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 Repensando a Divulgação Científica 
 

A caravana da ciência passou por aqui, mas deixou raízes? Um estudo sobre 

projeto itinerante de ciência no Maranhão 
 

Ana Letícia Gonçalves Fagundes Marinho91 

Universidade Estadual de Campinas 

Prof. Dr. Rodrigo Bastos Cunha 

Divulgação Científica e Cultural 

Cultura Científica 

 

RESUMO: Esse trabalho tem como objetivo investigar, conhecer e analisar o projeto Caravana da 

Ciência, que visa popularizar o conhecimento científico no estado do Maranhão. O ponto central do 

trabalho é questionar se, de fato, projetos itinerantes de ciência, como o Caravana da Ciência, são capazes 

de contribuir com a formação de crianças e adolescentes nos lugares por onde passam. A divulgação 

científica pode ser vista como processo de utilização de recursos técnicos para a comunicação da 

informação científica e tecnológica ao público em geral (ALBAGLI, 1996). O presente trabalho surgiu 

da inquietação em saber até que ponto, de fato, oficinas itinerantes de ciência são capazes de mudar a 

vida das pessoas que têm contato com esse conteúdo científico. A “Caravana da Ciência” apenas passa 

pelos municípios ou ela deixa raízes, consolida conhecimentos e desperta nos estudantes a busca do 

conhecimento e de novas descobertas? Outro ponto a ser questionado é: quais são as ações previstas 

depois que a Caravana sai da cidade? Existe uma preocupação pós-caravana ou elas apenas passam e 

deixam pouco de si em cada local? É importante perceber que os professores, coordenadores e 

orientadores que moram nessas localidades são fundamentais nesse processo de continuidade. Há uma 

preparação ou ações específicas voltadas para a capacitação do corpo docente presente nos municípios? 

São esses alguns pontos a serem avaliados durante o projeto. Neste sentido, a divulgação da ciência e da 

tecnologia, quando direcionada a um público leigo, pode ter duas funções: a educativa, favorecendo a 

ampliação do conhecimento e a compreensão sobre o processo científico; e a persuasiva, que busca o 

desenvolvimento da opinião pública sobre os impactos do desenvolvimento científico e tecnológico na 

sociedade. Assumindo essas funções, as ações de divulgação tornam a ciência mais próxima da 

sociedade, fundamentando os recursos dedicados ao seu desenvolvimento, transformando-as também em 

ações de interesse da comunidade científica e da ciência (PINTO, 2014). Sabemos que o Brasil possui 

inúmeros projetos itinerantes de ciência que tem como principal objetivo descentralizar o conhecimento 

dos grandes centros, propagar a ciência e tornar o conhecimento acessível a todos. Nesse contexto, o 

Maranhão se apresenta como um dos estados que possui maiores índices de desigualdades sociais, 

econômicas e educacionais. Dessa maneira, em agosto de 2016, o Governo do Estado do Maranhão criou 

o projeto “Caravana da Ciência”, pioneiro no estado com o objetivo de descentralizar o conhecimento 

científico, através de oficinas itinerantes de Robótica, Games, Astronomia e Eletricidade que chegam ao 

público em idade escolar de diferentes municípios do Maranhão. A responsabilidade maior que 

acadêmicos e cientistas têm é a de educar, para entender e transformar o mundo, para torná-lo mais justo 

e igualitário. O novo é para contá-lo os alunos, próximos ou distantes, e ensinar aos jovens como 

conservar viva a chama da curiosidade (CANDOTTI, 2002). Em um primeiro momento, a pesquisa terá 

como objetivo coletar dados e informações a respeito do projeto “Caravana da Ciência”. Durante a 

pesquisa, devo participar pessoalmente de algumas viagens, para coletar informações, fazer entrevistas 

com alunos e professores residentes nas cidades, técnicos que participam do projeto para verificar a 

eficácia das ações de divulgação científica. Essa é uma pesquisa que estudará um caso específico, 

intitulado “Caravana da Ciência”, no estado do Maranhão, durante todo o processo de investigação serão 

adotados os métodos de observação, entrevistas, análise e interpretação dos dados.A pesquisa proposta 

por esse trabalho coletará dados e informações do projeto “Caravana da Ciência”, nos meses de agosto 

e setembro de 2018, em2 a 4 municípios por onde o projeto deverá passar, acompanhar cada etapa: desde 
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a escolha das cidades, instalação das oficinas, reuniões com professores e alunos, período de aplicação 

das oficinas temáticas e em seguida os resultados pós-caravana. Os primeiros meses da pesquisa serão 

destinados a analisar, investigar, coletar dados, fazer as viagens e entrevistas em alguns locais por onde 

a Caravana da Ciência irá passar. Os meses restantes serão voltados para o aprofundamento do caso 

analisado, análise dos referenciais teóricos já existentes sobre o tema escolhido, definição de novas 

contribuições ao programa e apresentação dos resultados com o objetivo de propor melhorias e mudanças 

significativas para o projeto. 

Palavras-chave: Popularização da ciência. Divulgação científica. Caravana da ciência. 
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RESUMO: O objetivo de nossa pesquisa é apresentar como resultado uma cartografia das doenças raras 

e as mídias sociais. Para tanto, pretendemos utilizar uma metodologia exploratória/descritiva, com uma 

abordagem quali-quantitativa em artigos científicos indexados na base Web of Science, por ser 

considerada referência mundial em publicações na área médica, além de leituras cunhadas ao longo da 

pesquisa. A partir de um recorte em artigos localizados com as palavras-chave escolhidas, pretendemos 

analisar o que e, como estão sendo circulados os discursos nesta área, em especial, como tem evoluído 

as práticas genéticas, além de como tem sido definida/significada as patologias frente às novas 

tecnologias. Simultaneamente, como tem sido esse processo junto à disseminação dessas informações 

via internet e como isso vem impactando a formação do sujeito na sociedade do século XXI. Do encontro 

dessas duas instâncias, doenças raras e mídias sociais, pretendemos ainda analisar para além do já 

pretendido acima, quais outras áreas do conhecimento científico são citadas, de que forma são afetadas, 

por quais motivos, além de todo o mais que a pesquisa nos trouxer. Logo, a escolha do modelo 

cartográfico é justamente para dar panorama de uma pesquisa sobre um tema relevante, já que a 

decodificação total do DNA humano ocorreu recentemente, no ano de 2000, pouco mais cinquenta anos 

de pesquisas e, de um século, das descobertas de Charles Darwin (1809-1882). É provável que muitas 

das tecnologias até então empregadas sejam superadas com mais rapidez nas próximas décadas, como a 

recém descoberta em 2012 do CRISPER, técnica revolucionária na edição do DNA que poderá corrigir 

várias doenças instaladas, o que trará resultados ainda imensuráveis: de sociais, econômicos, políticos à 

éticos, psíquicos, entre outros. As técnicas e os métodos de manipulação genética, já são e ainda 

continuarão sendo pauta de muitos debates e questionamentos para a sociedade: o que é ou não 

considerado normal ou patológico? Até onde iremos com essa fronteira tênue entre terapias que sanam 

uma doença em um indivíduo vivo, para melhorias no DNA de gerações futuras? Muitas dessas 

discussões já ocorrem no mundo hoje: há diversos países que proíbem a prática em embriões humanos, 

há instauração de comitês de ética em várias classes profissionais e governamentais, além de tantas 

outras, mais especificamente, as mídias sociais, onde atualmente essas minorias, as das doenças raras, 

encontram ali seus lugares de fala, se fortalecem, criam organizações para cobrar entre outras coisas, 

políticas públicas para atendimento adequado, fornecimento de medicamentos de alto custo (a indústria 

farmacêutica pouco investe nessa área, logo, sofrem de um segundo problema: em alguns casos são 

também considerados pacientes de medicamentos órfãos, pois não tem a disponibilidade de tratamento 

adequado), entre tantas outras demandas. Essas doenças receberam esse nome, pois isoladamente 

atingem 1:65.000 indivíduos só no Brasil, segundo registros recentes do Ministério da Saúde, porém, 

essa população representa 8% do contingente de doentes no mundo. Isso se deve por suas especificidades 

biológicas, como sinais e sintomas que não formam um padrão, logo, também não são reconhecidas, mas 

também porque a mutação no código genético pode ter consequências diferentes de um portador para 
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outro. A própria comunidade médica ainda tem dificuldades na exploração do tema e informação de 

forma consensual, assim, há muito o que se pesquisar sobre genética, tecnologia, ética e paciente. Por 

sua vez, a internet na última década contribuiu significativamente para a divulgação dessas informações 

tanto para a sociedade civil como contribuição empírica para a sociedade científica, em especial a 

médica. Pensamos que o estudo ao final, trará os resultados atualizados de como os discursos produzidos 

na área médica científica veem a rede se comportando nesses aspectos das doenças raras, seus portadores 

e os que falam por eles. 

 

Palavras chaves: Sociedades. Tecnologias. Mídias Sociais. Doenças Raras. 

Discursos e Imaginários 
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RESUMO: A internet, sobretudo as redes sociais se configuram como importante espaço de divulgação 

científica seja por cientistas ou não cientistas. As novas maneiras de relação com o conhecimento através 

de compartilhamentos, likes e comentários aproximam a sociedade de um dizer sobre a ciência e 

contribuem para difundir um dizer sobre esse conhecimento. Entretanto, por outro lado, possibilitam que 

boatos e desinformações se espalhem rapidamente e tenham consequências para além do online, como é 

o caso do movimento antivacina. Grupos contrários ou que temem a imunização têm ganhado 

notoriedade no Facebook com a divulgação de notícias e artigos pseudocientíficos que desacreditam a 

necessidade e eficiência dos imunizantes, além de disseminar um discurso de medo à vacina e seus efeitos 

colaterais. Eles têm sido apontados como uma possível causa na queda do índice de cobertura vacinal e 

aos recentes surtos de doenças em vários países. Nesse contexto, este trabalho de pesquisa de mestrado 

- em estágio inicial de desenvolvimento - adota a Análise de Discurso da Escola Francesa com o objetivo 

geral de compreender os efeitos de sentidos que os discursos antivacinas e os discursos da divulgação 

científica sobre o assunto produzem no sujeito no ambiente digital do Facebook. No percurso da análise, 

alguns conceitos teóricos fundamentais serão mobilizados, como os de memória discursiva (PÊCHEUX, 

2015; ORLANDI, 2002), acontecimento (PÊCHEUX, 2015; INDURSKY, 2008), polissemia 

(ORLANDI, 2002, 2012), processos identitários (ORLANDI, 2012), imaginário (ORLANDI, 1994, 

2008), função-autor (ORLANDI, 2000, 2002) e efeito-leitor (ORLANDI, 2002), além de outros 

conceitos e autores que se inscreverão no desenvolvimento da pesquisa. Para o proposto serão analisadas 

notícias e comentários em duas páginas do Facebook, uma de divulgação científica e outra com 

característica e funcionamento antivacina. Os comentários se configuram como complemento essencial 

dessa análise visto que de acordo com estudos exercem influência na opinião dos usuários (BROSSARD, 

SCHEUFELE, 2013). Assim, do ponto de vista da Análise do Discurso, propõe-se pensá-los então, como 

gestos de interpretação, formulações nas quais o sujeito se inscreve na produção e constituição dos 

sentidos e produzem novos efeitos de sentidos nele e no outro com o qual interage. Os comentários 

possuem, portanto, um funcionamento semelhante ao das notas de rodapé como nos termos de Orlandi 

(2004), um lugar onde pode se observar o real do discurso, o equívoco, a dispersão e a polissemia. O 

recorte do corpus de análise será delineado através das marcas linguísticas que mais se repetem nos 

comentários, a partir delas, serão selecionadas para a análise 10 postagens e 10 comentários de cada 

postagem com base nesse critério de regularidade discursiva. No processo discursivo, pretende-se 

identificar os discursos que circulam nos grupos e como eles se constituem sócio-historicamente; 

perceber como o sujeito significa e é significado nas notícias e em especial nos comentários, onde 

participa como co-autor na produção de sentidos, por fim, perceber como sujeito, notícia e comentário 
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se constitui e funciona na produção de sentidos. A partir da compreensão dos efeitos de sentidos que os 

discursos de divulgação científica e antivacina produzem no sujeito, pretende-se ainda colocar os 

resultados em uma relação comparativa com o objetivo de abrir caminho para reflexões sobre a 

abordagem da divulgação científica sobre vacinação e trabalhar nesse aspecto como uma forma de 

diminuir riscos e prejuízos para a saúde pública nacional como epidemias; a volta de doenças já 

erradicadas do Brasil como a poliomielite, sarampo e rubéola autóctones e o desperdício de imunizantes. 

Em tempo, é importante destacar que embora o movimento antivacina se constitua e funcione no e “pelo 

digital” (DIAS, 2016), o efeito do que se produz nesta materialidade específica escapa e se materializa 

no real da cidade através das práticas dos sujeitos com reverberações e implicações nos “movimentos 

da/na sociedade” (ORLANDI, 2011), daí a necessidade de olhar com acuidade para a questão. 

Palavras-chave: Antivacinas. Divulgação Científica. Análise de Discurso. Efeitos de Sentidos. Digital. 

__________________________________________________________________________________ 
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RESUMO: Em 23 de setembro de 2015, foi anunciada pela gestão de Geraldo Alckmin (PSDB), através 

do então Secretário da Educação do Estado de São Paulo, Herman Voorwald, uma das mais controversas 

propostas já apresentadas por governos peessedebistas para a educação paulista: a Reorganização da 

Rede Estadual de Ensino, conhecida como Reorganização Escolar. A medida consistia na divisão das 

instituições escolares, de modo que cada uma passasse a oferecer aulas para apenas um dos três ciclos 

da Educação Básica (Ensino Fundamental I, que engloba do 1º ao 5º ano escolar, com alunos entre seis 

a 10 anos de idade; Ensino Fundamental II, que compreende o 6º ao 9º ano escolar, com alunos entre 11 

e 14 anos de idade; e Ensino Médio, com alunos entre 15 e 17 anos de idade). Para tal, 311 mil estudantes 

passariam por transferência e 94 escolas seriam desativadas. Além disso, estimava-se que 74 mil 

professores sofreriam algum tipo de alteração em suas jornadas de trabalho. Em resposta à proposta, 

centenas de secundaristas iniciaram uma onda de protestos pela capital e, subsequentemente, em todo o 

Estado, culminando na ocupação de mais de 200 escolas e, posteriormente, na suspensão temporária do 

plano. Analisar, no caso em questão, a imagem de estudantes, do Governo paulista e de Policiais 

Militares, bem como os sentidos atribuídos à “escola” e à “cidade”, no discurso midiático e independente 

é o objetivo principal deste trabalho, cuja justificativa reside na hipótese de que tais imagens e sentidos 

impactam diretamente a autoestima e a própria mobilização estudantil e, em um contexto mais amplo, 

os movimentos sociais e os movimentos da sociedade (ORLANDI, 2011). O corpus de pesquisa é 

constituído por reportagens e/ou postagens publicadas em três veículos e/ou páginas digitais que 

desempenharam importantes papeis na cobertura das referidas manifestações: Folha de S. Paulo, que 

integra a chamada “grande mídia” e que, por configurar-se como um dos maiores jornais do Brasil, 

exerce grande influência sobre a opinião pública nacional; Jornalistas Livres, que compõe a “imprensa 

alternativa” brasileira e que, quando do desenrolar dos protestos, foi responsável pelo vazamento de 

áudio de reunião realizada na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) para tratar das 

manifestações; e O Mal Educado, fan page hospedada na rede social Facebook, e que leva o nome de 

um dos coletivos estudantis apoiadores do movimento. Com os objetivos específicos da pesquisa, busca-

se estabelecer relações entre texto e imagem na construção de sentidos; estudar a presença de imagens 

cristalizadas; verificar como o já-dito (interdiscurso) se relaciona com a atualidade (intradiscurso) para 
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produzir sentidos; e refletir sobre a influência das mídias analisadas na composição do imaginário social 

e na constituição de “estudantes”; do “Governo”; da “Polícia Militar”; da “escola”; e da “cidade”.  O 

corpo teórico-metodológico utilizado no estudo é a Análise de Discurso (AD) Francesa, com base em 

autores como Dias (2008, 2012, 2018), Orlandi (1999, 2004, 2012), Pêcheux (1988, 2014) e Robin 

(2016). Mobilizam-se, dentre outros, conceitos e noções como as de “arquivo”; “Formação Discursiva”; 

“forma-sujeito”; “condições de produção”; “discurso digital”; “memória discursiva”; “memória 

metálica”; “interdiscurso”; “paráfrase”; e “polissemia”. Os resultados parciais do estudo mostram que, 

ao enunciarem a partir de posições discursivas e de condições de produção diversas, as mídias analisadas 

trazem falas e entrecruzamento de diferentes vozes e resistências, produzindo disputas e movimentos de 

sentido, e evidenciando relações de força, ora retomando estigmas e reforçando imagens cristalizadas, 

ora produzindo deslocamentos e auxiliando em processos de (re)significação. Observam-se, ainda, 

funcionamentos discursivos que apontam para processos de “resistência à resistência”, em Folha de S. 

Paulo, de “resistência pela resistência”, em Jornalistas Livres, e de “resistência para a resistência”, em 

O Mal Educado. 

 

Palavras-chave: Reorganização Escolar. Movimento secundarista. Discurso. Mídia. Resistências.   
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RESUMO: A presente pesquisa, que vem sendo desenvolvida desde o início de 2018 dentro do referido 

programa de mestrado, tem por principal objetivo investigar o que pode a ficção na criação de uma escrita 

voltada à divulgação das ideias, desejos, problemáticas e reinvindicações feministas. Não se pretende 

chegar a um texto capaz de causar um efeito político por transmissão de uma verdade, nem pela 

promoção de uma compreensão a respeito dos meios pelos quais acontece a dominação da qual as 

mulheres sofrem (RANCIÈRE, 2010). Tampouco se busca incitar através da escrita, de forma direta e 

objetiva, uma ação revolucionária que venha a por fim à referida dominação, mas sim, inspirados pela 

proposta de “realização científica” de Stengers (2017), experimentar se o ato de escrever pode servir de 

lugar em que o feminismo haja como um parceiro capaz de levantar novas perguntas e de ajudar a 

investigar possibilidades de cura, um espaço no qual possa ocorrer a reativação (reclaiming) de uma 

escrita feminina que possibilite um reencontro com a mulher que falta, a mulher cuja fala se infiltra 

através das palavras menores inscritas nos cadernos de receita, nas cadernetas de contabilidade 

doméstica, nos bilhetes e cartas trocados com parentes, amigas e amantes, nos pequenos relatos de sonhos 

e poemas de amor segredados às páginas trancafiadas dos diários, nas descrições de rituais, feitiços e 

poções nos livros das sombras queimados juntamente com suas autoras bruxas. Espera-se ainda que esse 

devir-mulher (DELEUZE, 1997) seja capaz de permear as potencialidades da ideia de ruína assim como 

sugerida pelo monge descabelado da poesia de Barros (2000), algo que possa “abrigar o abandono” de 

palavras que estejam “sem ninguém dentro” como possibilidade de reativação (STENGERS, 2017) para 

o termo “desconstrução”, que é frequentemente empregado dentro dos movimentos feministas 

significando o processo de desmontagem e libertação de ideias e valores pré-concebidos sobre os papéis 

e lugares que se supõe que homens e mulheres devem ocupar na sociedade. Interessa à nossa pesquisa 
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sobremaneira colocar essa desconstrução para abrigar a palavra que diz o monge estar desabitada – a 

palavra amor. Entendemos que se há vazios nas palavras amor e desconstrução, pode acontecer que essas 

aberturas permitam que elas se interpenetrem (COCCIA, 2017) caso sejam expostas uma à outra em 

meio fluido. Buscando se chegar a estes objetivos, tem-se realizado uma série aberta de encontros entre 

mulheres de diferentes épocas, idades, níveis de educação formal, práticas religiosas e áreas de atuação 

profissional e textos de diversos formatos e procedências, tais como poemas, ensaios, manuais de 

bruxaria e receitas culinárias de família, mas sempre escritos por elas e para elas, onde novas escritas 

ficcionais podem se criar e habitar corpos femininos, atravessando olhos, ouvidos, peles, bocas e papeis. 

O único critério que tem sido empregado na seleção das escritoras é a vontade das próprias envolvidas 

de participar desse processo de investigação e escrita, em “perfeito amor e perfeita confiança” 

(STARHAWK, 1993), conscientes da necessidade de afetar e de serem afetadas na emergência do devir, 

num jogo de “mútua inclusão”, onde mulheres, palavras e outras formas de vida brincam juntas como 

quiserem, porém procurando tocar umas às outras sem se ferirem seriamente, de modo que as diferenças 

entre elas sejam preservadas (MASSUMI, 2017). Já foram organizados rituais de escritas de poesias em 

corpos, invocações de baleias em algodão cru, reuniões para debater o projeto em andamento com 

árvores, grupos de estudo sobre bruxaria, chás com bolo e trocas de receitas e estamos atualmente 

trabalhando na confecção de pequenos livros manufaturados e manuscritos que vão viajar pelo país de 

mão em mão, contendo ficções alimentadas por todos os materiais aos quais temos estado expostas. 

 

Palavras-chave: Feminismo. Reativar. Escrita menor. Ficção. Devir-mulher. 
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RESUMO: O ato de escrever como parte de um exercício pessoal e experimental é uma atividade 

humana; que, ao longo da história das civilizações, foi (e ainda o é) objeto de estudo de diversas 

áreas das ciências humanas (sejam elas dos campos filosóficos, psicanalíticos, sociológicos, 

psicológicos ou linguísticos) que se dedicam a analisar essa prática e seus constructos. A proposta 

inicial deste trabalho está na compreensão dos processos que constituem a experiência leitora. Michel 

Foucault (1983), em “A escrita de si”, apresenta as reflexões dos filósofos ao longo da trajetória da 

humanidade acerca dessa prática e das relações entre as narrativas de si e o pensar humano, para ele, 

desde os discursos de filósofos gregos, como Séneca e Plutarco, até aos do Cristianismo, a escrita 

como exercício pessoal é uma prática reflexiva, que parte de um pensar sobre si mesmo, num 

exercício de meditação. E é por meio dessa, que se dá a exposição de um olhar de si mesmo frente a 

um outro, assim, segundo ele, o ato de escrever consistiria em “fazer aparecer o rosto próprio junto 

ao outro. Philippe Lejeune (2008), em seus estudos sobre narrativas de si, afirma que o diário, (gênero 

textual de narrativa de si que pertence à contemporaneidade), entre o final do século XIX e no início 

do século XX, ganha propulsão no espaço da sociedade e, a prática do diário e a escolaridade estão 

interligadas, assim como a faixa etária (que se encaixa na adolescência) e o perfil feminino. O autor 

nos aponta que o diarista (o sujeito autor) escreve na intenção de ajudar sua memória ou de seduzir 

o outro (sujeito leitor), mas seus escritos também são capazes de se transformar em outra coisa. A 

escrita de si em forma de diário se posta a serviço do sujeito que o escreve, ela transpassa as fronteiras 

das meditações vistas na Antiguidade. Já na presente Era Digital, o diário se reconfigura num 

processo de mutação e, apropriando-se do universo tecnológico, ganha novos espaços e torna-se 
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híbrido. Agora diário é vlog, gênero que possui uma gama alta de produtores e uma leva ainda maior 

de leitores, principalmente, entre o público adolescente. Em contrapartida a esse visível crescimento, 

o que se observa em relação à leitura literária realizada por adolescentes é um desligamento do 

indivíduo em relação a essa prática. Dentre os muitos fatores que contribuem para esse quadro está 

a escola, que com suas práticas de “desler” afasta cada vez mais o estudante, transformando-o em 

mais um integrante do já tão populoso grupo dos que “não gostam de ler”, principalmente, os livros 

classificados como literatura. Na tentativa de transformar esse panorama caótico, em que se encontra 

a trajetória de leitura literária nas escolas brasileiras, é que se faz necessário a compreensão dos 

processos que constituem a experiência leitora. A questão de pesquisa aqui elaborada é a seguinte: 

Como por exemplo, de que forma é feito o pacto entre o leitor (adolescente) e escritas de si 

contemporâneas (obras literárias como o Diário de Anne Frank) e vlogs? O presente trabalho objetiva 

apresentar uma parcial do estudo que analisa tal proposição aqui descrita. Nele, apontar-se-ão as 

reflexões construídas a partir dos relatos de registros de diários de adolescentes que narram sua 

experiência leitora com a obra Diário de Anne Frank, à luz das teorias de Philippe Lejeune (2008) e 

Jorge Larrosa Bondía (2009). Dentro deste recorte, visa-se com tal compreensão a possibilidade de 

um novo norte para que se pense em metodologias pedagógicas aplicáveis nas escolas do País, para 

que haja no sistema de ensino a possibilidade de serem constituídos leitores críticos e atuantes na 

sociedade brasileira. 

Palavras-chave: Literatura. Pacto de leitura. Experiência Leitora. Adolescência. 
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RESUMO: Autoproclamada a mais longeva revista de cultura do Brasil, CULT nasceu em julho de 1997 

como uma publicação voltada à literatura. Nesses mais de 20 anos de trajetória, viveu uma série de 

transformações:abriu-se à filosofia, às ciências sociais, à psicanálise e às artes visuais e cênicas; expandiu 

suas operações para o meio digital; e passou a desenvolver atividades de formação para o público, 

especialmente após a fundação do Espaço Revista CULT, em São Paulo. Além disso, consolidou uma 

relação de intimidade com a classe intelectual brasileira, trazendo colaborações de reconhecidos 

pesquisadores e pensadores das principais universidades do País, e assumiu um posicionamento político 

à esquerda, manifestando-se, inclusive, a favor dos movimentos das chamadas minorias sociais. Apesar 

da atuação híbrida, em três frentes – impressa, digital e presencial –, CULT ainda tem nas edições 

mensais impressas – marcadas pelos longos e densos ensaios reunidos em dossiês temáticos – seu 

principal eixo de sustentação. Diante disso, como CULT sobrevive na Era Digital, cenário em que, a 

princípio, predominam os conteúdos instantâneos, multimídia, gratuitos e de fácil “digestão”? Essa foi a 

questão que acendeu este trabalho. A partir dela, abriram-se outras: na Era Digital, o que é ser uma 

revista? Em meio aos tantos usos do termo “cultura”, o que significa ser uma revista de cultura? O que 

CULT é, o que representa e quais processos estão envolvidos em sua produção? Quais estratégias utiliza 

para se manter no mercado? De que maneira se transforma para sobreviver nesta era? Tendo essas 

perguntas no horizonte, conduzo a pesquisa por meio dos princípios da cartografia (BARROS; 

KASTRUP, 2015; ROSÁRIO, 2016), empregando, ainda, técnicas de entrevista em profundidade 

(DUARTE, 2012; MARCONI & LAKATOS, 2002), e observação direta e participante (GIL, 2008; 

PERUZZO, 2005). A pesquisa é majoritariamente qualitativa, enquadra-se como um Estudo de Caso 
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(YIN, 2003), e localiza-se no campo dos Estudos Culturais (HALL, 1997; 2016). Ao longo do percurso, 

nesta etapa preliminar do trabalho, foi possível perceber que a hibridação, fenômeno bastante discutido 

por Canclini (2016; 2015; 2008; 2006), pode ser a chave da sobrevivência de CULT. Nela, hibridizam-

se não apenas os meios – impresso, digital, presencial –, mas também o ensaísmo e o jornalismo, a vida 

urbana e a academia, a indústria cultural e a reflexão crítica, o tradicional e o novo, o mercado e a 

ideologia, a vanguarda e o cânone. Acima de tudo, CULT parece buscar uma reinvenção ponderada que 

possibilite conquistar e fidelizar novos públicos e, ao mesmo tempo, manter os antigos. É preciso 

compreender de que maneira tais entrecruzamentos ocorrem, se e como preservam a identidade de CULT, 

e em que medida são responsáveis por sua sobrevivência frente aos desafios da Era Digital. Desafios 

esses que alteram toda a cadeia de produção e consumo dos veículos de comunicação: do modelo de 

negócio à circulação; da forma ao conteúdo; da escolha da pauta à construção do material; da composição 

da equipe editorial à interação com o leitor. Levo em conta, ainda, que revistas de cultura vivenciam 

mudanças particulares neste cenário, principalmente devido à sua herança ensaística, reflexiva e 

combativa (CAMARGO, 2004), na vanguarda do pensamento crítico, e ao caráter independente – em 

termos editoriais e financeiros – que tem caminhado com essas publicações desde seus primórdios, visto 

que essas, muitas vezes, são frutos de trabalhos coletivos, sem fins lucrativos, de artistas, escritores e 

intelectuais (COHN, 2011). Observar essas camadas e dimensões pode contribuir para o entendimento 

dos processos de transformação não apenas da CULT, mas do jornalismo de revista, do jornalismo 

cultural, do mercado de revistas e, por fim, das revistas de cultura na contemporaneidade, além de 

fornecer pistas sobre o futuro e a resistência dessas publicações. 

