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15 a 17 de julho de 2015. 
São Luís, MA – BRASIL 

 

 

 

 

 

Dia 15/julho/2015 (quarta-feira) 

15 às 17h: CREDENCIAMENTO no hall do Centro Pedagógico Paulo Freire  
17h: Cerimônia de Abertura  
17h30 às 18h30: Roda de Conversa “10 anos de Hipertexto...os precursores” 

1 – Dr. Antonio Xavier (UFPE) 
2 – Dr. Luiz Fernando (UFAL) 
3 – Dra. Ana Elisa Ribeiro (CEFET-MG) 
4 – Dra. Kyria Finardi (via vídeo) - UFES 

18h30: Apresentação Cultural 
19h: Finger Food 
 
Dia 16/julho/2015 (quinta-feira) 

8h30 às 10h – Sessão Comunicação Individual  
10h às 11h – Conferência “TICs e Redes Sociais” - Dr. Sofiane Ben el Labidi (UFMA) 
11h às 12h30: 
Mesa-Redonda 1  

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO NA PAISAGEM MIDÍATICA CONTEMPORÂNEA 
1 – Dra. Ana Elisa Ribeiro (CEFET-MG) 
2 – Dra. Carla Viana Coscarelli (UFMG) 
3 – Dra. Ana Cláudia Munari (UNISC/RS) 

Mesa-Redonda 2 
MÚLTIPLAS APRENDIZAGENS NA ERA VIRTUAL: CENÁRIOS E PRÁTICAS  
1 – Me. Luciene de Almeida Santos (UEPB) 
2 – Dr. Bárbara Olímpia Ramos de Melo (UESPI) 
3 – Esp. Josinaldo Oliveira dos Santos (UESPI) 

12h30 – Almoço livre  
14h às 15h30h – Nanocursos 

PROGRAMAÇÃO 
GERAL 
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15h30 às 16h - Lanche coletivo 
16h às 17h – Conferência “Tecnologias Assistivas” – Dr. Elias Teodoro da Silva Junior 
(IFCE) 
18h – Atividade Cultural 
 
 
Dia 17/julho/2015 (sexta-feira) 

8h30 às 10h – Sessão Comunicação Individual  
10h às 11h – Conferência “Sala de Aula Invertida” – Me. Bruno Campagnolo de Paula 
(PUCPR) 
11h às 12h30:  
Mesa-Redonda 3  

TECNOLOGIAS, LINGUAGENS E LETRAMENTOS: AGÊNCIA, ATIVISMO SOCIAL E 
SUBJETIVIDADE  
1 – Dr. Luiz Fernando Gomes (UFAL) 
2 – Dra. Heloísa A. Matos Lins (Unicamp)  
3 – Me. Junot de Oliveira Maia (Unicamp)  

 4 – Dra. Andréa da Silva Pereira (UFAL)  
Mesa-Redonda 4 

AS REDES SOCIAIS NOS ESTUDOS DA LINGUAGEM 
1 – Dra. Nukácia Araújo (UECE)  
2 – Dr. Vicente de Lima-Neto (UFERSA) 
3 – Dra. Vera Menezes (UFMG) 

12h30 – Almoço livre  
14h às 15h30 – Nanocursos (cont.) 
15h30 às 16h - Lanche coletivo 
16h às 17h30 – Conferência de Encerramento “Hipertexto e Tecnologias Digitais” – Dra. 
Denise Bértoli Braga (UNICAMP) 
17h30 - Entrega de premiação/placas de homenagem com brindes 
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As rodas de conversa são reuniões de pessoas interessadas em um mesmo tema para 
debate, informação e compartilhar opiniões.  

Uma boa roda de conversa pode ser um excelente instrumento educativo, já que os 
conhecimentos mais importantes que podem ser construídos nesse encontro são o senso 
crítico e a tolerância pelas ideias alheias.  

A roda de conversa é composta de duas fases: apresentação e debate, com questionamento 
e réplica entre os participantes. Isso gera diálogo entre os pares, enriquecendo a discussão 
com dados relevantes que cada um detém. 

A Roda de Conversa do VI Encontro Nacional pretende reunir os ex-presidentes da ABEHTE 
para falar sobre suas experiências nesses 10 anos: pesquisando, aplicando e socializando o 
hipertexto e as tecnologias educacionais em seus ambientes escolares. 

Suas pesquisas, seus produtos (livros, artigos, projetos etc) e sua experiência em abrigar o 
evento Nacional da ABEHTE deverão ser expostos. Relembrar também os que já passaram 
pelos eventos anteriores, os expoentes internacionais e nacionais que marcaram os 
Encontros. 

Participarão da Roda os ex-presidentes: Antonio Xavier, Ana Elisa Ribeiro, Luiz Fernando 
Gomes e Kyria Finardi. Esta, não participará fisicamente, mas sua exposição será feita via 
vídeo.  

Como mediadora, coordenadora da mesa, estará a atual presidente da ABEHTE, Francimary 
Macêdo Martins. 

A roda de conversa é breve! Terá duração de 1 hora. Não haverá intervenção dos ouvintes, 
eles só vão “beber na fonte”. Mas os “converseiros” podem interagir com a audiência, 
quando de suas exposições."  

 

 

 

RODA DE 
CONVERSA 
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TICs e Redes Sociais 
Dr. Othon de Carvalho Bastos Filho (UFMA) 
 

Tecnologias Assistivas  
Dr. Elias Teodoro da Silva Junior (IFCE) 
 

Sala de Aula Invertida  
Me. Bruno Campagnolo de Paula (PUCPR) 
 

Hipertexto e Tecnologias Digitais  
Dra. Denise Bértoli Braga (UNICAMP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONFERÊNCIAS 
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LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO NA PAISAGEM MIDÍATICA 
CONTEMPORÂNEA 
1 – Dra. Ana Elisa Ribeiro (CEFET-MG) 
2 – Dra. Carla Viana Coscarelli (UFMG) 
3 – Dra. Ana Cláudia Munari (UNISC/RS) 
 
O que e como lemos nos dias de hoje? Como os textos são produzidos? Qual é o leitor 
presumido para jornais, revistas, livros e outros produtos editoriais, na atualidade? 
Multimídia, hipermídia, transmídia, convergência de mídias, intermídia. Do que estamos 
falando? Qual tem sido a materialização desses conceitos, na escrita e na leitura? E como a 
escola lida com essas questões. Esta mesa propõe reflexões sobre esses temas, nas pontas 
da produção e do consumo. 
 
 

MÚLTIPLAS APRENDIZAGENS NA ERA VIRTUAL: CENÁRIOS E 
PRÁTICAS  
1 – Me. Luciene de Almeida Santos (UEPB) 
2 – Dr. Bárbara Olímpia Ramos de Melo (UESPI) 
3 – Esp. Josinaldo Oliveira dos Santos (UESPI) 
 
A sociedade contemporânea está imersa em uma nova cultura digital. É a era virtual. O 
contexto tecnológico oportuniza múltiplas formas de aprendizagens. Esta mesa discutirá e 
mostrará possibilidades diversas de aprendizagens no ambiente escolar. 
 
 
 

MESAS-
REDONDAS 
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TECNOLOGIAS, LINGUAGENS E LETRAMENTOS: AGÊNCIA, 
ATIVISMO SOCIAL E SUBJETIVIDADE  
1 – Dr. Luiz Fernando Gomes (UFAL) 
2 – Dra. Heloísa A. Matos Lins (Unicamp)  
3 – Me. Junot de Oliveira Maia (Unicamp)  
4 – Dra. Andréa da Silva Pereira (UFAL)  
 
 
Esta mesa problematiza a presença das tecnologias digitais no cotidiano escolar e social a 
partir da discussão dos dados de pesquisas realizadas por seus quatro participantes. Em 
comum, as pesquisas permitem relacionar os impactos do que Sztagnsrajber (2012) chama 
de hipertextnologizacão da sociedade, que podem levar a um otimismo produtivo (nessa 
concepção a tecnologia surge como panaceia e solução para quase todos os males) ou a 
um pessimismo assumido por uma visão de mundo marcada pelo futurismo apocalíptico. 
Assim, nesta mesa, dialogamos sobre a subjetivação e seus reflexos na leitura e na escola, 
as possibilidades de autoria, hibridização e remix em postagens feitas na rede social 
Facebook, as configurações possíveis dos coletivos sociais e novas formas de ativismo e 
participação social possibilitadas pelas tecnologias e a demanda que esses temas trazem 
para novos estudos sobre os letramentos. 
 
