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Objetivo 
 

Compartilhar com a comunidade o que vem sendo desenvolvido em nossos trabalhos, bem como 
propiciar um debate acerca dos nossos  

 

Local 
 

Auditório do IEL/UNICAMP 

 

Integrantes do Grupo 
 

• Rodrigo Esteves de Lima-Lopes (IEL-DLA-UNICAMP) 
• Marcelo El Khouri Buzato (IEL- DLA-UNICAMP) 
• Catia Silene Camara Lassalvia (Doutoranda-DLA-UNICAMP) 
• Maristella Gabardo (Doutoranda-DLA-UNICAMP) 
• Terezinha Marcondes Diniz Biazi (Doutoranda-DLA-UNICAMP) 
• Karen Mercury (Doutoranda-DLA-UNICAMP) 
• Marco Túlio Pena Câmara (Doutorando-DLA-UNICAMP) 
• Izadora Silva Pimenta (Mestranda-DLA-UNICAMP) 
• Luana Moro (Mestranda-DLA-UNICAMP) 
• Luísa Ghidotti Souza (Investigação Científica-Letras-UNICAMP) 
• Jacqueline Messias dos Santos (Investigação Científica-Letras-UNICAMP) 
• Julia Adams (Iniciação Científica – DLA – UNICAMP) 
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Programação geral 
 

9h – Abertura Oficial  

Rodrigo Esteves de Lima-Lopes (IEL-DLA-UNICAMP) 

 

9h30 – 12h00 - Mesa Redonda: Linguagem, Tecnologia e Ensino  

Anise D’Orange Ferreira (UNESP) 

Lúcia Rottava (UFRGS) 

Márcia Veirano Pinto (UNIFESP) 

Marcelo E. K. Buzato (IEL/UNICAMP) 

12h00 – 13h:30 – Almoço 

 

13h30 – 15h15 – Apresentação de trabalhos  

Alunos de Mestrado, Doutorado, Iniciação Científica e TCC 

 

15h15 – 15h25 – Coffee Break 

 

15h25 – 17h00 – – Apresentação de trabalhos  

Alunos de Mestrado, Doutorado, Iniciação Científica e TCC 
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Programação das apresentações 
 

 

Participante Horário 

Catia Silene Camara Lassalvia 13h30 – 13h40 

Maristella Gabardo  13h45 – 13h55 

Karen Mercury 14h00 – 14:10 

Marco Túlio Pena Câmara  14h15 – 14:25 

Izadora Silva Pimenta  14h30 – 14h40 

Luana Moro  14h45 - 14h55 

Luisa Ghidotti Souza 15h00 – 15h10 

Coffee Break 15h15 – 15h25 

Jacqueline Messias dos Santos 15h30 – 15h40 

Julia Adams  15h45 – 15:55 

Lisa Branquinho 16h00 – 16h10 

Daniel Santos 16h15-16h30 
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Resumos 
 

Mesa Redonda 
 

Transformações e alguns desafios no ensino de línguas com as tecnologias digitais do 3º milênio 

Anise de Abreu Goncalves D'Orange Ferreira 

Nesta apresentação discutirei transformações do gênero de atividade do professor-pesquisador com 
o advento das tecnologias digitais do 3º milênio, tomando como exemplo o âmbito das letras clássicas, 
que é uma área ligada ao estudo, aprofundamento, crítica e difusão de uma herança cultural associada 
à linguagem, permeando outras áreas do conhecimento, mas que não remete à produção de riquezas 
materiais imediatas, preservação do meio-ambiente, nem a descobertas de curas.  Portanto, precisa 
aproximar-se da sociedade e afastar-se do risco de abandono nas mentes e currículos acadêmicos. A 
discussão envolverá o impacto das tecnologias digitais na revitalização e transformação da área, suas 
atividades docentes e de pesquisa, e algumas mudanças ocorridas no final do século XX, com a 
internet, até a segunda década do século XXI, com a chamada web 3.0 e recursos para tecnologia 
móvel, resultando nos projetos abertos em Letras Clássicas Digitais. Nesse sentido, observa-se uma 
proximidade grande com a Linguística Aplicada que, dentro da grande área de Letras e Linguística, 
tem agregado elementos e práticas importantes para inclusão digital do pesquisador, docente e 
estudantes, uma vez que essas se adaptam à apropriação e ao conhecimento da tecnologia al serviço 
da linguagem de um modo geral. Dessa forma, problematizo como o trabalho do docente-
pesquisador atuando em área de Humanas ou dos estudos das línguas e linguagens pode ser afetado 
pelas consequências das necessidades e demandas decorrentes do universo digital em mudança. 
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Pesquisa em escrita em contexto acadêmico: efeitos das construções metafóricas 
Lucia Rottava 

Está comunicação relata pesquisa que aborda escrita em contexto acadêmico e enfatiza o efeito das 
construções metafóricas no fluxo da informação em textos escritos por escritores ingressantes no 
contexto acadêmico brasileiro. Halliday (1994) concebe metáforas gramaticais como 
“construções/fraseados que ocorrem no estrato lexicogramatical da língua e possibilitam a variação da 
expressão de um mesmo significado” (p. 34). Fraseados metafóricos criam maior densidade lexical e 
construções gramaticais complexas em textos técnicos e acadêmicos. Metáfora gramatical ideacional 
produz efeito no fluxo de informação dos textos, permitindo a criação de um termo técnico resumidor; a 
condensação da informação anterior em uma única palavra que pode ser utilizada para dar continuidade 
ao texto; a remoção do tempo e dos atores ou responsáveis pela ação, provas ou argumentos, também 
denominado um fenômeno atemporal e sem agente. A natureza da pesquisa é qualitativa e interpretativa, 
e com dados produzidos longitudinalmente no período de 2015 a 2017; o corpus compõe-se de 400 
textos escritos por estudantes brasileiros matriculados no primeiro semestre de um curso de graduação 
em letras em uma universidade brasileira. Os textos resultaram de cinco diferentes tarefas e, dentre esses 
textos, nesta apresentação, é explorado o gênero memorial de leitura, identificando suas etapas e 
analisando construções metafóricas recorrentes que contribuem para o fluxo da informação desse 
gênero. Memorial em leitura é compreendido como um texto que aborda fatos da memória, 
documentação de experiências humanas vivenciadas. A proposta escrita que resultou no memorial 
consistiu de memórias dos alunos que relembravam sua experiência pessoal e trajetória com a leitura e 
então relacioná-la com conceitos teóricos relativos à leitura. Os resultados sugerem como são 
construídos gêneros mais complexos e, em que medida ingressantes em contexto acadêmico, produzem 
textos com registro característico da linguagem científica. A contribuição diz respeito a uma descrição do 
gênero e dos recursos metafóricos recorrentes com vistas à escrita que circula em contexto acadêmico.  
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Linguística de corpus e ensino 
Márcia Veirano Pinto 

A Linguística de Corpus se ocupa do estudo da língua em uso e busca explicar padrões sistemáticos de 
associação entre elementos linguísticos (pertencentes ao domínio sintático-semântico) e não-linguísticos 
(registros, dialetos e tempo), por meio da coleta e análise de corpora nas diversas esferas da atividade humana. 
Dentre as vantagens de aplicarmos conceitos-chave e metodologias da Linguística de Corpus ao ensino e 
aprendizagem de línguas estrangeiras encontramos: (1) o uso de linguagem natural em sala de aula por meio 
de textos autênticos, que sejam relevantes para um determinado grupo de aprendizes, (2) a oportunidade de 
trabalho colaborativo, (3) o desenvolvimento de independência e pensamento crítico por meio dos diferentes 
papeis desempenhados em sala de aula ou fora dela, (4) a descoberta de informações que não são lembradas, 
adivinhadas ou intuídas pelo ser humano e que não estão disponíveis em gramáticas e dicionários da língua (5) 
a conscientização de que escolhas léxico-gramaticais não são aleatórias e de que léxico e gramática atuam 
juntos para realizar diversas funções comunicativas em uma determinada língua. Ademais, o fácil acesso a 
textos digitalizados e ferramentas computacionais multi-plataforma ou online gratuitas promove rapidez e 
eficiência na preparação de materiais e tarefas para o ensino presencial ou à distância. 
 