 

Palavras-chave: Comunicação. Revistas de cultura. Mercado editorial. Jornalismo cultural. Revista 

CULT. 
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RESUMO: O objetivo dessa pesquisa é entender qual ideia de literário está sendo produzida por uma das 

mais recentes políticas literárias brasileiras, que é o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)? 

Como um programa de formação de leitores, de acesso à literatura e à cultura constrói múltiplas 

concepções do literário, por meio de documentos oficiais e seleção e exclusão de obras, autores e temas? 

Se considerarmos a dimensão de que o valor e a semantização do espaço do texto como literário são 

constituídos numa teia de relações históricas, culturais e interpretativas, essa pesquisa tem o intuito de 

realizar uma leitura crítica do acervo do PNBE, identificando qual escrita tem sido valorizada como 

literária e qual não tem, na perspectiva desse programa de Estado. Segundo Eagleton, “literatura é um 

tipo de escrita altamente valorizada” (EAGLETON, 2006, p. 16), por determinados discursos e condições 

históricas e ideológicas, e não uma categoria imutável. Sendo assim, essa pesquisa nos leva a questionar 

quais leituras e discursos estão inscritos nessas obras que compõe acervos literários escolares nacionais 

e que constroem um imaginário literário. Refletindo, também, como as relações de poder estão 

implicadas nas diferentes concepções promovidas pelo Estado e que movimentam o campo literário por 

meio de noções de linguagem, cultura, escrita e das representações. A literatura é uma das linguagens 

que expressam e constituem o mundo. Cada sociedade, por meio de diferentes criações ficcionais, pensa 

e constrói, contesta ou legitima, de diversos modos, crenças, princípios, sentimentos, revelando, 

portanto, sua consciência sobre a existência ou resistência de ser e estar no mundo. Dessa forma, o 

conceito do que é ou não literatura passa a ter um valor historicamente variável, não apenas estético e 

muito menos estático, produzido em estreita relação com juízos e filtros ideológicos individuais e 
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coletivos de uma sociedade. Compreendendo o espaço literário como esse potente sistema simbólico, a 

literatura possibilita a reflexão dialética dos problemas e de tensão dos encontros ou distanciamentos 

sociais e culturais, enfim, de a reconhecermos como um elemento que pode confirmar o homem na sua 

humanidade, desde que diferentes culturas e identidades estejam nela representadas. Partimos, portanto, 

do pressuposto de que a literatura extrapola o corpo literário e torna-se um campo disputado por 

diferentes concepções e relações de poder. A história e a crítica literárias mostram, ao longo do tempo, 

que existiram diferentes concepções sobre o que seria literatura. Tanto a produção literária, quanto as 

concepções para esse termo foram se transformando. Ou seja, a ideia de literário é lida em cada época 

de maneira diferente.  Nesta perspectiva, como aponta Jobim “[...] em vez de imaginar que a 

‘literariedade’ é um universal que se manifesta no particular, podemos também supor o contrário: a 

‘literariedade’ seria um particular que se pretende universal.” (JOBIM, 1992, p. 128). Sendo assim, o 

conceito de literário atravessa construções sociais e culturais com determinados critérios de valor, 

estabelecidos de acordo com os interesses de cada grupo que realiza os julgamentos. Relações 

associativas e funcionais engendram-se mais como uma forma de que como as pessoas ou as instituições 

se relacionam ao texto literário e menos como uma qualidade inerente e essencialista de literatura. Como 

afirma Eagleton “a definição de literatura fica dependendo da maneira pela qual alguém resolve ler, e 

não da natureza daquilo que é lido” (EAGLETON, 2006, p. 12). Sendo assim, desde “A República”, de 

Platão, os filósofos já discutiam quais obras e modelos literários deveriam ser lidos como literatura e 

legitimados à educação ideal do homem, em um delinear controlado pelos legisladores. Programas de 

Estado, que pautam e legitimam o que é interessante ou não de ser representado, permanecem até os dias 

de hoje, a exemplo do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE). Quando pensamos nas esferas 

públicas e nos programas nacionais de promoção da literatura e da formação de leitores, essa leitura toma 

uma dimensão muito maior, ao definir cânones literários, que influenciam inúmeras gerações de leitores 

e definem concepções de literatura, numa perspectiva política. Sobre esse conjunto de forças e 

intencionalidades, Eagleton ainda afirma que “Alguns textos nascem literários, outros atingem a 

condição de literários, e a outros tal condição é imposta. Sob esse aspecto, a produção do texto é muito 

mais importante que seu nascimento” (EAGLETON, 2006, p. 13), nesse sentido, compreender a 

organização de produção dos acervos literários é explorar as interseções entre literatura, cultura, história 

e política. Ao partirmos, portanto, da premissa que literatura é a escrita que recebe algum julgamento de 

valor e que seu próprio significado acolhe definições transitórias, pois “valor significa tudo aquilo que é 

considerado como valioso por certas pessoas em situações específicas, de acordo com critérios 

específicos e à luz de determinados objetivos” (EAGLETON, 2006, p. 17), bem como esse valor pode 

ser engendrado por políticas públicas de promoção da literatura, logo, chegamos à esteira reflexiva desse 

trabalho.  

Palavras-chave: Literatura. Políticas literárias. Formação de leitores. PNBE. 
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RESUMO: Este trabalho objetiva investigar o uso da pontuação vírgula mobilizado por alunos de escola 

pública, ingressantes no curso de Programa de Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS) – Unicamp, 

de 2016 e 2017, na segunda avaliação da disciplina LA083 - “Leitura e Escrita de Textos Acadêmicos”. 

O intuito é identificar e analisar as ocorrências e não-ocorrências desse fenômeno linguístico, 

especificamente por: (i) sua complexidade em atuar no entrecruzamento entre enunciados escritos e 

falados; e (ii) ser considerado um aspecto-chave para observar e analisar a organização de textos. 

Refletindo o papel que essa escrita possui para estes recém-universitários, após dois meses de inserção 

no curso, analisou-se a segunda prova da disciplina, pois diferente das outras, esta constitui-se na 

produção  um texto argumentativo, em que os alunos devem elaborar quatro argumentos para atender à 

questão pedida na avaliação, articulando-se às exigências textuais, sintáticas e discursivas-acadêmicas 

ensinadas no curso. Todo ano uma grande porcentagem de alunos (cerca de 30% dos 120 ingressantes) 

é reprovada na disciplina, possivelmente devido à grande dificuldade que os alunos têm em integrarem-

se nas aulas e acompanharem as atividades desse novo mundo que é a Unicamp. Isto pode revelar que, 

talvez, uma das razões de insucesso dos estudantes do ProFIS no ensino superior está atrelado, entre 

outras coisas, à falta de compreensão e de produção de gêneros acadêmicos (Bezerra, 2012). Neste 

trabalho reconhece-se que para lidar com as demandas de leitura e escrita do ensino superior, não basta 

apenas aplicar ou transferir para esse contexto habilidades de escrita supostamente desenvolvidas em 

níveis anteriores de escolarização, mas também é preciso lidar com novos desafios num contexto que se 

configura para o aluno, como novo. Através da análise dos usos e não usos da vírgula, possa-se notar 

como estes recém-universitários organizam seus textos argumentativos, na tentativa de adequarem-se a 

este novo contexto acadêmico de ensino. Apoiando-se então nos estudos sobre usos da vírgula (Socin e 

Tenani, 2008), Escrita Heterogênea (Correa, 1997) e das categorias de análises das Dimensões da 

Linguagem (Chacon, 1998), foram analisados 212 textos, formando o corpus de pesquisa (109 provas de 

2016 e 103 provas de 2017). Para a análise documental quantitativa e qualitativa, utilizou-se amostras 

de textos escaneadas e/ou digitadas do Banco de Textos do ProFIS - Unicamp, não revelando a autoria 

do material utilizado e nenhuma outra informação que pudesse identificá-la (como usos de fac-símile ou 

de identificação pela caligrafia e outras marcas de natureza gráfica), conforme princípios estabelecidos 

à pesquisa no campo aplicado dos estudos da linguagem (cf. Celani, 2005; Knobel e Lankshear, 2008). 

Esse banco será utilizado como referência para o ensino e como fonte de dados para esta pesquisa sobre 

questões específicas relacionadas ao letramento acadêmico e científico. Usou-se também um software 

de análise qualitativa para mapear as ocorrências da vírgula dentre o corpus selecionado, quantificando 

tais aparições textuais por meio do uso dos tagueamentos do próprio programa. Resultados primários ou 

parciais da análise do projeto piloto mostraram que, possivelmente, (i) a estrutura sintática ensinada nos 

primeiros dois meses do curso pode ser uma causa da ocorrência observada no emprego da vírgula, 

mesmo que está não siga a norma em sua maior parte, por ser uma marca lingüística atuante na relação 

organizacional do texto acadêmico-argumentativo; e (ii) o emprego de vírgulas, por lidar com diferentes 

dimensões da linguagem, pode ser considerada instável quanto à aplicação da norma, pois seu uso é 

heterogêneo pelos alunos, levando em grande parte à sua não-ocorrência em diversas instâncias textuais. 

Espera-se que com a conclusão das análises, ao final do trabalho, possa-se ampliar o entendimento sobre 

aquisição e aperfeiçoamento das práticas de leitura e escrita acadêmicas e científicas de prestígio na 

universidade, e compreender a relação entre a apropriação dos conhecimentos linguísticos pelos alunos 
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do ProFIS e a composição e organização textual destes gêneros argumentativos que circulam na 

academia.  

 

Palavras-chave: Vírgula. Escrita Acadêmica. Dimensões da Linguagem. Análise Documental.   
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RESUMO: Os materiais apostilados, não avaliados oficialmente pelo Ministério da Educação (MEC), 

são encontrados cada vez, com mais frequência, em escolas públicas e privadas no Brasil. Essas apostilas 

utilizadas na educação básica propõem um currículo próprio, com uma organização pouco flexível, uma 

disposição engessada e com cada aula planejada previamente. Com grande influência sobre políticas 

públicas locais, muitos sistemas apostilados comercializam para além dos materiais impressos, a 

formação dos professores e planos de ensino. O fenômeno torna-se ainda mais alarmante quando se 

constata que os preços praticados pelos sistemas apostilados, quando comparados aos livros comprados 

pelo PNLD e distribuídos pelo Governo, chegam a custar o triplo (BRITTO, 2011). Com os constantes 

ataques à educação e deslegitimação da escola como um espaço valorizado, o discurso midiático tem 

atrelado uma percepção de anacronismo à educação brasileira, principalmente, a pública. Os dados do 

PISA, coletados e analisados pela OCDE, centrados em uma perspectiva gerencial, têm contribuído para 

disseminar as ideias de fracasso da educação pública e abriu espaço para os grandes grupos educacionais 

atuarem em território livre e sem regulamentação estatal. A entrada desses grupos é facilitada, usando-

se como justificativa as mudanças que se fazem necessárias na educação (FREITAS, 2012). Mais 

recentemente, em 2017, o MEC anunciou a possibilidade dos sistemas apostilados integrarem o PNLD, 

o que também pode corroborar a pertinência da presente pesquisa, na medida em que o trabalho pode 

servir como um ponto de referência para análises comparativas futuras. Esta pesquisa de mestrado, 

pautada na análise documental, tem como objetivos: 1) investigar a organização das apostilas do primeiro 

ano do ensino médio de língua portuguesa do componente intitulado como Redação de duas marcas com 

diversas filiais e escolas franqueadas no Brasil; 2) analisar como é proposto o ensino de produção textual 

nos materiais das marcas: como são ou não didatizados os conhecimentos pertinentes ao ensino 

produzidos nas últimas décadas na área dos estudos da linguagem, muitos deles presentes de alguma 

forma nos critérios de avaliação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); 3) analisar a 

consonância desses sistemas apostilados com os documentos oficiais, em especial, os PCNs (1997). O 

trabalho também pretende discutir em que medida os ideais mercadológicos de eficácia e rapidez têm 

impactado na escolha de materiais didáticos nas escolas públicas e preterido os livros analisados pelo 

PNLD - (ADRIÃO, 2009; 2015; 2016). Diante das mudanças já observadas e na crescente inserção dos 

materiais apostilados nas escolas públicas em cidades com IDH alto, interessa observar os fatores que 

levaram às transformações no processo de escolha. Para além de aspectos relacionados às dimensões 

discursiva, textual e linguística,  são analisados os letramentos e gêneros considerados e  se e como as 

culturas juvenis e os multiletramentos (Cope & Kalantzis, Rojo, dentre outros) aparecem . Diante da 

análise de dois materiais distintos, pretende-se verificar ainda em que medida eles se aproximam, 

distanciam-se e em que medida propõe um ensino de produção de texto direcionado à formação 

autônoma dos estudantes. Com isso, objetiva-se discutir a importância de tomar a produção de textos 

como originária de um processo e inserida em um contexto de produção (REINALDO, 2002), 

(MARCUSCHI, 2005; 2008), (ROJO, 2008). Do corpus selecionado, analisa-se  os encaminhamentos 

das comandas de produção textual,  as propostas de redação, a questão do ensino de gêneros do discurso 

                                           
100vinicius.teixeira@hotmail.com 

 



130 

 

ISSN 2525-8257 

Caderno de Resumos 

n.1 / 2018 

 
 

 

e/ou tipos textuais, a progressão da textualidade e a aproximação com as esferas de circulação social. Na 

análise parcial dos dois materiais, observa-se que tanto a apostila 1 quanto a 2 só consideram os 

letramentos convencionais, letramentos da letra, não contemplando as culturas juvenis.  Nota-se 

diferenças de concepção dos materiais como a quantidade de comandas de produção textual.  No material 

1, percebe-se um trabalho com a tipologia textual de modo desconexo, já que não há uma intervenção na 

produção dos alunos, nem aporte teórico que fomente as produções dos estudantes o que evidencia uma 

filiação teórica de linguagem anterior aos avanços propostos por uma perspectiva de linguagem pautada 

pela interação.  No material 2, há uma aproximação aos estudos dos gêneros do discurso, mas que está 

atrelada à compilação dos exames vestibular sem aprofundamento das dimensões da textualidade 

impactando o trabalho com a progressão textual. 
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RESUMO: O presente trabalho, desenvolvido em nível de mestrado, busca compreender como o ensino 

de escrita se organiza na disciplina de Língua Portuguesa de cursos técnicos de nível médio, seja em sua 

vertente integrada, seja na modular, a partir das práticas de letramentos privilegiadas, dos objetos de 

ensino mobilizados e dos materiais de ensino utilizados. Para isso, apresenta os seguintes objetivos 

específicos: mapear as práticas de letramentos das esferas escolar, profissional e técnico-científica em 

que as disciplinas de LPL (Língua Portuguesa e Literatura) e LTT (Linguagem, Trabalho e Tecnologia) 

inserem os alunos, focalizando o eixo da escrita; identificar os objetos de ensino mobilizados, bem como 

os materiais de ensino utilizados em cada uma das práticas mapeadas; e analisar os currículos prescritos 

do curso a fim de identificar os objetos de ensino que se destacam no ensino-aprendizagem de escrita. 

Nesse viés, esta pesquisa fundamenta-se, prioritariamente, nos Novos Estudos dos Letramentos (NEW 

LONDON GROUP, 1996; COPE, B. & KALANTZIS, M., 2006; STREET, 2014), bem como nos 

conceitos de gênero e esfera de Bakhtin (2003 [1979]). O interesse pelo ensino na área técnica apresenta-

se ampliado no atual contexto brasileiro, tendo em vista a recente (des)reforma implementada em 2017 

no âmbito do ensino médio, na qual uma das alterações é a instituição de itinerários formativos, o que 

significa que os alunos não mais cursarão todas as disciplinas ao longo dos três anos, mas optarão por 

um percurso, dentre os quais está o técnico. Nesse cenário, ainda muito nebuloso, surgem várias questões, 

inclusive a dúvida sobre que caminhos se delinearão para a área técnica. Além disso, vale destacar que, 

em um país onde a construção da cultura escrita não se restringiu à difusão da instrução nas escolas, mas 

estendeu-se às relações das letras com os diferentes grupos da sociedade, inclusive no âmbito do trabalho 

(LUZ, 2007), a educação técnica mostra-se um importante local de estudo, já que, em tese, as esferas 

escolar e profissional se atravessam, transpondo-se uma a outra. A coleta de dados ocorreu em uma 

escola técnica do Centro Paula Souza, localizada na cidade de Campinas, SP, entre agosto e dezembro 

de 2017, e teve como foco o curso de mecânica integrado ao ensino médio, bem como o curso de 

mecânica modular, destinado a alunos que já concluíram a etapa básica de ensino e a alunos que estejam 

cursando ao menos o 2º ano da última etapa.  Considerando o objetivo acima apresentado, recorremos à 

observação no campo de pesquisa, bem como à tomada de notas. Além disso, buscando facilitar a 

apreensão e o entendimento das práticas que ali acontecem, assim como levar em conta as representações 

locais da disciplina de língua portuguesa no ambiente em questão, realizamos entrevistas, com alunos, 
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professores e coordenação, nas quais os participantes puderam exprimir suas visões, o que auxiliou a 

interpretação dos dados gerados. Obtivemos, então, o seguinte corpus para análise: 54 questionários 

respondidos; 20 entrevistas com alunos (10 de cada turma); 2 entrevistas com o professor da turma e 2 

com membros da coordenação; aproximadamente 55 horas de observação participante em aulas – com 

tomada de notas; além da observação de uma feira promovida pela escola e também da apresentação de 

TCC de uma das turmas. Ademais, nossa pesquisa realizou a análise de documentos e diretrizes 

curriculares, assim como de dispositivos didáticos utilizados em aula. Após organização dos dados a 

partir da descrição dos eventos de letramentos (BARTON & HAMILTON, 2000) identificados, 

observamos um trabalho interessante no eixo da escrita e, então, restringimos nossa análise a tal eixo, 

considerando a necessidade de um recorte tendo em vista a quantidade de dados gerados. No momento, 

estamos realizando a triangulação dos dados gerados e sua análise qualitativa. Pelo destaque que tiveram 

durante as observações e análises, ao que parece três práticas serão o foco de nosso trabalho: a prática 

de redação escolar; a de TCC e as do mundo do trabalho.  

 

Palavras-chave: Ensino técnico. Escrita. Práticas de letramento.   
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RESUMO: Considerando as especificidades de políticas linguísticas para o ensino-aprendizagem de 

Português como Língua Adicional (PLA) em contexto de migração e refúgio e as relações de poder e as 

assimetrias que as permeiam (BALDAUF, 2012; BORGES, 2013; MAHER, 2010; SEVERO, 2013), 

neste trabalho, pretende-se descrever e analisar uma importante e pioneira política linguística voltada à 

inserção social de migrantes e de refugiados no Brasil, promovida pela Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná (SEED-PR), no ano de 2018, a partir do Edital de Credenciamento Nº 44/2017 – GS/SEED. 

Para alcançar tal objetivo, pretende-se considerar essa política linguística em quatro diferentes 

momentos: (i) a elaboração do Edital de Credenciamento Nº 44/2017 – GS/SEED, como documento 

oficial de promoção de política linguística no estado do Paraná; (ii) a formação dos representantes dos 

Núcleos Regionais de Educação (NRE), ministrada, em parte, pela pesquisadora que foi selecionada pelo 

referido edital; (iii) a reprodução dos módulos dos cursos de formação aos professores da Rede Estadual 

nos NRE, realizada pelos representantes dos Núcleos; (iv) a prática e a experiência dos docentes 

formados a partir dessa política oficial.  A pesquisa está sendo realizada durante a implementação da 

política linguística descrita no referido edital, com o acompanhamento de representantes de Núcleos 

Regionais da SEED-PR e de professores de português da Rede Estadual Paranaense que participarão de 

cursos de formação continuada de ensino PLA promovidos pela SEED-PR. A pergunta central que 

norteará a pesquisa é: Como os diferentes atores envolvidos nessa política pública e linguística se 

posicionam em relação (i) à implementação do curso de formação previsto pelo Edital de 

Credenciamento Nº 44/2017 – GS/SEED; (ii) aos desafios que essa nova política impõe ao profissional 

(gestores e professores) e à comunidade escolar; (iii) as suas experiências nessa nova área de atuação. O 

referencial teórico mobilizado inclui considerações acerca (i) das políticas e ideologias linguísticas 

(BALDAUF, 2012; KROSKRITY, 2000; SPOLSKY, 2004, 2009, 2016); (ii) das políticas linguísticas 

adotadas pelo Estado para inserção social de migrantes e refugiados no Brasil (FRITZEN, 2008; BIZON 
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& CAMARGO, 2018) e (iii) do ensino crítico e socialmente responsável de língua adicional em contexto 

de vulnerabilidade social (ANDREOTTTI, 2010; ANUNCIAÇÃO, 2017; LÓPEZ, 2016; SÃO 

BERNARDO, 2016). O projeto de pesquisa em questão se justifica quando se considera que as pesquisas 

que subsidiam a discussão sobre o planejamento de aquisição de PLA para migrantes e refugiados no 

Brasil atual são praticamente inexistentes. Assim sendo, a expectativa é de que os resultados dessa 

investigação possam contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao ensino 

inclusivo de PLA em contexto de migração e refúgio e para a formação de professores da rede pública 

que, cada vez mais, terão que lidar com estudantes que ainda não falam português. Os dados desta 

pesquisa qualitativa (FLICK, 2009; HELLER, 2012) serão gerados em três momentos com os seguintes 

procedimentos metodológicos: (i) antes do curso, com anotações em diário de campo, elaboração de 

materiais para formação de professores e formulação de questionário para traçar o perfil dos participantes 

dos cursos oferecidos e poder planejar melhor as aulas; (ii) durante o curso, com anotações em diário de 

campo, gravação, em áudio, das aulas ministradas por mim e realização de grupos focais; (iii) depois do 

curso: acompanhamento, nos NRE, da reprodução do curso realizado em Curitiba e observação de aulas 

dos professores formados nos Núcleos, com anotações de diário de campo, gravação, em áudio, das aulas 

e realização de grupos focais com professores. É importante ressaltar que, durante a realização desta 

pesquisa, serão respeitados todos os procedimentos estabelecidos para realização de pesquisas 

acadêmicas e científicas na Secretaria de Estado da Educação do Paraná e unidades vinculadas (cf. 

Resolução SEED 406 - 01 de Fevereiro de 2018) e que os participantes terão seus nomes mantidos em 

anonimato, sendo que nomes fictícios poderão ser escolhidos pelos próprios participantes, se assim o 

desejarem.  

 

Palavras-chave: Políticas Linguísticas. Português como Língua de Acolhimento. Migração e Refúgio. 
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RESUMO: A desvalorização da formação docente de professores de Português Língua Estrangeira 

(PLE) inviabiliza ações estratégicas importantes. Ou seja, como aponta Almeida Filho (2012), a falta de 

reconhecimento destes “impede a introdução de disciplinas, bloqueia a contratação de professores em 

postos de carreira, adia a institucionalização de disciplinas no currículo que abririam portas de formação 

para atuação posterior de egressos de cursos de Letras como professor(a) de PLE no Brasil e em outros 

países” (p. 728), assim como impacta diretamente a promoção do ensino, aprendizagem e acesso à 

LIBRAS. Dessa maneira, minha pesquisa toma como foco de investigação um “ponto de encontro” em 

um site de rede social para professores de PLE. Neste, os membros promovem trocas que dizem respeito 

à sua atuação em sala de aula, disponibilidade de materiais didáticos, eventos de interesse e (ou) vagas 

de emprego disponíveis, a despeito de uma formação específica na área como pré-requisito. Este espaço 

trata-se de um grupo aberto do Facebook denominado “Ensinar português como segunda língua”. Para 

tanto, tenho como objetivo principal compreender como se constroem discursivamente os sujeitos neste 

site de rede social e de que forma o processo formativo vivenciado nesse espaço contribui (ou não) para 

a concepção de uma identidade docente do professor de PLE. Assim sendo, entendo que o discurso é 

constitutivo dos sujeitos e se dá em um “processo de vozes discordantes que falam de diferentes 

posições” (FREITAS, 2013: 194), na qual a alteridade é condição essencial de constituição do “eu”, em 

uma relação pautada na dialogia (BAKHTIN, 2014). Portanto, quando concebo discurso e identidade 

nesse cenário, posso compreender de que maneira os participantes produzem a si mesmos e aos outros 
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na materialidade linguística de um grupo do Facebook,  além de possibilitar reconhecer quais relações 

de poder estão vinculadas à manutenção de palavras autoritárias na forma(ta)ção de professores. De uma 

maneira similar, a formação docente também diz respeito às relações de construção de sentido que são 

vivenciadas e negociadas entre professores no Facebook. Assim, considero que esse processo de 

formação pode mobilizar identidades profissionais que organizam as relações daqueles professores com 

o mundo (CHARLOT, 2005: 95). Além disso, ao destacar o estudo da relação entre formação e 

identidade docente, destaco também sua fonte de agência para projetar estratégias de mudança social 

(MORGAN, 2017: 206). Torna-se possível, assim, reconhecer de que modo as relações de poder abrem 

precedentes às ações de transformação e resistência, dado que uma ação transformativa-transgressiva 

para com a identidade docente se concebe como projeto político (SIMON, 1995: 92 apud MORGAN, 

2017). Portanto, também como professor de PLE, considero significativo ancorar-me em fundamentos 

teóricos posicionados na criticidade (CAVALCANTI 2013; JORDÃO et al, 2011), o que me possibilita 

situar este empreendimento investigativo na área da Linguística Aplicada Crítica (PENNYCOOK, 2010). 