 

AS REDES SOCIAIS NOS ESTUDOS DA LINGUAGEM 
1 – Dr. Vicente de Lima-Neto (UFERSA) 
2 – Dra. Vera Menezes (UFMG) 
 
 
A Web permite o acesso ilimitado de usuários que buscam fazer parte de práticas sociais 
até então não acessíveis. Ao se conectar na rede, os usuários a utilizam para buscar 
informações, entretenimento e socializar-se. As redes sociais criam formas diversas de uso 
da língua enquanto prática interativa. Esta mesa discutirá de que forma as redes sociais 
estão implicando nos estudos da linguagem. 
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TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO E O ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
LÍNGUAS: RELATOS E EXPERIÊNCIAS 
ROSINDA DE CASTRO GUERRA RAMOS (PUC-SP) 
RODRIGO ESTEVES DE LIMA LOPES (UFPB) 
 
Esta discussão tem por objetivo refletir sobre relatos e experiências de professores e pesquisadores 
envolvidos com a inserção das diversas Tecnologias de Comunicação (digitais e eletrônicas) no 
contexto do ensino-aprendizagem com ênfase nas experiências voltadas para a área de  línguas e 
linguagem. Partindo do pressuposto que a tecnologia é um processo de ampliação da nossa 
capacidade de realização e interação com o mundo (FLUSSER, 2007a), essa seria responsável por 
direcionar nosso olhar e nossas percepções da realidade. Ao encarar a língua (seja ela em sua 
modalidade oral ou escrita) como um princípio tecnológico (FLUSSER, 2007b) e criador de conexões 
sociais (LÉVY, 1998), estamos valorizando seu importante papel dentro do ecossistema 
comunicacional (CITELLI; COSTA, 2012; SOARES, 2011) e reconhecendo sua importante função na 
construção de significados sociais construídos por meio da experiência (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 
2004; KRESS, 1993; STUBBS, 1996).  Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem da língua 
(seja ela estrangeira ou materna) e das diferentes linguagens que com ela interagem em uma 
perspectiva multimodal (KRESS, 2010, 2012), demandam ações de letramento que estejam, de 
alguma forma, relacionadas à diversidade tecnológica e semiótica de nossa contemporaneidade 
(JEWITT, 2002, 2009; KRESS, 2003); outrossim, a percepção de que a simples inclusão de produtos  
tecnológicos de ponta não produz per se uma transformação do processo de ensino-aprendizagem 
(MORAN; MASSETO; BEHRENS, 2000). Isso deveria levar a consciência de que experimentos dentro 
dessa área devem considerar a função social das diferentes mídias, tecnologias e linguagem nelas 
presentes, produzindo real significância dessas experiências. Em outras palavras, de nada adianta a 
inserção de tecnologias digitais ou eletrônicas em sala de aula se elas refletirem práticas já 
fossilizadas e que não levam em conta as questões até aqui colocadas.  
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE 
DISCUSSÃO 
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A escrita dos resumos é de inteira responsabilidade dos autores. 
 
 
 
 
 
 
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – MOODLE COMO RECURSO PARA 
MODALIDADE BLENDED LEARNING NO ENSINO PRESENCIAL 
ALVINO MOSER (UNINTER) 
EDNELSON QUEIROZ SOBRAL (UNINTER) 
GICELE A WORMSBECHER (UNINTER) 
 
Este artigo apresenta possibilidades de uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem – MOODLE como 
recurso para aprendizagens B- Learning na modalidade de ensino presencial na escola pública. 
Limitar-se-á a discutir sobre a plataforma de ensino E-Learning, como recurso para o 
estabelecimento de mediações tecnológicas e pedagógicas, numa rede social de aprendizagem 
mista, que inclui os recursos digitais educacionais e os encontros tradicionais da modalidade de 
ensino presencial. O estudo se constitui na exploração do conceito, do ambiente e suas ferramentas 
interativas para que se oportunize aos alunos do ensino presencial a aprendizagem colaborativa 
utilizando as ferramentas e recursos do ambiente virtual na escola ou em outros locais, nos quais 
os educandos envolvidos tenham acesso à rede e consequentemente aos conteúdos disponíveis no 
ambiente virtual. Desta forma pretende-se transformar o ambiente físico da escola tradicional, em 
um misto, utilizando o ambiente virtual, com intuito de tornar a escola num espaço de 
aprendizagem ativa e coletiva entre os atores sociais: professor e alunos da rede pública de ensino.  
 
Palavras–chave: ambiente virtual de aprendizagem, B-Learning, aprendizagem mista. 
 
 
CONSTRUÇÃO TEXTUAL E INTERAÇÃO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA: UMA EXPERIÊNCIA COM O FÓRUM 
BÁRBARA OLÍMPIA RAMOS DE MELO (UESPI) 
ANA PAULA DA COSTA ALVES (UESPI)  
 
Esse estudo é resultado das reflexões presentes, principalmente, em Melo e Alves (2012) e Alves 
(2013). O presente estudo está situado no contexto da Educação a Distância (EaD), realizada pela 
Universidade Estadual do Piauí, pois já tínhamos constatado que os docentes e tutores usam um 
razoável espaço de tempo em contatos com os estudantes via ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA). Assim realizamos um trabalho de análise dos marcadores discursivos (MDs) usados pelos 
usuários participantes de um fórum de discussão através do software Moodle. Com o intuito de 

COMUNICAÇÕES 
INDIVIDUAIS 
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relacionar os MDs às funções textuais e interacionais envolvidas na construção e direcionamento 
do tópico discursivo consultamos autores como Jubran (2006), Guerra (2007), Rodrigues (2009), 
entre outros; também deram sustentação à nossa discussão Levy (2003), Marcuschi e Xavier (2004) 
e Souza, Fiorentini e Rodrigues (2009), que ajudaram na construção da reflexão sobre Gêneros 
Digitais e Educação a Distância. O viés metodológico caracteriza-se como uma pesquisa de 
abordagem quantitativa e qualitativa, que inclui a análise de um fórum que tem por participantes 
alunos de vários cursos da modalidade referida e a intervenção de um técnico do Núcleo de 
Educação a Distância – NEAD/UESPI (propositor da discussão). Logo, a discussão de dados 
processou-se através da análise das postagens registradas pelos participantes, tendo por interesse 
verificar a ocorrência dos MDs quanto ao comportamento/função desempenhada por estes. A 
pesquisa revelou o necessário aprimoramento das relações virtuais na EaD, para que, de fato, 
construa-se uma comunidade virtual de aprendizagem, além de demonstrar a predominância dos 
MDs textuais sobre os MDs interacionais, portanto, promovendo a concepção de que o fórum 
resguarda, em sua origem de manifestação - a escrita, marcas da oralidade. 
 
Palavras-chave: Educação a Distância; Gêneros Digitais. Marcadores Discursivos. 
 
 
DESIGN PEDAGÓGICO EM AMBIENTES DIGITAIS: PERSPECTIVAS DE 
ANÁLISE PARA O CAMPO DA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
MÁRCIA HELENA MESQUITA FERREIRA (UEMG)   
 
Esta pesquisa teve como proposta para seu desenvolvimento a problematização do termo “Design 
Pedagógico” e sua aplicação junto aos processos formativos. Trata-se de uma pesquisa documental 
desenvolvida como base na análise do Design Pedagógico de mídias digitais desenvolvidas pelo 
campo acadêmico, tendo como público-alvo crianças em fase de alfabetização. A aplicação do 
Design Pedagógico estruturou-se em três perspectivas de análise: a Mídia enquanto Imagem Digital 
(baseada em estudos propostos pela Gramática do Design Visual de Kress e Van Leeuwen); a Mídia 
em suas Funcionalidades; e a Mídia em sua Composição Pedagógica. Como objetos de estudo foram 
selecionadas duas mídias desenvolvidas por pesquisas realizadas em programas de pós-graduação, 
que contaram, por sua vez, com financiamento público específico para o seu desenvolvimento. A 
partir dos dados apresentados pelas referidas instrumentos midiáticos, foi constatada a 
preocupação do campo acadêmico quanto ao desenvolvimento de mídias epistemologicamente 
fundamentadas, ainda que não contem, em sua estruturação, com a exploração de todos os 
recursos disponíveis e aplicáveis ao público infantil, em especial crianças que ainda não possuem o 
domínio do código de escrita.  
 
Palavras-chave: Design Pedagógico; Alfabetização e Letramento; Mídias Digitais. 
 
 
GERENCIAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO A DISTÂNCIA ATRAVÉS 
DA INTERAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NA REDE SOCIAL FACEBOOK 

LEONARDO RODRIGO SOARES (CEFET-MG)  
 
Esta pesquisa versa sobre as estratégias de ensino das interações utilizadas pelo professor de uma 
disciplina de mestrado ministrada a distância. Para isso, criou-se um grupo no Facebook para inter-
relacionar aspectos comunicacionais, pedagógicos, tecnológicos e afetivos para ajudar no 
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desenvolvimento do conteúdo programático do curso e promover a aprendizagem significativa dos 
conteúdos abordados. Esta pesquisa se fundamenta na Teoria Sócio-Interacionista de Vygotsky que 
se preocupa com o papel do ambiente, das pessoas e da cultura na aprendizagem. O objetivo geral 
da pesquisa foi discutir, com base nessa teoria, o gerenciamento das interações ocorridas na 
disciplina e apresentar os dados categorizados baseados nas categorias propostas por Curtis e 
Lawson. Nessa apresentação, pretendo mostrar como o professor gerenciou as interações dos 
alunos nas práticas colaborativas na disciplina observada; como ele percebeu e avaliou a 
aprendizagem de seus alunos ao final da disciplina e se esse gerenciamento somado às percepções 
do professor sobre o seu papel, afetaram o desempenho dos alunos. 
 