A dadificação do mundo e a pragmática da quantificação: cidadão letrado versus estatisticismo "bombado" 
Marcelo El Khouri Buzato 

Que a quantificação e o quantitativismo são constitutivos da tecnociência e da organização social modernas não 
constitui novidade, tampouco que calcular (computar) é a raison d'etre do que hoje preferimos ver como mídias 
digitais. No entanto, pouca reflexão tem sido feita, no âmbito da linguística aplicada, sobre a quantificação como 
prática social que os computadores, sobretudo os dispositivos pós-PC, tornam ubíqua, ainda que 
silenciosamente. Com o avanço frenética da dadificação do mundo e das novas formas de gestão do 
comportamento humano via tecnologias de big data, torna-se urgente, no campo das ciências da linguagem, 
multiplicarem-se investigações sobre o funcionamento sociodiscursivo da quantificação e, particularmente, do 
estatisticismo, com suas repercussões epistêmicas, sociais, políticas e educacionais. Esbarra-se, no entanto, no 
velho problema da cisão entre as disciplinas ditas exatas e humanas, da qual deriva a escassez de ferramentas 
conceituais interdisciplinares necessárias para essa pesquisa. Trago para nossa mesa redonda o conceito de 
"pragmática da quantificação", da socióloga norte-americana Wendy Espeland, aplicado ao contexto da 
dadificação e do estatisticismo na era do big data, como forma de discutir o que tenho chamado de letramento 
critico de dados. 
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Apresentações 

 
TRANSLITERACIA:* reflexões para a educação ao longo da vida 

Cátia Silene Câmara Lassalvia 
  
Este trabalho discute a transliteracia2 como um campo de mediações transdisciplinares, no qual a Linguística Aplicada 
exerce protagonismo. O tema interessa aos sujeitos que atuam nos processos de linguagem e de comunicação; de busca 
e seleção da informação; de ensino e aprendizagem ao longo da vida.  O ponto de partida é a visão de que os processos 
educacionais tornaram-se complexos (MORIN, 2011), difusos e descentralizados, principalmente se levarmos em conta 
a necessidade de aprender de modo crítico, autônomo e para além dos processos formais. As noções de descentramento, 
deslocalização e destemporalização (MARTÍN-BARBERO, 2014) nos processos educomunicativos são basilares, pois 
nos apresentam uma aprender que se constrói além dos livros, em outras práticas e tempos.  Estudos da Comunicação 
(SUKOVIC, 2016; FRAU-MEIGS, 2014) também debatem o assunto. Para Frau-Meigs, transliteracia significa a 
capacidade de uso transmidiático dos meios e das literacias, e vai além, configurando-se como a capacidade de trasladar 
às aquisições anteriores, em meio ambientes diversos e contextos informacionais variados.  
São processos que envolvem conhecimentos e habilidades, mas também novos fluxos, atitudes, relações de poder e de 
ethos (LANKSHEAR e KNOBEL, 2008) que configuram a transliteracia como uma (meta) literacia.  
 
 
 

 

 

 

__________________ 
* Vale ressaltar que adota-se neste trabalho os termos “literacia” e “transliteracia”, usados no Brasil pelas áreas das Ciências Sociais 
Aplicadas, à exceção da Linguística Aplicada. Como se pretende um olhar transdisciplinar, optou-se por “literacia” e não por 
letramento, a fim de demarcar um debate mais plural.   
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Acercamentos sobre o letramento digital nas aulas de língua estrangeira. Uma mera questão de gênero?  

Maristella Gabardo 

 A visão de conhecimento e do que deve ser ensinado na escola, assim como os muitos dos letramentos 
cotidianos, se torna obsoleta, à medida que o mundo e as suas relações se transformam com a inserção da 
tecnologia em nossas vidas diárias, levando-nos a adquirir novas habilidades e ou, novos letramentos 
(LANKSHEAR; KNOBEL, 2003). Esse processo é contínuo e há décadas que as tecnologias da informação e da 
comunicação (doravante TICs), estão cada vez mais presentes em nossas práticas diárias. Mesmo as práticas que 
continuam aparentemente as mesmas, foram influenciadas pelas multimodalidades trazidas pelas TIC (KRESS, 
2008; SOARES, 2010).. Dentre as práticas que se alteraram, está a da leitura. Antes, ler um texto significava lê-lo 
em papel e em uma direção pré-determinada. Hoje, apesar de ainda haver um predomínio dessa forma linear e 
pré-determinada de leitura que foi transferida do meio analógico para o digital, o texto não apresenta somente 
uma forma de entrada e se utiliza de outros recursos para além do escrito para fornecer uma informação. Ou seja, 
nos meios digitais, a informação passa a ser multimodal, utilizando-se de imagens, fotografias, vídeos, sons e texto 
escrito, dentre outros, para compor o texto (SILVER,1997). Assim, ler um texto hoje foge da linearidade que se 
apresentava antes para a produção de significado entre as partes e as formas como o texto é lido, em como ele 
está disposto na página e em como eu leitor vou interagir com ele (MENEZES DE SOUZA; MONTE MÓR, 2006). 
Consequentemente, como afirmam ambos autores, essa mobilidade muda o próprio conceito de leitura e a 
experiência de ler “o conceito de leitura passa a ser primordialmente o exercício de uma opção de trajetória pela 
página e a subsequente aquisição seletiva de informações parciais presentes em diversos locais na mesma 
página[...] tornando complexa e multifacetada a experiência de ‘ler’ (id. ibid.).” Com essas alterações na forma de 
ler e de como as atividades diárias se organizam, seria esperado que a escola, enquanto agência de letramento 
social e acadêmico (KLEIMAN, 1995), reconhecesse a necessidade de se trabalhar com os meios digitais, seus 
gêneros e com práticas de letramento digital, em específico nas aulas de língua, sejam elas materna e/ou 
estrangeira. Nesse sentido, a escola, pensando em atingir os seus objetivos educacionais, dentre eles, a formação 
de cidadãos, que pressupõe, por exemplo, a iniciação as práticas de uma comunidade, deveria trabalhar com as 
práticas de letramento gerais e específicas, inclusive as geradas pelo uso das TICs (LEMKE,1998) ,no entanto, 
isso não tem acontecido como esperado. Por essa razão, a presente comunicação propõe discutir o papel do 
letramento digital no contexto de ensino de língua estrangeira no ensino médio, suas especificidades e 
intencionalidades e problematizar as interferências (se é que elas existem) e experiências (MANOVICH,2010) 
dos usuários diante de textos multimodais digitais em língua estrangeira. Para Bawden (2008 apud Curto,2011), 
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o letramento digital é composto pelo domínio do uso das TICs e por um tipo especial de pensamento e 
mentalidade relacionado a esse uso e domínio. Logo, ser letrado digitalmente não significa somente dominar as 
TICs, mas as práticas que as envolvem com uma mentalidade e contextos específicos, o que não pode ser 
mensurado por um grupo de habilidades, mas pelo desempenho em práticas de inte específicos. A análise de 
dados contará ração eletrônica. Nesse sentido, pesquisar ou ensinar o que denominamos de letramentos 
digitais é “desvendar os ‘comos’, os fluxos e os modos de interação entre sujeitos e letramentos que configuram 
essas redes de práticas” (BUZATO, 2007,p.176) se dão e se percebem. Nesse sentido, utilizar práticas que 
prorroguem pelo uso do letramento digital nas aulas de língua estrangeira seria um processo que abarcaria 
entender as relações entre os sujeitos e os letramentos percebendo e tornando visíveis como esses se dão em 
outros contextos, que podem ser similares ou não aos de língua materna. Essa delicada relação, ainda pouco 
estudada no contexto de língua estrangeira, será o tema central a ser discutido nessa comunicação. 