No que diz respeito aos procedimentos teórico-metodológicos, foi realizada uma pesquisa do tipo 

cartográfica (DELEUZE; GUATTARI, 1980; PASSOS et al., 2009) no grupo “Ensinar português como 

segunda língua” em um período de cinco meses entre 2017 e 2018. O processo cartográfico envolveu o 

acompanhamento das publicações dos participantes, o crescimento numérico de membros e um diário de 

campo. Além disso, foram realizados grupos focais com os protagonistas e um exame do grupo como 

rede estrutural, a partir da Análise de Redes Sociais (RECUERO, 2014; RECUERO, 2009). Por fim, foi 

disponibilizado um questionário aos demais membros do grupo. A intenção deste último foi promover 

um direcionamento das questões no sentido de compreender as demandas que influenciaram estes 

participantes a permanecerem/terem ingressado no grupo. Os dados gerados pelas publicações levam em 

consideração as noções de língua, linguagem e cultura mobilizadas pelos participantes, assim como as 

suas concepções de ensino e aprendizagem. Já os dados gerados pela Análise de Redes Sociais 

configuram uma concepção da rede em aspectos de colaboração, perfis de participantes e 

hierarquização/centralização. Dessa maneira, compreendo a natureza multi-metodológica desta 

investigação (DORNYEI, 2007), dada a importância de promover a cartografia deste grupo a partir de 

vários meios, evitando supostas linearidades ou premissas arborescentes. De maneira conclusiva, além 

de investigar como uma (possível) identidade docente é constituída neste grupo, a pesquisa também 

procurar destacar a importância de espaços não institucionalizados que possibilitam a instauração de 

ambientes formativos para professores de PLE. Dado que um processo formativo acarreta em aquisição 

de saberes (CHARLOT, 2005:94), assim como a aprendizagem, considero importante observar em que 

medida o grupo se torna-se um potencial espaço de (des)aprendizagens, já que, como foi apontado, o 

espaço se localiza na instabilidade de relações possibilitadas pelo Facebook,  e sem a mediação de um 

professor-formador (PRABHU, 2003: 86). Esta última contribuição se justifica, portanto, na 

compreensão de que a área de Português Língua Estrangeira é recente, cresce gradativamente em 

produção acadêmica e ainda é refém de muitas pesquisas excessivamente centradas na em análises 

sistêmicas, contrastivas e de proficiência linguística.  

 

Palavras-chave: Formação docente. Identidade docente. Português Língua Estrangeira. Facebook. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo problematizar o modo de funcionamento dos cursos de 

formação no que se refere às representações que neles circulam sobre i) o ensino de língua portuguesa; 

ii) sobre o trabalho do professor alfabetizador e iii) a função dos cursos de formação continuada. Por 

meio dele, visamos, especificamente, problematizar as representações de si e do(s) outro(s) que emergem 

dos materiais escritos produzidos em função dos cursos de formação e dos dizeres dos participantes da 

pesquisa e apreender as relações que as pessoas envolvidas com o processo de ensino de língua materna 

são incitadas a manter com o que se pode entender como um ideal a ser seguido. Sua realização justifica-

se em função do preocupante cenário atual de desistência do magistério bem como da inocuidade de uma 

das principais iniciativas para promover o avanço em relação ao ensino de língua portuguesa, a saber, a 

formação de professores. Assim, tomamos como cenário o Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade 

Certa (PNAIC), que consiste em uma iniciativa assumida pelos governos federal, do Distrito Federal, 

dos estados e municípios visando a assegurar a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de 

idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental e, partindo do pressuposto de que, embora a noção de 

ética seja intrínseca à noção de responsabilidade, estando, portanto, ligada à relação com o outro 

(FOUCAULT: 1984), DERRIDA: ([2001] (2004); formulamos a hipótese de que entre os professores 

vigora a ética institucional. A metodologia adotada, com vistas à apreender se existem e quais seriam as 

relações entre as representações de ensino da chamada língua materna que emergem dos dizeres dos 

professores e aquelas que emergem nos dizeres que circulam no âmbito dos cursos de formação 

continuada, consistiu no exame da transcrição de entrevistas realizadas com três grupos de participantes: 

professores que realizaram o curso de formação continuada oferecido pelo PNAIC; professores que 

recusaram o convite para participarem do referido curso e orientadores de estudos do curso de formação 

continuada, sendo importante assinalar a perspectiva adotada, qual seja, a perspectiva discursivo-

desconstrutiva, que se apoia i) na desconstrução proposta pelo filósofo Derrida – que sugere a crítica ao 

logocentrismo, pensamento dicotômico da cultura ocidental, de que somos herdeiros, e também ao 

sujeito centrado, racional e consciente; ii) na psicanálise freudo-lacaniana, sobretudo no que diz respeito 

à questão do sujeito do inconsciente, sujeito do desejo ou da falta, sujeito da linguagem, efeito entre 

significantes; e iii) é constituída, também, pelas noções extraídas da visão discursiva de Foucault – 

sobretudo no que diz respeito às noções de discurso, formação discursiva e relações de poder. No que se 

refere ao aparato teórico mobilizado, consideramos a reflexão derridiana, no que se refere à articulação 

deste conceito com a ideia de responsabilidade, e as considerações foucaultianas segundo as quais a ética 

compreende a moral, enquanto código prescritivo e, principalmente, enquanto o modo como as pessoas 

se referenciam, desenvolvem suas práticas (de si, inclusive) com relação a um dado código; além do 

pensamento lacaniano segundo o qual a dimensão ética está intrinsecamente ligada à esfera das ações 

realizadas por uma pessoa. Como conclusões parciais, no que se refere às representações que emergem 

dos-nos dizeres dos participantes sobre o ensino de língua portuguesa, o exame da materialidade 

linguístico-discursiva das transcrições das entrevistas realizadas tem apontado que o “outro” privilegiado 

pelo professor em seus dizeres é o orientador de estudo e vice-versa, sendo que, os professores 

estabelecem uma relação de contiguidade entre o ensino de língua portuguesa propriamente dito e a 

pessoa que seria aquela que ensinaria o professor a ensinar “melhor”, o orientador de estudos do curso 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenho metodológico de uma pesquisa 

desenvolvida na grande área de Linguística Aplicada (LA) voltada para o Ensino e Aprendizagem de 

Língua Materna. Nesse recorte, interessa-nos a preocupação recorrente em relação ao ensino tradicional 

de gramática em oposição às práticas de análise linguística (BEZERRA; REINALDO, 2013; GERALDI, 

1997; MENDONÇA, 2006a; 2006b; SILVA A., 2008; SILVA, J., 2008; SILVA, N., 2010), o que tem  

permitido aos pesquisadores da área LA refletir, problematizar e reorganizar as concepções de ensino 

sobre saberes linguísticos (ANDRADE, 2003; GEDOZ, 2014; KUHN; FLORES, 2008; MACHADO, 

2014; SILVA; MORAIS, 2011; SILVA, W., 2004; TEIXEIRA, 2012). Centramos o interesse de 

investigação na compreensão do modo como os saberes linguísticos são abordados na disciplina de 

Língua Portuguesa no contexto do Ensino Médio em uma escola pública de Campinas a partir da 

observação do trabalho colaborativo desenvolvido entre professor e pesquisador. O aporte teórico que 

trazemos para orientar a pesquisa aponta para a prática do professor como resultado de um sujeito que 

está em constante transformação pelo seu trabalho (ANDRÉ, 2010; CHARTIER, 2007; FRANCO, 2008; 

IBIAPINA, 2016; LÜDKE; CRUZ, 2005; TARDIF, 2005; TARDIF; RAYMOND, 2000), o que permitiu 

que derivássemos como objetivos específicos (i) compreender de como as práticas de análise linguística 

configuram-se na disciplina de língua portuguesa no Ensino Médio a partir da observação do trabalho de 

um professor na mesma disciplina; e, também, (ii) compreender de que modo se dá a atuação de um 

professor de língua portuguesa no Ensino Médio ao trabalhar com conhecimentos linguísticos de forma 

colaborativa com a pesquisadora. Uma das hipóteses levantadas é que a observação da prática do 

professor possibilitará compreender os modos como esse sujeito mobiliza um conhecimento de ordem 

empírica transformando-os em conhecimento para seus alunos. Para isso, o professor participante dessa 

investigação trabalhará conjuntamente com o pesquisador elaborando e aplicando uma sequência de 

atividades que mobilize conhecimentos linguísticos. A fim de que o professor possa (re)pensar sua 

prática, utilizaremos das contribuições da Clínica da Atividade (CA) de Yves Clot (2006), a qual 

compreende o trabalho como uma atividade voltada para um outro, no caso a relação do ensino 

aprendizagem atravessa a relação professor-aluno. Sendo assim, o trabalho do ensino se dá em um 

funcionamento dialético: aquilo que é feito pelo sujeito, no contexto do trabalho, é direcionado a um 

outro, assumindo, na perspectiva da atividade, um duplo movimento: objetivo e subjetivo ao mesmo 

tempo. Na perspectiva de Yves Clot (2006) a dimensão objetiva, regulada pelas questões pragmáticas da 

dinâmica do  trabalho, é chamada de “atividade realizada” enquanto a dimensão subjetiva, a qual abarca 

a constituição sócio-histórica do trabalhador, é chamada de “real atividade” (CLOT, 2010; PINHEIRO 

et all, 2016). O interesse da pesquisa em trazer a CA para observar o trabalho docente reside na 

possibilidade de confrontar a dimensão objetiva e subjetiva da percepção do professor, enquanto 

trabalhador, ao desenvolver o seu trabalho. Para isso, buscamos um professor que estivesse disposto a 

atuar de modo colaborativo com o pesquisador, não só desenvolvendo uma sequência de atividades e 

aplicando-a em uma de suas turmas, mas também concordando em gravar a aplicação dessa sequência 

de atividade em imagem a fim de aplicar o métdo de autoconfontação simples (ACS) previsto pela 

Clínica da Atividade.  É previsto, portanto, como procedimento metodológico para documentar o 

trabalho docente, o registro em imagem para que professor e pesquisador conversem sobre as dimensões 

objetivas e subjetivas da atividade realizada pelo professor, viabilizado pelo método de Clot (2006), o 
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qual consiste na análise crítica do trabalhador confrontanto seu trabalho junto ao pesquisador. É esperado 

um duplo movimento na relação professor e pesquisador no processo de geração de dados: se por um 

lado centrarmos nossa investigação no caminho de formação do professor, seu interesse em (re)elaborar 

e (re)avaliar sua prática a partir do trabalho conjunto com o pesquisador, por outro lado o professor, por 

meio da ACS, confrontará a si mesmo, (re)elaborando e (re)avaliando sua prática a partir da percepção 

que ele mesmo construirá de si. Os instrumentos a serem usadas para a geração de dados contemplam a 

(i) realização de entrevistas semiestruturadas com professor da disciplina Língua Portuguesa;  (ii) 

acompanhamento e registro em áudio de aulas da disciplina de Língua Portuguesa; (iii) registro das 

diversas ações didáticas ligadas ao ensino de saberes linguísticos; (iv) elaboração e aplicação da 

sequência de atividade em sala de aula; (v) gravação da prática do professor ao aplicar a sequência de 

atividades; (vi) aplicação da Autoconfrontação Simples (ACS), na qual o professor participante 

juntamente com a pesquisadora analisam a gravação da prática. Acreditamos que esta pesquisa permitirá 

a construção de discussões, reflexões e atividades que possam contribuir para a percepção do professor 

em relação ao desenvolvimento de seu trabalho, permitindo-lhe a (re)elaboração de sua prática e a 

consciência da real atividade de seu trabalho.  

Palavras-chave: Análise Linguística. Formação Docente. Clínica da Atividade.  
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar e demonstrar os resultados do treinamento 

linguístico a ser realizado em um software de reconhecimento de voz, que fornece a transcrição e a 

tradução simultânea-automática, com opção de pós-edição do conteúdo coletado nesse processo. Além 

disso, será analisado o resultado do processo de correção feito na ferramenta que conta com o 

desenvolvimento de uma inteligência artificial (IA) voltada para o processamento de linguagem natural 

(PLN). Dentre as diversas abordagens de software e ferramentas que buscam automatizar o processo 

simultâneo de transcrição/tradução, para uma melhor eficiência neste procedimento, é necessário um 

tratamento linguístico adequado. O desenvolvimento desta pesquisa se baseia no crescimento das 

demandas dos cursos a distância 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 da 

EAD, mediante a processos variados de obtenção de conhecimento da sociedade informatizada e cada 

vez mais conectada com o mundo (MORAN, 2000). Para que a EAD atinja realmente o ponto principal 

de conexão com o mundo, deve haver o processo de internacionalização do instituto que oferece essa 

modalidade, a fim de localizar suas diretrizes às buscas de diferentes países (KNIGHT, 2004). Entretanto, 

além do processo de internacionalização do instituto, que deve sofrer grandes alterações para disseminar 

a informação nessa escala, há uma grande barreira a ser quebrada para que esse conhecimento possa ser 

compartilhado com pessoas de diferentes países, o idioma. Dessa forma, o instituto que serve como 

modelo para essa pesquisa, e está passando pelo processo de internacionalização, optou por desenvolver 

uma ferramenta que oferece a tradução simultânea das aulas transmitidas à distância e ao vivo, como 
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saída para o problema da falta de recursos tecnológicos que permitissem ao instituto se internacionalizar. 

Assim, pretende-se desenvolver modelos linguísticos para o treinamento desta ferramenta, com dados 

gerados através de uma metodologia de pós-edição estabelecida especificamente para o software (LIMA-

LOPES; MORO, 2018), de forma a compreender quais são as maiores ocorrências linguísticas dentro do 

contexto oferecido por uma aula. A necessidade é 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), 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. Levantamos a hipótese de que 

um software que atenda os objetivos citados, mas sem um tratamento linguístico apropriado, não será 

tão eficaz, assim como o mesmo processo feito manualmente, não será tão eficiente em termos de tempo 

de execução das tarefas. 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 (LIMA-LOPES; MORO, 2018), 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 automático. No caso da tradução, 

houve um percentual corrigido de apenas 2,7%, levando a assertividade da máquina aos 97,3%. 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. 

 

Palavras-chave: Educação a distância. Linguística do corpus. Linguística computacional. Treinamento 

de software. Tecnologia. 
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RESUMO: A equipe The Bible Project (TBP) se propõe a criar um acervo de vídeos e animações de 

curta duração que abordem temas bíblicos diversos, no intuito de facilitar a compreensão da Bíblia como 

uma obra unificada; um dos principais meios de divulgação da equipe é o site de compartilhamento de 

vídeos YouTube, por meio do qual os internautas também expressam sua opinião acerca da produção no 

espaço reservado para comentários. Tendo este contexto em vista, o objetivo desta pesquisa de mestrado 

é analisar a recepção de uma animação de temática bíblica por parte dos internautas a partir dos 

comentários postados no referido site. A possibilidade de apreciar conteúdos da narrativa bíblica através 

de novas modalidades, e ainda tomar ciência da opinião dos internautas pelos comentários, emerge como 

principal justificativa para este trabalho. Tomamos como ponto de partida a hipótese de que a Bíblia 

pode ser considerada um texto literário, como defendem Gabel e Wheeler (1993) ao retomarem 

brevemente a história da formação do cânon bíblico e suas principais características literárias, 
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contextualizando o leitor acerca da elaboração da Bíblia. Os autores apontam para os aspectos formais e 

estratégias literárias nela contidas, mostrando que o leitor bíblico deve estar munido de certos 

conhecimentos para adentrar esse universo literário. Frye (2004) e Alter e Kermode (1997) são também 

autores que versam sobre os aspectos literários da Bíblia, o que a tornaria passível de apreciação literária 

por parte dos leitores. A leitura subjetiva, defendida por Rouxel (2013) e Petit (2013) (e ainda outros 

autores franceses do grupo de Rennes), é a abordagem de leitura que acreditamos ser enriquecedora e 

formadora do leitor literário, estendendo-se àquele que se dedica aos textos sagrados. Como o próprio 

termo sugere, essa teoria da subjetividade leitora vai além dos processos cognitivos da leitura, uma vez 

que considera seus efeitos na formação particular do leitor. Voltando nosso olhar para as animações 

produzidas pela equipe TBP, Hutcheon (2013) apresenta o termo “adaptação”, definido como uma 

transcodificação frequentemente envolvendo uma mudança de mídia, ou nas palavras de Bolter e Grusin 

(1999) uma remediação. Ainda sobre a mudança de mídias, Bolter (2002) retrata a importância do 

universo visual e como ele por vezes se sobressai ao texto escrito na cultura vigente, o que é intensificado 

pelas multimodalidades (LEMKE, 2009), que transmitem o conteúdo de uma mensagem eficazmente ao 

seu leitor, otimizada pelas novas tecnologias digitais. Para Hutcheon (2013), o processo de adaptação 

sempre envolverá reinterpretação e recriação, o que claramente se nota quanto às animações sobre as 

quais este trabalha trata, as quais se baseiam no texto bíblico, materializando-se através de curtas 

narrativas visuais disponíveis online. É importante ressaltar que as noções de autoria e originalidade da 

obra são ainda aspectos muito valorizados quando o assunto é produção de conteúdo intelectual ou 

artístico, e sobre isto os autores Lankshear e Knobel (2007), explicam o surgimento de um novo ethos, 

uma nova forma de pensar na criação de conteúdos, intensificado pela presença das tecnologias digitais; 

nesta nova mentalidade as concepções sobre originalidade são deslocadas, e nos depararmos com a 

possibilidade de se construir um texto totalmente novo, partindo de uma história já. Para atingir o 
objetivo proposto, esta pesquisa lança mão de uma análise documental de conteúdo disponível em 

rede como metodologia (LANKSHEAR e LEANDER, 2005). Uma primeira etapa consiste numa 

descrição da animação escolhida “Job” (por ser a animação mais popular do canal) na qual utilizaremos 

categorias propostas por Hutcheon (2013) quando às características de uma adaptação, bem como 

Greenberg (1997), que versa sobre aspectos literários do livro bíblico de Jó, ao qual a animação se refere, 

comparando a mídia escrita e a mídia visual envolvidas. A fim de analisar a recepção dos internautas, 

que é o foco desta pesquisa, fez-se um levantamento quantitativo inicial com o auxílio da ferramenta 

Sketch Engine, (Linguística de Corpus), em busca de palavras modalizadores (FIORIN, 2000), ou seja, 

palavras existentes no corpus analisado que nos dão indícios da opinião favorável ou desfavorável dos 

internautas que comentam. Num segundo momento, analisaremos a opinião dos internautas 

especificamente sobre a adaptação, ao buscar por palavras e expressões que lhe sejam equivalentes 

(vídeo, filme, produção, trabalho, etc.) estabelecendo categorias de análise dos pontos mencionados 

como positivos e negativos. Até o momento percebe-se que os internautas tendem a recorrer às suas 

crenças e valores ao expressar sua opinião, mesclando-os à sua apreciação da animação. 

Palavras-chave: Leitura subjetiva. Adaptação. Bíblia como texto literário. Comentários online. 
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RESUMO: Esta pesquisa de Doutorado tem como objetivo analisar a linguagem multimodal empregada 
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nos linchamentos virtuais: forma de justiçamento popular no ciberespaço, sobretudo nas mídias sociais, 

que pode envolver: exposição pública, humilhação, denúncia, julgamento e/ou xingamento (MERCURI, 

2016), mas que borra a barreira entre o on-line e o off-line. Essas práticas sociais não são novas, mas 

afloraram e se popularizaram por ocorrem na Internet e sofreram uma provável potencialização: do fato 

em si, da dimensão de alcance e da punição. Por isso e levando-se em conta a latência desses fatos, 

considerou-se necessária a ampliação da pesquisa do mestrado, a qual procurou ter um olhar geral, de 

uma perspectiva interdisciplinar sobre os linchamentos virtuais. No entanto, o enfoque agora é 

compreender de que maneira os diferentes modos de linguagem se combinam no texto de forma a 

produzir os linchamentos virtuais. Propõe-se 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 (negativo) 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). Mais especificamente pretende-se 

sistematizar/mapear as escolhas de linguagem utilizadas nas mídias sociais (Twitter e Facebook) que 

configurem um linchamento virtual, verificando se há padrões de linguagem e observar, ao longo de um 

tempo, o uso de hashtags e/ou imagem(ns) ligadas ao quadro político, comparando discursos e possíveis 

ressignificações. Como recorte, foi escolhido o propósito político, já que este é considerado um dos 

“gatilhos” do linchamento virtual (MERCURI, 2016). Além disso, ainda foram considerados: a 

proximidade da eleição presidencial no Brasil, o comportamento dos internautas na eleição anterior 

(2014) e a viabilidade da pesquisa por aplicativos, pois é necessário que os dados sejam disponíveis de 

modo público e, normalmente, grupos e páginas políticos são configurados dessa maneira. Para a coleta 

dados, serão monitorados páginas e grupos com ideologias políticas distintas, disponibilizados 

publicamente em mídias sociais, buscando postagens por período ou por hashtag, com auxílio do 

software NodeXL. Esta pesquisa não tem por objetivo o estudo de participantes individuais e sua 

produção específica de linguagem, mas sim visa a construção de um banco de dados anônimo dentro dos 

princípios de análise em mídias sociais (BENINGER, 2016). A análise de dados contará com 

metodologias quantitativa - porcentagem de ocorrências de acordo com as classificações que as 

postagens forem enquadradas - e qualitativa, via análise discursiva dessas postagens. Além da análise 

manual, estuda-se o uso de aplicativos: para o Sistema de Avaliatividade, os recomendados são Textstat 

e Wordsmith, pois permitem a observação de palavras dentro de seu contexto de ocorrência, cujos 

parâmetros podem ser definidos pelo pesquisador; já para a Análise Multimodal, seriam o Elan e o Anvil, 

porque possibilitam a execução e a anotação de áudio e vídeo, simultaneamente, a partir de esquemas 

padronizados de anotações. Espera-se, com esta pesquisa, colaborar para compreensão das práticas 

linguístico-discursivas em tais grupos/páginas, sistematizando as escolhas de linguagem que resultem 

em um linchamento virtual, além de refletir criticamente sobre esse fenômeno e como ele vem 

impactando as relações sociais, principalmente na participação política, para, então, propor insumos para 

a conscientização do uso das mídias sociais. Academicamente, as contribuições serão para ampliação do 

estudo da Avaliatividade aplicado à Língua Portuguesa em situações de discursos multimodais mediados 

por tecnologia.  

 

Palavras-chave: Linchamento Virtual. Avaliatividade. Multimodalidade. Sistêmico-Funcional. 
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RESUMO: A luta contra questões como machismo, racismo e homofobia, por exemplo, não está apenas 

nas ruas, mas ganhou, também, novos espaços_ principalmente a Internet. Por meio dela, os papeis 

anteriormente firmados em mídias tradicionais de produtor e receptor se misturam, abrindo a 

possibilidade mais ampla e livre da produção de conteúdo no ciberespaço. 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). Pensando nessa interação, 

o ativismo também teve seu ambiente de ação revisto, considerando-o como a busca pela transformação 

de uma realidade por meio de uma ação política (ARENDT, 2010). Com as tecnologias da comunicação, 

como a Internet, os ativistas tem a chance de exporem seus discursos individuais ao alcance mundial, 

permitindo uma identificação coletiva. Com base nessa relação do ativismo com as novas mídias, 

chegamos ao conceito de midiativismo, ainda em construção e profundo debate acadêmico. De forma 

resumida, tomemos como exemplo a definição dada por Eusebio (2016), que acredita que o midiativismo 

seja a utilização da mídia e das tecnologias pelos movimentos sociais, consolidando a prática ativista.  

Assim, podemos considerar que o midiativismo visa à mudança social, partindo de problematizações que 

se dão e são incentivadas nos vídeos do YouTube, aos quais nos debruçamos. Consideramos, para este 

trabalho, o YouTube como mídia que abriga conteúdos que são gerados pelos próprios usuários. A 

plataforma ainda apresenta recursos interacionais semelhantes à de outras redes sociais digitais, como o 

comentário, a resposta, o compartilhamento. Nesse sentido, o YouTube é considerado um site de cultura 

participativa (BURGESS; GREEN, 2009). O objetivo deste trabalho é abordar o que já está sendo 

discutido sobre o conceito de midiativismo, aplicando-o no caso do YouTube enquanto ambiente 

midiático que permite a produção de conteúdo por parte dos próprios internautas. Dentre a variedade de 

vídeos que abordam o ativismo como causa ou tema de produção de conteúdo, baseamos nossa escolha 

do corpus em um projeto criado pelo próprio site, o Creators for Change. Surgido em 2016, o projeto 

seleciona e reúne criadores de todo o mundo que tenham, em seus vídeos, conteúdo de impacto social 

em suas respectivas comunidades. Para este ano, pela primeira vez, o YouTube selecionou criadores do 

Brasil, sendo eles Murilo Araújo, do canal Muro Pequeno, e Nátaly Nery, do canal Afros e Afins. Como 

parte do projeto, os youtubers vão participar de cursos e workshops, além de receberem incentivos 

financeiros para a produção de conteúdos específicos que integram o projeto, com o tema de racismo no 

Brasil. Com isso, pretendemos analisar os vídeos feitos pelos canais em questão inscritos no projeto 

Creators for Change. Para a análise destes vídeos, pretendemos utilizar a linguística de corpus, para 

auxiliar na coleta de dados e avaliar o alcance, distribuição e as relações que tais vídeos estabelecem no 

ciberespaço. Além disso, pretendemos utilizar a Linguística Sistêmico-Funcional a fim de afinar a 

seleção de comentários para identificar o engajamento, identificação e a materialização do ativismo nos 

discursos de recepção. Dessa forma, buscaremos identificar como os discursos ativistas na plataforma 

do YouTube promovem (ou incitam) a mudança social, enquanto um exemplo e forma de midiativismo. 

Também julgamos importante realizar entrevistas com esses produtores de conteúdo de modo a poder 

classificá-los como ativistas inseridos no ciberespaço, utilizando, portanto, o espaço midiático como 

oportunidade de divulgação de suas lutas e causas sociopolíticas. Assim, observamos que a prática 

midiativista não só ocorre nesses espaços midiáticos, como também são objetos de reflexão dos próprios 

produtores, que se utilizam das opções de produção e interação da Internet para buscar a reconfiguração 

de lutas sociais e ativismos reais, motivando-os a partir de seus discursos. 
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RESUMO: Este trabalho visa apresentar a minha pesquisa de mestrado, que ainda se encontra em estágio 

inicial. Trata-se de uma pesquisa na qual eu me dedico a observar e a registrar a forma como o sujeito 

contemporâneo se constitui no meio digital a partir de suas ações e de suas interações dialógicas com 

outros usuários ali presentes. Também pretendo observar como são essas interações e quais seriam as 

ferramentas utilizadas por eles para que se tenha uma dinâmica comunicativa. Visto que as ações e as 

comunicações dos sujeitos no meio digital são inúmeras, selecionei manifestações relacionadas às 

narrativas arturianas para que os meus questionamentos pudessem ser respondidos. As narrativas 

arturianas, as quais incorporam uma associação entre mito e relatos históricos, povoam o imaginário da 

sociedade, principalmente a ocidental, há mais de mil anos. As primeiras histórias de Arthur remetem ao 

século VI d. C. quando eram transmitidas pela cultura oral, característica dos antigos povos, até que 

Nennius, no século IX, realizou o primeiro registro escrito em sua obra Historia britonum (LE GOFF, 

2011). A partir da cultura escrita, pode-se perceber que as narrativas arturianas têm a tendência de sofrer 

apropriações e de ganhar novas significações, por exemplo, Chrétien de Troyes, no século XII, 

romantizou Arthur e seus cavaleiros, além de acrescentar o Santo Graal à história (LE GOFF, 2011); Sir 

Thomas Malory (1485) escreveu Le Morte D’Arthur, na qual se baseou em antigos registros e criou sua 

própria narrativa do mito, a qual se tornou uma das mais conhecidas, inspirando autores como T. H. 

