e fechadas (GILLHAM, 
2008). O questionário será distribuído a professores de língua inglesa atuantes nas escolas públicas da cidade focal com o objetivo de 
descobrir quais são os fatores que impactam na utilização de tecnologias em suas aulas. Por fim, é valido enfatizar que este estudo se 
encontra em fase de desenvolvimento do questionário.  

 
Palavras-chave: Uso de tecnologias; Ensino-aprendizagem de inglês; Escolas públicas 

 



	

	

39	

 
PÔSTERES	
	

CIDADANIA DIGITAL E O USO DE TECNOLOGIA NA AULA DE 
LÍNGUAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS EM UM CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM UM 
INSTITUTO FEDERAL	

 
 

Rosana Ferrareto Lourenço Rodrigues	
IFSP São João da Boa Vista	

 
A verticalização do ensino (Lei nº 11.892/2008, criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFs) prevê, entre 
outras concepções, a oferta de cursos da mesma área e em diferentes níveis, de modo que ao discente seja oportunizada a possibilidade 
de perfazer, sem trocar de instituição, um processo formativo do Ensino Médio à Pós-Graduação. Nos IFs, fazem parte desse processo 
os cursos de Licenciatura e de Especialização para a formação de professores. Além disso, um dos eixos da missão dos IFs é promover 
educação tecnológica gratuita e de excelência. É também inegável a crescente necessidade de promover Cidadania Digital, que consiste 
em formar usuários de tecnologia responsáveis, cabendo aos professores conscientizar e preparar os alunos para utilizar as tecnologias 
de maneira adequada e segura (RIBBLE, 2015). Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de uma docente de línguas em um 
IF de São Paulo no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação, ao ministrar três disciplinas – Inglês para fins 
específicos; NTIC na aula de línguas e Design Instrucional, durante três semestres letivos. As disciplinas, em sua estrutura, conteúdo 
programático e metodologia, foram planejadas, desenvolvidas e avaliadas a partir de teoria e prática voltadas ao estudo e uso de 
tecnologia, com base nos construtos de competência informacional (KUHLTHAU, 1996); aprendizagem móvel (UNESCO, 2014); 
gamificação (MATTAR, 2010); sala de aula invertida (MORAN, 2015); objetos de aprendizagem (WILEY, 2003); transmídia (JENKINS, 
2009); multimodalidade (TURNER, 2017) e design instrucional (FILATRO, 2008). Questionários foram aplicados no início e término das 
disciplinas, visando à interação entre cada componente curricular e a prática pedagógica dos discentes, para atender suas necessidades 
e acompanhar/avaliar as transformações no seu fazer docente durante o período de especialização. Durante as aulas, foram criados 
grupos de trabalho para o uso do Moodle, desenvolvimento de atividades com apps, games digitais e redes sociais e apresentação de 
seminários. A contribuição foi formar professores de áreas distintas, atuantes na educação básica da rede pública de ensino, para 
pensar e agir na interface linguagem-tecnologia e, consequentemente, inspirar seus alunos ao uso consciente, ativo e interativo das 
tecnologias na aprendizagem.  

 
Palavras-chaves: Cidadania Digital. Formação de professores. Tecnologia e Linguagem.
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As tecnologias móveis têm estado cada vez mais presentes no cotidiano das crianças. Denominadas de nativos digitais (PRENSKY, 
2001), elas aprendem desde cedo a manusear smartphones e tablets sem a necessidade de instruções formais. Ao mesmo tempo, o 
ensino formal das escolas vem falhando e se mostrando obsoleto, pois não supre as necessidades dos alunos em relação ao que eles 
precisam aprender para terem êxito profissional e cidadão na sociedade atual. Por essas questões, este trabalho pretende propor uma 
Sequência Didática (SD) que se adeque à realidade dos alunos, sem cair na fetichização da tecnologia. A partir das conclusões tiradas 
da reflexão teórica e de um levantamento feito por meio das análises de materiais já existentes, uma SD para plataformas digitais 
móveis foi proposta, visando o aluno do primeiro ou segundo ano do fundamental, com o objetivo de alfabetizar (multi)letrando. Dessa 
forma, pretende-se propor uma opção de material que cumpra com o exigido pelo PCN e pela BNCC, ao mesmo tempo em que se 
mantém atual às necessidades e habilidades do alunado. Para isso, uma base teórica foi levantada, nela foi discutida a importância de 
alfabetizar levando os (multi)letramentos em consideração (ROJO, 2014), pois o público alvo da SD estará em período de alfabetização. 
Além disso, também se discutiu a presença e o papel das tecnologias móveis na vida das crianças fora e dentro da escola, por meio da 
leitura de textos contidos no livro Mobile Technology for Children, organizado por Alison Durin. Ao mesmo tempo em que pesquisas, 
como a TIK Kids 2015, serviram como comprovação da teoria levantada. Após o período de reflexão, o trabalho analisou materiais já 
existentes para smartphones, tablets e notebooks, separando-os em materiais usados na escola e os usados em casa. A partir dessa 
análise, foi observado que a disponibilidade de materiais produtivos é pequena, ao mesmo tempo em que há grande disponibilidade de 
materiais julgados como ruins. Por fim, a SD foi elaborada, visando a disponibilização de um material que possa proporcionar um 
aprendizado efetivo e dentro das teorias levantadas.  