Palavras-chave: Estratégias de ensino a distância; Gerenciamento das estratégias de ensino; 
interação professor-aluno. 
 
 
O PENSAR CRÍTICO FREIREANO EM PALAVRAS: MARCADORES 
LINGUÍSTICOS EM UM FÓRUM DE DISCUSSÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
PRISCILA BARROS DAVID (UFC) 
FRANCISCO ARQUIMEDES GADELHA MENDES (UFC) 
 
Este estudo trata da importância do pensamento crítico na formação online de professores-tutores 
e como ele se manifesta em fóruns de discussão. Paulo Freire aponta o pensar crítico como um dos 
pilares da educação dialógica. De acordo com Freire, os indivíduos devem interagir e refletir 
criticamente para ser agentes de mudanças, não aceitando as informações que lhes são passadas 
como verdades absolutas, desta forma, combatendo o que ele denomina educação bancária. O 
presente estudo investigou o exercício do pensar crítico freireano em um fórum de um curso online 
voltado à formação inicial de professores-tutores da área de matemática. Foram analisadas as 295 
mensagens trocadas entre os participantes, por um período de 13 dias, avaliando-se a presença 
total, parcial ou a ausência de marcadores linguísticos indicativos de reflexividade crítica nas 
mensagens. Os marcadores investigados foram: expressões afirmativas, expressões de opinião 
pessoal, expressões de fundamentação, listagem de tópicos, explicitação de referências e 
conectores discursivos de caráter argumentativo. Os resultados apontam um forte interesse dos 
participantes em desenvolver seu posicionamento crítico durante o fórum, com 77% das 
mensagens indicando a presença de algum marcador de reflexividade crítica. 
 
Palavras-chave: Pensar Crítico; Marcadores Linguísticos; Fórum de Discussão. 
 
 
LEITORES NO CIBERESPAÇO: UMA PESQUISA DA LEITURA COM VÍDEOS DO 
POEMA SONETO DA SEPARAÇÃO 
RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS (UNISC)  
 
Os vídeos veiculados pelas hipermídias são cada vez mais usados a fim de se obter uma emoção, 
uma atitude desejada daquele que os produz. Esses vídeos são criados para diferentes fins, 
principalmente no que se refere à arte, mais especificamente para a literatura. Quando isso 
acontece na literatura, como no vídeo do poema Soneto da Separação, acontece uma criação, um 
outro texto, a partir de um texto já escrito. Apesar de utilizarem-se do mesmo poema, cada 
hipertexto diferencia-se um do outro, pelos recursos que utilizam para reproduzir o poema. Ao fazer 
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uma pesquisa pelo buscador do Youtube desse poema, surgiram vários vídeos a serem assistidos. 
Desses optou-se em escolher os mais acessados, já que o período em que foram obtidos ocorrera no 
ano do centenário de Vinicius Moraes (2013). A presente pesquisa tem o objetivo de identificar a 
interação dos leitores-internautas frente aos estímulos desses hipertextos, por meio de análise da 
produção dos vídeos, dos meios que os internautas podem expor suas opiniões, sob a concepção de 
intermidialidade de Claus Cluver, intertextualidade de Gerard Génete, a interação entre o leitor e 
autor de textos literários de Wolfgan Iser, ciberespaço de Santaella e percussão/ressonância de 
Gaston Bachelard. 
 
Palavras-chave: Soneto da Separação. Leitura. Ciberespaço.  
 
 
LEITURA E TECNOLOGIA: O FOCO DE ABORDAGEM DO TEXTO LITERÁRIO 
EM OBJETOS DIGITAIS DE COLEÇÃO DIDÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 
II 
GILVAN MATEUS SOARES (UFMG) 
 
As coleções didáticas, inscritas no Programa Nacional do Livro Didático 2014 – Ensino Fundamental 
II – 6o ao 9o Ano, apresentam uma inovação: os objetos educacionais digitais. Se é inegável a 
importância do acesso pelo aluno às novas tecnologias, é necessário, no entanto, analisar quais são 
as implicações desses recursos para o processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa. 
Nessa discussão, é fundamental compreender como os textos, em especial os literários, têm sido 
abordados. Isso porque, conforme as estratégias de leitura que têm sido utilizadas, tanto se pode 
atrair o leitor quanto afastá-lo, desenvolvendo-se, ou não, o hábito de ler (literatura). Com base 
nisso, este trabalho apresenta análise sobre as atividades de leitura propostas na abordagem do 
texto literário nos conteúdos digitais de uma coleção inscrita no PNLD, procurando compreender 
que relações são estabelecidas entre o texto literário e os recursos das tecnologias digitais da 
informação e da comunicação, na perspectiva de que esses recursos, se bem utilizados, podem se 
constituir em novas possibilidades de acesso à literatura.  
 
Palavras-chave: Coleção Didática. Objetos Digitais. Leitura.  
 
 
LEITURA ONLINE: O QUE FAZEM OS BONS LEITORES 
CARLA VIANA COSCARELLI (UFMG) 
MAIKEL FONTES (UFMG) 
 
Nesta comunicação vamos relatar uma pesquisa em que alunos de terceiro ao quinto ano tiveram 
como tarefa encontrar, em sites, brinquedos ecológicos que seriam comprados por uma loja muito 
famosa. Esta tarefa teve como pressuposto o fato de que as pessoas precisam buscar e selecionar 
informações na internet para cumprir determinados objetivos, ou seja, de que a leitura online é 
fundamentalmente uma tarefa de pesquisa, de investigação (Leu, et al. 2013; Kingsley, Tancock, 
2013; Sekers, et al., 2014). Para encontrar os brinquedos, os estudantes, precisavam lidar com 
textos escritos, imagens e múltiplas fontes de informação. Precisavam compreender o que são 
brinquedos e materiais ecológicos e sustentáveis, além de navegar, encontrar informações 
relevantes, selecionar brinquedos e justificar a escolha deles. Isso foi feito em duplas e os dados da 
navegação e das interações foram coletados pelo Camtasia. Selecionamos em cada série a dupla 
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que se saiu melhor na realização da tarefa e analisamos os padrões levaram ao melhor desempenho 
delas. Entre os padrões encontrados podemos citar a monitoração da leitura e da navegação, o 
estabelecimento de critérios para a busca, as discussões sobre o tema, análise das imagens e 
integração delas com o texto. 
 
Palavras-chave: Leitura. Tecnologia Educacional. Escrita. 
 
 
NOVAS TECNOLOGIAS E MÍDIAS NO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE: 
LETRAMENTO E ENSINO DE LÍNGUA MATERNA 
JOSÉ RIBAMAR LOPES BATISTA JÚNIOR (UFPI) 
 
A aprendizagem da escrita passa por fases de amadurecimento e aperfeiçoamento, indo da 
codificação/decodificação da palavra escrita até delicados processos de construção argumentativa 
ou poética. Contudo, muitos fracassam ante o imperativo de se criar pontes entre conhecimentos 
oriundos de diferentes domínios. Nesse sentido, adotamos a visão da Teoria Social do Letramento 
(Barton, 1998) segundo a qual os usos cotidianos da leitura e da escrita correspondem ao conjunto 
de saberes de que lançamos mão ao excursionarmos em domínios desconhecidos, funcionando 
como filtros pelos quais compreendemos os demais textos.  Esse conjunto de usos é passível de ser 
expandido, se construirmos pontes entre os diferentes conhecimentos em atividades de domínios 
próximos aos que já conhecemos. Assim, a presente apresentação objetiva relatar quatro 
experiências de sucesso desenvolvidas pelo Laboratório de Leitura e Produção Textual do Colégio 
Técnico de Floriano/UFPI nos anos de 2013 a 2015, voltados para o Ensino Médio 
Profissionalizante.  O resultado desses projetos foi o maior engajamento dos alunos nas aulas de 
língua materna e melhor desempenho na escrita formal por parte dos alunos, evidenciando a 
necessidade de projetos que agreguem os usos das novas tecnologias, tão comuns ao dia a dia de 
nossos alunos. 
 
Palavras-chave: Tecnologias digitais. Letramento. Ensino Médio Profissionalizante 
 
 
O ENSINO DE LEITURA E OS MULTILETRAMENTOS NO ENSINO MÉDIO 
ANA MARIA PEREIRA LIMA (UECE) 
REGINA CLÁUDIA PINHEIRO (UECE) 
 
Os professores de Língua Portuguesa do Ensino Médio vêm inserindo as tecnologias de informação 
e comunicação em suas aulas, no entanto, os potenciais dessas tecnologias têm sido, muitas vezes, 
subutilizados. Essa constatação nos instigou a investigar como esses professores trabalham os 
multiletramentos, por meio dos gêneros discursivos em ambientes digitais, em suas aulas de leitura 
e como é tratada a multimodalidade constitutiva desses gêneros. Para a realização deste trabalho, 
fundamentamo-nos, principalmente, em Rojo (2012), Pasquotte-Vieira; Silva; Alencar (2012), Costa 
(2003, 2010) e Cope; Kalantzis (2000) e filmamos aulas em que professores utilizam as tecnologias 
de informação e comunicação (TICs) no ensino de práticas de leitura para posterior análise. Os 
resultados comprovam que o professor participante, ao privilegiar o roteiro do livro didático, 
desconsidera a multimodalidade dos gêneros, legitimando apenas a modalidade escrita e 
desconsiderando os outros modos de construir sentido. Concluímos afirmando que a pedagogia dos 
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multiletramentos pode oferecer contribuições para a problemática da leitura de gêneros oriundos 
da internet ou que circulam no ambiente digital. 
 