White no século XX. Pela sua grande capacidade de adaptação, as narrativas arturianas se tornaram 

presentes nas telas do cinema e da televisão, o mesmo não seria diferente nos meios digitais que 

englobam o mundo dos videogames e da internet. As narrativas protagonizam alguns videogames, 

enquanto em outros, pode-se apenas enxergar alguns de seus elementos-chave, como o poder da espada, 

misticismo. Além do universo de games, encontramos sua presença em séries televisivas, filmes, animes, 

e, como uma cultura não anula a outra, ao contrário, são complementares (SANTAELLA, 2003), ainda 

encontramos seus elementos em romances, contos e antologias da atualidade. Como vivemos em um 

mundo interconectado pelos meios digitais, nos quais novos tipos de comunidades surgem e se 

manifestam (CASTELLS, 2016), é evidente que os fãs das narrativas arturianas procurem espaços para 

expressarem suas opiniões, suas apropriações, suas ressignificações e seus anseios por novidades, além 

de buscarem por interações com outros internautas que também possuem os mesmos interesses. Assim, 

essas ações se concretizam por meio da utilização de fóruns, fanfics, resenhas sobre narrativas arturianas 

em blogs e em vídeos no YouTube. Para que eu possa investigar e analisar algumas das manifestações 

culturais encontradas, busco me embasar em algumas das teorias expostas por Bakhtin e seu círculo, 

principalmente as que englobam os conceitos de sujeito, gêneros, apropriação discursiva e cronotopo. 

Essa pesquisa é de caráter qualitativo, na qual utilizo o método web-etnográfico, com o intuito de 

explorar, com um olhar sociocultural, fenômenos que ocorrem no ambiente digital, observando 

comunicações discursivas que me permitam entender como e por que os sujeitos contemporâneos, em 

especial os brasileiros, interessam-se por narrativas tão antigas, que remetem às origens da Inglaterra, 

país tão distinto do nosso no que diz respeito a suas origens, língua e diversos aspectos socioculturais e 

históricos. Os dados serão coletados de forma dialógica, na qual o conhecimento é adquirido e 

transformado a partir da relação entre os sujeitos (REFREW, 2018; LEITE, 2011). Não apenas 

investigarei os sujeitos, suas manifestações e apropriações a respeito das narrativas arturianas, como 

também serei sujeito atuante no meio digital: como fã das narrativas e inserida neste meio, também 
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participo do universo que compõe a pesquisa. Portanto, da mesma forma em que farei uso do olhar 

investigativo ao acessar um dispositivo digital, o qual promove as interações entre os usuários e as 

ressignificações das narrativas arturianas para eles, estarei formando minhas apropriações discursivas e 

fornecendo novas significações para as narrativas em questão, tornando-me, consequentemente, um dos 

objetos de minha própria pesquisa. 

Palavras-chave: Mídias digitais. Dialogismo. Sujeito.  
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RESUMO: O estudo ora apresentado consiste numa pesquisa de doutorado que tem por objeto as práticas 

de escrita e leitura de fanfictions cujo enredo se marca pela retratação de uma situação incestuosa. 

Entendem-se por fanfictions, no sentido amplo, textos cujos elementos narrativos derivam de obras já 

consolidadas no universo do entretenimento (seja no cinema, na literatura ou nos games), ou ainda textos 

que ficcionalizam a vida de celebridades do universo da música, da dança ou do esporte, por exemplo. 

Associa-se, em geral, a produção e a leitura de fanfictions ao contexto mais amplo do fandom (“reino 

dos fãs”)  designação genérica empregada pelos próprios envolvidos para se referir ao conjunto 

constituído pelas práticas de criação, consumo e circulação de conteúdos relacionados a determinado 

objeto cultural de afinidade, bem como pelas comunidades e grupos de fãs (mais ou menos estruturados) 

por desejo de quem tais práticas ocorrem. Desde a década de 1980 (como apontam Henry Jenkins e 

Camille Bacon-Smith), o estudo dos fandoms revelou uma relação bastante nítida entre estes e certas 

práticas de experimentação no campo da literatura e da arte erótica, sobretudo quanto à abordagem de 

práticas sexuais tidas como incomuns. Na Linguística Aplicada, porém, a escrita e a leitura das produções 

de fãs vêm sendo tratadas muito mais por um viés pedagógico, que defende sobremaneira sua utilização 

em práticas de ensino de língua materna ou estrangeira. Embora certamente bem intencionadas, tais 

iniciativas parecem ignorar quais resultados pode encontrar (até mesmo nas primeiras páginas de busca) 

um adolescente que procure na internet por fanfictions do universo de seu interesse: narrativas de 

violência física, psicológica e sexual, relatos de práticas sadomasoquistas, e historietas com diferentes 

graus de romantização de relações entre pais e filhos, irmãos, tios e assim por diante. Justifica-se, assim, 

a relevância de se tomar como objeto de pesquisa justamente esse tipo de prática de escrita e de leitura, 

de modo a tomar a fanfiction de incesto como um convite à rediscussão crítica dos estudos da Linguística 

Aplicada quanto às tecnologias digitais, bem como a uma revisitação das relações já muito discutidas 

entre arte, literatura e desejo. Como aparato teórico fundamental, revisitam-se, brevemente, as discussões 

psicanalíticas de Freud e Lacan a respeito das fantasias incestuosas (tomadas por eles como constitutivas 

do humano) e da escrita enquanto expressão artística que busca o compartilhamento, velado ou assumido, 

de fantasias como essas. Soma-se a essa discussão a reflexão filosófica de Bataille a respeito do erotismo, 

entendido por ele como aspecto central da vida interna humana, organizador de relações sociais e 

individuais baseadas numa lógica de interdição e transgressão, para que se possa analisar a fanfiction de 

incesto como um possível exemplo desta última tendência. Para tanto, tomam-se como corpus alguns 

exemplos de fanfictions de incesto, publicadas nos sites Fanfiction.net e Archive of Ouw Own, que 

funcionam como plataformas próprias para sua divulgação e recepção, e agregam-se a esses textos os 

comentários que os próprios fãs-leitores publicaram em resposta, de modo a caracterizar também, ainda 
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que parcialmente, quais atitudes demonstram diante da leitura de narrativas que seria certamente 

recebidas com muito incômodo por uma audiência comum. A escolha dos textos para análise inclui 

produções representativas das diferentes maneiras pelas quais a questão do incesto é trabalhada 

narrativamente pelos fãs-escritores. A esse respeito, observaram-se, em caráter preliminar, duas 

abordagens mais frequentes: ou se relata o romance entre membros da mesma família como algo 

extremamente sentimental (uma espécie de “amor proibido”), ou se apresenta esse tipo de relação em 

sua face mais crua, com cenas explícitas de sexo, abuso e violência. Finalmente, por meio da focalização 

num exemplo específico deste segundo caso, discute-se a profundidade e a eficácia de se empregar, como 

componentes das categorias analíticas, noções psicanalíticas como a de sublimação e a de fantasia, bem 

como concepções típicas da obra de Bataille, como a de revolta e transgressão. Dado o atual estágio da 

pesquisa, não se apresentam ainda resultados detalhados, apenas casos mais complexos que possam 

render, posteriormente, a análise aprofundada das questões ora levantadas. 

 

Palavras-chave: Incesto. Fanfiction. Literatura. Erotismo.   
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RESUMO: Este estudo se insere em uma pesquisa maior, de doutorado, a qual busca entendimentos a 

respeito da interação e participação de uma brasileira em um curso de escrita criativa online oferecido 

por uma universidade de língua inglesa. Esses cursos de escrita criativa, originários nos Estados Unidos 

(Creative Writing), difundiram-se e têm se difundido amplamente neste país, bem como estão se 

expandindo, em movimento ainda crescente, para muitos outros países para além dos Estados Unidos, 

como Canadá, Austrália, Inglaterra, África do Sul, México e, inclusive, para o Brasil (MCGURL, 2009; 

DAWSON, 2005). Esse fenômeno pode ser constatado com algumas buscas simples pela internet. O 

pesquisador norte-americano Mark McGurl (2009) aponta esses cursos como sendo de influência 

marcante na literatura norte-americana contemporânea. No Brasil, esses cursos ainda são menos 

difundidos, porém é possível observar um movimento crescente na oferta deles e na demanda por eles, 

sendo possível encontrar escritores publicados que fizeram alguns desses cursos (aqui também 

conhecidos por oficinas literárias, oficinas de escrita criativa etc). Dentre esses autores, há os que têm se 

envolvido na oferta de cursos desse gênero em território nacional. Apesar do crescente interesse pelos 

cursos de escrita criativa/oficinas literárias no Brasil; em buscas realizadas na Plataforma Sucupira, 

constatamos que os estudos acadêmicos a respeito ainda são escassos. Diante da ampla difusão desses 

cursos, o fenômeno apresenta interesse primeiramente pelo seu aspecto sociocultural, pela sua presença 

na sociedade contemporânea. Considerando-se que há escritores nacionais publicados e até bem 

conceituados como Daniel Galera e Roberto Taddei que frequentaram esses cursos no Brasil ou no 

exterior, o fenômeno dos cursos de escrita criativa ganha ainda interesse em termos literários, de 

produção literária nacional. E, considerando que há professores do ensino médio que aplicam uma 

metodologia amparada nas propostas dos cursos de escrita criativa em salas de aula do ensino 

fundamental com o intuito de fomentar a escrita literária entre os educandos, como nos mostra a 

dissertação de mestrado Leitura e escrita criativa nos anos finais do ensino fundamental 

(MONTOVANI, 2016), o fenômeno dos cursos de escrita criativa/oficina literária apresenta também 

interesse de ordem educacional. Desse modo, ao nosso ver, trata-se de um assunto relevante seja como 
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fenômeno sociocultural, seja como fenômeno literário, seja como fenômeno educacional. Portanto, 

pretendemos trazer uma visão acerca deste processo à luz da Linguística Aplicada, uma vez que 

buscamos, como diz MOITA LOPES (2008, p. 14), “criar inteligibilidade sobre os problemas em que a 

linguagem tem um papel central”. E esperamos, dessa forma, contribuir com as reflexões a respeito dos 

cursos de escrita criativa/oficinas literárias e com as pesquisas que eventualmente venham a ser 

desenvolvidas no futuro. Quanto à metodologia de pesquisa e aos métodos para coleta e análise de dados, 

a pesquisa se caracteriza como qualitativa (CRESWELL, 1998, 2014; DENZIN e LINCOLN, 2003, 

DÖRNYEI, 2007) em Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2008), mais especificamente um estudo 

de caso (CRESWELL, 1998, 2014; DÖRNYEI, 2007). O estudo que por ora nos propomos a apresentar 

corresponde à análise interpretativa com base na literatura de exercícios de escrita ficcional realizados 

nos fóruns específicos de atividade em grupo pela participante no decorrer do desenvolvimento das 

unidades. Desse modo, busca-se verificar, sobretudo, quais aspectos ensinados nas unidades do curso 

estão presentes na escrita da participante nos exercícios dessas atividades do curso online e de que modo 

estão presentes. Resultados iniciais indicam que a participante se esforça em atingir as expectativas das 

atividades por unidade, por vezes reescrevendo os textos, porém, em mais de uma ocorrência, o exercício 

diverge parcialmente dessas expectativas. A pesquisa na qual esse estudo se insere pretende contribuir 

com aquelas a respeito dos cursos de escrita criativa, levantando reflexões, questionamentos e 

inteligilibidades a respeito da recepção, da percepção e da significação do próprio participante sobre 

esses cursos a partir da análise de um pesquisador externo. Por conseguinte, pretende-se que novas 

pesquisas, novos questionamentos e reflexões sejam construídos em torno desse fenômeno atual e em 

crescimento.  

Palavras-chave: Escrita criativa. Escrita ficcional. Literatura contemporânea 
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RESUMO:  Contação de histórias é uma prática que faz parte da vida dos seres humanos desde o 

princípio, quando suas habilidades linguísticas começam a se desenvolver, servindo tanto como fonte 

de entretenimento quanto de informação. Recentemente, recursos digitais foram incorporados a tal 

prática resultando no que tem sido chamado de “contação de histórias digitais”, que é a prática de contar 

histórias fazendo uso de recursos digitais. Grosso modo, histórias digitais podem ser definidas como um 

recurso digital contendo uma mistura de imagens digitais, texto, narração oral gravada, videoclipes e/ou 

música com duração entre dois e dez minutos. Os temas abordados refletem a perspectiva do autor sobre 

um determinado assunto de sua escolha (TUMOLO, 2015). Entendendo que o uso da tecnologia pode 

ser uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento de uma segunda língua, esta pesquisa tem como 

objetivo principal investigar a percepção dos alunos sobre a contribuição do feedback escrito durante o 

desenvolvimento do script para a produção de uma história digital. O feedback fornecido pelos 

professores durante o desenvolvimento do script é denominado feedback corretivo que pode ser definido 

como um tipo de feedback negativo pois acontece apenas quando os alunos apresentam algum problema 

linguístico. As correções textuais podem acontecer de forma explícita, quando o professor indica o erro 

e fornece a resposta correta e também podem ocorrer de forma implícita, quando o professor apenas 

indica que existe algo a ser revisado (ELLIS, 2009b). Baseado nestes conceitos, esta pesquisa tem como 

objetivos específicos: (1) identificar os tipos de feedback fornecidos pelo professor, (2) compreender a 

contribuição dos diferentes tipos de feedback para a produção da história digital e (3) compreender a 
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percepção dos alunos sobre a contribuição do feedback para o desenvolvimento das suas habilidades 

linguísticas. Os dados para esta pesquisa serão coletados com alunos da graduação do curso de Letras 

Língua Inglesa da Universidade Federal de Santa Catarina devidamente matriculados no componente 

curricular Compreensão e Produção Escrita em Língua Inglesa III. Dentre as atividades propostas na 

disciplina está a produção de uma história digital, e dentre os passos para a produção da mesma está o 

desenvolvimento do script que servirá de dado para esta pesquisa. A escolha deste contexto para a coleta 

de dados foi feita baseada na natureza das atividades propostas durante a disciplina. Com a permissão 

do professor responsável, estou acompanhando a disciplina através da Plataforma Moodle e desta forma 

tenho acesso às atividades escritas desenvolvidas pelos alunos bem como ao feedback escrito fornecido 

pelo professor em tais atividades. Com o objetivo de investigar o uso que os alunos fazem do feedback 

escrito fornecido pelo professor no script, uma análise entre o script com o feedback fornecido e a 

história digital finalizada será feita. Um questionário será aplicado com os participantes no intuito de 

investigar a percepção dos mesmos a respeito da contribuição do feedback para o desenvolvimento de 

suas habilidades linguísticas. Uma entrevista também servirá de instrumento de coleta de dados da 

presente pesquisa com o objetivo de compreender a percepção dos participantes a respeito da 

contribuição do feedback para a produção da historia digital. Até o presente momento, os dados para a 

pesquisa ainda não foram coletados pois os participantes ainda estão no processo de desenvolvimento 

da história digital, porém, um estudo piloto foi realizado a fim de aprimorar os instrumentos de coleta 

de dados. Foram convidados alunos devidamente matriculados no curso de Letras Língua Inglesa da 

UFSC que fizeram a disciplina Compreensão e Produção Escrita em Língua Inglesa III ano passado e 

consequentemente desenvolveram a história digital. Os dados em questão ainda estão sendo analisados, 

porém é possível afirmar que, de forma geral os participantes reconhecem a relevância do feedback 

dentro do processo de desenvolvimento linguístico, no entanto aspectos como a nota parecem ter uma 

forte influência sobre eles, visto que os mesmos reconhecem que a atenção ao feedback de uma atividade 

em que uma nota foi atribuída é, sem dúvida, muito maior do que uma atividade onde o professor apenas 

forneceu o feedback e não atribuiu uma nota. A previsão é que a coleta real da pesquisa aconteça durante 

o mês de junho. 

Palavras-Chave: Histórias digitais. Feedback corretivo. Script. Ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras. 
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RESUMO: o objetivo desta pesquisa de Doutorado é investigar o processo de descolonização do ensino 

de literatura no Brasil, com base, sobretudo, nas origens e nos impactos de políticas de recorte 

multicultural, a saber, as leis federais 10.639/2003 e 11.645/2008, que tornaram obrigatório o ensino da 

História e das Culturas de matriz africana, afro-brasileira e indígena, em toda a educação básica. Para 

tanto, o trabalho explora, inicialmente, o papel das lutas historicamente orquestradas pelos movimentos 
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negro e indígena no campo da educação, a fim de compreender por quais caminhos e sob quais 

argumentos a educação literária ganha protagonismo no contexto da nova legislação. Em seguida, 

analisamos os reflexos das duas leis nos livros didáticos (LDs) de Língua Portuguesa aprovados pelo 

PNLD 2015 (Ensino Médio), por se tratar de coleções produzidas dez anos após a primeira alteração 

legislativa e que, por isso, têm o potencial de revelar com mais clareza o alcance das mudanças 

pretendidas por essas políticas. Com essas seções, objetivamos dar evidência a dois movimentos tidos 

por nós como centrais em processos de descolonização do ensino que sejam atravessados por políticas 

educacionais: o movimento que denominamos transposição política, no qual os discursos identitários, 

inicialmente centrados na conquista do direito à educação para as minorias (educação dos negros pós-

abolição, educação escolar indígena), ultrapassam a esfera da militância e tornam-se, também, discursos 

legais, cujo alcance engloba toda a área de educação; e, finalmente, o movimento de transposição 

didática, referente à implementação didático-pedagógica das mudanças conquistadas pelos movimentos 

sociais e, então, oficializadas pelo Estado, tal qual a adaptação/readequação efetuada pelas editoras de 

LDs. À luz dos Estudos Culturais e Pós-coloniais (HALL, S; CANCLINI, N. G.; MIGNOLO, W. e 

SILVA, T. T.), consideramos que uma administração crítica da pluralidade cultural no contexto escolar 

pauta-se, necessariamente, por uma concepção não hierarquizável nem cristalizada de culturas, 

inclinando-se, assim, a uma busca pela descolonização do ensino, visto que acaba por questionar as 

produções e os discursos eurocêntricos que há anos regem a educação brasileira, principalmente no 

Ensino Médio, dado o seu enfoque nas escolas literárias europeias. Não se trata, entretanto, da defesa de 

uma superação/negação acrítica do cânone, nem da substituição do conteúdo escolar clássico por outro, 

mas da busca por outra lógica de pensamento, ancorada no questionamento da imutabilidade do 

repertório escolar. Nesse sentido, optamos, em relação à leitura dos LDs, por uma metodologia de análise 

atenta tanto ao movimento de «adição» de conteúdos previstos pelas leis, quanto às eventuais marcas de 

«revisão/releitura crítica» do cânone por elas impulsionadas. Em síntese, nossas categorias analíticas 

dividem-se em dois níveis: o da «macroestrutura» dos LDs, a partir do qual levantamos dados relativos 

a escolhas editoriais e a orientações pedagógicas; e o nível da «microestrutura», a partir do qual se dá 

atenção às atividades de leitura relacionadas aos conteúdos das leis. Referentemente a esse segundo nível, 

cabe destacar nosso intuito de verificar se tais atividades dão (também) margem à dita “leitura 

subjetiva/cursiva” (ROUXEL, A.; LANGLADE, G.; JOUVE, V.; DUFAYS, J.; PETIT, M.) dos alunos, 

uma leitura mais íntima e livre, se contrastada à usual “leitura analítica” proposta pelos LDs. Esse 

interesse por observar a presença e/ou ausência de operações de leitura subjetivas advém do fato de 

entendermos que o reconhecimento do leitor como sujeito mostra-se particularmente necessário no 

contexto de inserção de repertórios multiculturais em materiais didáticos e/ou em práticas pedagógicas, 

sobretudo por figurar como uma oportunidade privilegiada de exposição e de discussão de ideias 

preconceituosas, estereotipadas e/ou cristalizadas que possam envolver o olhar inicial dos estudantes 

diante dos universos representados pelas/nas literaturas africanas, indígenas e afro-brasileira. Ao 

encontro, portanto, de uma articulação dos subsídios das Teorias da Recepção (ECO, U.; BARTHES, 

R.) à esfera didática, e considerando as orientações e as diretrizes fornecidas pelos documentos que 

regem as referidas leis, parece-nos relevante verificar se é conferido espaço, nos LDs, às impressões 

pessoais e iniciais de leitura dos estudantes, antes de se apresentar (ou impor) os consensos 

interpretativos necessários, e importantes, ao ensino-aprendizado de literatura. Se, de um lado, a análise 

parcial do corpus já nos permite acusar a pouca frequência desse tipo de atividade, reafirmando, assim, 

a hegemonia da leitura analítica, de outro, notamos uma oscilação entre a adição dessas “novas” 

literaturas em capítulos exclusivos, isto é, alheios e não articulados ao restante da coleção, e uma inserção 

favorável à leitura comparada, desenvolvida por meio da leitura conjugada de autores africanos e de 

autores brasileiros canônicos (“africanos”, pois os autores indígenas e afrodescendentes ainda 

comparecem pouco nas coleções). Trata-se de um dado que dialoga com as metodologias destacadas por 

pesquisadores interessados pela aplicação da lei (MARTIN, V. R.; BISPO, E. C. & BEZERRA JÚNIOR, 
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H. A.), e que evidencia o potencial pedagógico do método comparativista, no que tange à descolonização 

do ensino de literatura, visto que este busca aproximar as diferentes culturas de Língua Portuguesa. 

 

Palavras-chave: Ensino de Literatura. Multiculturalismo. Livros Didáticos. Políticas Educacionais. 
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RESUMO: O professor de literatura do ensino médio no Brasil tem a função de ensinar literaturas de 

língua portuguesa, obviamente com foco maior na brasileira, como demonstram e, praticamente, 

aconselham os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que estabelecem a “identidade 

nacional” (PCNEM+, 2000, p. 74) como unidade temática no desenvolvimento das competências da área 

de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. A própria definição de literatura de língua portuguesa nos 

direcionamentos educacionais foi, até um passado recente, restrita apenas às obras produzidas no Brasil 

e em Portugal, excluindo uma gama de possibilidades de autores e obras de países africanos. Tal fato 

permite supor que a seleção das obras para compor o cânone escolar se pauta em um propósito 

nacionalista e deposita na literatura a função de edificação da pátria, o que remonta a teorias literárias de 

décadas atrás sobre a formação, consolidação e autonomia da literatura nacional. Partindo das 

constatações e hipóteses anteriores, a presente pesquisa tem como objetivo compreender se e como os 

nacionalismos das teorias e das histórias da literatura brasileira – de Afrânio Coutinho, Alfredo Bosi, 

Antonio Candido e outros – estão presentes nas aulas de literatura do ensino médio. Assim, levantam-se 

algumas questões: por que substituir a leitura da obra em si pelo aprendizado da história e teoria literária? 

A identificação nacional presente nas aulas de literatura coloca o Brasil como inferior às demais culturas? 

Valoriza a cultura brasileira para colocá-la como igual às outras? Ou, ainda, valoriza o país como superior 

aos demais países e culturas? Considerando as pesquisas de Street (2014), Petit (2009, 2013) e Freire 

(2003), o estímulo à identificação nacional pode ser avaliado como limitador e excludente ou como 

transgressor e inclusivo? Se, no decorrer do século XX e em outros períodos da história, era necessário 

reafirmar a cultura brasileira por meio da literatura, talvez, para as gerações de estudantes da segunda 

década do século XXI em diante, seja necessário que esta sirva para desconstruir os paradigmas 

nacionais, sem que os alunos tenham que se filiar a eles. Desse modo, com base nos autores franceses e 

brasileiros que advogam pela leitura real das obras e pela abertura à subjetividade dos alunos, pretende-

se analisar a brasilidade e a lusofonia na formação identitária estimulada pelo letramento literário escolar 

brasileiro. Autores como Michèle Petit, Annie Rouxel (2013), Neide Luzia de Rezende (2013), e outros, 

contribuem para as reflexões sobre o processo de construção e constante reconstrução subjetiva das 

identidades de um sujeito que a leitura literária, e não somente o estudo teórico da literatura, pode 

oferecer. Como complementa Rouxel (2013, p. 82): “o leitor encontra sua via singular no plural do texto, 

e a literatura, em razão de seu jogo metafórico, lhe permite exprimir os eus diversos de que é feito”. 

Assim, sob a perspectiva do letramento ideológico (STREET, 2014), pretende-se refletir a respeito de 

alternativas para que o ensino de literatura seja fundamentalmente baseado na leitura das obras literárias 

e não se restrinja ao estudo e à memorização do conhecimento metaliterário construído ao longo do 

século XX, isto é, divisão por escolas literárias, análise do cânone nacional e exposição de teorias 

nacionalistas. A hipótese que motiva tal reflexão é a de que o processo de identificação metaliterário 

pode ser limitado ao paradigma nacional – ou outros paradigmas previamente estabelecidos - enquanto 

a leitura das obras em si possibilitaria incontáveis e incontroláveis filiações subjetivas socialmente 

construídas.   Para isso, a etapa atual da pesquisa, que se encontra em estágio inicial, é de reflexão e 
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composição da metodologia. Nesse sentido, a pesquisa pretende apoiar-se na análise qualitativo-

interpretativista (MOITA-LOPES, 1994) do material frequentemente utilizado nas aulas de literatura, a 

saber: livro didático, apostila e manual de literatura. Pretende-se comparar os materiais sobre o 

Romantismo e o Modernismo oficialmente recomendados pelo governo do Estado de São Paulo aos 

materiais definidos por uma rede específica de colégios particulares e, assim, entender como as questões 

citadas acima são elaboradas nesses dois contextos escolares distintos. Por fim, pretende-se analisar 

vídeos do YouTube de resumo, análise e divulgação de livros do cânone nacional, especificamente os 

que são enquadrados no Romantismo e no Modernismo, enquanto escolas literárias, e estão presentes 

nas listas de vestibulares, para entender se o conteúdo produzido livremente pelos youtubers mais 

visualizados na rede tem reflexos do modelo escolar, do ponto de vista estrutural e ideológico. Ou seja, 

será possível avaliar se há apenas uma transposição do livro didático para o meio audiovisual ou se há 

um novo modelo de análise, descolado do modelo impresso, situado no suporte digital. 