 

Estudo discursivo da construção do significado em situações de linchamento virtual 

Karen Tank Mercuri Macedo 

Esta pesquisa de Doutorado tem como objetivo estudar os linchamentos virtuais – forma de justiçamento popular 
na Internet, que pode envolver: exposição pública, humilhação, denúncia, julgamento e/ou xingamentos 
(MERCURI, 2016) - e analisar a linguagem multimodal neles utilizada. Nesta pesquisa, procuraremos 
compreender de que maneira os diferentes modos de linguagem se combinam no texto de forma a produzir os 
linchamentos virtuais. Propomos uma análise discursiva baseada na junção de duas perspectivas teórico-
metodológicas, que têm raízes na Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994; HALLIDAY & 
MATTHIESSEN, 2004): o Sistema de Avaliatividade (MARTIN e WHITE, 2005) e a Análise Multimodal (BALDRY 
e THIBAULT, 2006). O Sistema de Avaliatividade nos dará o aporte necessário para analisarmos as 
manifestações de afeto e julgamento presentes nos casos de linchamentos virtuais. Como não há pesquisas que 
usem o Sistema da Avaliatividade para textos multimodais, então acrescentar a teoria da Multimodalidade nos 
dará a compreensão do significado do texto quando este possuir também elementos de outras formas – ações, 
imagens visuais, sons, etc – , mas funcionando em um todo coeso (BALDRY e THIBAULT, 2006). Para a coleta 
dados, monitoraremos páginas e grupos de domínio público em mídias sociais, com propósito político, já que este 
é considerado um dos “gatilhos” do linchamento virtual (MERCURI, 2016 ). Tanto para a coleta de dados como 
para a análise de dados recorreremos ao auxílio de softwares  específicos. A análise de dados contará  com  
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metodologias quantitativa - porcentagem de ocorrências de acordo com as classificações que as postagens 
forem enquadradas - e qualitativa, via análise discursiva dessas postagens. Espera-se, com esta pesquisa, 
colaborar para compreensão das práticas linguístico-discursivas em tais grupos/páginas além de refletir 
criticamente sobre o fenômeno do linchamento virtual e como ele vem impactando na sociedade. Entre as 
contribuições desta pesquisa estão: sistematização das escolhas de linguagem em tais grupos/páginas que 
resultem em um linchamento virtual; compreensão de como essas escolhas impactam na sociedade; reflexão 
sobre a relação entre linchamento virtual e a ausência de letramento digital, para propor insumos para a 
conscientização do uso da Mídias Sociais. 
 
 

“VAMOS FAZER UM ESCÂNDALO”: o midiativismo e os discursos de youtubers 

Marco Túlio Pena Câmara 
Em uma sociedade cada vez mais midiatizada e conectada, a tecnologia tem sido um aporte midiático 

para a disseminação de informação, ideias e ideais, alterando, também, os lugares de produção e recepção, 
hibridizando-se. A comunicação se tornou, assim, “questão de cultura e, portanto, não só de conhecimentos, 
senão de re-conhecimento” (Martín-Barbero, 1987), considerando a amplitude das redes, a partir dos produtos 
e conteúdos que estão inseridos nelas. No entanto, o impacto não foi só na comunicação, reconfigurando a lógica 
midiática tradicional (tanto no campo da informação jornalística quanto no entretenimento), mas também na 
militância e no ativismo. Grupos sociais de organização coletiva encontraram, na Internet, maior espaço para troca 
de ideias, informações e oportunidades de intercâmbio cultural, além da expansão e maior alcance dos conteúdos 
que produzem e compartilham, a fim de angariar maior número de adeptos na sociedade em rede. O diálogo e o 
amplo alcance oferecidos pela Internet só são possíveis graças à horizontalidade das redes, onde todos os 
usuários podem atuar como produtor de conteúdo e informação (CASTELLS, 1999), promovendo, também, 
maior interação entre os participantes. Com os novos canais midiáticos e de comunicação, promovidos pelas 
tecnologias de informação, a lógica midiática tradicional foi reconfigurada. Exemplo disso é o YouTube, 
entendendo-o como mídia e espaço de discursos, representações e ativismos, objeto central deste trabalho.  
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Objetivamos, ainda, trabalhar na definição e classificação do conceito de midiativismo, já considerando que não se trata 
apenas da mera junção das duas palavras e esferas: mídia e ativismo. Para buscar sua conceituação, deve-se 
considerar essas novas formas de produção de conteúdo, incentivada, principalmente, pelas novas TICs, e a sua 
intrínseca relação com as novas formas de militância. Considera-se, então, que o ativismo atual pode ter “se 
apropriado” dessa nova configuração midiática na expansão de seus ideais, alcance e a luta propriamente dita. Para a 
construção de conceito, pretende-se tomar como base os estudos da pesquisadora italiana Alice Mattoni (2013), que 
distingue o ativismo na mídia, do ativismo sobre a mídia e do ativismo pela mídia. Segundo ela, o “activism in media” 
ocorre quando as tecnologias de informação são usadas como espaço de produção de conteúdos que objetivam a 
mudança almejada, além de ser uma forma de divulgação de vozes antes silenciadas. Já o “activism about media” 
abarca os movimentos sociais como espaço de conexão entre eles e a ação política propriamente dita, com a 
possibilidade de resultar (e provocar) ações ativistas fora das mídias. Por fim, o “activism through media” é considerado 
como um processo de mobilização, resultando no uso que os ativistas fazem das mídias, tendo em vista seus objetivos 
e modos de “servir” aos movimentos aos quais estão inseridos. Dessa forma, acreditamos que o midiativismo visa à 
mudança social, partindo de problematizações que se dão e são incentivadas nos vídeos do YouTube, aos quais 
pretende-se estudar. Com isso, deve-se verificar o objetivo desses produtores de conteúdo, tendo em vista as 
informações partilhadas no site enquanto ambiente midiático e espaço discursivo. Assim, chegamos à delimitação do 
corpus de análise, tomando como principal base alguns canais relevantes para temáticas sociais: 1) Alexandrismos; 2) 
Afros e Afins; 3) Canal das Bee; 4) Jout Jout Prazer. A partir desses canais, pretende-se analisar, a princípio, cinco 
vídeos de cada, considerando a temática ativista abordada neles: gordofobia, racismo, homofobia e 
machismo/feminismo, respectivamente.  