 
Palavras-chave: Multiletramentos; Alfabetização; Tecnologias móveis. 
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O Inglês para Graduandos, curso do projeto Curso de Línguas Aberto à Comunidade (CLAC), visa oferecer suporte em língua inglesa 
para graduandos da UFRJ. A partir 2017.1, decidimos pela não utilização de um livro didático, a fim de preparar materiais que melhor 
atendessem aos propósitos de nossos alunos. Selecionamos, portanto, um escopo acadêmico. Esse recorte é apresentado a partir do 
reconhecimento e análise de gêneros discursivos ou textuais, explorando seus elementos contextuais e linguístico-discursivos 
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). Dessa forma, procuramos promover um letramento acadêmico que se preocupe com produções de 
sentido no ambiente universitário, bem como as relações de poder que atravessem as práticas e construções de conhecimento nesse 
contexto (STREET e LEA, 2006). A pedagogia dos multiletramentos (COPE; KALANTZSIS, 2012) orienta nosso trabalho a medida que 
ressalta a importância da multimodalidade e da multiculturalidade no estudo da língua(gem), ainda que em um curso de fins 
específicos. No que tange à multimodalidade, temos nos perguntado qual o lugar e função de tal trabalho em nosso curso, e como seria 
possível promover práticas significativas a partir da exploração dos diferentes modos de sentido na sala de aula de línguas para fins 
acadêmicos. Diversos estudos apontam as novas tecnologias como o meio mais apropriado para atividades multimodais (PRIOR, 2013; 
PLASTINA, 2013; O'HALLORAN; TAN; SMITH, 2016), o que temos comprovado a partir de elaboração de materiais que explorem 
diferentes modos de significação do meio acadêmico. Nosso objetivo é pensar como a elaboração de atividades para tal curso pode 
expandir a noção de texto como unidade de interação verbal para uma unidade móvel de interação multimodal. 
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É inegável que vivemos em um mundo com avanços tecnológicos cada vez mais significativos. A sociedade pós-moderna (Bauman, 
2005) apresenta como uma de suas principais características a interação dos indivíduos com os meios de produção e consumo 
mediados por artefatos técnicos e tecnológicos. Isso exige dos indivíduos o acesso às novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) o que possibilitou novos modos de transmitir, receber e conservar informações. Moran (2007) salienta que o mundo físico e 
virtual se complementa e não se opõe. Dessa maneira torna-se mais fácil dialógica essa relação, ante aos avanços tecnológicos a 
integração contínua e inseparável. Sendo assim, os usos de linguagem on-line estão acontecendo, basta observar as práticas sociais cada 
vez mais em smartphones, plataformas de trabalhos, blogs, etc. Diante desse quadro, deslocamos nosso olhar para observar quais os 
usos que os acadêmicos dos cursos de letras estão fazendo dessas linguagens em meios tecnológicos e de que modo estão fazendo uso 
dessas linguagens que são híbridas e dinâmicas. A partir desse olhar, investigar como se utilizam dessas virtualidades para os 
trabalhos acadêmicos em sentido amplo. Voltamo-nos com um olhar inverso, do acadêmico para os professores formadores a fim 
observar as relações que estão em ação nesse contexto e que transitam discursivamente nesse contexto tecnológico. Vale ressaltar que 
essa pesquisa faz parte do meu projeto de doutorado e para o presente momento, faremos um recorte objetivado tecer reflexões e 
contribuições para refletir sobre a linguagem on-line e suas (re) negociações dentro do ambiente acadêmico.	

 
Palavras-chave: tecnologias; linguagem; formação docente	



	

	

43	

	
CADERNO DE RESUMOS	
	

ÍNDICE DE AUTORES	
 

Adriana Aparecida de Lima Terçario  16	
Alexsandra Morais Lins    12	
Caique Fernando Fistarol    21 
Cleide Beatriz Tambosi Pisetta   13	
Dalva Célia Henriques Rocha Guazzelli	 	 30	
Daniel dos Santos     14	
Fernanda de Cássia Miranda   15	
Fernanda Pereira da Silva    16	
Fernando Generoso     17	
Francieli Aparecida Dias    18	
Giulia Sanches Bassani    19	
Héctor Luis Roefero Baz Reyes   20	
Isabela Vieira Barbosa    13; 21	
Ivani Rodrigues Silva    36	
Jonathan Florentino da Silva   22	
José Marcos Alves     30	
José Mario De Martino    36	
Karina Gonçalves     13; 23	
Kátia Silene Gabrielli    25	
Katiuscia Raika Brandt Bihringer   23	
Kauan Taiar Schiavon    26	
Lisa Paula Reis Branquinho   27	
Luana Moro      28	
Luciano Nobre Resende    29	
Luciane Katheryne Lourenço Trigo  23	
Lucimara de Sousa Teixeira   30	
Ludmila Belotti Andreu Funo   32	
Marcella Wiffler Stefanini    33	
Mariana Ormenese Dias    3 



	

	

44	

Maryslan Fabiana Pereira Zuchinalli   12	
Mônica Roberta Devai Dias   16	
Monique Baraúna     20		
Paula Louback Ventura Verneque   35	
Raquel Franco Santos    36	
Renan Felipe da Silva    38	
Rosana Ferrareto Lourenço Rodrigues  39	
Silvio Tadeu de Oliveira    14	
Suzy da Costa Rocha    40	
Victor Schlude     41	
Zuleica Aparecida Cabral    42	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