 

Palavras-chave: Letramento Literário. Nacionalismo. Subjetividade.  
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RESUMO: Quando pensamos na sociedade contemporânea percebemos que seu modo de vida está 

intimamente relacionado a pertencer a alguma mídia social como blogs ou microblogs (Twitter), projetos 

colaborativos (Wikipedia) ou redes sociais (Facebook ou YouTube), pois o funcionamento da sociedade 

atual é extremamente dependente da internet e dependente, também, de interações resultantes dessas 

mídias, que acabaram gerando novos fenômenos sociais. Neste sentido, a pesquisa em andamento faz 

parte de minha dissertação de Mestrado a qual empenha-se em analisar um tipo de ação tradutória que 

surgiu após o advento das novas tecnologias e, com elas, novos meios de comunicação que 

complexificaram as interações pessoais. Para este fim, escolhemos um grupo específico da mais bem 

sucedida rede social: o Facebook. O grupo que escolhemos analisar chama-se “Acervo de gifs e imagens 

chiques”, o qual é fechado e só aceita novos membros mediante aprovação por parte de um dos 14 

administradores dele. Em uma postagem fixa, os membros são recebidos pelos administradores que 

descrevem a proposta do grupo e detalham suas regras, adotando um posicionamento específico. A partir 

da leitura das regras do grupo é possível perceber que há uma identidade que o constitui, a qual é usada 

como norteamento para o conteúdo postado. Há algumas regras favoráveis ao “empoderamento de 

minorias como negros, mulheres, LGBT's, pessoas com deficiência, etc.”, como é o caso da 

obrigatoriedade de descrever imagens para que pessoas com deficiência visual possam integrar o grupo 

e das proibições de postagens com conteúdo discriminatório, pornográfico, machista e de incitação à 

violência que são alguns exemplos que ilustram o direcionamento do “Acervo”. Nesse contexto, este 

trabalho tem como proposta unir as Ciências Sociais aos Estudos da Tradução trazendo-os para mais 

perto da sociedade contemporânea, que é extremamente conectada e dependente das referidas novas 

tecnologias, gerando inúmeros questionamentos dentro da academia e, com isso, mais visibilidade e 

pertinência para pesquisas interdisciplinares. Para realizar a análise do material proposto, foi necessário 

o constante acompanhamento do “Acervo” para localizar e salvar, através de capturas de tela, as 

postagens que continham traduções. Tal metodologia se deve à intenção dessa pesquisa de estudar, 

através da linguagem, fenômenos sociais inseridos em nosso cotidiano. O significativo papel mediador 

da internet nas relações sociais atualmente e a importância da tradução como meio de tornar acessível a 

cultura do outro fizeram com que esta pesquisa tentasse compreender o modo de funcionamento dessa 
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tradução que, ao agir politicamente, tem o poder de contribuir para movimentos sociais ligados a 

questões fundamentais de serem pensadas nos dias de hoje, como a falta de visibilidade de minorias. 

Nesse sentido, partimos do pressuposto de que nossas práticas discursivas, assim como nossas escolhas 

tradutórias, não são neutras ou sem atribuição de sentido. O texto fonte não pode ser encarado como 

imaculado e a ação tradutória não pode ser descrita como um processo mecânico em que só é necessário 

o conhecimento absoluto das línguas envolvidas, como destaca Rosemary Arrojo (2007). Portanto, 

mesmo em traduções livres feitas em um grupo do Facebook, podemos dizer que há uma intenção ou 

motivação ideológica ou política subjacente à ação do tradutor. Partimos também do pressuposto de que 

o tradutor, através da sua tradução, é capaz de formar, alterar e consolidar identidades culturais, como 

aponta Maria Clara Castellões de Oliveira (2015). Em análises preliminares, constatou-se, no grupo, 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, 

nas escolhas lexicais, imagéticas e, também, na escolha da temática de tais postagens. Usamos como 

fundamentação teórica: para tratar de tradução: Arrojo (2007), Oliveira (2007, 2015); para tratar de redes 

sociais: Recuero (2009), Lévy (2010), para tratar de identidade cultural: Hall (2006), Cuche (2002) e 

para tratar de hospitalidade: Derrida (2003). 

 

Palavras-chave: Tradução Livre. Redes Sociais. Identidade. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo traçar um panorama dos estudos da tradução para a 

abordagem da coleção de livros OMG Shakespeare. Essa série se propõe a (re)contar as histórias das 

peças do dramaturgo William Shakespeare adotando uma interface digital semelhante à de aparelhos 

celulares. Os personagens são re-situados no ambiente digital e a interação se dá através da troca de 

mensagens de texto e de atualizações de status em redes sociais, além de fazerem uso de aplicativos de 

composição de notas de texto. As peças selecionadas pela coleção foram: Romeo & Juliet 

(SHAKESPEARE, 1595-6), A Midsummer Night’s Dream (SHAKESPEARE, 1595-6), Hamlet 

(SHAKESPEARE, 1600) e Macbeth (SHAKESPEARE, 1606). Na OMG Shakespeare, essas histórias 

foram recriadas por Brett Wright e Courtney Carbone, nas releituras intituladas YOLO Juliet (WRIGHT, 

2015), A Midsummer Night #nofilter (WRIGHT, 2016), Srsly Hamlet (CARBONE, 2015) e Macbeth 

#killingit (CARBONE, 2016), respectivamente. A coleção é publicada, nos Estados Unidos, pelo selo 

Random Children’s Books da editora Penguin Random House, direcionando esses livros, portanto, a um 

público infanto-juvenil. Por isso, a linguagem das peças originais é subvertida a um inglês 

contemporâneo facilitado e típico do ambiente digital, com siglas, abreviações e emojis. Apesar de 

Wright e Carbone não serem identificados nos livros como tradutores, mas como co-autores de William 

Shakespeare, é possível entendermos essas releituras como trabalhos de tradução, adotando uma visão 

pós-colonialista holística (TYMOCZKO, 2007). A partir dessa noção, pretendemos fazer uma revisão 

de algumas teorias dos estudos da tradução no intuito de reafirmarmos esses livros como traduções e de 

investigar suas características tradutórias desde o material textual até as questões de contexto de 

publicação. Desnecessário ressaltar que William Shakespeare é um dos maiores nomes na literatura, a 

nível mundial, e que o campo acadêmico já apresenta diversos estudos sobre suas composições e 

respectivas traduções e recriações. No entanto, vemos na OMG Shakespeare uma oportunidade de estudo 

de traduções shakespeareanas que aproximam os enredos do dramaturgo à realidade contemporânea da 

comunicação digital. A combinação de traduções de Shakespeare com a linguagem do ambiente digital 

contemporâneo apresenta uma abordagem inovadora que traz elementos do século XVI e do XXI através 
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da justaposição entre a literatura originada no primeiro e as novas práticas sociais do segundo. A 

investigação desse material, apesar de se apoiar primordialmente nos estudos da tradução, poderá trazer 

resultados significativos para o campo da tradução, proporcionando um estudo interdisciplinar com os 

estudos literários e os das novas tecnologias. O aparato teórico deste trabalho é composto pelas definições 

de Jakobson (1959), Schleiermacher (1813), Venuti (1995), House (1997) e Berman (2007), e também 

pelas questões de tradução externas aos textos, como a teoria do escopo de Vermeer (1989), os conceitos 

de polissistemas de Even-Zohar (1978) e as discussões de Lefevere (1992) acerca dos elementos 

envolvidos na tradução literária que estão além do próprio tradutor. Nesse trabalho, primeiramente 

usaremos algumas das categorias mais conhecidas dos estudos das tradução como referência para melhor 

reconhecermos as propostas apresentadas pela coleção OMG Shakespeare. Dessa forma, analisaremos a 

relação entre alguns conceitos defendidos por teóricos da tradução e essas releituras shakespeareanas. 

Em segundo lugar, examinaremos essas traduções de uma maneira mais ampla e geral, mudando o 

enfoque do material textual para aspectos externos que determinam os projetos de tradução. Assim, 

exploraremos as motivações dos tradutores/autores Wright e Carbone e da editora que devem ter 

influenciado as propostas dinâmicas da linguagem e interface de ambientes digitais na coleção OMG 

Shakespeare. Embora estejamos no início da pesquisa, já podemos constatar que diferentes estudos da 

tradução contribuem para a (re)afirmação desses corpora como produtos tradutórios, sob diversas 

definições. Ademais, alguns estudos da área sobre as condições de produção de traduções apontam a 

possibilidade de a proposta da OMG Shakespeare ter sido de determinação da própria editora responsável 

pela publicação e distribuição dos livros, presumivelmente na intenção de aproximar as peças 

shakespeareanas da linguagem e da realidade das práticas de comunicação entre o público-alvo 

contemporâneo.  

Palavras-chave: Tradução. William Shakespeare. Projeto de Tradução. Linguagem de Ambiente Digital. Público-

alvo. 
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RESUMO: A proposta desta comunicação e, consequentemente do presente projeto em andamento, é 

discutir a utilização dos arquivos de memórias gerados por meio do uso de programas de computador e 

ferramentas eletrônicas que auxiliam no processo de tradução, como os softwares popularmente 

conhecidos pela sigla CAT Tools. Consideraremos aqui o uso corriqueiro dessas ferramentas pelo 

tradutor e suas implicações básicas, como ganho de tempo e consistência nos textos, e também a relação 

custo-benefício do uso dessa tecnologia nos ganhos referentes aos trabalhos de tradução recebidos pelos 

profissionais, além da visibilidade decorrente dos trabalhos realizados por esses meios. Considerando 

que o uso prático dessas memórias em formatos eletrônicos já é pauta bastante comum entre os tradutores 

profissionais (haja vista, por exemplo, o aumento constante de cursos, webinars e palestras 

disponibilizados sobre esse tema), sua rentabilidade financeira e praticidade de uso são alguns dos 

aspectos que ainda precisam ser abordados com mais atenção, pois afetam diretamente uma parcela 

significante da categoria de tradutores profissionais que, não raro, é obrigada a usar tais ferramentas 

como condição para conseguir trabalhar com traduções na área técnica. Os profissionais prestadores de 

serviços de tradução técnica em agências de tradução (uma fatia expressiva dos profissionais que usam 

CAT Tools) ainda têm a sua identidade ocultada devido a essa prática profissional e trabalham com 

fragmentos de textos reaproveitados pelo uso de grandes bancos de dados de memórias de traduções já 

produzidas em diferentes épocas. Esta fragmentação na tradução técnica, que resulta de aproveitamentos 

de memórias de trabalhos anteriores, não explicita a autoria do tradutor envolvido em cada trabalho, 
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apagando a importante atuação do profissional responsável pelas traduções que alimentaram as memórias 

que são constantemente reutilizadas, explicitando a questão da invisibilidade do tradutor (VENUTI, 

1995) como coautor de cada texto traduzido. Esse apagamento é agravado em meios que lidam com 

publicações onde a autoria sequer é mencionada e os recursos de aproveitamento de tempo são 

prioridade, especialmente devido à alta demanda, grandes volumes e urgência dos prazos. Por trás desse 

processo rotineiro de empresas prestadoras de serviços de tradução, cujo objetivo principal parece ser o 

ganho de tempo e o aumento da produtividade, o profissional de tradução muitas vezes passa a atuar 

como uma máquina geradora de arquivos (DERRIDA, 2001), ficando alheio à sua condição de 

“trabalhador de linha de produção”, alheio às reflexões teóricas que perpassam todo o seu fazer tradutório 

e até alheio à importância (ou não) dessas reflexões para a prática profissional. Justamente por estarem 

envolvidos demais em seu trabalho tecnicista, muitos tradutores passam a ser tratados basicamente como 

alimentadores de arquivos, haja vista o pagamento que recebem (fragmentado por contagem de 

aproveitamento de trechos e palavras), a despeito de seu grande valor e importância, evidenciando que 

o conceito de patronagem de Lefevere está muito presente também na tradução, sendo “algo próximo 

dos poderes (pessoas, instituições) que podem fomentar ou impedir a leitura, escritura e reescritura” 

(LEFEVERE, 2007). Ou seja, o tradutor que usa hoje memórias nas condições de trabalho analisadas no 

recorte feito pelo presente estudo, não tem poder sobre o texto final que produz. Ao analisarmos a 

expansão das tecnologias de criação de arquivos em forma de memórias de tradução, fica clara a 

necessidade de ponderarmos pelo equilíbrio entre produtividade, valorização do trabalho intelectual 

desenvolvido pelo tradutor e a qualidade do texto final. A presente comunicação propõe fomentar o 

debate sobre as relações entre o trabalho de quem traduz e o uso das memórias de tradução, considerando 

as noções de arquivo e autoria, versus a produtividade e o ganho somente por trechos de tradução. Para 

a realização do presente projeto de pesquisa em andamento, pretende-se ampliar as reflexões com base 

nas crescentes bibliografias brasileira e, principalmente estrangeira, relacionadas à temática em questão, 

contrastando a visão de diversos autores e pesquisas já realizadas considerando essa prática profissional 

atual, voltada para o uso das novas tecnologias já bastante atrelado ao trabalho criativo do tradutor. 

Pretende-se considerar também questões de tradução e manipulação (HERMAN, 1985), além da 

singularidade do sujeito que traduz (FROTA, 2000), pensando o sujeito tradutor hoje, em muitos 

momentos, resumido a um mero alimentador de arquivos, como parte de uma dimensão de 

assujeitamento para além do político-ideológico e do sócio-histórico. Pelas análises até agora realizadas, 

a hipótese que se levanta como resultado parcial do trabalho é que se faz necessário ampliar o debate 

sobre o novo modus operandi da tradução técnica, bem como fomentar mais discussões entre os 

profissionais, para que a profissão não passe a ser considerada algo tecnicista e o tradutor um 

“alimentador” de arquivos. 

 

Palavras-chave: Tradução. Tecnologia. Arquivo. Memória. Ferramenta. 
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RESUMO:  Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado que pretende realizar um estudo sobre a 

tradução audiovisual (TAV) problematizando uma de suas modalidades, a audiodescrição (AD). O 

objetivo principal da pesquisa é discutir a subjetividade na AD. Nesse sentido, pretende-se também 

elaborar um roteiro de AD para o curta-metragem Eu não quero voltar sozinho (2010), de Daniel Ribeiro, 

com o auxílio de um consultor cego, como recomenda Benecke (2004). Atualmente, há uma grande 
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demanda pela produção de AD, muito em função das regulamentações de lei que preveem a 

implementação desse recurso de acessibilidade no cinema e na televisão para os próximos anos. 

Considerando-se a ampla presença de produtos audiovisuais e a importância da inclusão e acessibilidade 

de pessoas cegas e que, portanto, não têm acesso ao conteúdo visual desses materiais, a pesquisa em AD 

é de extrema relevância para que esse recurso de acessibilidade seja cada vez mais aprimorado, a fim de 

melhor atender ao público cego, e também reconhecido pela sociedade como um direito da comunidade 

cega. Franco e Araújo (2011, p. 17) definem AD como “a tradução em palavras das impressões visuais 

de um objeto, seja ele um filme, uma obra de arte, uma peça de teatro, um espetáculo de dança ou um 

evento esportivo”. Díaz-Cintas (2010, p. 174), por outro lado, explica que a AD consiste em “unidades 

de informação inseridas nos silêncios de produtos audiovisuais que têm como objetivo contextualizar a 

trama, os ambientes e os efeitos sonoros para os espectadores com deficiência visual” (tradução nossa). 

Sobre a produção dessa modalidade de TAV, observa-se que muitos manuais e cursos de AD 

recomendam a objetividade na descrição, relembrando as primeiras iniciativas de teorização da tradução 

feitas na década de 1960, que refletiam o pensamento estruturalista da época. A AD, tal como a 

conhecemos nos dias atuais, teve início nos anos 1980 nos Estados Unidos, e um dos principais manuais 

para a elaboração de roteiros de AD no país é o Standards for Audio Description and Code of 

Professional Conduct for Describers (2008). Segundo esse documento, um dos princípios básicos da AD 

é a objetividade, argumentando-se que o audiodescritor não deve realizar nenhuma interpretação, pois 

cabe ao público interpretar, por isso ele deve ser neutro e objetivo. O Guia para produções audiovisuais 

acessíveis (2016), documento brasileiro que oferece orientações para a elaboração das modalidades de 

AD, legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e janela de LIBRAS, recomenda para a AD o uso de 

adjetivos e advérbios que expressem “estados de humor e de emoções condizentes com os construtos 

universais sem valoração subjetiva por parte do audiodescritor” (2016, p. 24). Essas orientações refletem 

na recomendação de Benecke (2004) para que o roteiro de AD seja elaborado por pelo menos duas 

pessoas videntes, a fim de que seja o mais objetivo e imparcial possível. Ao mesmo tempo, autoras como 

Arrojo (1996) e Frota (2006), acreditam que “no campo da tradução, a rigor no campo mais amplo da 

linguagem, há muito já se rompeu com a crença no objetivismo” (FROTA, 2006, p. 146) e entendem que 

se abandonaram as perspectivas cientificistas que pretendiam sistematizar a tradução e, portanto, tornar 

sua prática objetiva. Contudo, diante dos exemplos acima citados, entende-se ser necessária a reflexão 

sobre a subjetividade na tradução, entendida não apenas na dimensão social do sujeito, mas também em 

sua individualidade, e sobre o próprio papel do tradutor, visto que tais recomendações refletem o ideal 

de invisibilidade do tradutor, que se julgava há muito superado. Para essa discussão, serão utilizados 

como referência os estudos de Jimenez-Hurtado (2007) e Holland (2009), realizados na Europa, e o de 

Magalhães e Praxedes Filho (2018) no Brasil, que de alguma forma discutem a subjetividade do 

audiodescritor. A metodologia adotada será a realização de uma análise comparativa entre o roteiro que 

se pretende elaborar e o roteiro já elaborado pela empresa Mil Palavras para o mesmo curta-metragem, 

a fim de identificar as principais diferenças entre eles e, a partir disso, repensar as orientações dos 

manuais de AD. Acredita-se que haverá diferenças entre as ADs, em especial na escolha dos adjetivos e 

advérbios, bem como na escolha dos elementos relevantes para a cena, pois adota-se como pressuposto 

que o ideal de objetividade e neutralidade do audiodescritor proposto pelos manuais não é possível. 

 

Palavras-chave: Tradução audiovisual. Audiodescrição. Subjetividade. 
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RESUMO: Este trabalho propõe a análise da relação autor-tradutor entre os poetas Michael O’Loughlin 
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e Mikelis Norgelis, dois autores distintos que, na verdade, não passam de uma única pessoa. Beckett, ao 

ser questionado por um jornalista francês se era inglês, deu a sua famosa resposta: au contraire. E é 

justamente essa resposta que, durante séculos, carregou o significado de o que era ser irlandês: o total 

oposto de um inglês. Era este considerado calmo e trabalhador? O irlandês se faria irritado e 

procrastinador. Era o inglês um sofisticado da cidade? O irlandês se faria um rústico do campo. Porém, 

com a queda do império britânico, acabaram-se as mazelas (ou ao menos as desculpas) da Irlanda, 

fazendo com que a resposta de Beckett deixasse de ser válida, e mais uma vez a complexidade desta ilha 

apresentou novos desafios, afinal, depois de tanto tempo se definindo como um oposto, era necessária 

uma nova visão do “eu” irlandês. Fintan O’Toole, colunista e escritor irlandês, afirma em seu livro The 

ex-isle of Erin, Images of a Global Ireland, que setenta e cinco anos após a assinatura do tratado que 

estabeleceu a Irlanda como um estado independente, não era mais possível para os irlandeses se 

definirem como um outro lado dos britânicos, afinal, após este tempo, o país não podia mais fingir que 

o que veio a se tornar não era de sua responsabilidade. A Irlanda, que por séculos se imaginou nas 

sombras de seu vizinho maior, mais rico e mais poderoso, precisou não só aprender a repensar a si mesma 

como encontrar uma nova maneira de pensar. E, após séculos levando o seu povo ao exílio, o país tornou-

se ele mesmo uma ex-ilha (do Reino Unido). Oscar Wilde, após sua temporada em Oxford, teve sua 

convicção reforçada sobre o fato de um irlandês somente descobrir a si mesmo quando no exterior, pois 

é somente através de uma máscara que ele consegue ser verdadeiro a ele mesmo. Curiosamente, 

Fernando Pessoa disse algo parecido sobre seus heterônimos em Páginas íntimas e de auto-

interpretação: “Nunca me senti tão portuguesamente eu como quando me sinto diferente de mim”. Já 

O’Loughlin, que vivera por mais de vinte anos no exterior, fez nascer um outro “eu” a partir da 

incapacidade de se adaptar à sua volta. Através de um caminho inverso, o retorno à Irlanda fez necessária 

a criação de, mais do que uma máscara, uma nova interpretação de si mesmo. Norgelis, do Norte – como 

O’Loughlin. Mikelis e Michael. Michel Norgelis, Mikelis O’Loughlin. Seus nomes, assim como suas 

histórias, se confundem e se misturam. Ao contrário de Fernando Pessoa, que se multiplica e 

individualiza a partir de diferentes sujeitos, se deslocando e se estruturando, O’Loughlin reconstruiu a si 

mesmo a partir de uma tradução – inicialmente a de seu nome, e posteriormente a de seu indivíduo. 

Como um espelho seu, as experiências e a vida de Norgelis, narradas em seus oito poemas presentes no 

livro In This Life, podem ser comparadas às de O’Loughlin. Ainda que diferentes – afinal, ambos são 

diferentes, por mais iguais que sejam, foi juntando as partes que os aspectos permitiram ao irlandês 

construir a si mesmo, estabelecendo a ordem simbólica da qual Norgelis foi feito. E foi juntando as partes 

e os aspectos de sua cultura com a de outros que o poeta irlandês Michael O’Loughlin conseguiu não só 

se reinventar como se re-identificar com o seu país natal. Para estudar o processo da criação e tradução 

de Norgelis por O’Loughlin, irlandês que viveu no leste europeu por anos e, que, em 2011, lançou o livro 

In This Life, no qual apresenta poemas de autoria de ambos, refletimos sobre a identidade nacional 

irlandesa e a influência que a tradução e a literatura tiveram sobre a formação e a independência deste 

país. Partindo de autores como Tymoczko e Venuti, e da tradução de seus poemas feitas pela mestranda, 

buscamos explicar Norgelis não como uma máscara nem como um heterônimo, mas como uma tradução 

de O’Loughlin. 
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RESUMO: A partir da apresentação dos resultados iniciais da tese em andamento cujo título efêmero é 

“Da prática à teoria: teorizando o ensino de língua portuguesa como segunda língua para discentes 

surdos”, serão demonstradas, neste trabalho, algumas reflexões acerca do processo de ensino-

aprendizagem da língua portuguesa, enfatizando-se, especificamente, como o uso das ferramentas 

digitais pode otimizar a aprendizagem dessa língua no caso dos discentes surdos. Outrora, o ensino de 

português baseava-se na concepção de língua como código. Essa concepção também tem repercutido na 

educação de surdos, pois, conforme afirma Pereira (2014, p. 146), “A adoção da concepção de língua 

como código na educação de surdos resultou no ensino sistemático e padronizado da Língua Portuguesa, 

uma vez que, diferentemente dos ouvintes, a maioria dos alunos surdos, principalmente os filhos de 

ouvintes, chega à escola sem uma língua constituída”. Ao redimensionar a língua(gem) para a noção de 

forma de interação, podem-se vislumbrar métodos não-tradicionais ou heterodoxos para o ensino da 

língua portuguesa para os surdos. Como aportes teóricos, temos utilizado as seguintes concepções 

teóricas: concepção de surdez – Quadros (1997), Strobel (2008) e Sacks (2010); ensino de segunda língua 

– Nunan (1999); educação bilíngue para surdos – Fernandes (2005), Slomski (2010), Sá (2011) e Sá e 

Sá (2015); ferramentas e tecnologias digitais – Araújo e Leffa (2016) e Dudeney, Hockly e Pegrum 

(2016). Nesta proposta de comunicação oral, objetiva-se demonstrar os resultados do mapeamento 

realizado a partir dos estudos com enfoque no ensino de português para surdos obtidos através do 

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, do indexador da SCiELO (Scientific Electronic Library 

Online) e do indexador da DOAJ (Directory of Open Access Journals). Adotando-se uma perspectiva 

quantitativa de análise, foi realizado um estudo de levantamento nos bancos de dados da CAPES, SciElo 

e DOAJ, a fim de verificar o quantitativo de estudos linguísticos com enfoque no ensino de português 

para surdos. Destes estudos, foram selecionados especificamente aqueles que abordam o uso de 

tecnologias digitais. A partir dos estudos selecionados, procedeu-se a análise qualitativa. Na perspectiva 

qualitativa, têm sido adotadas metodologias de cunho qualitativo-interpretativista para a observação e 

análise dos dados referentes às seguintes questões: a) quais têm sido as tecnologias digitais utilizadas no 

ensino do português para surdos?; b) quais estratégias e/ou técnicas têm sido adotadas pelo docente na 

utilização destas tecnologias?; c) de que forma estas tecnologias têm contribuído para a aprendizagem 

da língua portuguesa? Os resultados iniciais, os quais foram gerados a partir dos dados quantitativos e 

analisados de forma qualitativa, têm demonstrado que ainda são ínfimos os trabalhos científicos que 

abordam a questão do ensino de português associado ao uso de tecnologias. Dos trabalhos encontrados, 

os autores têm denominado estas tecnologias como: Tecnologias Assistivas (TAs) e Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs). Evidentemente, estes termos não são sinônimos. É pertinente 

salientar que os resultados deste estudo ainda encontram-se em fase de análise, porém os trabalhos já 

analisados têm demonstrado que as tecnologias digitais têm contribuído de maneira significativa para a 

aprendizagem da língua portuguesa pelos surdos. Considera-se de suma relevância este estudo partindo-

se do princípio de que a reflexão, que será o fruto da revisão da literatura pertinente e da experiência do 

pesquisador no campo da educação de surdos, sobre o ensino de língua portuguesa para surdos e o uso 

de tecnologias digitais deve ser o primeiro passo para a compreensão e constituição de propostas teórico-

metodológicas que sejam tecnologicamente contextualizadas e adequadas para o ensino do português, 

sobretudo na modalidade escrita, para os discentes surdos. Por fim, é pertinente adotar ferramentas 
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tecnológicas para o ensino da língua portuguesa para surdos, considerando que estes recursos poderão 

não apenas estimular a otimização da aprendizagem desta língua na atmosfera da sala de aula, mas 

também despertar nos surdos o interesse pela descoberta de novas maneiras de aprendizagem do 

português através da manuseio de tecnologias digitais em contextos não-formais e extraclasses. 