 

12 
 

 

  

Elementos de julgamento no discurso midiático sobre o caso #SomosTodosMacacos 

Izadora Silva Pimenta 

Este trabalho tem como objetivo a busca por elementos de julgamento em textos jornalísticos a respeito de casos de 
racismo no futebol ocorridos entre 2014 e 2017, tendo como ponto de partida o episódio de racismo sofrido pelo 
jogador Daniel Alves, à época, no Barcelona, em 27 de Abril de 2014, difundido mediante a hashtag 
#SomosTodosMacacos. A análise é amparada pela Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 
2014), sobretudo pelo Sistema de Transitividade, bem como pelo Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 
2005), a partir do qual entendemos Julgamento como uma região semântica do subsistema de Atitude. Parte-se da 
hipótese de que estes julgamentos, mesmo estando presentes em textos supostamente neutros (MARTIN; WHITE, 
2005), são denunciados por meio de palavras e expressões específicas que modificam o que está em jogo na relação 
entre o texto produzido e o seu leitor (WHITE, 2003), levando este a pensar de uma ou de outra forma sobre aquilo 
que foi lido. Segundo White (2003, p.8), esses indícios "são produzidos por significados superficialmente neutros, 
ideacionais, mas que, apesar de tudo, possuem, na cultura, a capacidade de provocar respostas de julgamento (de 
acordo com a posição social/cultural/ideológica do leitor)". Sabe-se que desde a publicação de Casa Grande e 
Senzala (1933) por Gilberto Freyre, "até, pelo menos, os anos 70" (GUIMARÃES, 1995, p. 26), o imaginário das 
relações raciais continuou inalterado no Brasil, sendo trabalhado sob a ótica de uma suposta democracia racial que, 
em muitos casos, sustenta a negação da existência do racismo em si (VAN DJIK, 2005). Como aponta Guimarães 
(1995), "os brasileiros se imaginam em uma democracia racial" (GUIMARÃES, 1995, p.43). Ele salienta que os 
pontos discriminatórios no Brasil advêm de uma ideologia preexistente (GUIMARÃES, 1995, p. 34) que não são 
ligados estritamente a uma ascendência - como nos Estados Unidos, onde "uma gota de sangue negro" é suficiente 
para se considerar alguém negro - e, sim, a fenótipos marcados, visíveis "na cor da pele, no formato do nariz, na 
espessura dos lábios ou dos cabelos" (GUIMARÃES, 1995, p. 34). E é apenas na essência dessas ideologias 
preexistentes que as pessoas estão sujeitas à discriminação. Para Munanga (1996, p.17), "toda e qualquer 
construção racista é baseada nas  diferenças reais ou imaginárias". Além da discriminação pelo fenótipo, também 
está presente no Brasil a diferença social entre negros e brancos que, para Fernandes (2008), é carregada de marcas 
que remetem ao regime de escravidão, abrindo espaço para o domínio econômico e sociocultural dos brancos. Antes 
da popularização do futebol no país, essa diferença também era marcada no esporte, já que ele era, prioritariamente, 
praticado por brancos e ricos (RODRIGUES, 2003). O negro não era excluído do futebol, mas algumas relações 
escravocratas permaneceram, sempre mantendo o branco enquanto superior. O profissionalismo do futebol no 
Brasil foi o que deu o primeiro passo para uma integração social de fato Para Stein (2013), o protagonismo do negro 
no espaço do futebol viria a ser um ponto importante para ajudar a mudar a mentalidade do brasileiro nas relações 
étnico-raciais, mas o autor avalia que os episódios constantes de racismo mostram que ainda há muito o que ser feito 
para encontrar uma forma justa e correta para combater o problema (STEIN, 2013). 
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Como estudo preliminar, foi feito um recorte a partir de dez notícias referentes ao caso de Daniel Alves para 
identificar suas marcas de julgamento à luz da Atitude, um subsistema de discurso semântico que faz parte do 
Sistema de Avaliatividade e ocupa um lugar central no processo avaliativo envolvendo o que está no campo da 
emoção, da ética e da estética (MARTIN E WHITE, 2005). O objetivo deste estudo é verificar os principais padrões 
de representações de Daniel Alves e do caso de racismo e, posteriormente, verificar se eles se repetem sobre 
todo o corpus e em outros casos de racismo no futebol que não ganharam repercussão mundial e campanha 
publicitária. Para identificar as marcas de julgamento, também nos apoiamos nos processos verbais definidos 
pelo Sistema de Transitividade (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014).O estudo foi dividido em três partes: 
buscamos identificar as avaliações feitas pela imprensa, por entrevistados sobre o caso e pelo próprio Daniel 
Alves. Com isso, identificamos que: (1) Os textos produzidos pela imprensa que trazem o caso de Daniel Alves 
são redigidos, em grande parte, em um tom que realiza julgamentos ao jogador nos campos positivos da 
normalidade e da tenacidade. Isso está relacionado por meio de processos materiais transformativos impressos 
ao jogador, bem como processos comportamentais que, adjetivados ou não, explicitam as avaliações de 
julgamento mediante o contexto de situação no qual esses processos foram vividos. Quando os textos tratam da 
rejeição de Alves à campanha #SomosTodosMacacos, são trazidos processos verbais que envolvem o jogador, 
acompanhados ou não por processos comportamentais que refletem o deslocamento do mesmo em relação à 
campanha que lhe diz respeito, embora sua atitude, expressa em processos materiais, seja colocada como 
diretamente responsável pela propagação da hashtag. Há ainda, no corpus, avaliações por meio de processos 
relacionais que configuram julgamentos no campo positivo da capacidade. (2) O posicionamento de Daniel Alves 
em entrevistas, ao relatar o ato de racismo sofrido e suas consequências publicitárias, é apoiado, 
majoritariamente, pela primeira pessoa do singular e por processos mentais. Também fazem-se presentes 
processos relacionais que justificam sua avaliação feita a partir de seus processos mentais cognitivos e seu 
afastamento da publicidade gerada pela hashtag #SomosTodosMacacos, bem como processos mentais 
desiderativos que reafirmam sua posição em relação ao caso. Os processos relacionais instanciados na fala de 
Alves também salientam a forma com a qual ele observa o ambiente a partir do qual realiza suas avaliações, ora 
para destacar a sua posição contrária a respeito da hashtag #SomosTodosMacacos, ora para destacar sua visão 
sobre o ambiente no qual ele ocorreu, justificando processos comportamentais, bem como explicitar sua visão 
sobre si mesmo em relação ao caso. As soluções para o caso descritas por ele refletem por meio de orações 
materiais, o que implicaria em ações diretas para transformar e criar o mundo ao redor. (3) Na avaliação dos 
entrevistados que falam sobre Daniel Alves e o caso de racismo sofrido pelo jogador, ele é retratado, em grande 
parte, por julgamentos que o colocam no campo positivo da tenacidade. Este fator se dá por meio de processos 
materiais, relacionais e também comportamentais realizados pelo jogador, mas que carregam adjetivações, 
imprimindo a avaliação dos entrevistados sobre estes processos. Quanto ao caso de racismo sofrido e à 
campanha que surgiu a partir dele, o engajamento dos entrevistados na campanha é reforçado por processos 
relacionais feitos pelos mesmos. Os processos materiais são realizados por dois personagens: Dilma Rousseff, 
que utilizou o caso para destacar ações antirracismo a serem colocadas em prática na Copa daquele ano, que 
seria realizada no Brasil e a tenista Serena Williams, que também foi vítima de racismo. 
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Treinamento linguístico de software na pós-edição de transcrição e tradução automática em cursos de educação a 
distância 