Palavras-chave: Multiletramentos. Gêneros Discursivos. Leitura. 
 
 
A DISCIPLINA DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO PARA ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS: ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE 
CURSO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 
GISSELE BONAFÉ COSTA DE ABREU  (IFMG)  
 
Este trabalho apresenta uma proposta de planejamento e desenvolvimento da disciplina 
Comunicação e Expressão voltada para ingressantes de cursos de graduação na modalidade a 
distância tendo em vista as potencialidades do ambiente virtual de aprendizagem não apenas como 
meio, mas principalmente como instrumento eficaz para a construção colaborativa do 
conhecimento linguístico entre os diversos atores no processo de aprendizagem. Primeiramente, 
indica-se o contexto de produção do projeto com informações sobre a instituição e o público para a 
qual foi desenvolvida. Em seguida, descreve-se e analisa-se teoricamente o modelo de design 
misto, explicitando-se a escolha pela abordagem construtivista e pelo ambiente de aprendizagem 
virtual Moodle. Justifica-se também a linguagem, a interface gráfica e formas de interação 
adotadas, cuja construção explora propriedades da mídia digital (BRAGA; BUZATO, 2013): a 
interatividade, a multimodalidade e a hipertextualidade. Por fim, apresenta-se o storyboard do 
módulo A coesão e a coerência que integra a disciplina.  
 
Palavras-chave: Comunicação e Expressão – Educação a distância – Mídia digital 
 
 
AS IMPLICAÇÕES DO USO DO WHATSAPP NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
LÍNGUA ESPANHOLA 
MÁRCIO LUIZ OLIVEIRA PINHEIRO (IFAM-AM) 
 
Nas aulas da disciplina língua espanhola, foi usado o whatsapp para a realização de atividades 
complementares, pois esta ferramenta tende a cumprir um papel de mediador na construção do 
conhecimento dialógico, mantendo o discente em contato com as práticas linguísticas do referido 
idioma além de fomentar uma nova modalidade de letramento por meio da formação de um novo 
ethos. Deste modo, durante as aulas, buscou-se observar as contribuições desta ferramenta para o 
processo de ensino-aprendizagem da referida disciplina nos cursos técnicos de ensino médio do 
Instituto Federal do Amazonas – IFAM. Preliminarmente, observa-se que o uso de tal ferramenta 
durante o curso estimulou a participação dos alunos despertando o interesse deles para disciplina o 
que é de fundamental importância para uma aprendizagem significativa. Pautamo-nos, portanto, 
nas questões relativas à teoria da ação mediada (Wertsch, 1999 e 1993) ao dialogismo (Bakthin, 
2003 e Carvalho, 2013), ao letramento digital (Rojo, 2014), ao novo ethos (Lankshear e Knobel, 
2007), ao estruturalismo e ao método comunicativo (Richards e Rodgers, 2001) e suas implicações 
no ensino-aprendizagem de língua estrangeira permeada pelas novas tecnologias. 

 
Palavras-Chave: WhatsApp, letramento digital e novo ethos. 
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POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE 
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA COMO 
INSTRUMENTOS MEDIADORES 
CLÁUDIO RODRIGUES DA SILVA (IFPI) 
VILMARA ALVES E SOUSA (IFPI) 
ARLETE FRAGAS DA SILVA ROCHA (IFPI) 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar o resultado da segunda fase do projeto desenvolvido no 
âmbito do subprograma bolsas para projetos de extensão (PIBEX), selecionado pela Proex do 
Instituto Federal do Piauí. No contexto marcado por desafios situados em variadas áreas e 
necessidades humanas, emerge o presente estudo, que provoca essa conjuntura relacionada às 
necessidades educacionais e aos direitos das pessoas com deficiência. De acordo com Libâneo 
(1994) a educação, enquanto prática educativa, é um fenômeno social e universal indispensável ao 
funcionamento de todas as sociedades. As pessoas com deficiência visual podem utilizar os 
recursos tecnológicos educacionais e este projeto propaga o uso do Dosvox. Esse trabalho atende, 
por meio de cursos de formação, aos estudantes com necessidades visuais, mas não é específico 
para esse público, inclusive há professores e coordenadores que acompanham os discentes. A 
SEMED informa que os estudantes com baixa visão têm bastante dificuldade em utilizar esses 
computadores pelo desconhecimento de programas adequados. Assim sendo, percebe-se que há 
necessidade de divulgação das tecnologias assistivas e que a realidade investigada está repleta de 
possibilidades.  
 
Palavras-chave: Educação. Tecnologias Assistivas. Prática Educativa. 
 
 
TECNOLOGIAS INTERATIVAS E REDES SOCIAIS NO DESENVOLVIMENTO DA 
COMPETÊNCIA INTERCULTURAL EM PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA 
ANA CLOTILDE THOMÉ WILLIAMS (NORTHWESTERN UNIVERSITY – USA)  
 
A aplicação de novas tecnologias no ensino de línguas estrangeiras causou uma grande mudança 
na abordagem pedagógica do ensino de línguas. Antes da Internet, CDs e softwares de computador 
enfatizavam uma abordagem cognitiva para o ensino de línguas. Com a Internet, o ensino de 
línguas teve uma mudança significativa: de uma abordagem cognitiva para uma abordagem sócio-
cognitiva, enfatizando aspectos sociais da aprendizagem da língua. Nesse ambiente sócio-virtual, 
os estudantes, sem que saiam de seus países, têm a oportunidade de interação social autêntica, 
através de tecnologia interativa, com falantes nativos da língua. Tal dinâmica reforça o 
desenvolvimento de uma "competência comunicativa intercultural".  
Buscando a aprimoração dos cursos intermediários de português na Northwestern University, incluí 
a interação intercultural com estudantes brasileiros no programa de ensino. Estudantes da NU 
passaram a se comunicar em português por Skype com estudantes de universidades brasileiras de 
diferentes regiões do país. Além do Skype, também se comunicavam em um grupo fechado no 
Facebook, onde compartilhavam imagens, mensagens, videos, etc. Os estudantes discutiam temas 
do curso e também temas de interesse comum. Ao final do curso, percebe-se que os estudantes 
norteamericanos que mais interagiram, obtiveram melhores resultados em relação à sua 
competência linguística, bem como intercultural.  
 
Palavras-chave: Tecnologias Interativas. Redes Sociais. Português. 
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WEBSITES EDUCACIONAIS: PERSPECTIVAS DE ENSINO - APRENDIZAGEM 
DE LÍNGUA INGLESA 
ILANNA MARIA IZAIAS DO NASCIMENTO (IFMA)  
 
Existe um número enorme de websites na Internet que possuem benefícios potenciais para o 
ensino-aprendizagem de línguas. Com o objetivo de analisar alguns sites educativos, especialmente 
voltados para o Ensino de Língua Inglesa, esta pesquisa trata-se de um estudo de caso, de caráter 
qualitativo, a qual analisou três websites voltados para o ensino-aprendizagem de Língua Inglesa, 
tendo em mente alguns critérios como em relação a precisão do conteúdo e quanto ao foco 
educacional. Baseados nesses questionamentos, as análises foram apoiadas nos pressupostos de 
KRESS; LEEUWEN (2006), PAIVA (2011), MARCUSCHI (2001), VYGOTSKY (1994), LEFFA (2005) e 
SOARES (2002) e XAVIER (2011). Com a análise dos sites, pode-se perceber que nenhum deles 
demonstra explicitamente seguir uma abordagem ou método de ensino, nem se baseia puramente 
em alguma teoria da aprendizagem e que a maioria deles precisariam de outros recursos para que 
propiciassem uma aprendizagem efetiva que englobe as quatro habilidades linguísticas. Assim, 
seriam apenas um apoio ou complemento a aprendizagem. Por outro lado, constatou-se que a 
tecnologia sozinha é puramente uma ferramenta. Pode ser bem empregada para determinados fins, 
mas sempre se bem conduzida pelo professor, ou seja, a tecnologia não substitui o professor. 
 
Palavras - chave: Websites Educacionais, Hipertextos; Ensino -Aprendizagem de Inglês;  
 
 
ABORDAGENS DE TEXTOS MULTIMODAIS: A COMUNICAÇÃO E O DESIGN 
ALÉM DA LÍNGUA 
JOSIANE BRUNETTI CANI FERRARI (UFMG) 
 
Este trabalho objetiva analisar, com base na Gramática Visual de Kress e van Leeuwen e no 
entendimento de que textos multimodais percebem a comunicação e o design além da língua, a 
ação discursiva de práticas pedagógicas com enfoque na multimodalidade, abordando questões 
como (a) o uso e a interpretação texto multimodais e (b) o discurso de professores e de alunos sobre 
esses textos. A pesquisa apresentada toma por objeto uma aula desenvolvida no Portal do Professor 
sobre textos multimodais na escola e a mesma representação, por meio de seus objetivos, 
elaborada pelo entendimento de um grupo de alunos. Na primeira parte, abordamos teorias da 
multimodalidade, multiletramentos e letramento visual; na segunda, iniciamos a análise das 
escolhas dos textos multimodais de ambos os sujeitos; na terceira, comparamos as atividades de 
uso dos textos e, por fim, reconstituímos as abordagens teóricas mediante uma comparação dos 
dois planejamentos com a finalidade de determinar o valor informativo dos textos multimodais pela 
visão dos dois sujeitos. Por se tratar de uma pesquisa ainda em desenvolvimento, o que se espera é 
contribuir com uma reflexão sobre as práticas do professor na abordagem da multimodalidade em 
sala de aula.  
 