 

Palavras-chave: Linguística Aplicada. Educação Bilíngue. Formação de Professores. Ensino de Língua 

Portuguesa. Tecnologias Digitais.  
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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar como se dá discursivamente a construção de 

sentidos para pessoas com deficiência visual no contexto das ações de letramento em uma biblioteca 

específica para esse público. Ao identificar as práticas de letramento realizadas e compartilhadas no 

âmbito da Biblioteca Braille “Dorina Nowill”, estabeleceu-se os seguintes objetivos específicos: 

identificar como essas práticas de letramento são construídas pelos sujeitos deficientes visuais no 

ambiente da biblioteca e como interagem com tais práticas fora dela e, investigar se os atores sociais 

posicionados de acordo com sua condição de sujeitos deficientes visuais apresentam possibilidades de 

acesso a uma construção reflexiva a partir das práticas de letramento experienciadas. No que tange às 

pessoas cegas as pessoas cegas, e as pessoas com deficiência de um modo geral, algumas questões sociais 

precisam ser consideradas, como grandes obstáculos à emancipação (MARTINS, 2006). Em primeiro 

lugar observa-se que elas vivenciam duríssimas situações de desigualdade de oportunidades nas 

sociedades contemporâneas. De fato, as vozes das pessoas cegas, não se pode ter a condição de inserção 

social ou de cidadania plena e alterar essa condição é um dos mais importantes desafios sociais e políticos 

atuais. Em segundo lugar, assiste-se a um crescente facilitismo no modo como as tecnologias 

informáticas têm sido recebidas, ao ponto de hoje se poder falar no perigo de uma "desbrailização" 

(SOUZA, 2004). As potencialidades das tecnologias deveriam, ao contrário, ser colocadas ao serviço do 

braille como elementos complementares e adjuvantes, investidos em facilitar a disseminação de 

informação e do letramento e não em proclamar sua desnecessidade. Em terceiro lugar, a escola regular, 

falha demasiadas vezes em sua função de conferir os recursos humanos, materiais e culturais para que a 

criança cega se desenvolva em pleno processo educativo que tenha o domínio do braille. Em quarto 

lugar, vivemos em um mundo desigual e injusto, em que 80% das pessoas com deficiência vivem nos 

ditos países emergentes. Um mundo em que demasiadas pessoas cegas sequer sabem da existência do 

braille ou das possibilidades que lhe permitiriam aceder à leitura. Este estudo fundamenta-se teórica e 

metodologicamente na Teoria Social do Discurso (FAIRCHOUGH, 1991, 2001, 2003), que consiste em 

associar os processos do discurso às práticas sociais que materializam este discurso. Para o 

desenvolvimento l da pesquisa, utilizo pressupostos teóricos, sobre discurso, representação e poder, da 

Análise de Discurso Crítica com base nos estudos de Fairclough (2001; 2003; 2006), Chouliaraki e 

Fairclough (1999), Magalhães (2005) e pressupostos do Letramento com base nos estudos de Street (1984, 

1993, 1995), Barton e Hamilton (1998, 2000). Entre outros fatores, interessa-me a ADC por sua forma 

de conceituar o sujeito, nela o sujeito é mais que um agente do processo, é um sujeito construído e que 

constrói os processos discursivos com base em seu caráter de ator ideológico. O nosso tema, é de 

interesse dos estudos sociais e assim, como trata Fairclough (2001) um conjunto de análises linguísticas 

pode ser usado para investigar diversos temas dessa ordem. A ADC é uma ferramenta teórica e analítica 

capaz de sustentar a análise pretendida, que envolve a noção do discurso como prática social, pois o 

discurso não é neutro, que é produto de uma situação histórica- social, molda e é moldado pela sociedade. 
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Os participantes da pesquisa são os sujeitos deficientes visuais, os quais fazem parte de um grupo 

específico: aqueles que não dispõem do canal sensorial da visão, e, portanto, do acesso aos textos, aos 

bens culturais. Os processos dizem respeito ao modo como os participantes agem nos eventos sociais, 

no caso desta pesquisa, nos eventos de letramento – as circunstâncias – tempo e lugar -  definidas no 

espaço da biblioteca. Como corpus para uma análise prévia disponho de três entrevistas; sendo que se 

trata de dois grupos distintos e não apenas um, o que dificulta ainda observar a regularidade de alguma 

ocorrência. Nas duas entrevistas das pessoas com deficiência visual, percebemos a recorrência do termo 

evento(s) e seu significado para esses sujeitos. Quando foram questionadas quanto à atividade 

realizada/proporcionada pela biblioteca, qual destacariam, ambos responderam em relação aos eventos, 

momentos em que se sentem incluídos e lhes permitem a socialização. Em relação à condição de 

cegueira, aparece uma metáfora conceitual “PAROU. O tempo fechou”, é uma metáfora ontológica, pois 

mostra-se como uma forma de concretizar a experiência do sujeito que perde a visão. Momento em que 

a vida “para”, fica “parada”. Contudo, ao colocar-se em movimento por meio de determinadas práticas 

sociais, como estudar, conhecer pessoas, o sujeito com deficiência visual retoma projetos e propõe-se a 

caminhar noutra direção. 

 

Palavras-chave: Letramento. Analise de Discurso. Deficiência Visual. Biblioteca  
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RESUMO: a finalidade deste resumo consiste em apresentar uma pesquisa de doutorado em Linguística 

Aplicada que se encontra em andamento. A pesquisa possui como objetivo geral definir e analisar os 

eventos e as práticas de letramentos acadêmicos de doutorandos de uma universidade pública do estado 

de São Paulo. Para que o intuito da pesquisa seja alcançado, os seguintes objetivos específicos foram 

elencados: (i) definir quais são os eventos de letramentos acadêmicos relacionados à escrita da tese de 

cada sujeito doutorando e de que modo se constituem, (ii) definir quais são as práticas de letramentos 

acadêmicos relacionadas à escrita da tese de cada sujeito doutorando e de que modo se constituem, (iii) 

analisar as histórias dos textos da tese (em processo de escrita) de cada sujeito doutorando. A referida 

instituição é responsável por cerca de 8% de toda a produção científica do Brasil, segundo dados 

divulgados em seu website oficial, sendo considerada, ainda, um centro de formação de profissionais de 

alta qualificação. Há, atualmente, o oferecimento de vagas em 147 programas de pós-graduação stricto 

sensu nas mais variadas áreas de concentração. Por meio dos dados apresentados, fica evidente que a 

pós-graduação possui espaço privilegiado nesta universidade se comparado a outros contextos 

universitários em nosso país. Com um corpo discente numeroso e uma grande quantidade de programas, 

é fundamental investigar de que modo os eventos e as práticas de letramentos acadêmicos se constituem 

nesta universidade, espaço em que a pós-graduação se mostra tão representativa. Além disso, ainda que 

os doutorandos já tenham entrado em contato com a escrita científico-acadêmica em seus anos de 

graduação e do mestrado, novas práticas e diferentes contextos surgem no doutorado, sem mencionar o 

fato de que a produção escrita científico-acadêmica compõe um dos fatores que avaliam a qualificação 

destes pesquisadores em formação. Fica nítido, portanto, como a escrita se torna um dos filtros mais 

poderosos na instituição acadêmica. Ademais, a visão de letramento como mero domínio de um conjunto 

                                           
123 larissagparis@gmail.com (CNPq. Processo: 141101/2017-2).  

 



157 

 

ISSN 2525-8257 

Caderno de Resumos 

n.1 / 2018 

 
 

 

de competências de leitura e escrita dá base ao mito de que o aluno deve chegar pronto à universidade e, 

consequentemente, à pós-graduação. Entretanto, apresentar um bom domínio da língua não implica 

contar com um bom domínio das práticas da esfera acadêmica. Neste sentido, pode ser interessante 

pesquisar o contexto do doutorado, buscando refletir se, mesmo após alguns anos em contato com 

práticas dos letramentos acadêmicos, a produção escrita ainda revela-se como conflitante. Esta pesquisa 

assume os pressupostos teóricos dos Novos Estudos do Letramento, em que a noção de letramento passa 

a ser associada à noção de prática social (STREET, 1984). Assim, os estudiosos dos Novos Estudos do 

Letramento reconhecem a multiplicidade dos letramentos, que variam de acordo com o tempo e com o 

espaço e são constituídos pelas relações de poder. Partindo da premissa da existência de múltiplos 

letramentos, surgem os estudos sobre os letramentos acadêmicos. Lea e Street (1998), em suas pesquisas, 

chegaram à conclusão de que há três principais perspectivas relacionadas às práticas de letramentos no 

contexto acadêmico: habilidades de estudo, socialização acadêmica e letramento acadêmico. O primeiro 

modelo assume que a escrita é técnica e instrumental, o segundo parte do princípio de que o professor 

deve induzir os alunos na “cultura acadêmica” em um processo de aculturamento, enquanto o terceiro 

compreende a escrita como uma prática social situada e constituída por relações discursivas e de poder 

entre pessoas, instituições e identidades sociais. É a partir das concepções teóricas do terceiro modelo 

que pretende-se investigar a escrita das teses dos doutorandos. Em relação à metodologia, a pesquisa 

buscará investigar as práticas de letramentos acadêmicos dos doutorandos por meio da análise daquilo 

que Lillis (2008) denominou de “história do texto”. Tal conceito considera a perspectiva da etnografia 

como teorização profunda e não como método, com o intuito de romper a dicotomia entre texto e 

contexto. Assim, a ideia é unir a análise do texto de um capítulo das teses dos doutorandos a uma 

perspectiva etnográfica. Para a geração dos dados desta investigação, um doutorando de cada área da 

referida instituição (ciências biológicas e da saúde; ciências exatas e da terra; ciências humanas e artes; 

e tecnológica) será eleito como sujeito da pesquisa, totalizando quatro sujeitos e suas histórias dos textos. 

Ao longo de seis meses, os sujeitos serão convidados a realizar entrevistas mensais com a pesquisadora 

com o intuito de acompanhar a escrita de um capítulo da tese e da sua história do texto, constituindo-se, 

então, como quatro estudos de caso. Finalmente, é relevante destacar que pode ser interessante investigar 

as particularidades das práticas dos letramentos acadêmicos por meio de um acompanhamento 

etnográfico em que a escrita da tese e as interações ao redor desta escrita sejam colocadas no mesmo 

patamar, no sentido de indicar possíveis caminhos aos discentes, docentes e às instituições de Ensino 

Superior em relação à produção da escrita científico-acadêmica.  

 

Palavras-chave: Letramentos Acadêmicos. Escrita científico-acadêmica. Doutorado. Etnografia. 
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RESUMO: A consolidação da pesquisa científica no Brasil e a desmitificação do estereótipo do 

pesquisador foram alguns dos principais fatores que desencadearam o desenvolvimento do jornalismo 

científico no país, campo que foca seus esforços na divulgação de estudos e pesquisas das diversas áreas 

da ciência. Em nosso trabalho, partimos do pressuposto de que todos os textos são multimodais e de que 

caminhamos em direção à maior visualização da informação. Há mais oferta de objetos de leitura que 
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trazem mapas, tabelas, gráficos, imagens e outros recursos visuais que implicam múltiplas formas de 

significação. Segundo Gunther Kress (2010), todo texto é planejado em diversas camadas modais (texto, 

imagem, gráficos, diagramação, etc.) e a maneira como os diversos modos semióticos se apresentam 

para o leitor são resultados de escolhas feitas pelo produtor do texto, que transita entre esses modos de 

acordo com os objetivos que pretende alcançar. Consideramos o texto multimodal como um enunciado 

concreto que articula, com o mesmo grau de importância, o texto escrito e o texto imagético, gerando 

significados que se realizam por mais de um código semiótico. Esta visão multimodal está inserida em 

uma perspectiva teórica que referencia o processo de significação do discurso, envolvendo a construção 

social da linguagem e levando em conta as origens dos significados, os contextos da troca comunicativa 

e os efeitos de sentido cultural e historicamente construídos. Trata-se da Sociossemiótica (HODDGE; 

KRESS, 1988), vertente que considera que todos os signos devem ser levados em conta quando se atribui 

significado a um texto, uma vez que a comunicação ocorre dentro de um contexto social e a língua, além 

de representar as práticas sociais, influencia e transforma a realidade das pessoas. A comunicação ocorre 

dentro de um contexto social e, devido a isso, a sociossemiótica pode ser utilizada como ferramenta no 

processo de leitura visual, uma vez que se encarrega da análise dos signos na sociedade, por meio de 

estudos sobre as trocas comunicativas que ocorrem dentro de contextos específicos. Entendemos que a 

cultura interfere nas representações dos signos, que são motivados (diferentemente do que se acreditava 

na semiótica tradicional, que via o signo como arbitrário). Consideramos essa motivação importante 

quando tratamos dos signos utilizados no jornalismo científico pois, neste gênero, as escolhas feitas pelo 

produtor do texto (o jornalista) possuem um objetivo claro e bem definido: divulgar a ciência para um 

público amplo e não especialista. Ao mesmo tempo em que os resultados do avanço científico e 

tecnológico podem parecer distantes da vida cotidiana das pessoas, a sociedade é cada vez mais 

interessada nesse tipo de informação. Ser informado sobre ciência e tecnologia é essencial para o 

exercício da cidadania, quando a população passa a interferir nas decisões políticas ligadas às 

transformações realizadas pelas pesquisas de C&T (uma comunidade bem informada tem mais 

autonomia para opinar e julgar políticas e ações governamentais na esfera tecnológica). O jornalismo 

científico, descrito por Claudio Bertolli Filho como “um produto elaborado a partir de certas regras 

rotineiras do jornalismo em geral, que trata de temas complexos de ciência e tecnologia e que se 

apresenta, no plano linguístico, por uma operação que torna fluida a leitura e o entendimento do texto 

noticioso por parte de um público não especializado” (BERTOLLI, 2006), é o principal responsável por 

fazer o conhecimento ultrapassar os muros da comunidade científica. Partindo deste ponto, consideramos 

importante a observação do discurso do jornalismo científico não apenas em seu caráter textual, mas 

como um produto essencialmente multimodal que contribui para a democratização do acesso à 

informação sobre ciência, permitindo a inteligibilidade dos discursos presentes no jornalismo científico. 

Acreditamos que estudos que problematizem os processos de construção de significados nos atos de 

divulgação científica podem nos levar ao melhor entendimento do fazer-jornalístico. Uma maior 

compreensão desse fazer permitirá reflexões voltadas à melhoria dos processos da prática profissional 

jornalística. 

Palavras-chave: Multimodalidade. Sociossemiótica. Jornalismo científico. Divulgação científica. 
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RESUMO: Diante de uma geração de nativos digitais (PRENSKY, 2001), há a necessidade de inovações 

                                           
125 tacianavirginiapereira@gmail.com 

 



159 

 

ISSN 2525-8257 

Caderno de Resumos 

n.1 / 2018 

 
 

 

e de mudanças no processo de ensino e aprendizagem. Visando a esta transformação e, mediante a 

facilidade com que as crianças, entre seis a dez anos, do contexto de ensino de escola de idiomas, 

utilizam recursos digitais, surgiu a necessidade de um produto educacional que pudesse contribuir para 

a área de inglês para o público infantil em curso livre. O objetivo deste trabalho é apresentar o 

desenvolvimento de um aplicativo, com canções infantis, para auxiliar crianças de seis a dez anos no 

processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa. Por meio desta pesquisa, objetiva-se também 

identificar se a aquisição dos vocábulos das canções infantis, presentes no jogo, será coconstruída pelas 

crianças, além de aprimorar a coordenação motora, habilidades visuais e auditivas, promover o 

desenvolvimento social, afetivo e cognitivo no infante. O problema de pesquisa que esse trabalho almeja 

responder é verificar a possibilidade dessas canções infantis, aliadas à tecnologia, serem capazes de 

promover a construção de conhecimento significativo da língua alvo, ou seja, se com um material 

interativo é possível alcançar o processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa com o público 

infantil, contudo, sem a frequente assistência do professor. O trabalho pretende apoiar-se em estudos 

sobre reflexões do ensino e aprendizagem da língua estrangeira para crianças (RINALDI, 2011; 

TONELLI, 2005); fatores que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem infantil (VYGOTSKY, 

1978; GESELL, 1993); o brincar como ação para o desenvolvimento infantil e o sociointeracionismo 

(VYGOTSKY, 1998); o lúdico por meio dos jogos eletrônicos (HUIZINGA, 2000; ANDRADE, 2017); 

as canções como instrumento mediador (ROCHA, 2009; FERREIRINHA, 2014); teoria de aquisição de 

língua estrangeira proposta por (ELLIS, 1994); motivação (CALLEGARI, 2008); gamificação (LEFFA, 

2014; SCHLEMMER, 2016) a influência das tecnologias na infância: vantagens e desvantagens 

(PEREIRA; ARRAIS, 2015; LOSSO, 2010) e Gaia Abstração Game (OLIVEIRA; BARROS, 2013). As 

reflexões serão realizadas pelo método hipotético-indutivo por construir as hipóteses e indicadores a 

partir da observação do campo empírico. A pesquisa será de abordagem qualitativa por analisar o 

desenvolvimento humano e também de natureza aplicada porque pretende gerar conhecimentos para a 

aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos; quanto aos procedimentos, a pesquisa 

bibliográfica terá o foco a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por 

meios escritos e eletrônicos; ocorrerá, também, a pesquisa de campo que caracteriza-se pelas 

investigações em que, além da pesquisa bibliográfica, se realiza coleta de dados junto a pessoas. As 

reflexões, também, serão feitas por meio de um grupo focal direcionado às crianças de seis anos, alunos 

de escola de idiomas. Tal grupo será mediado pela pesquisadora e professora com o intuito de auxiliar 

na construção do conhecimento desses pequenos. O propósito da pesquisa é dar continuidade aos estudos 

iniciados no mestrado e que possam auxiliar no embasamento da produção de um material interativo já 

iniciado – uma mídia educacional- que funcione em aparelhos mobile como Tablets e Smartphones na 

Apple Store e Google Play. Um software que auxilie no ensino da língua inglesa em um jogo cooperativo 

de fases, missões e recompensas. A ideia é que o jogo aconteça em seis fases, em cada uma delas terá 

canções específicas selecionadas de acordo com o grau de dificuldade que as canções apresentarem. A 

partir dos resultados obtidos, espera-se observar, a longo prazo, se o trabalho com canções infantis, aliado 

aos dispositivos móveis, pode ser um recurso eficaz para a aquisição de uma língua estrangeira, devido 

à motivação que as crianças apresentam ao explorar esses recursos. Espera-se, ainda, verificar a 

importância da assistência do professor ou do outro par mais experiente para a construção do 

conhecimento e se os professores que atuam com o público infantil podem valer-se desta prática 

tecnológica no contexto escolar.  

Palavras-chave: Crianças. Língua inglesa. Aquisição. Canções infantis. Gamificação. 
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RESUMO: Em meio às diversas opções de recursos digitais para o ensino e aprendizagem de línguas, o 

vídeo digital tem conquistado destaque devido a sua abrangência, mobilidade e acessibilidade, sendo 

este disponibilizado inclusive de forma gratuita, em várias plataformas digitais. Segundo Moran, (1995) 

o vídeo é sensorial, visual, e pode alcançar vários sentidos, seduzindo, informando, entretendo, e 

combinando a comunicação sensorial-cinestésica com o audiovisual envolvendo emoção e razão. O 

vídeo educativo, de acordo com Mayer (2009), pode ser considerado um aprendizado multimídia, ou 

seja, aprender a partir de palavras e imagens também representadas por instruções multimídia, 

apresentações envolvendo palavras e imagens que visam estimular o aprendizado e, como afirma o autor, 

é um processo integrativo, uma vez que envolve a construção de conexões entre as porções verbal e 

pictorial, envolvendo também uma coordenação entre elas. Pesquisas sobre o processo de aprendizagem 

tem sido relacionadas ao longo dos anos à produtividade e resultados. O foco de grande parte destas 

pesquisas relacionadas ao processo de aprendizagem envolve questões mais cognitivas e conforme Elliot 

& Maier, (2006) retratam cientificamente, há uma ampla ausência de abordagens sobre a influência da 

emoção na prática educacional. Embora evidências em pesquisas sobre a emoção e neurociência afetiva 

mostraram que a emoção e a cognição são inerentemente interconectadas Crick et al. (1994), levando à 

inferência de que todo processamento de informação e cada passo do processo de aprendizagem é tanto 

emocional quanto cognitivo, ainda assim, percebemos uma lacuna entre a aprendizagem e o papel da 

emoção neste processo, todavia, sendo de extrema importância investigar o que motiva as pessoas a 

buscar vídeos em plataformas online para aprimorar diretamente ou indiretamente a língua inglesa. 

Investigar as características do design de vídeos digitais que atraem pessoas para buscar vídeos em 

plataformas online, pode contribuir para mudanças na atenção e pode ser um mecanismo para entender 

e facilitar o papel da emoção na aprendizagem, uma vez que há influência da motivação e de acordo com 

Izard (1993, p.73 apud Plass & Kaplan, 2016, p. 134) a emoção e motivação são termos intercambiáveis 

que se referem a todos os fenômenos motivacionais - emoções, impulsos e estruturas cognitivo-afetivas. 

Izard (2007, p.265 apud Plass & Kaplan, 2006, p.134) afirma que a interação dinâmica de emoção e 

cognição representa o processo envolvido na interação dinâmica de emoções, avaliações e cognição de 

alto nível e essas estruturas cognitivo-afetivas resultarão em um esquema de emoções. Esquemas de 

emoções, por sua vez, motivam a cognição e o comportamento e como Izard (2009, p.9 apud Plass & 

Kaplan, 2006, p.134) retrata, eles têm um efeito especial e poderoso na auto-regulação e na percepção, 

pensamento e ação. As emoções positivas apoiam o processamento da informação e da comunicação, 

melhoram a negociação de significado, a tomada de decisões, a resolução criativa de problemas e 

atividades cognitivas de alto nível similares (Erez et al., 2002). Segundo Weiner, (1992) a motivação é 

derivada das explicações que os alunos dão para o seu progresso na aprendizagem de uma segunda 

língua, esforços internos e externos que influenciam na aprendizagem de inglês como língua estrangeira. 

Considerando este contexto teórico, o presente estudo, de natureza exploratória e qualitativa, investiga 

através da aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas, a percepção de aprendizes de inglês 

como língua estrangeira, em relação aos aspectos afetivos motivacionais sobre o design do vídeo digital 

como recurso educativo, o reconhecimento dos aspectos inerentes ao vídeo que motivam aprendizes a 

escolher tal recurso digital para aprimorar a aprendizagem da língua, tendo como participantes nesta 

investigação, alunos de níveis intermediários do curso de inglês extracurricular da UFSC. Este estudo 

aborda os aspectos teóricos relacionados ao uso de vídeo na caracterização de sua constituição para 

ensino e aprendizagem de línguas, a influência das cores, a relevância de um narrador e/ou um texto 

apresentado no vídeo, a utilização do canal duplo auditivo e visual, as características inerentes ao vídeo 

e a contribuição do design afetivo deste recurso. Através deste tema relevante na área de aquisição de 

inglês como língua estrangeira, busca-se investigar o recurso digital vídeo no processo de aprendizagem 

de inglês como língua estrangeira, e compreender as características do design de vídeos que os tornam 
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atraentes como recurso para fins educacionais. 

Palavras-chave: Inglês. Língua Estrangeira. Vídeo Digital. Design Afetivo. Motivação 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sócio situado sobre a leitura em inglês 

como língua estrangeira (LE) no Projeto Pixel. O Projeto Pixel é o segmento de educação do Colégio de 

Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CAp UFRGS) que se ocupa dos Anos Finais 

do Ensino Fundamental, ou seja, do oitavo e do nono anos da educação básica. Esse segmento do CAp 

UFRGS tem essa denominação há menos de dez anos, portanto, esse fato acarreta o processo de 

construção de identidades na comunidade escolar. A justificativa inicial dessa investigação está embasada 

na necessidade de estudos nessa conjuntura educacional, quanto à leitura em inglês como língua 

estrangeira, bem como da inquietação desta pesquisadora como professora de inglês como língua 

estrangeira na Educação Básica. Entenda-se a leitura na perspectiva de um processo complexo, 

fortemente arraigado ao social e, em prol da aprendizagem, com negociações de sentido. Para isso, os 

alunos se utilizam de estratégias de leitura para construir o significado dos textos vivenciados nesse 

processo de aprendizagem. A tese em desenvolvimento busca responder: como os alunos-participantes 

de LE inglês do Projeto Pixel (8º e 9º anos do EF do CAp UFRGS) utilizam estratégias de leitura para a 

resolução de problemas e a construção de significado nos textos apresentados na pesquisa? O primeiro 

objetivo específico deste estudo empírico, é o de mapear qual seria o limiar linguístico, um nível mínimo 

de proficiência em língua inglesa, dos participantes para evidenciar uma compreensão leitora em LE 

inglês. O segundo objetivo, se propõe a mapear quais estratégias de leitura em língua inglesa são 

empregadas para a compreensão de textos por esses participantes. O terceiro objetivo pretende mapear 

quais estratégias de leitura em língua portuguesa como língua materna (L1) são empregadas para a 

compreensão de textos. A compreensão de textos é, aqui, percebida como construção de significado a 

partir do texto. O referencial teórico neste estudo é sobre limiar linguístico/ linguistic threshold  

(ALDERSON, 1984, BERNHARDT; KAMIL,1995, BRUFOUT 2014), leitura em língua materna 

como processo de letramento (SOARES 2017), procedimentos e estratégias de leitura (KATO, 1990, 

KOCH, 2014) na perspectiva sociocultural (HALL, 2013, VIGOTSKI, 2003, 2008) quanto à leitura em 

inglês. Trata-se de um estudo quantitativo e qualitativo, para isso abrange metodologias que se utilizam 

de instrumentos de pesquisa específicos para esses fins. Dentre os instrumentos de pesquisa constam: 

dois questionários mistos, um de pré-leitura e outro pós-testes de leitura. Esses questionários incluem 

perguntas quanto às estratégias de leitura empregadas em LE inglês e em português como L1. Além 

disso, os questionários apresentam perguntas abertas relativas ao ponto de vista êmico dos participantes, 

ou seja, indagam como os alunos-participantes se sentem quanto à pesquisa e quais considerações tecem 

sobre a realização das etapas da pesquisa. E, ainda, de sua relevância ou irrelevância no contexto 

educacional em questão (GEERTZ, 2008). Quanto aos testes de compreensão leitora em inglês 

utilizados no oitavo e no nono anos, respectivamente, têm-se três testes de proficiência de leitura em 

inglês para cada ano investigado. A metodologia de análise dos dados qualitativos, ocorre por meio de 

protocolos verbais retrospectivos (ERICSSON, 2006). Esses protocolos verbais também conhecidos 

como protocolos tardios em virtude do fato de que essas interações entre o participante e o pesquisador 

ocorre após a realização dos testes. Nesse caso, trata-se dos testes um e três em cada ano escolar do 

Projeto Pixel. Os dados parciais apontam para estratégias de leitura como a utilização de conhecimento 

prévio tanto linguístico como cultural. Além disso sinalizam a utilização da preditibilidade no contexto e 

de pistas textuais, por exemplo, para resolver desafios e subsidiar a construção de sentido. A percepção 
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de que os procedimentos de pesquisa foram trabalhosos para os participantes é constatada, bem como a 

relevância da pesquisa para a área de conhecimentos na qual está inserida. Este estudo pretende contribuir 

para o desenvolvimento da leitura em inglês nesse âmbito escolar.     