Luana Moro 

A demanda de cursos a distância tem crescido ao longo dos anos, bem como a internacionalização em todas as 
áreas de conhecimento. Por conta da globalização, há uma crescente necessidade de disseminar informações em 
tempo real a nível mundial, principalmente no que diz respeito à troca de conhecimento específico de cada país 
(KNIGHT, 2004). Partindo dessa premissa, torna-se notável crescimento e a procura do ensino a distância  (EAD), 
mediante o desenvolvimento constante da sociedade informatizada e cada vez mais conectada abrangendo, 
também, a forma de adquirir conhecimento ((MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000). Para que a EAD esteja 
disponível mundialmente, o instituto com esta motivação passa pelo processo de internacionalização, a fim de 
localizar suas diretrizes às buscas de diferentes países com interesses no conhecimento específico do proponente 
(KNIGHT, 2004). O processo de internacionalização do instituto EAD depende de alterações substanciais para 
disseminar a informação nessa escala, dentre elas, a adaptação do conteúdo para diversos idiomas alvo. Dessa 
forma, o instituto  que serve como modelo para essa pesquisa, cujo está passando pelo processo de 
internacionalização, optou por desenvolver um software que oferecesse a tradução simultânea das aulas 
transmitidas à distância e ao vivo, como saída para o problema da falta de recursos tecnológicos que permitissem 
que o instituto de se internacionalizar.O software desenvolvido, Sirius Translate , executa o reconhecimento de voz, 
que fornece a transcrição e a tradução simultânea-automática no formato de legendas para as aulas ao vivo 
oferecidas pelo instituto. O processo de treinamento linguístico de software proposto nesta pesquisa, tem como 
objetivo a apuração de dados estatísticos provenientes de testes linguísticos realizados durante a transmissão de 
uma aula ao vivo, realizando uma análise comparativa a nível quanti-qualitativo entre as legendas geradas 
automaticamente e o mesmo conteúdo pós-editado, gerando modelos linguísticos que resultarão na melhoria do 
desenvolvimento da inteligência artificial já composta no software. Através dos resultados destas análises serão 
propostos modelos linguísticos de aplicação na IA, que serão avaliados posteriormente, validando se o treinamento 
contribuiu para que o software absorvesse o conteúdo a partir dos modelos propostos, aprendendo com eles. A 
tradução automática, definida como um conjunto de instruções em uma máquina utilizadas para traduzir conteúdo 
de uma língua a outra instantaneamente (CIVERA et al., 2004), gera contratempos quanto ao seu uso inteiramente 
automático. Em seu funcionamento básico, há a tradução dos conteúdos automaticamente, porém, se houver um 
maior desenvolvimento computacional, através da evolução do algoritmo de inteligência artificial contido na 
programação, ele pode interpretar frases mais complexas, permitindo o aprendizado da máquina em relação às 
edições que vão sendo executadas coletivamente pelos usuários da ferramenta (CIVERA et al., 2004; HUTCHINS, 
2007). No caso do software base desta pesquisa, como citado anteriormente, há o desenvolvimento de um sistema 
especialista de processamento de linguagem natural ou seja, sistemas que partem de padrões específicos, neste 
caso, linguísticos, do conhecimento humano para realizar tarefas que requerem como um ponto de partida uma 
formalidade estrutural (FELIPPO, 2010). 
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Por conseguinte, o presente trabalho busca desenvolver modelos linguísticos através de dados gerados através 
de uma metodologia de pós-edição estabelecida especificamente para o software (Tabela 1), de forma a 
compreender quais são as maiores ocorrências linguísticas dentro do contexto oferecido por uma aula. A 
necessidade de fornecer à máquina estruturas morfológicas, sintáticas, semânticas e até mesmo pragmáticas para 
que o sistema parta de uma base estrutural para basear suas possíveis interpretações da linguagem natural 
(FELIPPO, 2010), será analisada através de uma análise comparativa quanti-qualitativa, apurando se o processo 
e os modelos foram eficientes, de forma a estimar a capacidade de assertividade do procedimento automático da 
aplicação. 
 

Tabela 1 - Etapas metodológicas de pós-edição propostas para a aplicação Sirius Translate 
Etapa Descrição 

1. Transcrição Assistida 

Entrada do conteúdo por reconhecimento de voz e 
análise do procedimento durante essa captura, ou 
seja, identificação de segmentos críticos na 
transcrição e tradução através de uma revisão 
simultânea a coleta do conteúdo. 

2. Revisão e PE Edição dos pontos críticos da etapa 1 e PE completa 
do conteúdo. 

3. Finalização Revisão completa do conteúdo transcrito e traduzido. 
 
Sendo assim, com a eficácia da tradução automática em conteúdos linguísticos padronizados, do mesmo 

gênero, garantindo um índice maior de assertividade da máquina, busca-se em paralelo, desenvolver estruturas 
mais complexas baseadas em análises de linguística do corpus, a fim de buscar uma interpretação semântica para 
as traduções (DE OLIVEIRA; ANASTASIOU, 2011). Utilizando a metodologia de pós-edição exposta na tabela 1, 
foi possível levantar dados quantitativos primários em relação ao que se espera do resultado da intervenção 
humana no processo de transcrição e tradução automáticos. O processo de pós-edição da transcrição gerada 
automaticamente é representado em 16% do conteúdo, mantendo 84% do conteúdo gerado automaticamente, 
o que inferiu uma assertividade positiva em termos quantitativos no processamento automático1. No caso da 
tradução, houve um percentual corrigido de apenas 2,7%, levando a assertividade da máquina aos 97,3%1. Nestes 
cálculos, foram levados em consideração o aumento ou diminuição de palavras da relação entre o conteúdo ideal 
e o automático em cada segmento. Para o total, também em ambas as análises, foram considerados os mesmos 
parâmetros. Desta forma, uma análise qualitativa dos dados se faz necessária e será realizada nesta pesquisa para 
a apuração do que se descreve como assertivo e para a criação dos modelos linguísticos para o treinamento do 
software, visto que somente a análise quantitativa não demonstra resultados substanciais para o desenvolvimento 
de tais modelos. 
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Corpo, linguagem e diversidade: performando a desconstrução da violência contra a mulher a partir de 
discursos femininos e feministas 