Palavras-chave: Leitura e escrita. Letramento visual. Multimodalidade.  
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APAGAMENTO DA OCLUSIVA /D/ NO GRUPO “NDO” NA ESCRITA DIGITAL 
ELISIANE ARAÚJO DOS SANTOS FRAZÃO (UFMA) 
JAQUELINE DA COSTA DUTRA DE MORAIS (UFMA) 
VERALUCE DA SILVA LIMA (UFMA) 
 
Análise do apagamento do /d/ no grupo “ndo” na escrita digital. O trabalho visa investigar a 
presença ou não desse fenômeno linguístico, considerando que a escrita nas redes sociais 
apresenta traços da oralidade. Buscamos identificar se essa particularidade da fala se faz na escrita 
do usuário do facebook. O suporte teórico do trabalho encontra-se em Tarallo (2007), Labov (2008), 
Mollica (2003), Alkim (2001), Marcuschi (2001), Shepherd; Saliés (2013) dentre outros teóricos 
relacionados ao tema em estudo. A metodologia é de base qualitativa e empregará como 
instrumento de coleta de dados a construção de corpus digitalizado, extraídos dos discursos 
produzidos na fanpage “Suricate Seboso”. A importância do trabalho reside no fato de a internet ter 
se tornado ferramenta indispensável na vida do individuo pós-moderno, alterando as relações 
humanas e redimensionando o processo de difusão de informações. Nesse sentido, faz-se mister 
desenvolver estudos sobre o uso da linguagem frente a essas novas demandas da era digital. 
 
Palavras- chave: Apagamento do /d/. Oralidade e escrita. Escrita digital. 
 
 
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA E HABILIDADES NA CONCEPÇÃO 
DE HISTORIAS E NARRATIVAS DIGITAIS: um estudo auxiliado por 
tecnologias com professores em formação. 
MARILIA ROSA BOGEA SILVA (UFMA) 
 
O presente artigo pretende suscitar uma discussão acerca da construção e desenvolvimento de 
narrativas digitais, que aliadas às TIC, servirão de auxílio e incentivo no processo de ensino e 
aprendizagem de alunos do curso de licenciatura em Pedagogia (futuros professores). 
 Para tanto, abordaremos sobre a eliminação das barreiras que impulsionaram e legitimaram os 
pressupostos do mundo globalizado e uniram o real e o virtual, impondo o modelo educacional 
liberal que dão a tônica na sociedade da informação e do conhecimento. 
 
Palavras-chave: Informação. Educação. Globalização. 
 
 
O USO DO SOFTWARE HAGÁQUÊ NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO TEXTUAL 
ADRIANA DA CONCEIÇÃO BARROS DO ROSÁRIO (UFRA - PA) 
ROSEANE DO SOCORRO MONTE PALMA SANTOS (UFRA - PA) 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar como o uso do software hagáquê contribui para o 
processo de produção textual dos alunos do 4º ano da EMEF Jorge Daniel de Souza Ramos. O 
projeto “O uso do software hagáquê no processo de construção textual”, foi desenvolvido em 2012 
na referida escola. O gênero textual histórias em quadrinhos foi trabalhado neste projeto pelo fato 
de seu uso na educação ser considerado uma ferramenta lúdica na alfabetização além de ser 
recomendado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Atrelado a isso temos o uso do computador 
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através do software hagáquê que é um editor de histórias em quadrinhos e que foi utilizado pelos 
alunos na construção das histórias em quadrinhos.  
 
Palavras-chave: Histórias. Quadrinhos. Software Hagáquê. Produção Textual. 
 
 
PRODUÇÕES CIBERARTÍSTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
DORISDEI VALENTE RODRIGUES (UNB) 
 
Com o advento da internet e da disseminação de equipamentos cada vez mais móveis e portáteis. 
Um dos grandes desafios para o educador é descobrir como usar as novas tecnologias como 
ferramenta para potencializar seus educandos. Nesse sentido, esse trabalho apresenta reflexões de 
uma investigação de doutorado das potencialidades das tecnologias digitais na práxis da ciberarte 
como proposição para inovar em situações de ensino e aprendizagem, pela inserção de uma cultura 
didática digital no desenvolvendo de experiências a partir da à arte digital na educação de jovens e 
adultos (EJA). A pesquisa-ação (BARBIER: 2007) foi realizada no ano de 2013-2014 em uma escola 
pública do Distrito Federal, desenvolvendo a práxis da ciberarte como parte do currículo de forma 
interdisciplinar com a disciplina de geografia do 1ª ao 3ª segmento da EJA, pelo uso dos 
equipamentos digitais (note/net /ultrabooks /tablets/celulares/smartphones). Identifica-se a 
escola como espaço de desafios que integre a cultura tecnológica por meio de experiências de 
produções da arte digital como lugar de descoberta, experimentação, autonomia e possibilidades 
inter e transdisciplinar de encontro das diferentes áreas de conhecimentos e das novas linguagens 
midiáticas. Ampliando a apropriação das tecnologias de comunicação e informação para além de 
aparatos tecnológicos, para além da instrumentalização. 
 
Palavras chave: Ciberarte, Inclusão Digital, Educação de Jovens e Adultos. 
 
 
A INTRODUÇÃO DO USO DO GLOSSÁRIO NO MOODLE – UMA EXPERIÊNCIA 
NA DISCIPLINA DE TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SUZANA GILIOLI DA COSTA NUNES (UFT) 
TEOMAR MANDUCA AIRES LEAL (UFT) 
 
Existe uma grande diversidade de ferramentas que podem ser utilizadas nos cursos: são as 
ferramentas de comunicação, as de avaliação e outras ferramentas complementares ao conteúdo, 
como glossários, diários, ferramenta para importação e compartilhamento. Habitualmente, os 
alunos até o 3º período do curso só utilizavam os fóruns e o  envio de arquivos com atividades. A 
introdução de uma nova ferramenta, o glossário, trouxe inovação e “estranheza” aos usuários. 
Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi analisar a utilização de uma plataforma digital, o 
Moodle, como instrumento no processo ensino-aprendizagem do curso de Bacharelado em 
Administração Pública em 10 polos no estado do Tocantins. Foi feito levantamento e análise de 
todas as ferramentas disponíveis no ambiente Moodle para utilização dos alunos do curso, já 
cursando o 3º período. Com base na coleta e análise das ferramentas do Moodle e na navegação 
pelo sistema foi construído um questionário buscando identificar as principais ferramentas 
utilizadas e a percepção do aluno à essas ferramentas. A pesquisa indica que os ambientes virtuais 
de aprendizagem, incluindo o Moodle, precisam ser incorporados na prática pedagógica, uma vez 



 19 

VI ENCONTRO NACIONAL DE HIPERTEXTO E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

que permitem a comunicação e integração entre os participantes, bem como podem trazer muitos 
benefícios para o processo ensino-aprendizagem. Mas, os resultados também demonstraram uma 
certa rejeição à ferramenta do Glossário, devido à falta de clareza quanto sua utilização.  
 
Palavras-chave: Glossário, Moodle, Administração.  
 
 
ESTRATÉGIAS EVIDENCIAIS EM MATERIAL DIDÁTICO IMPRESSO PARA EAD 
ANA SILVINA FERREIRA FONSECA (IFMA) 
 
O presente artigo faz parte de uma investigação que teve como objetivo discutir as estratégias 
evidenciais identificadas em seus aspectos sintáticos, semânticos e pragmático-discursivos, em 
material didático impresso para cursos superiores da modalidade a distância, com o propósito de 
avaliar a indicação das fontes dos conteúdos asseverados. O corpus foi constituído de oito livros, 
escolhidos conforme Tabela de Áreas do Conhecimento (CNPQ), disponibilizados no sítio:  
http://sisuab.capes.gov.br/sisuab/Login_input.action., assim distribuídos: quatro da grande área 
Ciências Humanas (Educação, Antropologia, Psicologia e Filosofia) e quatro da grande área 
Linguística, Letras e Artes (Língua Portuguesa, Linguística II, História das Artes Visuais I, 
Laboratório de Teatro I). Considerando que o interesse deste estudo era a competência 
comunicativa dos falantes envolvidos no processo ensino-aprendizagem, foi utilizado como aporte 
teórico o Funcionalismo Linguístico, mais especificamente a Gramática Discursivo-Funcional (GDF), 
desenvolvida por Hengeveld e Mackenzie (2008). Como resultados da análise, foi detectado, entre 
outros, que as estratégias evidenciais no material didático impresso para cursos superiores da 
modalidade a distância apresentam aspectos sintáticos, semânticos e pragmático-discursivos que 
indicam como tipo de fonte e como tipo de evidencialidade predominantes, respectivamente, uma 
terceira pessoa definida e evidencialidade do tipo reportativa, demonstrando um distanciamento 
dos autores em relação aos conteúdos, tendo em vista o uso do chamado “argumento de 
autoridade” no embasamento teórico dos textos; e, que a evidencialidade dos tipos inferida e 
genericidade ocorrem, mas não são frequentes; o tipo percepção de evento não foi encontrado, uma 
vez que os conteúdos apresentados nesse tipo de produção textual são mais conceituais. 
 