Palavras-Chave: leitura em inglês. Limiar linguístico. Letramento. Estratégias de leitura. Estudo sócio 

situado no projeto pixel. 
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RESUMO: O estabelecimento das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, em 2012, 

e a implementação do Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), em 2015, 

promoveram mudanças no conteúdo tratado nas salas de aula brasileiras. Além da inserção dos temas 

transversais nas disciplinas ministradas na rede pública, que tratam da ética e da pluralidade cultural e 

sexual, entre outros assuntos, tais medidas determinam a confecção de ferramentas didáticas em defesa 

dos direitos humanos, no âmbito da educação para a diversidade. Com a sanção da Lei nº 13.663/18, em 

maio de 2018, tanto as diretrizes educacionais quanto o programa são reiterados, que tornavam 

obrigatórias as iniciativas de prevenção e combate à intimidação sistemática e são complementados pela 

nova legislação. Em vista disso, é necessário falar sobre bullying para além da preocupação de 

quantificar os assédios e dividir um universo de jovens entrevistados em categorias, afinal, a violência 

escolar afeta não somente os índices de educação, nos termos do que as instituições de ensino básico e 

os órgãos regulatórios consideram como boa performance de aprendizagem, mas também a saúde mental 

de crianças e adolescentes. Assim, é preciso observar os efeitos de sentido mobilizados na construção de 

enunciados nos materiais produzidos em resposta às referidas normas de ensino, de modo a compreender 

como as agressões são representadas e como os envolvidos nelas são estereotipados diante do público-

alvo, de estudantes do Ensino Fundamental 1. À luz da teoria discursivo-desconstrutiva, pensada por 

Maria José Coracini nas proximidades e dissidências de Michel Foucault (com sua teoria do poder e 

história da sexualidade), Jacques Derrida (que redireciona os estudos da linguagem para a escrit[ur]a, 

em lugar da fala), Sigmund Freud (o precursor da teoria do inconsciente) e Jacques Lacan (que postula 

a importância da linguagem na formação dos sujeitos, além de repensar o elo entre significante e 

significado posto pela linguística saussureana), faremos uma análise de dois jogos infantis: um é a 

cartilha Chega de Bullying, produzida pelo canal televisivo pago Cartoon Network, em parceria com a 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a Plan International e a Organização dos Estados Ibero-

americanos (OEI); o outro é o Jogo da Igualdade e das Diferenças, desenvolvido pela organização não 

governamental Rede de Cidadania Mateus Afonso Medeiros (Recimam) e pela Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP). A escolha dos paradidáticos componentes do corpus se deve ao interesse pelo uso 

frequente da brincadeira como método de facilitação dos processos de ensino e aprendizagem (evidente 

na expressão “aprender brincando”), ao envolvimento estatal na criação das atividades (como o do 

governo estadual paulistano e da universidade estadual mineira), à amplitude das iniciativas em voga e 

à facilidade de acesso às publicações (a cartilha, cujos exercícios devem ser elaborados sob a supervisão 

do educador e discutidos posteriormente, e o jogo de tabuleiro, também aplicado pelo professor durante 

as aulas). Ademais, ambos são gratuitos e estão disponíveis online. Desse modo, partindo do pressuposto 
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de que as brincadeiras relacionam-se a traços culturais das sociedades nas quais se inscrevem, 

trabalhamos com a hipótese de que as atividades lúdicas em questão, apesar de visarem à pluralidade, 

recorrem ao pensamento dicotômico, homogeneizando e apagando as singularidades dos sujeitos 

representados. Nosso objetivo geral é contribuir com os estudos sobre linguagem, sujeito e identidade, e 

nossos objetivos específicos são: (i) discutir a forma que a concepção de educação para a diversidade 

influencia a elaboração de recursos utilizados como apoio aos livros didáticos obrigatórios em 

cumprimento às diretrizes nacionais, (ii) verificar como as brincadeiras se fundam em representações 

sociais para a constituição identitária e (iii) refletir sobre os discursos que baseiam a chamada “cultura 

da paz”, termo empregado pelo poder público no documento oficial da Lei nº 13.663/18, de prevenção e 

combate ao bullying. 

 

Palavras-chave: Bullying. Educação em direitos humanos. Teoria discursivo-desconstrutiva. 

Desconstrução. Psicanálise. 
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RESUMO: Apresentaremos neste trabalho os resultados parciais de uma investigação científica que está 

sendo desenvolvida em nível de mestrado "Identidade e Agência de estudantes negras em contextos de 

Letramentos Acadêmicos" e que tem por foco as práticas de letramentos acadêmicos de jovens 

universitárias negras que atuam no coletivo Núcleo de Consciência Negra da Universidade Estadual de 

Campinas. Partimos da necessidade de estudar, no contexto brasileiro, o letramento de estudantes do 

ensino superior, investigando como jovens negras atuam política e estrategicamente no contexto da 

academia, tentando entender também como se dá o processo de escolarização de jovens negras e sua 

entrada e permanência na universidade e em que medida as identidades dessas estudantes são formadas 

e conformadas nas e pelas práticas e eventos de letramentos de que fazem parte. Os objetivos da pesquisa 

são investigar, portanto, (i) em que práticas de letramento as estudantes negras da Unicamp estão 

inseridas, de forma a delinear como se configuram essas práticas na visão dessas alunas; (ii) entrever sob 

quais aspectos os letramentos adquiridos em diversas práticas socioculturais do passado foram e 

continuam sendo uma forma dessas alunas se posicionarem e agirem no contexto acadêmico, 

ressignificando sua identidade. Para levar a cabo a proposta, adotou-se como metodologia o estudo de 

caso aliado a perspectivas etnográficas dos estudos dos letramentos. Foram realizadas entrevistas 

individuais, como forma de fazer uma história de letramento, e uma entrevista em grupo focal, tentando 

entender que sentidos as participantes da pesquisa dão às práticas de letramentos em que estão inseridas 

na universidade. Para geração de dados, também foi solicitado às estudantes cópias digitais de textos 

que tenham escrito no âmbito das práticas institucionais de que o coletivo estudantil a que pertencem é 

parte. Situamos esta pesquisa no paradigma que a Linguística Aplicada vem adotando dos Estudos do 

Letramento, que pretendem dar um outro olhar a como o letramento se encontra situado nas práticas 

socioculturais dos grupos humanos.  Dentro dessa perspectiva, tenta-se revelar novos matizes das 

práticas sociais de uso da escrita que antes se encontravam "ocultos” e que puderam ser analisados e 

debatidos fora do lugar comum antes culturalmente institucionalizado que via o letramento como um 

conjunto de habilidades psicológicas superiores ou como textos a serem analisados. Dessa forma, os 

letramentos estão presentes nas interações entre as pessoas (BARTON e HAMILTON, 2012) e, portanto, 

não são neutros, são cultural e politicamente orientados. Partindo desse olhar, as análises dos textos 
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estarão ligadas diretamente aos estudos dos grupos focais e aos contextos situados em que circulam esses 

textos, ocorrendo então um giro epistemológico que vê a escrita entremeada em relações de identidade, 

uma vez que “as práticas de uso da escrita implicam processos de construção identitária, que ocorrem na 

vivência de modelos culturais de ação no mundo com e a partir da escrita" (SOUZA e SITO, 2009, p. 

37) e de relações de poder, pois esses mesmos processos “são construídos em meio a estruturas de poder 

e sobre eles incidem os valores, desiguais, do jogo social no qual estamos inseridos […], disputando 

espaços e legitimidade também pelo uso da linguagem” (op. Cit.). Nesta pesquisa são articulados os 

conceitos de identidade e agência ao de práticas de letramentos, já que ao olhar as práticas de letramentos 

buscamos ver nelas a atuação e o posicionamento identitário das participantes da pesquisa. O conceito 

de identidade é tomado, seguindo a concepção de Ivanic (1998), como uma categoria analítica que 

possibilita mostrar a fluidez e complexidade de processos de identificação pelos quais os indivíduos 

passam e é tomado como um aglutinador dos processos múltiplos, complexos e fluidos de identificação 

das pessoas nos grupos de que fazem parte, nas interações em se engajam. Também segundo Ivanic 

(1998) existe relação entre a imagem que as pessoas fazem de si (aquilo que pensam de si mesmas) e a 

ideia de que as identidades são construídas nos e pelos contextos socioculturais, estando o processo de 

identificação atrelado não apenas às estruturas sociais (socioconstrucionismo), mas a fatores individuais 

e cotidianos (sociointeracionismo). Usamos o conceito de agência como elaborado por Ahearn (2001, p. 

13) a partir da revisão de Karp (1986) do conceito, que seria definida como "[pessoas engajadas] no 

exercício do poder no sentido da capacidade de provocar efeitos e (re)constituir o mundo”.  Tal conceito 

é atrelado a uma concepção específica de linguagem, que é o de linguagem como ação social, retirada 

dos estudos antropológicos sobre a linguagem. Nestes estudos também entende-se os significados como 

co-construídos pelos participantes das interações sociais e, dessa forma, construindo também a realidade 

social. Os resultados preliminares apontam para uma tentativa de transformação das práticas 

institucionais no contexto acadêmico por meio de participação ativa em alguns eventos em que as 

participantes possam ter participação efetiva. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo refletir sobre os termos refugiado e deslocado interno, 

conforme propõe o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR ou UNHCR, em 

sua sigla em inglês), contrastando-os com os termos refugiado externo e refugiado interno, conforme 

propomos em nossa tese de doutorado (que está em seu primeiro ano de desenvolvimento). A justificativa 

deste trabalho é a de que, considerando a crise diaspórica que temos acompanhando globalmente, 

questionamentos acerca da terminologia que abarca os grupos de sujeitos refugiados podem endossar 

discussões (que se mostram cada vez mais urgentes) e investigações sobre os sujeitos que estão vivendo 

(n)essas situações, principalmente considerando o papel fundamental da linguagem na constituição de 

suas representações identitárias – que iremos investigar em nossa tese, conforme contextualizaremos 

mais adiante. Nossa perspectiva teórica é discursivo-desconstrutiva, conforme proposta por Coracini 

(2007), inserida na grande área de análise do discurso, embasando-se nos pensamentos de Michel 

Foucault, Jacques Derrida e Jacques Lacan. Assim, levando em consideração os termos propostos pela 

ACNUR (refugiados e deslocados internos), amplamente utilizados em âmbitos legais e humanitários, 

atentamo-nos ao fato de que os dois grupos estão em condições que violam os direitos humanos e de que 

a diferença mais significativa, ao nosso ver, entre eles é que os primeiros (refugiados) cruzaram a 
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fronteira de seu país de origem (tendo direito à proteção internacional) e os segundos (deslocados 

internos) permaneceram dentro do mesmo território nacional. Entretanto, o que se mostra produtivo, 

neste momento, para nossa tese de doutorado é o deslocamento forçado – por fatores que ameaçam a 

vida e a liberdade dos sujeitos (incluindo aqueles afetados por desastres naturais) – comum aos dois 

grupos. Destacamos, nesse sentido, que há algumas controvérsias na literatura quanto ao termo 

refugiado, pois, enquanto a ACNUR considera que desastres naturais só seriam provocadores de 

deslocamento interno, há situações em que é necessário deixar seu país devido a essas mesmas condições 

– o que configuraria o sujeito como refugiado, mesmo que motivado por questões que o subsumiriam ao 

outro grupo. Por isso, julgamos haver algumas ressalvas a serem feitas à terminologia, tendo como 

exemplo o Haiti, que há mais de 20 anos vem sofrendo diversos desastres naturais que colocam em jogo 

a possibilidade de seus cidadãos viverem em condições mínimas de subsistência, precisando, muitas 

vezes, pedir asilo em outras localidades. Logo, apesar de a terminologia oferecer limites claros que 

excluiriam os haitianos do grupo refugiados, as crises humanitárias parecem desestabilizar as tentativas 

de logicizar parâmetros quanto à procura de auxílio por seres humanos. Destarte, em nossa tese, 

intentamos utilizar os termos refugiados internos e refugiados externos para nos referirmos a pessoas 

que forçosamente se deslocam, pois a nomeação refugiado traz à baila o sentido de necessidade de 

proteção e de perda de seu lugar de origem. Metodologicamente, pretendemos apresentar uma análise 

das discussões feitas pelos principais órgãos envolvidos no auxílio a refugiados, assim como da 

Declaração Internacional dos Direitos Humanos, entre outros textos legais e teóricos que possam 

embasar nossa argumentação, visando refletir sobre os limites da terminologia supracitada. O trabalho 

aqui proposto é o primeiro desdobramento de nossa tese de doutorado (iniciada em 2018), em que temos 

como objetivo analisar dizeres de migrantes que passaram por situação de deslocamento forçado – dentro 

e fora de seus países de origem – a fim de refletir sobre o que entendem por “refugiado”, como se dão 

suas representações identitárias e como/se ocorrem processos de luto (FREUD, [1917] 1996, pp. 249-

250) da pátria. A hipótese assumida é a de que, mesmo que haja especificidades nas vivências, nos 

deslocamentos e na forma de se fazer ou não o luto da pátria, há regularidades nos dizeres de sujeitos 

considerados refugiados quanto às representações de si, ainda que em diferentes línguas-culturas. 

Metodologicamente, em nossa tese, propomos a produção do corpus a partir de entrevistas 

semiestruturadas a serem feitas com refugiados internos e externos.  
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RESUMO: Com uma história de mais de 500 anos em Timor-Leste, a língua portuguesa esteve presente no 

país até o ano de 1975, quando houve a invasão pela Indonésia e a obrigatoriedade do uso do bahasa 

indonésia, juntamente com a proibição do uso do português. Após 24 anos de luta e resistência contra a 

violenta presença da Indonésia em território timorense, vislumbrou-se um novo cenário político, 

marcado pelo processo de independência e afirmação identitária. Nesse contexto, a opção pelo português 

como uma das línguas oficiais do país originou, dentre outras consequências, a urgência da 

(re)introdução dessa língua no sistema educacional timorense. A efetivação de tal medida de política de 

língua requereu e requer ainda informação/formação de seus agentes, dada a importância desses sujeitos 
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na efetiva implementação do português em um contexto multilíngue em que essa língua não é língua 

materna da maioria dos timorenses, salvo raras exceções. Dentre as dificuldades enfrentadas pelos 

docentes timorenses na realização da prática pedagógica com a língua portuguesa, o ensino da escrita 

tem destaque. Por conta disso, propomos, neste trabalho, uma investigação sobre o ensino dessa prática 

de linguagem em Timor-leste preconizado por professores timorenses graduandos e graduados do Curso de 

Formação de Professores da Universidade Nacional de Timor Lorosa’e (UNTL) nas escolas do país. O aparato 

teórico utilizado compreende a linguagem em uma perspectiva interacionista/dialógica (BAKHTIN, 

2011). Nesse entendimento, as possibilidades de sentido refletidas e refratadas no signo linguístico não 

se esgotam em seu material verbal, estendem-se ao contexto extraverbal de produção dos enunciados – 

pressuposto que amplia a complexidade do ensino em/de uma língua não materna (BAKHTIN 

[VOLOCHÍNOV]; 2010). Nas escolas em Timor-Leste transbordam identidades plurilíngues colocadas 

em diálogo na prática pedagógica. Essas relações dialógicas são impregnadas dos sentidos que se lhes 

atribuem na dimensão do pequeno tempo, no espaço da escola, e também no diálogo com discursos e 

valorações provenientes de outras esferas da sociedade que refletem e influenciam, sobremaneira, as 

práticas que ocorrem nesse espaço. No centro desse confronto de vozes está o professor, sujeito a quem 

cabe, na realização do ato pedagógico, orquestrar essas vozes. Levando em conta a centralidade do 

professor nesse processo, os objetos de análise escolhidos nesta investigação foram: (i) a relação desses 

sujeitos com a modalidade escrita da língua portuguesa; (ii) a formação para a docência da escrita no 

Curso de Formação de Professores da UNTL; (iii) as enunciações acerca da docência da escrita em contexto 

escolar; (iv) as interações ocorridas no curso de extensão “Ensinando a escrever” (por nós ministrado em 

julho de 2017) e; (iv) as orientações curriculares para o ensino da escrita em língua portuguesa no ensino 

básico de Timor-Leste. A partir desses objetos de análise, pretendemos discutir, de maneira mais geral, 

como os professores integrantes desta pesquisa se apropriam dos saberes – experienciais, teóricos e 

prescritivos – na construção da docência da escrita em língua portuguesa e como se configuram as 

atividades que eles propõem para o trabalho com essa prática na escola. A metodologia de pesquisa é de 

abordagem sócio-histórica e orienta-se pela teoria do dialogismo desenvolvida por Bakhtin e seu Círculo. 

Os dados foram gerados na modalidade escrita (por meio de instrumento de questionário e registros 

escritos produzidos durante o curso de extensão) e na modalidade oral (entrevistas semiestruturadas, 

posteriormente transcritas). A análise será realizada tendo como base as discussões teóricas acerca dos 

conceitos de linguagem, formação docente e ensino da escrita em língua portuguesa em contextos em 

que essa língua não é língua materna para os sujeitos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. 

Além disso, para a análise dos enunciados orais e escritos, adotamos a concepção dialógica de linguagem 

(BAKHTIN, 2010, 2011; BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2010) que nos auxiliará na compreensão dos 

enunciados dos professores sobre suas atividades didáticas com a escrita em LP em sala de aula.  
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RESUMO: Ao considerar as relações estabelecidas pelo indivíduo com o mundo ao seu redor como 

essenciais para o seu desenvolvimento cognitivo, a Teoria Histórico-Cultural ressalta o papel da 

interação social nesse processo, destacando a linguagem humana como a ferramenta principal que 

medeia tais relações (VYGOTSKY, 1987). Portanto, as relações do indivíduo com o mundo não ocorrem 

de maneira direta, sendo mediadas por ferramentas físicas e psicológicas que são compartilhadas com o 
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indivíduo por pares mais experientes através da interação social. Em se tratando de formação de 

professores, Johnson (2009) vai ao encontro da teoria vygotskiana ao afirmar que as atividades 

específicas nas quais os professores se engajam promovem seu desenvolvimento profissional, sendo 

essencial proporcionar aos mesmos momentos nos quais eles possam revisitar suas práticas, externalizá-

las e consequentemente (res)significá-las. Nesse processo, o papel de um par mais experiente é o de 

mediar o professor durante tais momentos de (res)significação pedagógica ao indagá-lo sobre sua 

atividade profissional, ajudá-lo a entender conceitos que permeiam sua prática e ainda introduzir novas 

ferramentas psicológicas que possam vir a contribuir para um melhor entendimento da sua profissão. Em 

se tratando de professores com pouca experiência, pode-se tornar problemático saber o que fazer em sala 

de aula, visto que a profissão depende de uma variedade de aspectos. Além disso, tais professores 

normalmente se deparam com livros didáticos e manuais do professor que não condizem com suas 

expectativas e/ou com as necessidades de seus alunos, levando-os a adaptar tais materiais e/ou utilizar 

outros recursos em suas aulas. Porém, o motivo de tais mudanças e suas implicações pedagógicas muitas 

vezes podem não ser claros para os professores. Nesse cenário, ajudá-los a externalizar suas decisões em 

relação a tais mudanças pode levá-los a revisitar suas práticas, pensar criticamente sobre elas e 

(res)significá-las, possivelmente promovendo um melhor entendimento de sua atividade profissional. 

Dito isso, o objetivo do presente estudo é o de investigar a influência da mediação entre professor e 

contexto de sala de aula e professor e um par mais experiente na prática de dois professores de inglês 

como língua estrangeira, em relação ao uso do livro-texto e do manual do professor utilizados pelos 

professores no curso extracurricular no qual ensinam. Para tanto, cada professor teve suas aulas 

observadas – uma vez por semana – durante um semestre letivo. Durante as observações, o pesquisador 

teve como enfoque a maneira com a qual os professores apresentaram as atividades trazidas pelo livro-

texto, comparando as sugestões do manual do professor com o que os professores fizeram em sala de 

aula. Após cada observação, uma entrevista foi conduzida com cada professor, na qual o pesquisador o 

indagava sobre as adaptações feitas às sugestões do manual e sobre as atividades trazidas pelos 

professores que não estavam no livro-texto, possibilitando aos professores externalizar suas decisões e 

melhor compreendê-las. Conforme as respostas dos participantes, o pesquisador os mediava em direção 

a um melhor entendimento dos conceitos que permeavam suas práticas. Além disso, os professores 

responderam a um questionário ao início e ao final das observações. O questionário visava desvelar as 

percepções dos professores em relação à profissão e ao uso do livro-texto e do manual do professor. O 

questionário foi aplicado ao início e ao final das observações como forma de detectar possíveis mudanças 

nas percepções dos professores que reverberassem as interações com o pesquisador nas entrevistas feitas 

ao longo do semestre. Os resultados preliminares indicam que ambos os participantes mudaram aspectos 

de sua prática e a maneira com a qual a conceitualizam, especialmente no que diz respeito à 

contextualização de atividades e à explicação dos conteúdos gramaticais presentes no livro, reverberando 

as discussões entre os participantes e o pesquisador durante as entrevistas. Esses resultados salientam a 

importância de promover momentos nos quais professores possam externalizar e discutir suas práticas 

com pares mais experientes, bem como a importância da mediação por tais pares para a promoção do 

desenvolvimento profissional de professores.   
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RESUMO: O presente trabalho parte da perspectiva discursivo-desconstrutivista de viés psicanalítico 

para problematizar as representações de professores brasileiros de japonês por meio de análise de 

materialidade linguística colhidas por meio de entrevistas orais. Quando se pensa em professor de 

japonês, no contexto brasileiro, é razoável evocar um imaginário social de uma pessoa que possua algum 

traço familiar de descendência japonesa e que, portanto, possa corresponder à nossa expectativa em 

relação à escolha daquela língua para formação universitária e, posteriormente, inserção no carreira 

docente. Contudo, aqueles que ingressam na licenciatura em japonês nem sempre possuem descendência 

nipônica, sendo que os descendentes, no contexto investigado – universidade pública do Distrito Federal 

– são a minoria quantitativa de professores de japonês em formação. Atualmente, os cursos de graduação 

superior direcionados para a língua japonesa são ofertados em oito universidades públicas brasileiras, 

compondo um quadro amplo de pessoas envolvidas, sendo que nem todos possuem o traço familiar como 

um elemento que vem de encontro a esse imaginário social de que para aprender o japonês seria 

necessário ser descendente. À vista disso, como compreender esse sujeito que, sem uma relação esperada 

com a língua-cultura, almeja não somente aprender, como também tornar-se professor dela? Quando nos 

deparamos com o contexto de pesquisa investigado, identificamos que muitos dos alunos ingressantes 

na licenciatura em japonês entram no curso desconhecendo a língua-cultura que terão habilitação para 

ensinar, imprimindo um efeito de que será no espaço da universidade o local de não somente formar-se 

professor de japonês, mas antes de tudo, de aprender essa língua-cultura. Acreditamos haver fatores 

outros que movem os sujeitos a estarem nesse contato-confronto com a língua japonesa, possivelmente 

uma tentativa de gozar como gozam os outros (PRASSE, 1997), portanto de experienciar um gozo novo. 

Todo esse contexto é nosso pano de fundo de investigação para problematizar questões que sempre 

incidem e insistem e que, portanto, demandam um olhar investigativo por uma perspectiva diferente da 

comumente adotada. Tais questionamentos visam produzir deslocamentos nas maneiras como os 

professores de língua japonesa em formação são representados, bem como em que discursividades se 

inscrevem, a partir da exploração de um contexto de pesquisa pouco explorado dentro da Linguística 

Aplicada no Brasil. Destacamos esse viés no intuito de rastrear nos dizeres dos participantes indícios de 

suas constituições identitárias durante o processo de formação de professor de japonês, assim como 

possíveis efeitos que as representações sobre a língua japonesa podem ter em suas identidades. 

Acreditamos que essa problematização se mostra bastante relevante dentro do espectro de ser-estar entre 

línguas-culturas, trazendo à baila elementos pouco explorados no eixo da língua-cultura japonesa no 

Brasil, como relações de poder/saber, imaginário social e o desejo – entendido pelo viés psicanalítico – 

de apre(e)nder essa língua-cultura do outro.  Sendo assim, cumpre-nos problematizar a constituição 

subjetiva desse professor de japonês, tendo o traço familiar de descendência japonesa como um elemento 

a mais a ser observado nessa investigação. Entendemos como relevante essa questão da descendência, 

considerando seu suposto funcionamento como objeto – em termos freudianos –, portanto, uma 

representação inconsciente do outro e que inscreve no sujeito a noção de identificação (FREUD, 2011 

[1923]) NASIO, 2012 [1997]). Com efeito, o traço familiar de descendência parece ser importante, na 

medida em que, no imaginário social, aos descendentes de japoneses – nikkeis – é pressuposto que 

dominem a língua que seus olhos anunciam filiação; ao passo que para os não-nikkeis, muitas vezes a 

relação é de estranhamento social e constante questionamento do porquê decidiram estudar japonês, 

imprimindo um efeito de sentido que aos não-nikkeis não fosse esperado ou autorizado aprenderem 

aquela língua-cultura, menos ainda se formarem professores dela. Pelo exposto, assumimos como 

condição de produção um recorte histórico-social da contemporaneidade, no qual o sujeito se vê às voltas 

com o constante contato-confronto com línguas-culturas, cujos efeitos ressoam em suas constituições 
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identitárias, em especial naqueles que estão em processo de formação de professores de línguas 

estrangeiras. Pensando pelo viés da língua japonesa, para os nikkeis, o contato remonta uma memória 

social que pressupõe que eles devam falar a língua de seus antepassados; ao passo que para os não-

nikkeis, acercar-se do japonês seria ir ao encontro do que lhes seria permitido, sendo a inexistência do 

traço familiar o disparador de um estranhamento em relação ao interesse daqueles pela língua-cultura. 

Dessa forma, pressupomos que as representações sobre a língua japonesa são basilares para a 

constituição identitária de professores de japonês em formação. Com efeito, dado o imaginário social 

que se tem sobre a língua-cultura japonesa no Brasil, o traço familiar aparentemente se mostraria como 

um elemento explicativo que pressupõe o conhecimento do nikkei e afasta o não-nikkei da língua 

japonesa.   

Palavras-chave: Ensino de japonês. Psicanálise. Identidade. Identificação. 

PLE & Celpe-Bras 
Revisitando o construto de proficiência oral do exame Celpe-Bras  

 

Maria Gabriela Silva Pileggi133 

Universidade Estadual de Campinas 

Profa. Dra. Matilde Virgínia Ricardi Scaramucci 

Linguagem e Educação 

 Linguagens e outros temas relacionados à Educação 

 

RESUMO: O Certificado de Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) é dividido em duas 

partes: Escrita e Oral. O presente trabalho concentra-se na Parte Oral do exame. Nessa etapa o 

participante interage com um avaliador-interlocutor sobre assuntos variados apresentados através dos 

elementos provocadores, que são pequenos textos e imagens de temas variados que circulam na imprensa 

escrita brasileira; durante os aproximadamente 20 minutos de interação face a face o participante é 

avaliado pelo avaliador-interlocutor e pelo avaliador-observador. A interação é guiada pelo Roteiro de 

Interação Face a Face, produzido pelos elaboradores do exame, no qual são indicadas uma série de 

perguntas sobre cada elemento provocador, o avaliador-interlocutor deve seguir esse roteiro durante a 

interação, mas tem a liberdade para modificar, acrescentar ou suprimir alguma pergunta, simulando, 

assim, uma conversa realista em língua portuguesa De acordo com o Guia do Participante do exame, 

espera-se que o participante seja capaz de conversar em língua portuguesa de forma a soar o mais natural 

possível, sendo capaz, ainda, de compreender a fala do avaliador-interlocutor, bem como as ideias 

presentes nos textos verbais e não verbais dos elementos provadores (BRASIL, 2013). Sendo essa uma 

das únicas informações apresentadas aos participantes de como eles serão avaliados na Parte Oral, 

percebe-se uma falta de clareza no construto de proficiência oral do exame, entende-se por construto 

denominações construídas que visam referenciar o teste teoricamente. Definir, teoricamente, o que um 

teste avalia é papel dos elaboradores, aplicadores/ avaliadores e usuários dos resultados do teste. No 

entanto, todas essas definições se ancoram no que é divulgado, principalmente, pelos documentos oficiais 

de um teste. Considerando que o objetivo do teste deve conduzir para a definição do seu construto e que 

esse construto deve ser útil para o propósito do teste (FULCHER, 2014), a falta de clareza sobre o 

construto de proficiência oral do exame Celpe-Bras constitui o problema desta pesquisa. Dessa forma, o 

objetivo principal deste trabalho é tentar definir o construto de proficiência oral avaliado no exame. A 

seguir, os objetivos específicos são: entender como os elementos provocadores e o Roteiro de Interação 

Face a Face contribuem para a operacionalização desse construto e analisar a produção oral dos 

participantes a fim de verificar se essa produção reflete o construto do exame. Para cumprir tais objetivos, 

analisam-se os documentos oficiais do exame, os instrumentos de avaliação (elementos provocadores, 

Roteiro de Interação Face a Face e grade) e a produção dos participantes das edições 2017/1 e 2016/2 

que fizeram o exame em um Posto Aplicador no Brasil. A abordagem metodológica deste trabalho é a 

qualitativa interpretativista, na abordagem qualitativa o pesquisador coloca questões que vão surgindo e 
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sendo discutidas ao longo do processo de investigação (SUASSUNA, 2008),  as hipóteses, assim, servem 

de base para serem confrontadas com a realidade estudada. A coleta de dados foi feita através de análise 

documental, uma vez que todos os dados foram gerados antes da pesquisa e sem a participação do 

pesquisador.  Considera-se análise documental a pesquisa realizada a partir de documentos – 

contemporâneos ou retrospectivos – considerados cientificamente autênticos e constitui uma técnica 

importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Esse tipo de análise visa 

interpretar e sintetizar as informações a que tem acesso, com o objetivo de determinar tendências e fazer 

inferências, de modo a produzir uma interpretação coerente com o questionamento de pesquisa inicial 

(SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009). Os resultados preliminares revelam que os materiais oficiais 

do exame Celpe-Bras pouco revelam sobre seu construto, apenas afirmam que será avaliada a capacidade 

do participante conversar de forma natural e compreender os textos (verbais e não verbais) e a fala do 

avaliador-interlocutor, no entanto, não se pode afirmar, ainda, o que seria essa ‘forma natural’ exigida 

no exame. As perguntas do Roteiro de Interação Face a Face são úteis para avaliar a compreensão tanto 

dos elementos provocadores quanto da fala do avaliador-interlocutor. Em uma segunda etapa de análise, 

a produção oral dos participantes será analisada, esse tipo de análise visando o construto é algo inédito 

em pesquisas sobre o exame Celpe-Bras, espera-se encontrar evidências do construto na produção oral 

dos participantes. 