 
Luisa Ghidotti Souza 

 
A Linguística Aplicada e a área de análise do discurso oferecem espaço para elaboração de pesquisas onde 
quer que haja linguagem, quando consideramos a linguagem como a representação do mundo que medeia 
as relações humanas, então é objeto de pesquisa da análise do discurso tudo que se faz representação nas 
relações humanas e sociais. Pensar o discurso das minorias, no entanto, se faz uma experiência renovadora 
na área que tende a olhar sempre para os espaços de privilégio da sociedade. A condição social da mulher, 
quase sempre inserida em contextos de violência, violências estas que uma vez percebidas podem ser 
exploradas em suas variadas formas (violência física, violência psicológica, violência moral, violência verbal, 
violência patrimonial, violência obstétrica), e agem tão presentemente nas relações sociais do feminino que 
faz despertar a vontade de localizar o lugar em que se encontra a defesa à mulher, os direitos mínimos de 
igualdade conquistados pelo movimento feminista não alteraram significativamente a situação social da 
mulher, isso porque os discursos legalistas não condizem com a realidade da representação da mulher como 
sujeito social. Os discursos de apoio à mulher e combate à violência que surgiram nas ruas com as bandeiras 
de sufrágio universal e igualdade de direitos, hoje já ocupam timidamente as redes sociais. Este trabalho 
pretende fazer um paralelo entre linguagem e direitos humanos, explorando o discurso de proteção à mulher 
e como as vozes femininas buscam amparar as situações de violência.  Se observarmos de longe as questões 
feministas atuais pouco diferem das bandeiras do século passado: contra o feminicídio, pelo direito de escolha 
de ser mãe ou não, pelo direito a um emprego digno, pelo direito de igualdade de gênero em geral. 
Aproximando o olhar dos discursos produzidos pelas mulheres, é possível notar, inclusive, que o escopo de 
demandas aumentou, pois o crescente acesso das mulheres aos espaços de produção de informação e 
conhecimento trouxe à luz questões que estavam até então bloqueadas, expondo à consciência da sociedade 
um número extenso de situações de violência, para além da violência física, que as mulheres enfrentamos no 
cotidiano pelo simples fato de sermos mulheres. Entender que as mulheres sofremos diversos tipos de 
violência todos os dias é entender que esse é um grupo social à margem, que tem o potencial para ocupar os 
espaços de fala legitimados, mas tem os espaços de decisão bloqueados e cerceados, e, para amparar essa 
discussão a pesquisa recorre à conceitos como: a questão da agência, estigma, teoria queer, performatividade, 
espaços de fala, igualdade/desigualdade de gênero, identificação de gênero, sujeito de fronteira, 
desconstrução. A proposta a ser desenvolvida é de caráter exploratório e procura se utilizar da linguística do 
corpus e da Gramática Sistêmico-Funcional para analisar quantitativamente discursos femininos produzidos 
em redes sociais, para então fazer uma análise qualitativa dos resultados com base filosófica nos atos de fala 
e performatividade do discurso (sob o enquadramento do movimento queer de Butler), nas teorias da 
translinguagem e do lugar da enunciação (na perspectiva de Bhabha). 
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A análise quantitativa passa pela coleta e tratamento do corpus. A coleta é feita durante o uso cotidiano da 
ferramenta Facebook, como participante de grupos femininos e feministas, com suporte do programa Diigo 
(que permite destacar, arquivar e anotar reflexões em qualquer texto acessado pelo navegador em que o 
programa está instalado), as publicações e comentários das mesmas serão destacados, já anulando a 
identidade física dos sujeitos produtores dos discursos, assim como as marcações de datas e horários das 
publicações indicadas pelo próprio Facebook, que serão irrelevantes no processo de quantificação das 
ocorrências linguísticas. As publicações selecionadas serão apenas aquelas que seguem a temática que 
pretende-se explorar: igualdade/desigualdade de gênero (inclui feminismo e transsexualidade), violência 
doméstica, violência contra a mulher, lugar de atuação da mulher, espaço de fala/silenciamento da mulher; para 
formar um corpus que seja um escopo de diversas representações femininas em seus espaços de atuação e 
convívio social. Então temos, como passo inicial, a coleta de textos publicados no Facebook, em grupos com 
participação apenas de mulheres e páginas com temática no feminino, e suas réplicas (comentários), para 
constituir o corpus linguístico da pesquisa, e trabalhar o formato do corpus, anonimizando os sujeitos 
participantes dos atos de fala e ordenando as publicações e respostas.Após a seleção e tratamento do corpus 
(ordenamento e anonimização dos textos) serão classificados as orações e elementos das orações com base 
no sistema de transitividade e avaliatividade da Gramática Sistêmico-Funcional, que prescreve a descrição da 
oração em processos, participantes e circunstâncias, correspondentes aos elementos que se relacionam num 
sistema para formar uma figura/representação. Assim, o segundo passo para realização da pesquisa seria 
definir, com base no sistema de transitividade da Gramática Sistêmico-Funcional, os processos, participantes e 
circunstâncias que serão considerados para classificar o corpus e quantificar as ocorrências, separando os 
textos do corpus em orações, para depois classificar seus elementos. Os resultados da análise quantitativa 
exibirão um número de ocorrências de usos dos termos e processos. A verificação da frequência dos processos, 
da frequência de determinado processo ao lado de determinado participante, da posição que determinado 
participante mais ocupa nos enunciados, enfim, a verificação dos usos das funções e significações nos 
enunciados permitirá entender um padrão representacional presente nos discursos femininos que refletem a 
posição da mulher como sujeito imerso no contexto da sociedade machista, mas que atua discursivamente 
cotidianamente no processo de re/desconstrução das fixações representacionais identitárias determinantes da 
hierarquia de gênero que rege as relações sociais ocidentais. Assim, pretende-se concluir que a mulher 
ocidental é aquela que performa a própria identidade, desconstruindo discursivamente padrões identitários da 
ordem fálica num movimento de resistência às violências (históricas) contra a mulher. 
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Formação à distância para o uso de mídias digitais nos percursos de ensino-aprendizagem oferecido para 
professores de línguas 

Lisa Branquinho 

O trabalho traz resultados de um estudo feito a partir do primeiro oferecimento do curso “Mídias Digitais e 
Ensino de Línguas” (MDEL). Trata-se de um 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. David Buckingham apresenta a necessidade da educação para os meios com diferentes 
métodos de análise, de estruturas teóricas e conceituais e de engajamento político e intelectual. Nessa 
perspectiva, o material didático do curso afirma que “a educação para as mídias deve possibilitar uma reflexão 
crítica sobre os conteúdos disponibilizados, também uma visão plural e crítica para selecionar o que é acessado 
ou recebido, além de um protagonismo na criação de conteúdos em diferentes mídias e linguagens, de modo 
colaborativo.” O MDEL 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 
– Jean Lave e Etienne Wenger –, a abordagem da multimodalidade na produção de sentidos proposta pela 
semiótica social – Gunther Kress - e teorias contemporâneas sobre aprendizagem colaborativas tais como a 
teoria da “produsagem” de Axel Bruns. O MDEL foi idealizado sob a premissa de que tanto o ensino-
aprendizagem de línguas quanto a formação de professores em multiletramentos (The New London Group) 
podem ser estruturados 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 adotou a observação participante das atividades 
coletivas do curso, para identificar em que medida os alunos conseguiram 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. O primeiro 
oferecimento do curso ocorreu na plataforma Moodle da Extecamp, no segundo semestre de 2017, e atendeu 
a 42 alunos de todo Brasil, com variados graus de formação acadêmica, que cumpriram carga horária de 120h. 
Os alunos, em sua maioria, foram bem participativos e se engajaram nas atividades pelas quais colocaram em 
prática o que aprenderam na teoria. No entanto, cerca de 20% dos alunos fez opção por não participar das 
atividades práticas, declarando o interesse apenas no conteúdo das aulas, o que não pode ser considerado 
como um bom aproveitamento, visto que o curso tem sua ênfase na prática. A aprendizagem colaborativa foi 
um aspecto importante que proporcionou uma experiência significativa a eles, no entanto, inicialmente 
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apresentou-se como um grande desafio, visto que os participantes não tinham a possibilidade de se encontrar 
presencialmente, Um aspecto interessante foi a fuga dos espaços colaborativos propostos dentro do AVA, 
mesmo cheios de recursos e possibilidades, para comunicações via redes sociais, mais acessíveis e 
instantâneas. Tratava-se de uma liberdade permitida pelas orientações pedagógicas, mas que impactou na 
avaliação da participação. A atuação perseverante das tutoras e o acompanhamento próximo e interessado dos 
professores foram aspectos avaliados pelos alunos como características diferenciais do curso, que agregaram 
muito valor a ele. O uso de metodologias ativas foi citado por um dos alunos como uma oportunidade de 
aprendizagem, mas também como uma experiência prazerosa e empolgante. A qualidade das atividades 
realizadas pelos alunos melhorou gradativamente, 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. Ao fim semestre, os participantes relataram ter aprendido a lidar com ferramentas e técnicas 
sofisticadas de forma natural e orgânica e já começavam a imaginar formas de replicar essa experiência em sala 
de aula. Além disso, os relatos descreveram o desenvolvimento de uma nova mentalidade profissional; um 
maior comprometimento com a formação crítica de seus alunos; a abertura de horizontes para novos métodos 
de ensinar e de preparar materiais didáticos; o sentimento de capacidade para trabalhar o ensino de línguas fora 
de um contexto pré-definido e prescritivo; o aumento de possibilidades para desenvolver a competência 
comunicativa dos seus alunos de línguas materna e estrangeiras; entre outros. Apesar de ter ficado em 95% o 
grau de satisfação dos alunos, alguns pontos foram levantados para a melhoria da qualidade do curso e já estão 
em fase de preparação para novos oferecimentos a outras turmas. Para as novas turmas, o MDEL será dividido 
em módulos, de forma que seja possível aprofundar ainda mais os temas propostos e oferecer mais atividades 
práticas proporcionando mais etapas para o aperfeiçoamento das mídias criadas. Antes do oferecimento de 
novas turmas, como continuação deste estudo, pretendo entrevistar alguns dos participantes, depois de alguns 
meses da finalização de seus estudos, para perceber se eles conseguiram concretizar a proposta teórica no seu 
trabalho, se as novas propostas de ensino de línguas foram viáveis em seus contextos profissionais e quais 
foram os desafios para colocar a proposta em prática 
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“Ensinar português como segunda língua”: perfis protagonistas em sites de rede social 
 