Palavras-chave: Gramática Discursivo-Funcional, Evidencialidade, Material Didático Impresso para 
EaD 
 
 
MOBILE LEARNING: ANÁLISE DOCUMENTAL SOB A PERSPECTIVA DOS 
MULTILETRAMENTOS 
IVANA QUEIROZ PINHEIRO (UFMG)  
 
A evolução das tecnologias de comunicação proporciona o contínuo surgimento de dispositivos 
digitais móveis, tais como smartphones, tablets, Ipods e notebooks. Atrelado a ampliação de 
conexão à internet e maior acessibilidade na aquisição de aparelhos portáteis, o contexto atual 
promove transformações no cenário de ensino e aprendizagem, que culminaram no fenômeno da 
mobile learning, também conhecido como m-learning e aprendizagem móvel (WARSCHAUER, 
2004). Neste sentido, torna-se indispensável investigar as características e potencialidades 
pedagógicas apresentadas por tais ferramentas, visando a reflexão sobre os desafios da inserção 
das mesmas nas práticas de ensino atuais (KRESS; PACHLER, 2007). Portanto, esta pesquisa, de 
caráter documental e bibliográfico, objetiva analisar estudos de artigos e obras científicas acerca 

 

http://sisuab.capes.gov.br/sisuab/Login_input.action
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do tema, relacionando-os com aspectos essenciais da pedagogia dos multiletramentos como o 
papel do professor perante a novas configurações de ensino, a leitura e produção de textos 
multimodais e a formação de alunos conscientes, críticos, autônomos e participativos em sociedade 
(KALANTZIS; COPE, 2012).  
 
Palavras-chave: Mobile Learning. Multiletramentos. Prática Pedagógica.  
 
 
O DICIONÁRIO NO AMBIENTE VIRTUAL: NOVAS ORGANIZAÇÕES E 
DISCUSSÕES 
SHEILA DE CARVALHO PEREIRA GONÇALVES (UFG) 
 
Esta pesquisa se insere no âmbito da Lexicologia/Lexicografia, toma o dicionário como um 
instrumento de cunho didático e que desempenha importante papel no contexto escolar. Nosso 
objetivo é apresentar o protótipo inicial de software de dicionário temático infantil, doravante DTI, 
resultado preliminar do trabalho de iniciação científica e tecnológica (PIBITI/CNPQ), atualmente 
desenvolvido no curso de Letras, da Universidade Federal de Goiás, regional Catalão. Tomamos por 
base uma pesquisa maior, desenvolvida e concluída ainda em fase de doutoramento, na qual, na 
ocasião, apresentamos e executamos, em versão impressa, uma proposta de DTI para alunos do 4o e 
5o anos do ensino fundamental, cujas entradas foram organizadas em ordem alfabética, porém a 
partir de campos temáticos, entendidos aqui como um conjunto de termos ligados 
hierarquicamente por um termo-chave (arquilexema). Defendemos que a organização a partir de 
campos é capaz de evidenciar importantes relações existentes entre as palavras. Aliás, muito bem 
afirma Geckeler (1976, p. 126) citado em Trier (1934), que a organização do léxico em campos não é 
produto da fantasia humana, mas sim o resultado do esforço humano em representar 
conceptualmente a realidade extralinguística. Importante ressaltar que se trata de uma proposta 
inicial e, evidentemente, pretendemos expandi-la a em estudos posteriores. 
 
Palavras-chave: dicionário, campos temáticos, Lexicografia. 
 
 
PRÁTICAS DOCENTES E MULTILETRAMENTOS NA ESCOLA BÁSICA 
REGINA LUCIA FAIG TORRES PINTO DA ROCHA (COL. PEDRO II – RJ) 
ANDRÉA DE FARIAS CASTRO (COL. PEDRO II – RJ) 
 
O presente trabalho reflete sobre as práticas docentes e o multiletramento na escola básica. A 
aposta em uma aprendizagem interativa e colaborativa, incluindo a produção e edição de músicas 
no estilo hip-hop, implicou em práticas ligadas à multimodalidade. Em face das diferentes 
linguagens incluídas no suporte digital (imagens, sons, vídeos, textos, hipertextos, hipermídias) o 
que se busca é favorecer, no contexto escolar, a compreensão das diferentes culturas. Uma reflexão 
sobre identidade cultural e as manifestações que representam os alunos de uma região específica 
foram associadas ao processo cognitivo da escrita. Utilizou-se com o grupo o gênero autobiografia 
no intuito de conduzir os alunos a voltarem o olhar sobre si mesmos; suas características; 
preferências e expectativas e, também, sobre as manifestações culturais musicais associadas ao 
seu contexto social. Percebeu-se no processo de multiletramentos que a tecnologias incorporam-se 
ao cotidiano dos educandos e, nem sempre, às práticas dos educadores. Ainda que informações e 
linguagens diversificadas estejam disponíveis na grande rede, o contexto escolar tem resistido em 
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avançar na construção de um olhar crítico reflexivo que associe cultura e aprendizagem. Os alunos 
no entanto já discutem, criam, editam e representam sua cultura em diferentes linguagens. Como 
agentes culturais ativos indica-se, também aos professores, a importância dos multiletramentos 
como práticas docentes. 
 
Palavras- chave: Multiletramento – Suporte digital – Prática docente 
 
 
DESIGN PEDAGÓGICO EM E-BOOKS LITERÁRIOS INFANTIS: 
ESTRUTURAÇÃO, MATERIALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO LIVRO 
ELETRÔNICO 
MÁRCIA HELENA MESQUITA FERREIRA (UEMG) 
ANA ELISA FERREIRA RIBEIRO (CEFET- MG) 
 
Esta pesquisa tem como foco o “Design Pedagógico” estruturador do gênero “E-Book Literário 
Infantil”. A proposta desse estudo fundamenta-se em um campo multidisciplinar, abrangendo os 
seguintes temas: Linguagem, Comunicação, Edição, História do Livro, Estudos da Leitura e do 
Leitor, e, finalmente, a Educação. O estudo tem por objetivo investigar as especificidades do gênero 
E-Book e todo seu processo de editoração; obras apresentadas como referência nessa categoria; 
como também os possíveis desdobramentos apresentados por esse gênero ao mercado editorial 
impresso e eletrônico. Importantes questões apresentam-se como norteadoras para esse estudo: 
quais as especificidades do gênero E-Book, em especial o livro literário infantil? Como se encontra 
estruturada a linguagem literária apresentada nesse gênero? Como se concretiza, aí, a observação 
e interpretação relacional, de forma e conteúdo, para a materialização do texto literário? Por que o 
E-Book ainda não encontrou um espaço definitivo junto às redes de edição? Este estudo irá se 
pautar pela análise do discurso estruturador para a composição do gênero aqui referenciado, como 
também pela análise do conteúdo estruturador explorado para sua materialização. Esperamos 
poder contribuir, de forma significativa, para com os necessários processos de validação e 
valoração da qualidade inerente à estruturação, composição e materialização do gênero aqui 
referenciado.  
 
Palavras-chave: E-Book, Processos de Edição, Literatura Infantil. 
 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL: APRENDIZAGEM HIPERTEXTUALIZADA COM AS 
MÚLTIPLAS LINGUAGENS 
LUDIMYLLE GRACIELLE AMORIM MOREIRA (SME-RJ) 
ANDREA DE FARIAS CASTRO (UERJ/COL. PEDRO II) 
 
Trabalhar com a representação do conhecimento na Educação Infantil é uma tarefa que se 
amplifica pelo uso de tecnologias digitais, favorecendo ao mesmo tempo a prática docente e a 
aprendizagem infantil. A junção de múltiplas linguagens no suporte computacional tem sido um 
ganho para os processos de aprendizagem deste seguimento, na reunião do que foi aprendido por 
produções realizadas com diferentes recursos. O docente orienta seus objetivos em atenção à 
realidade de seus alunos. Imagens, músicas e vídeos compõem o universo do que as crianças 
vivenciam, articulando o contexto familiar e o social em que se inserem para produzir sua 
compreensão do mundo. Esta a forma com que tem sido organizado o cotidiano de uma Unidade de 
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Educação Infantil, no município do Rio de Janeiro, em que a participação das crianças na 
organização das suas descobertas é essencial para revelar o aprendido e a expressão dos 
significados próprios a cada um: professores e alunos envolvidos na experiência de aprender. As 
teorias que apóiam tais práticas implicam a docência reflexiva, a inclusão das tecnologias aos 
projetos de trabalho e o multiletramento, contemplando assim uma variedade de elementos 
culturais presentes na vida e na sala de aula escolar no século XXI. 
 