 

Palavras-chave: Avalição. Proficiência oral. Testes de proficiência. Celpe-Bras. 

_________________________________________________________________________________ 

A integração de habilidades de compreensão oral e produção escrita nas tarefas do 

exame Celpe-Bras 
 

Monica Panigassi Vicentini134 

Universidade Estadual de Campinas 

Profª. Drª. Matilde Virgínia Ricardi Scaramucci 

Linguagem e Educação  

Linguagens e outros temas relacionados à Educação 
 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é investigar a integração das habilidades de compreensão oral e 

produção escrita nas tarefas 1 e 2 da parte escrita do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 

para Estrangeiros (Celpe-Bras). Em outras palavras, (i) busca-se um melhor entendimento acerca da 

relação entre compreensão oral e produção escrita em um exame de proficiência em português, a sua 

operacionalização em tarefas e a mobilização desse construto no desempenho escrito dos examinandos, 

bem como (ii) um aprofundamento sobre a percepção dos examinandos acerca dessas tarefas. O presente 

trabalho se justifica por uma grande lacuna na área de pesquisa em avaliação no cenário brasileiro, tanto 

no que diz respeito aos estudos mais gerais sobre tarefas integradas, quanto em relação à integração de 

habilidades no âmbito do exame Celpe-Bras. Um exame de alta relevância como o Celpe-Bras, ou seja, 

um exame cujos resultados são usados para tomadas de decisões importantes, deve ser objeto de 

investigação constante. Além disso, entender melhor a integração de habilidades nesse exame é 

fundamental. A discussão sobre a integração de habilidades em testes data dos anos 80, mas com a 

inclusão de uma tarefa integrada no TOEFL iBT em 2005, o interesse por esse tema de pesquisa cresceu. 

No Brasil, no entanto, a discussão é ainda tímida. No que diz respeito ao Celpe-Bras, exame que, desde 

sua primeira edição em 1998, propõe tarefas que avaliam as habilidades de forma integrada, o número 

de pesquisas ainda é incipiente. A inclusão de tarefas que integram habilidades nos mais variados tipos 

de testes tem crescido devido a uma demanda por exames mais autênticos, especialmente em contexto 

acadêmico. Consequentemente, a discussão sobre essas tarefas tem se expandido entre elaboradores de 

testes e pesquisadores da área de avaliação, cujos objetivos principais são obter maior entendimento 

sobre o construto dessas avaliações e levantar evidências de validade. Estudos já mostraram a 

unanimidade entre instituições, professores e alunos sobre a importância de se aprender a integrar 

habilidades (GRABE E ZHANG, 2013). Muitos testes de proficiência ou de nivelamento vêm buscando 
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incluir tarefas que se assemelhem àquelas que o examinando realizará futuramente, o que é reconhecido 

na literatura como uma das vantagens do uso de tarefas integradas: o aumento da autenticidade dos 

exames (CUMMING et al., 2005; GEBRIL & PLAKANS, 2009, 2012; WEIGLE & PARKER, 2012; 

YANG & PLAKANS, 2012). No caso do Celpe-Bras, a proposta é que as tarefas sejam similares àquelas 

desempenhadas nas práticas de letramento escolarizadas na língua-alvo, o português. De natureza 

qualitativa, este trabalho foi realizado por meio de análise documental de documentos oficiais e 

enunciados das tarefas 1 e 2 das últimas quatro edições do exame (2016-2017) com o objetivo de se obter 

uma maior compreensão sobre a definição do construto do exame divulgada nas publicações oficiais em 

comparação com o construto operacionalizado nas tarefas. Os resultados parciais mostram que as tarefas 

1 e 2 focalizam, majoritariamente, a localização de informações explícitas, sendo assim, a relação entre 

compreensão oral e produção escrita operacionalizada nessas tarefas parece não representar o construto 

definido nos documentos de maneira mais ampla. Além disso, os gêneros de produção e os gêneros de 

insumo dessas tarefas não se diversificaram. Das 8 tarefas analisadas, 3 solicitaram a escrita de e-mails. 

Os insumos de vídeo constituíram-se de reportagens televisivas e os insumos de áudio de programas de 

radiodifusão. Para complementar e ampliar essa discussão, em um segundo momento da pesquisa, serão 

aplicados questionários retrospectivos a cerca de 30 examinandos que realizarem a edição do exame de 

2018, cujo propósito é gerar dados sobre impressões e percepções dos examinandos acerca das tarefas 1 

e 2 da parte escrita, bem como sobre estratégias de compreensão e de realização dessas tarefas. Além 

disso, entrevistas serão realizadas com 4 examinandos. Com elas, o intuito é aprofundar o entendimento 

sobre os dados dos questionários. Os dados serão interpretados, categorizados e analisados 

qualitativamente, com base nas informações obtidas inicialmente por meio da análise documental. A 

pesquisa tem potencial para promover aprimoramento do exame e contribuir teoricamente com a 

discussão sobre a integração de habilidades de compreensão oral e produção escrita. 

Palavras-chave: Avaliação. Integração de Habilidades. Compreensão oral para Produção Escrita. Celpe-

Bras.  
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Minicursos  

A Fonética Acústica No Estudo Da Pronúncia Em L2: Aspectos segmentais e 

prosódicos 

 
Prof. Dr. Leônidas José da Silva Jr (UEPB/CNPq)135 

                              Prof. Dr. Plínio Almeida Barbosa136 

 

RESUMO: Sabe-se que a Fonética, tanto no domínio perceptivo como articulatório, tem se mostrado 

uma ferramenta eficaz no tocante ao estudo e ensino de pronúncia em L2. Todavia, embora existam boas 

razões para melhorar a instrução na pronúncia, seu estudo e ensino não vêm sendo tratados pelos 

professores de língua estrangeira de modo satisfatório. Tal fato ocorre porque as análises tradicionais de 

sons de acordo com pontos e modos de articulação são, de certo modo, confusas quando aplicadas a aulas 

e/ou treinamentos em L2. Ao mudar o foco da instrução para incluir um feedbackdireto da análise 

acústica em tempo real no modo visual, os professores/instrutores ficam livres da terminologia complexa 

e, por vezes não tão produtiva da fonética articulatória, Desse modo, este minicurso tem como temática 

mostrar como a Fonética Acústica pode contribuir para os estudos e ensino de L2 através da observação 

e análise espectrográfica de dados na produção da fala a partir do reconhecimento de padrões fonéticos 

realizados por estrangeiros. Ainda serão aqui contemplados, estudos em Fonética Acústica voltados para 

a aquisição de L2 em que revelam-se modelos de pronúncia do inglês por não-nativos a partir do sinal 

acústico da fala. O minicurso tem assim os seguintes objetivos: 1) apresentar e fundamentar noções para 

o modelo acústico da produção de vogais e consoantes; 2) apresentar noções e padrões de espectrografia 

no que diz respeito aos sons da fala; tanto em seu caráter segmental (modo, ponto de articulação, 

vozeamento de segmentos ao nível fonêmico) como prosódico (acento lexical e frasal, frequência 

fundamental / curva entonacional, duração de segmentos e sílabas); 3) mostrar através de imagens 

espectrográficas o que ocorre quando produzimos segmentos em L2; 4); observar que parâmetros 

acústicos são alterados e, por fim, 5) apontar caminhos de como usar conhecimento de fonética acústica 

nos estudos de pronúncia em L2. 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Poesia e engajamento: modos heterodoxos de abordagem 

Profa. Dra. Danielle Grace de Almeida137 

Profa. Dra. Ana Cristina Joaquim138 
 
RESUMO:  Desde os poetas do início do século XX, a exemplo de Vladimir Maiakovski – que delimitou 

a sua atividade poética em diálogo direto com a Revolução Russa – passando pelos vanguardistas 

europeus, a escrita poética tende a ser vista como uma forma discursiva que intervém no processo de 

construção e reconstrução das esferas políticas, abrindo-se assim para a reflexão sobre o papel da arte e 

da literatura em seu tempo. De acordo com Jacques Rancière, o engajamento da literatura é mais 

complexo e menos explícito do que se costuma reconhecer. É o que o filósofo demonstra, em Política 

da Literatura, ao dizer que “os escritores lidam com os significados. Eles utilizam as palavras como 

instrumentos de comunicação e se encontram nesse sentido engajados, quer queiram, quer não, nas 

tarefas da construção de um mundo comum.” (Rancière, 2007, 13). Isso quer dizer que a política, nesse 

sentido, ultrapassaria as instâncias formais, seu campo de atuação vai muito além das lutas ideológicas 

e das militâncias stricto sensu. Nesse contexto, tendo como ponto de partida uma noção de literatura 
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como atividade necessariamente política, com desdobramentos éticos, o objetivo do minicurso é 

proporcionar discussões críticas motivadas pela leitura de poemas que, embora não tratem diretamente 

da temática política, respondem a uma atitude significativa nessa esfera. Os poetas que serão lidos a 

partir dessa perspectiva, quando não são declaradamente filiados à postura ético-estética característica 

das vanguardas do início do século XX – em especial, para o presente propósito, o surrealismo – mantêm 

com essa visão de mundo uma relação de proximidade, no sentido de que o discurso poético se manifesta 

em diálogo conflituoso com o mundo das convenções político-sociais. Sendo assim, se, na França, poetas 

como Francis Ponge, René Char e Henri Michaux empreenderam uma arte de resistência atrelada aos 

pressupostos surrealistas, não foi diferente em Portugal, como atesta a produção poética de Almada 

Negreiros, Mário Cesariny de Vasconcelos e Herberto Helder. Acerca dos poetas em questão, seria 

correto dizer que ética e estética participam de um mesmo empenho que inevitavelmente intervém 

politicamente. Do ponto de vista metodológico, o minicurso prevê primeiramente uma exposição teórica 

em torno de alguns pressupostos teórico-literários de Rancière e Foucault, para, a seguir, realizar uma 

leitura crítica dos poemas dos autores mencionados em confluência com a perspectiva teórica adotada. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Questões do teatro brasileiro: dramaturgia, recepção crítica e encenação 

 
Profa. Dra. Maria Clara Gonçalves139 

Profa. Dra. Lígia Rodrigues Balista140 
 

RESUMO: O minicurso “Questões do teatro brasileiro: dramaturgia, recepção crítica e encenação” 

busca traçar uma leitura histórica do teatro produzido no Brasil entre o século XIX e o XX, dentro de um 

panorama que abarcaria produções teatrais produzidas em duas importantes cidades, Rio de Janeiro e 

São Paulo. Os estudos ligados às artes cênicas, em especial a dramaturgia, possuem uma atenção ainda 

pequena dentro da historiografia literária. Contudo, ao acompanharmos a vida cultural brasileira nesse 

recorte temporal proposto, que abarca quase cem anos de nossa produção cultural, nota-se que a arte 

teatral era um local importante para as discussões estéticas e para a defesa de ideais artísticos dos letrados 

e críticos no país. As produções teatrais possibilitaram mostrar o interesse e empenho em trono de 

determinados postulados artísticos defendidos por críticos e escritores, tanto em relação a aspectos 

cênicos, quanto a aspectos textuais. Dessa forma, uma arte que mescla texto literário, performance e 

recepção, da crítica e do público, torna-se de extrema relevância para se entender com mais profundidade 

o pensamento que rege a arte produzida no Brasil. Para destacarmos as discussões sobre qualidade textual 

defendida pelos críticos, além de compreender determinadas mudanças de paradigmas estéticos, 

discutiremos quatro peças: O Tribofe(1892), de Arthur Azevedo, A Moratória (1955), de Jorge 

Andrade, O último carro(1976), de João das Neves e Vem buscar-me que ainda sou teu(1979), de Carlos 

Alberto Soffredini. A seleção dessas peças pauta-se, em primeiro lugar, em textos bem realizados em 

termos estruturais e que dão subsídios para problematizar como os aspectos textuais ligados ao gênero 

foram lidos pela crítica especializada. Em segundo, tais produções dramáticas tiveram grande 

ressonância dentre o público e a mídia, por isso tornam-se objetos que possuem um expressivo número 

de informações sobre sua recepção nos grandes periódicos do Rio de Janeiro e São Paulo. Dessa forma, 

trechos das dramaturgias serão lidos e analisados, com atenção a elementos formais relevantes para a 

compreensão das principais mudanças em relação a padrões estéticos, mas também imagens, possíveis 

áudios e trechos de textos que compõem a repercussão dessas produções culturais também serão 

estudadas, a fim de abarcar as diferentes dimensões dos objetos culturais analisados. O minicurso 

delineará, assim, uma leitura histórica da vida cultural brasileira e das principais discussões estéticas 

através do acompanhamento dessas produções teatrais no período sugerido. 
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A brave new science: understanding how Open Science practice creates better 

science 

 

Profa. Dra. Monica Gonzalez-Marquez141 

 

RESUMO: Science is in the midst of a paradigm shift. This isn’t necessarily news. Scientific progress is 

shaped by repeated paradigm shifts. Perhaps the most famous of these in the social sciences is the shift 

from the brain-as-computer paradigm to the current embodied model. What makes the current shift 

noteworthy is that instead of involving our understanding of a given natural phenomena, it involves the 

practice of science itself. Researchers across many fields have long wrestled with practices that impede 

scientific progress. Here progress is defined as the accumulation of knowledge, based on replicable 

results, that is openly shared across a scientific community. Given its position as a cornerstone of science, 

issues involving replicability have become particularly salient as what is now known as the Replicability 

Crisis. The replicability crisis came to a head for the social sciences in 2015 with the publication of a 

massive study in the journal Science. The study, conducted by the “Open Science Collaboration”, found 

that only about a third of 100 prominent studies reproduced results akin to those in the original research. 

These results were taken as evidence of long suspected problems in the reporting of scientific results. The 

most broadly cited likely cause was a lack of transparency in methods and analysis, which manifested in 

various ways. These included a disconnect between the research conducted and the research reported 

(stemming from a series of questionable research practices), and work where key elements of the research 

process were withheld from the readership (denying access to original data sets or detailed 

methodologies). In short, all of these practices severely curtailed replicability, thus limiting the 

accumulation of reliable scientific knowledge. One response to the need for reform has been The Open 

Science movement. Open Science emerged from the belief that science, including its methods, processes 

and products, is a human endowment. And that as such, it should be accessible in its entirety to anyone 

wishing to examine any aspect of it, from the details of a given methodology, to the raw data produced 

by an experiment, to the finished report. In this workshop I will discuss the endemic problems plaguing 

the progress of science in the context of solutions proposed by Open Science practice, including 

Registered Reports, use of PsyArxiv, and the Open Science Framework. The workshop will end with 

brief tutorials on the use of these tools. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Protocolo para análise fonético-forense 

 
Profa. Dra. Ana Carolina Constantini142 

Prof. Dr. Plínio Almeida Barbosa143 

 
RESUMO: Tem-se como prática comum nas tarefas desenvolvidas na área de Fonética Forense a 

realização de análises em materiais de fala relacionados a diversos delitos com o propósito de se 

produzirem provas periciais para elucidação da autoria e materialidadedos referidos crimes. Uma das 

tarefas da análise pericial é a Comparação de Locutor (CL), cujo principal objetivo consiste em 

determinar se duas amostras de fala comparadas foram produzidas pelo mesmo indivíduo. O desafio 

envolvendo essa comparação diz respeito sobretudo a fatores de variabilidade e de baixa relação sinal-

ruído do sinal da fala que habitualmente acrescentam graus diversos de distorção que podem tornar 

inviável a extração adequada de certos parâmetros acústicos. Por conta disso, é preciso que o processo 

de preparação para exame e comparação do material de fala seja realizado à luz de metodologias e 

técnicas de análise que levem em consideração esses fatores nas amostras em questão e os efeitos que 
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tais fatores provocam para a adequada condução da perícia. Propomo-nos neste minicurso apresentar um 

conjunto de elementos para a condução de uma tarefa de CL fundamentada noroteiro de análise acústico-

auditiva proposto por Eriksson (2012), roteiro que reúne a avaliação perceptiva do material, sua 

transcrição, a análise linguística, a análise acústica e a avaliação estatística. Para guiar especialmente o 

que é passível de ser analisável acusticamente, apresentamos primeiramente uma classificação de 

qualidade de áudio fundamentada nos parâmetros acústicos suscetíveis de serem extraídos com mínimo 

de erro. O minicurso propõe atividades práticas que tratarão das seguintes etapas: (1) avaliação de 

qualidade acústica dos áudios; (2) análise perceptivo-auditiva de trechos com potencial particularizante; 

(3) segmentação e etiquetagem de material questionado e padrão em quatro camadas: separação dos 

trechos pertencendo a diferentes interlocutores, transcrição ortográfica enriquecida, transcrição próxima 

à pronúncia e delimitação de fones; (4) análise linguística e montagem de planilhas elencando processos 

fônicos; (5) análise acústica automática com o Praat; (6) orientações gerais para análise estatística 

inferencial. 

 
__________________________________________________________________________________ 

Considerações acerca de discursos sobre “a escrita como trabalho”, “autoria” e 

“indícios de autoria” nas esferas científica e escolar 

Profa. Dra. Marina Célia Mendonça144 

 
RESUMO: O minicurso pretende colocar em discussão formas pelas quais discursos produzidos no 

interior da Linguística e da Linguística Aplicada, no Brasil, são apropriados por discursos que circulam 

na esfera didático-pedagógica e que têm como foco as práticas de produção de textos. A reflexão parte 

de estudos, produzidos a partir da década de 1970 no Brasil, sobre atividades de produção de textos e 

sua relação com a subjetividade / intersubjetividade (pesquisadores da Unicamp têm uma participação 

grande nesse processo, entre eles destacamos Geraldi, De Lemos, Pécora, Orlandi, Possenti, Kato, Koch, 

Bastos, Abaurre, Fiad, Mayrink-Sabinson, Kleiman, Rojo). Em diferentes áreas de atuação, 

pesquisadores chamaram atenção para o processo “constitutivo” da relação do “sujeito” com o texto: 

sendo a textualidade (e/ou discursividade) ora espaço de visibilidade, emergência, posicionamento do 

“sujeito” e/ou figuras enunciativas, ora espaço de “interação” entre “sujeitos”. Desta feita, a produção 

textual, nesse contexto acadêmico, respeitadas as grandes diferenças teóricas, é concebida como 

“processo”. Esses estudos foram apropriados pela esfera escolar e ressignificados em documentos 

oficiais, propostas de ensino e materiais didáticos. Tendo em vista esse processo de apropriação e 

ressignificação, este minicurso faz um recorte desses estudos considerando as noções de “autoria”, 

“indícios de autoria” e “escrita como trabalho”, tendo por foco as questões que envolvem o sujeito/a 

subjetividade e intersubjetividade. A discussão parte, por um lado, de trabalhos desenvolvidos em análise 

do discurso no Brasil (em especial, aqueles com base em escritos de Possenti e Orlandi) e em estudos 

sobre reescrita/ refacção de textos (principalmente, estudos de Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabinson). O 

pressuposto teórico de que se parte, com base em estudos bakhtinianos, é o de que, ao migrar de uma 

esfera de atividade para outra, o discurso sofre modificações decorrentes de novas relações discursivas 

estabelecidas na nova esfera e de valores ideológicos que são predominantes nos processos de produção 

de sentido. 

 

 

 

                                           
144 Docente e pesquisadora do Departamento de Linguística da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 

Faculdade de Ciências e Letras (UNESP/FCL/Araraquara-SP) 
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__________________________________________________________________________________ 

A língua ideogrâmica de Clarice Lispector 

Profa. Dra. Marília Gabriela Malavolta Pinho145 

 
RESUMO:  Publicado em 2003 em A ficção de Clarice: nas fronteiras do (im)possível (coletânea de 

ensaios organizada por Rita Terezinha Schmidt), o ensaio do canadense Michel Peterson, intitulado “A 

língua chinesa de Clarice Lispector”, aponta para uma abordagem ímpar acerca da linguagem clariciana. 

Embora a “língua chinesa” esteja ali aplicada menos para se referir às especificidades, unicamente, do 

chinês, e mais para demarcar o reconhecimento de que a língua de Clarice – uma “língua it” – situa-se 

fora da tradição hermenêutica onto-teleológica que guia as leituras ocidentais da escritora, Peterson, 

voltado à voz narrativa de Água viva, detém-se na abordagem – análoga ao chinês –, das estratégias 

relacionais entre acontecimento, grafia e nominação, destacando o quão desconhecida se apresenta a 

língua lispectoriana. Além de analisar as premissas de Michel Peterson, propõe-se, com este minicurso, 

trazer a lume relações mais diretas entre a escritora e a escrita chinesa, por meio de textos de sua própria 

autoria – como a conferência “Literatura de vanguarda no Brasil” e a crônica “Lembrança da feitura de 

um romance” – e da apresentação de evidências do interesse e do conhecimento, por parte de Clarice 

Lispector, seja do ideograma, em si, seja de suas influências na poesia moderna, com o que a escritora 

teve marcante contato através do grupo intelectual que se reunia em torno do Professor Francisco Paulo 

Mendes, quando de sua estadia em Belém do Pará, em 1944. O método ideogrâmico de composição, tal 

como este foi explicado e laureado pelo orientalista Ernest Fenollosa e também, posteriormente, por Ezra 

Pound, contém os argumentos que devem embasar tais proposições. Assim, este minicurso tem por 

objetivo promover novas significações à pujante produção de Clarice Lispector, bem como auxiliar na 

ampliação da percepção e da valorização das influências do Oriente na expressão artística ocidental – 

com destaque, naturalmente, à modernidade literária eximiamente representada por Clarice. 
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Oficinas 

 

Combate à vigilância de dados na internet 
José Victor146 

 

RESUMO: Já teve a impressão de que alguma propaganda estava te perseguindo pela internet? Ou pior, 

que o governo estava bisbilhotando tudo que você navega? Não, não é teoria da conspiração. Nesta 

oficina vamos discutir alguns dos métodos mais frequentes de vigilância, seus impactos e, 

principalmente, algumas medidas simples que você pode adotar desde já para ter mais privacidade na 

rede. Se possível, leve seu computador! 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Oficina livre de LIBRAS 
Erliandro Silva (UFJF)147  

 
RESUMO: No campo atual da inclusão social de pessoas surdas, há uma grande necessidade de 

profissionais com capacidade de tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 

voltada para as áreas especificas de Letras e Licenciaturas, pois, para que se realize a inclusão de fato e 

de direito, faz-se necessária a prática de uma formação diferenciada. A oficina de Libras é um projeto de 

extensão para formação de discentes intérpretes dos cursos de Letras, Licenciaturas e outras disciplinas 

da Unicamp, com o objetivo de capacitar, contribuir para o crescimento da área estudada e estimular o 

desenvolvimento desses futuros professores intérpretes, atuando em ambientes educacionais. 

Objetivando relacionar experiências relacionadas à realização dessa oficina de Libras, entendemos que 

este projeto cria oportunidade para o conhecimento da LBS por parte dos discentes do curso de Letras 

como recurso eficaz para o processo de inclusão de alunos surdos em aulas relacionadas ao curso de 

Letras, em ambientes escolares e não escolares, além de representar um espaço de reflexão sobre assuntos 

relacionados à inclusão social e o bilinguismo, podendo esta oficina ser recriada nas escolas e estruturas 

relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
146 ICMC/USP e Coletivo Encripta 
147 Professor surdo, idealizador do projeto Bate-Papo em Libras 
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PROGRAMAÇÃO 
 
SEGUNDA-FEIRA | 22/10 

 

8-12H* | MINICURSOS 

 

 A fonética acústica no estudo da pronúncia em L2: aspectos segmentais e prosódicos  

 Poesia e engajamento: modos heterodoxos de abordagem  

 Questões do teatro brasileiro: dramaturgia, recepção crítica e encenação 

 

Pausa para o coffe-break às 10h.  

 

12-14H | ALMOÇO 

 

14-16H | APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

16H30-18H30 | APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

18H30-19H | COQUETEL DE ABERTURA 

 

19-21H | MESA DE ABERTURA: LINGUAGENS E DIVERSIDADES 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

TERÇA-FEIRA | 23/10 

 

8-12H* | MINICURSOS 

 

 A Brave New Science: Understanding how Open Science practice creates better science  

 Protocolo para análise fonéticoforense 

 Considerações acerca de discursos sobre “a escrita como trabalho”, “autoria” e “indícios de 

autoria” nas esferas científica e escolar  

 A língua ideogrâmica de Clarice Lispector 

 Tradução de Poesia Contemporânea 
 
Pausa para o coffe-break às 10h.  

 
12-14H | ALMOÇO 

 

14-16H | APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

16H30-18H30 | APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

19-21H | MESA: DIREITOS HUMANOS, DEMOCRACIA E QUESTÕES LGBTI 
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QUARTA-FEIRA | 24/10 

 
8-10H | APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

*Pausa para o coffe-break às 10h  

10H30-12H30 | APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 
12H30-14H | ALMOÇO 

 
14-15H30 | OFICINAS 

 Oficina Livre de LIBRAS 

 Combate à vigilância na internet 

 
15H30-16H | COFFEE BREAK 

 
16-18H | MESA DE ENCERRAMENTO: CRISE NA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

 

 

 