Daniel dos Santos 
 
O grupo “Ensinar português como segunda língua” no Facebook, por se tratar de uma comunidade online onde 
são estabelecidas relações que visam (i) a difusão da informação, (ii) o estabelecimento de conexões sociais a 
partir da mobilidade entre os membros e (iii) a produção de novas formas de agrupamento entre indivíduos, 
pode ser examinado a partir de pressupostos teórico-analíticos da Análise de Redes Sociais. De forma 
semelhante às sociedades da presença, neste espaço são desenvolvidos laços que fortalecem ou enfraquecem 
a relação entre os membros (Granovetter, 1973), na medida em que as interações em sites de redes sociais 
são realizadas. Ou seja, a partir de indicadores como “frequência de interação na rede”, baseado principalmente 
em formas de comunicação mediada nesses sites (Recuero, 2004), assim como nas variadas formas de 
“reação” (ou estabelecimento de relações) que o Facebook permite. Assim, é possível identificar características 
específicas dos perfis dos membros a partir das ações que desempenham (criação de posts, comentários, 
respostas direcionadas ou reações), a partir das relações que criam e mantém (quando interagem com outros 
membros), assim como das valorações e (ou) expectativas que são referenciadas a determinados perfis (ou 
membros). Portanto, ainda que a “comunicação mediada” (Recuero, 2004) tenha sido um instrumento de 
análise bastante importante para verificar de que maneira sujeitos em sites de redes sociais interagem, é 
essencial que analisemos tais relações tendo em mente a profusão de discursos ora de ordem mais centrípeta, 
ora mais centrífuga. Dessa maneira, entendo que as relações são vivenciadas como arenas de disputa de poder 
(Volochinov, 2017). O grupo “Ensinar português como segunda língua” é de caráter aberto e pode ser visto 
como um ponto de encontro para professores e profissionais de Português Língua Estrangeira. Os membros 
podem trocar informações da área, notícias sobre eventos, disponibilidade de materiais didáticos, assim como 
experiências individuais em contextos de ensino-aprendizagem. Para tanto, meu objetivo geral neste grupo é 
compreender como se constroem discursivamente os sujeitos neste site de rede social e de que forma esse 
processo formativo contribui (ou não) para a concepção de uma identidade docente do professor de PLE. E, de 
forma mais específica, destacar os protagonistas, a fim de entender se a centralidade destes perfis direciona 
estruturalmente as relações entre os membros. Adoto fundamentos teórico-metodológicos alinhados à 
etnografia virtual, pois esta assume que as redes sociais online já não são reconhecidas por serem 
supostamente desprovidas da primazia da presença física (Hine, 2000). A metáfora da viagem a qual se dispõe 
o etnógrafo, dessa maneira, se sustenta nas zonas de contato que desafiam fronteiras da mobilidade, dado que 
os sentidos são produzidos em ambos os contextos - o offline e o online, sem nenhuma perda. Ainda assim, é 
importante considerar que estes dois espaços não são compreendidos como unidades separadas, e sim através 
de um constante processo de relação, influência e transformação. Para o desenvolvimento da etnografia, me 
apoio, mas não somente, em teorias da Análise de Redes Sociais. Este empreendimento, por sua vez, quando 
aliado à compreensão dos dados de ordem qualitativa, me permite conceber o capital social que emerge das 
relações (Ellison et al, 2007). Portanto, promover uma compreensão da rede puramente numérica, apesar de  
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não estar desvinculada de um viés ideológico, seria abrir mão de entendê-la de forma mais ampla, assim 
como visualizá-la a partir de aspectos do dialogismo. A Análise de Redes Sociais no Facebook possibilita uma 
enorme gama de recortes. É possível trabalhar com a rede de forma mais ampla, apresentando uma descrição 
estrutural do espaço, ou ainda preferir analisar pequenos grupos (clusters) e compreender qual a influência 
destes para a rede em que estão inseridos, ou então da coesão interna que apresentam. No caso do “Ensinar 
português como segunda língua” observamos poucos clusters, um argumento importante para sustentar uma 
análise a partir dos protagonistas da rede. Além disso, a rede é formada em sua maioria por laços fracos e 
apresenta uma produção de conteúdo (posts) relativamente baixa. Ou seja, majoritariamente, os membros 
não apresentam uma relação de proximidade entre si (a rede é formada por muitos desconhecidos) e a 
atuação dos protagonistas ocorre de forma desigual em relação ao resto do grupo (nota-se que pouquíssimos 
membros são responsáveis pelo maior percentual de produção de conteúdo). Assim, é possível caracterizar 
a rede a partir de sua modularidade. Essa métrica é utilizada para observar se uma determinada estrutura 
social é formada por muitos grupos internos a ela ou se, quando aparece um destaque, se baseia em um 
único perfil e não em um conjunto de membros. Além disso, também é possível identificar relações que se 
dão através de nós e de arestas. Os nós são conectados através das arestas. Os membros do grupo são nós 
desta rede social. Como não há nenhum destaque para a formação de clusters, torna-se interessante observar 
a proeminência de determinados nós na rede, os protagonistas, em relação aos outros menos proeminentes. 
Estes resultados dizem respeito ao período de um mês no ano de 2017, no qual foram mobilizados 1695 nós 
e 4670 arestas. Para esta visualização foi utilizado um programa de extração de dados de redes sociais, o 
NodeXL, e, para a visualização dos grafos, o Gephi. Assim, esta configuração representa 2,95% da visibilidade 
total do período em questão, o que sinalizou a mobilização de 50 nós e 418 arestas. De forma conclusiva, 
ressalto que no processo etnográfico esta observação mais situada em relação aos membros-protagonistas 
se justifica pela Análise de Redes Sociais, quando esta nos mostra que há uma clara hierarquização de 
determinados membros no grupo. Sendo a linguagem o meio pelo qual as relações se dão, pretendo observar 
as práticas sociais em que estes estão engajados, assim como o que percebem em relação à sua atuação no 
grupo. Para tanto, o próximo passo da pesquisa, através de grupos focais, mobiliza temas que dialoguem com 
a formação do professor de PLE, um dos eixos do grupo “Ensinar português como segunda língua”. Dada a 
necessidade de também olhar para a presença de outros membros, será promovido um questionário 
direcionado a estes.  
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Caracterização da objetificação da mulher através da análise de etiquetas em 

materiais de conteúdo pornográfico 
 

O presente trabalho pretende detectar e analisar os diversos fatores que           

contribuem para a objetificação da mulher na pornografia, seguindo os conceitos de            

corpo, gênero e sexualidade contemporâneos. Para tal, busca-se compreender as          

relações entre as buscas mais procuradas no site PornHub, de acordo com o             

relatório disponibilizado no seu blog, que apresenta os dados estatísticos de acesso            

ao domínio no ano de 2016. Como ferramentas metodológicas, serão usados o            

software Gephi e a Teoria de Análise de Redes, proposta por pelo físico Duncan              

Watts, que tem como objetivo organizar as informações a partir do ponto de vista              

quantitativo na forma de redes conectadas sob o viés das abordagens teóricas de             

gênero e sexualidade de Michael Foucault e Judith Butler. 