Palavras-chave: educação infantil, tecnologias digitais, aprendizagem 
 
 
GÊNEROS TEXTUAIS DIGITAIS: CARACTERÍSTICAS E ESTRATÉGIAS DE 
TEXTUALIZAÇÃO 
MARIA MARGARETE FERNANDES DE SOUSA (UFC) 
RAIMUNDA GOMES DE CARVALHO BELINI (IFPI) 
 
A internet, através dos gêneros textuais digitais, do hipertexto e da multimodalidade, tem 
provocado mudanças não só na forma e no espaço da escrita, mas também na relação com a 
leitura. Nesse sentido, constrói um conhecimento com base nas escolhas que vai realizando muitas 
vezes orientadas pelos propósitos comunicativos do gênero textual digital. Seguindo essa esteira, 
esta pesquisa objetiva discutir e analisar estratégias de textualização em gêneros textuais digitais, 
de modo a conferir-lhes sentidos, bem como investigar as características constitutivas da 
hipertextualidade/multimodalidade inerentes à lógica organizacional dos gêneros textuais digitais.  
Para tanto, esta pesquisa fundamenta-se em estudos como os da Análise Multimodal (KRESS; VAN 
LEEUWEN, [1996] 2006; KRESS, 2010; VAN LEEUWEN, 2005) e os da hipertextualidade 
(COSCARELLI, 1999; 2009; XAVIER, 2002; RIBEIRO, 2008; ARAÚJO; LIMA-NETO, 2012), dentre 
outros, que contribuem para a compreensão das características e estratégias da textualização dos 
gêneros textuais digitais. Concluímos, portanto, que o gênero textual digital, por meio da escrita e 
da leitura, se estrutura de modo a construir a lógica organizacional, caracterizada especialmente 
pela hipertextualidade/multimodalidade de modo a realizar propósitos comunicativos. Desse modo, 
o leitor pode muitas vezes escolher o melhor caminho da leitura e selecionar o conteúdo a ser lido, 
explorando o espaço digital a partir de seus interesses e de suas necessidades para a construção do 
sentido. 
 
Palavras-chave: Gêneros textuais digitais. Hipertextualidade. Multimodalidade.  
 
A HIPERTEXTUALIDADE DO CHAT: MEDIAÇÃO E NOVAS POSSIBILIDADES. 
JOSÉ CARLOS LEANDRO (UFPE) 
 
Buscamos, em nosso trabalho, fazer uma análise das principais características do hipertexto digital, 
com ênfase na interface do chat. Abordaremos a natureza da linguagem, tendo como referencial os 
principais recursos mediados por essa interface on-line (síncrona). Dessa forma, apresentaremos a 
dinamicidade plástica da linguagem que é proporcionada pelas ferramentas digitais na modalidade 
síncrona. Compreendemos que a linguagem possui uma práxis entre o locutor e o interlocutor que 
caracteriza uma determinada “regra” constitutiva, considerando seus usos, propósitos e seus 
sentidos. A partir dessas indagações, buscaremos relacionar as estratégias de análise da linguagem 
verbal com a discussão sobre a construção de sentidos presentes nas diversas semioses do 
hipertexto digital. O chat representa, ao lado de outras interfaces, essa possibilidade de representar 
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o conhecimento humano além das fronteiras dos mecanismos previstos como veículos únicos e 
imutáveis da relação com a aprendizagem. Para aprofundar os alcances do chat como ferramenta 
pedagógica, optamos por considerar a categoria teórica que vem, nos últimos anos, provocando 
discussões e posturas que vão desde a uma aceitação dos pressupostos até uma negação radical. 
Verdadeiramente, as teorias hipertextuais constituem essa possibilidade descritiva e explicativa do 
fenômeno da emergência dessa nova modalidade de uso da (s) linguagem (s).  
 
Palavras-chave: hipertexto digital-letramento digital-chat. 
 
 
HASHTAGS: PALAVRAS, EXPRESSÕES, TEXTOS OU HIPERTEXTOS? 
CLAUDIENE DINIZ DA SILVA (UFMG) 
 
Considerando o profícuo uso das hashtags nas redes sociais, propomos um estudo sobre as formas 
linguísticas que constituem as hashtags, para que são elas são usadas e qual sua relação com a 
noção de hipertextos. As hashtags são palavras/expressões/frases/cadeia de caracteres precedidas 
pela cerquilha “#” que surgiram para agrupar assuntos em comum na rede de internet, facilitando 
sua busca. Essa “cadeia de caracteres” pode apresentar formatação bem vasta, como mostra o 
próprio conceito de hashtags. Essa formatação heterogênea é reflexo das diversas funcionalidades 
atribuídas as hashtags, como forma de expressão de opinião, estratégia de ancoragem, etc. Nesse 
estudo, fazemos um link entre a noção de hipertexto e os pressupostos teóricos da Semântica da 
Enunciação, desenvolvidos por Guimaraes (2002, 2007) e Dias (2013, 2105). Essa língua de 
pesquisa, parte do pressuposto que as formas linguísticas são unidades da língua concebida do 
ponto de vista das suas condições de articulação com outras unidades segundo razões 
enunciativas. Logo nossa intenção é apresentar a articulação entre o linguístico e o virtual.  
 
Palavras-chave: hashtag, hipertexto, semântica da enunciação. 
 
 
HIPERTEXTO E DIALOGISMO: UMA ANÁLISE DO CARÁTER DIALÓGICO NA 
LEITURA DE HIPERTEXTOS DA FOLHA DE SÃO PAULO REALIZADA POR 
DOIS ALUNOS DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
ZILMA DA SILVA GUSMÃO (PUC – MINAS)  
 
Sabendo-se da importância de uma leitura eficiente de hipertextos, este estudo pretende analisar a 
prática de leitura dos hipertextos da Folha de São Paulo, realizada por dois alunos do curso de 
Sistemas de Informação, sob a ótica da relação dialógica que paira sobre essa atividade. No 
primeiro momento, será discutido o conceito de hipertexto baseado em Lévy (1993, 2009) e o 
conceito do dialogismo bakhtiniano, reiterado por Fiorin (2006) e Kristeva (2012). No segundo 
momento, os dois temas serão sobrepostos e suas relações serão destacadas. Somente, então, a 
partir do entendimento dessas relações existentes entre hipertexto e dialogismo, é que será feita a 
análise dos dados recolhidos em entrevista com os alunos e apresentados os resultados obtidos. 
 
Palavras-chave: Hipertexto. Dialogismo. Leitura 
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AS CONTRIBUIÇÕES DO USO DO LAPTOP EDUCACIONAL NO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM 
ADRIANA DA CONCEIÇÃO BARROS DO ROSÁRIO (UFRA - PA) 
ROSEANE DO SOCORRO MONTE PALMA SANTOS (UFRA - PA)  
 
O presente trabalho pretende analisar as contribuições do Uso do Laptop Educacional no processo 
de ensino e aprendizagem dos alunos da EMEF André Valino. Através do Programa Um Computador 
Por Aluno – PROUCA, a EMEF André Valino, localizada na zona rural do município de Bragança no 
estado do Pará foi contemplada com um laptop educacional para cada aluno da escola. Os 
professores da escola tiveram formação para o uso pedagógico desta nova ferramenta e assim 
passaram a construir metodologias para desenvolver os conteúdos curriculares ministrados 
diariamente na sala de aula através do laptop educacional tornando as aulas mais lúdicas e 
prazerosas e assim ampliando as possibilidades de aprendizagem dos alunos. Mobilidade e o uso 
individual do laptop educacional são pontos positivos deste programa, que além de proporcionar a 
inclusão digital de professores e alunos ainda inclui digitalmente a família dos alunos, pois o laptop 
pode ser emprestado a família no fim de semana para o cumprimento de atividades propostas pelo 
professor. 
 
Palavras-chave: Laptop educacional, inclusão digital, processo ensino-aprendizagem. 
 
 
FANFICTIONS NAS AULAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL EM LÍNGUA MATERNA- 
POSSIBILIDADES E IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS 
ROSÂNGELA GUEDÊLHA DA SILVA (UFMA/SEDUC) 
 
Possibilidades e implicações pedagógicas das fanfictions nas aulas de produção textual. O trabalho 
deriva dos resultados de uma pesquisa realizada em escolas públicas da região metropolitana de 
São Luís-MA, em 2012, ao constatar-se o desconhecimento das potencialidades das tecnologias 
digitais como ferramentas pedagógicas como sendo um dos fatores da não utilização das TIC pelos 
professores entrevistados (LIMA, 2013). O artigo discutirá possibilidades e implicações da prática 
docente com o gênero textual fanfiction. Pretende-se evidenciar o potencial pedagógico das 
fanfictions e sugerir procedimentos metodológicos significativos acerca da efetiva didatização 
desse gênero no ensino fundamental e médio. A metodologia será de base qualitativa, incluindo 
construção de procedimentos metodológicos para uso das fanfictions como gênero textual escolar. 
Tem-se como suporte teórico, dentre outros, Bakhtin (1982), Kleiman (1995), Xavier (2007), 
Marcuschi (2004), Silva e Mercado (2013), Alves (2014), Chan (2014), Elias (2014), Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1998). As conclusões alcançadas indicam revisão e fomento de políticas 
educacionais para formação docente teórico-prática, inicial e continuada, a fim de viabilizar 
práticas pedagógicas significativas com gêneros textuais digitais na educação pública maranhense. 
 