 

Palavras-chave: Pornografia. Análise de redes.Sexo. Feminismo. 

 

Introdução 

De acordo com o site Cetic , de indicadores da internet no Brasil, dentre o              1

que é consumido, materiais pornográficos é um dos conteúdos mais acessados.           

Dessa forma, de acordo com a pesquisa apresentada no congresso da Associação            2

Americana de Pediatria (APA), através de entrevistas, a exposição a diversos           

conteúdos explícitos sem nenhum tipo de mediação inicia-se desde muito cedo, e a             

sexualidade do usuário acaba sendo influenciada por esse tipo de conteúdo, no qual             

a mulher é submetida papéis violentos. 

Segundo o site Safernet , em 2016 o Pornhub ocupou o terceiro lugar no             3

ranking de páginas mais denunciadas por conter materiais de pornografia infantil. O            

Brasil aparece ocupando o terceiro lugar nas estatísticas dos países que           

apresentaram os locais de origem do material denunciado. O Pornhub também           

1 http://data.cetic.br/cetic/explore 
2https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/efe/2017/08/04/consumo-precoce-de-porno-aumen
ta-probabilidade-de-misoginia-aponta-estudo.htm 
3 http://indicadores.safernet.org.br/ 



ocupa o 37º lugar no ranking de sites mais acessados no mundo, de acordo com o                

site Alexa , da Amazon. O site é o primeiro de material pornográfico que aparece na               4

lista, seguindo do Xvideos, que ocupa o 45º lugar, ultrapassando outros domínios            

como Ebay (38º), Aliexpress (48º) e o site de buscas Bing (44º). 

Isso demonstra o lugar de centralidade que a pornografia ocupa no número            

de acessos em nosso país, inclusive de forma preocupante, devido ao número de             

denúncias envolvendo pornografia infantil. Isso ocorre não só em nosso país, visto            

que o tráfico ultrapassa, mundialmente falando, outros endereços populares. 

Metodologia 

O corpus é retirado do site Pornuhb, um dos mais acessados no mundo. Os              5

vídeos disponibilizados no endereço possuem etiquetas, ou seja, a classificação que           

determina as buscas no site é dada pelo próprio consumidor do material. As             

etiquetas (tags ) são então os rótulos, que tem como objetivo especificar o conteúdo             

presente em cada vídeo e não possuem regra: podem caracterizar a prática sexual             

que está acontecendo no vídeo, a opção sexual, gênero ou etnia dos protagonistas,             

fetiches, características físicas e do ambiente, dentre outras.  

Para processar e analisar os dados, usaremos da metodologia de Análise de            

Redes e o software Gephi, onde as tags serão organizadas de forma que se              

conectem entre si e formem assim uma rede de significados. Essas redes podem             

ser constituídas de uma grande variedade de elementos, essa metodologia é           

aplicada nas mais diversas áreas para alcançar outros pontos de vista. Segundo o             

físico Duncan Watts (1971) “o que acontece e o modo como acontece depende da              

rede”, ou seja, pensar de forma em que as coisas estão conectadas entre si de               

forma coletiva e multidisciplinar no século em que a internet acelera e multiplica as              

nossas conexões é um modo de tentar abranger o individual e o coletivo num              

mesmo olhar. 

Resultados preliminares 

O site Pornhub, utilizado como corpus, disponibiliza relatórios anuais         

detalhados de estatísticas de acesso, e foram escolhidos os dados de 2016 para a              6

4 https://www.alexa.com/topsites 
5 https://www.alexa.com/siteinfo/pornhub.com 
6 https://www.pornhub.com/insights/2016-year-in-review 
 



análise. Dentre as etiquetas mais acessadas do referente ano, no mundo todo,            

temos como primeiro e segundo lugar o termo Lesbian. Isso mostra que a mulher              

ocupa lugar central nas buscas pornográficas de forma que algumas de suas            

características são selecionadas ao invés de outras, o que concentra a atenção            

dessa pesquisa nessa escolha e nos possíveis critérios utilizados pelos usuários ao            

materializarem através das palavras o olhar sobre o feminino.  

Abaixo temos uma tabela que relaciona algumas das tags encontradas que           

se relacionam com a tag Lesbian: 

1. Tabela: Tags que se relacionam com Lesbian 

Idade teenager, young, petite, babe, teen, 
college, MILF, mature 

Corpo natural tits, skinny, big ass,  

Nacionalidade latin, brazilian, spanish, french 

Vagina hairy, chaved, tight 

Cabelo/Pele brunette, blonde, black, ebony, pale, 
redhead 

Parentesco mom, step mom, step sisters, bffs, 
female friendly, daugther, sister in law, 
stepdaughter 

Fonte: https://www.pornhub.com 

 

Através das palavras associadas, vemos que mesmo na pornografia, lugar          

conhecido pelo escancaro do sexo, existem questões enraizadas que moldam e           

perpetuam diversos tipos de segregação, como o racismo por exemplo. As diversas            

formas de tentar nomear de forma indireta, acabam por revelar o que ainda está ali: 

  
Em vez de preocupação uniforme em esconder o sexo, em lugar do recato             
geral da linguagem, a característica de nossos três últimos séculos é a            
variedade, a larga dispersão dos aparelhos inventados para dele falar, para           
fazê-lo falar, para obter que fale de si mesmo, para escutar, registrar,            
transcrever e redistribuir o que dele se diz. (FOUCAULT, p.38, 2015) 
 

Conforme Simone Beauvoir inaugura sua obra O segundo sexo : “uma mulher           

não nasce mulher, torna-se”, a construção do que é ser mulher vai sendo mostrada,              

https://www.pornhub.com/


na pornografia, conforme o olhar que é direcionado ao seu corpo. Mesmo onde ela              

deveria imperar como única, até mesmo na relação homossexual há o           

silenciamento, pois as adjetivações vem do olhar de cima, ou seja, do homem:  
 

Mas esse corpo exposto, encenado, continua opaco. Objeto do olhar e do            

desejo, fala-se dele. Mas ele se cala. As mulheres não falam, não devem             

falar dele. O pudor que encobre seus membros ou lhes cerra os lábios é a               

própria marca da feminilidade. (PERROT, p. 13, 2003) 

 

Os elementos na tabela evidenciam que o desejo sobre seu corpo da mulher             

é segregado de acordo com regras e padrões impostos pela sociedade. Pretende-se            

assim, analisar de que forma esses termos se interligam e como isso nos dá um               

mapeamento da visão sobre a mulher na pornografia. 
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