Palavras-chave: Tecnologias digitais, fanfiction, ensino de língua portuguesa. 
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LINGUAGENS E LITERATURA EM STOP MOTION 
MARIA DO SOCORRO BRAGA REIS (UFRA - PA) 
ÉVILA DE CÁSSIA BRAGA SOARES (UFRA – PA) 
 
Este trabalho relata a experiência de uma atividade pedagógica realizada na EMEF Rosa Athayde 
em Augusto Corrêa – PA no ano de 2014 com três turmas do 7º Ano do Ensino Fundamental, na 
disciplina Língua Portuguesa com o uso da técnica do Stop Motion como motivador de leitura, 
produção e oralidade. Os contos de Skakespeare, Machado de Assis e da escritora bragantina Leila 
Nascimento foram trabalhados em sala de aula. Com técnicas de seminário e criação de grupos no 
Facebook, os estudantes exercitaram o aprendizado quanto ao uso da Língua, os vídeos foram 
criados a partir de leituras e releituras dos textos escolhidos. A tecnologia foi usada como 
ferramenta para fomentar o letramento.  Fundamenta-se em Manoel Moran, João Mattar, Marcos 
Bagno e Marisa Lajolo. 
 
Palavras-chave: leitura, produção, ensino-aprendizagem. 
 
MENSAGENS ELETRÔNICAS INSTANTÂNEAS EM AMBIENTES DE ENSINO-
APRENDIZAGEM: COMO APROVEITAR O POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO 
DAS NOVAS TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA 
TEREZA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA (UNB)  
 
O aumento do uso de tecnologias da comunicação em salas de aula tem gerado novas 
oportunidades de ensino-aprendizagem, sobretudo em processos educativos em que os atores que 
dele participam valorizam seu potencial como ferramenta pedagógica. Não por acaso, a Unesco usa 
o termo “aprendizagem móvel” como um ramo das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
na educação. Aparatos como o aplicativo WhatsApp, um dos mais populares do mundo para 
mensagens eletrônicas instantâneas e em grande ascensão no Brasil, têm facilitado a interação 
entre grupos de alunos e professores, além de trazer conteúdos originais para as salas de aula. 
Importa a este artigo refletir sobre como as mudanças provocadas por estes novos processos 
afetam os modos de se comunicar em ambientes escolares e pontuar seus principais efeitos. 
 
Palavras-chave: novas tecnologias, comunicação, aprendizagem móvel. 
 
TECNOLOGIA A SERVIÇO DA CIBERPOESIA 
RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS (UNISC) 
 
A poesia tem encontrado terreno fértil no ciberespaço. Novas formas de poesias têm sido 
produzidas em pleno meio digital. A escrita estática impressa no papel tem dado lugar ao 
movimento das palavras em cadência, conforme a musicalidade que elas podem provocar. A 
proposta dessa pesquisa tem como objetivo mostrar os novos recursos que podem ser utilizados no 
momento da criação. Alguns escritores deixam-se seguir pelo movimento das teclas como se 
fossem pianos, outros não abandonam o papel escrito, mesclam a produção entre o papel e os 
recursos que os programas de computador podem lhe proporcionar. O arcabouço teórico que se 
tomou para esse estudo gira em torno principalmente das pesquisas de Santaella, Claus Cluver, 
Plaza e Bakhtin. 
 
Palavras-chave: Poesia. Tecnologia. Criação Literária.   
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A REPRESENTAÇÃO CONCEITUAL DA IMAGEM EM E-MAIL PROMOCIONAL 
MARIA CILÂNIA DE SOUSA CALDAS (UFC) 
MARIA MARGARETE FERNANDES DE SOUSA (UFC) 
 
Este trabalho objetiva analisar a metafunção representacional (KRESS; VAN LEEUWEN), em 
anúncios publicitários – e-mails promocionais – veiculados na internet para evidenciar, através de 
uma leitura hipertextual (ARAÚJO, 2012; 2013; 2014; SANTAELLA, 2007), como os participantes 
internos (pessoas, objetos ou lugares), de uma dada composição de imagem, interagem e que 
relações esses participantes estabelecem na imagem. A metafunção representacional é 
responsável por organizar visualmente os objetos e as experiências internas e externas dos 
indivíduos. Kress e van Leeuwen (2000) dividem esse processo em narrativo e conceitual. Nesta 
pesquisa, focalizaremos apenas o conceitual, que se subdivide em classificacional, analítico e 
simbólico. As estruturas conceituais descrevem as pessoas, lugares ou coisas dos quais se falam, 
denominados de participantes representados (PR), em termos de classe, estrutura, ou significação. 
O processo classificacional relata participantes que se apresentam em um grupo, definido por 
características comuns a todos os sujeitos classificados. Os processos conceituais analíticos 
relatam os participantes em uma estrutura de parte-todo. Nesse processo, são identificados dois 
participantes: um portador (representado como o todo) e diversos atributos possessivos 
(representados como as partes). E, por fim, temos o processo simbólico, como o último dos 
processos conceituais, que relata o que um participante significa ou é, sendo subdividido em dois 
grupos: atributivo e sugestivo. Nesse sentido, analisamos vinte anúncios selecionados de sites de 
compras coletivas (Peixe Urbano e Groupon) os quais apresentam os componentes conceituais 
mencionados, como hipotetizamos. Os textos dos anúncios revelam as categorias ou valores 
discursivos, tais como: taxonomias e atributos e as subclassificações. Em suma, enquanto na 
linguagem verbal, a sintaxe estrutura-se pela ordem sequencial das palavras, nas imagens esta 
depende da relação espacial entre os elementos apresentados. 
 
Palavras-chave: E-mail promocional. Metafunção. Leitura hipertextual. 
 
 
GRUPOS DO FACEBOOK: ESPAÇO DIALÓGICO E PEDAGÓGICO NO 
PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DO PROJETO TRANSIARTE 
ALESSANDRA LISBOA DA SILVA (UNB) 
ANNY CRISTINNE SILVA RODRIGUES (UNB) 
LUCIO FRANÇA TELES (UNB) 
 
Novas experiências pedagógicas podem surgir na conexão com o uso de tecnologias da informação 
e comunicação nos contextos educativos. O projeto de pesquisa Transiarte/UnB, financiado pelo 
Programa OBEDUC/CAPES, desenvolve práticas de inovações pedagógicas na Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) e é pautado pela colaboração tecnológica (TELES, 2014), dialogicidade entre os 
sujeitos, produção com as novas mídias relacionando a identidade cultural coletiva com o processo 
da aprendizagem curricular.  O perfil colaborativo das redes sociais potencializa a interação, 
dialogicidade entre os sujeitos e a partilha de saberes. A investigação relata um estudo de caso de 
um grupo fechado do Facebook, integrado por pesquisadores do Projeto Transiarte, que utilizam o 
espaço como recurso pedagógico, objetivando gerar um canal de comunicação aberto, acesso 
rápido às informações, compartilhamento de materiais e planejando colaborativo de ações 
educativas. Nas análises dos dados da pesquisa qualitativa (BORTONI-RICARDO, 2011), utilizamos 
registros do grupo do Facebook e respostas do questionário Google drive.  Os resultados apontaram 
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que o Facebook contribuiu para o acesso às informações, estimulou a utilização da rede social 
pelos pesquisadores demonstrando ser uma ferramenta interativa, colaborativa e que pode ser 
utilizada como recurso pedagógico. Aprimoramos as análises utilizando nuvens de palavras geradas 
no site Wordle. 
 
Palavras-chave: Transiarte, Facebook, Grupos. 
 
O FACEBOOK COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO NA 
AQUISIÇÃO DA LÍNGUA ESCRITA 
ANGÉLICA FERNANDA MONDÊGO RAMOS (UFMA) 
LETICIA GANTZIAS ABREU (UFMA) 
VERALUCE DA SILVA LIMA (UFMA) 
 
A inserção do Facebook no ensino de Língua Portuguesa. O estudo em questão apresenta os 
resultados parciais do Estudo Piloto realizado em escolas da rede pública de ensino como atividade 
de pesquisa pelo GPTECEN (Grupo de Pesquisa Tecnologia e Ensino) coordenado pela Profª Dra. 
Veraluce da Silva Lima do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O 
projeto tem por finalidade promover a inserção do Facebook no ensino de língua portuguesa 
tornando-o um instrumento didático pedagógico na aquisição da língua escrita. A metodologia 
escolhida é de base qualitativa e emprega como coleta de dados os seguintes instrumentos: 
questionários e entrevistas semi- abertas para delinear o perfil do aluno. Também será construído 
um corpus formado pelas atividades desenvolvidas no Facebook (fóruns, grupos e comunidades) 
compatíveis com o contexto do educando. Para analisar os dados, utilizaremos como base teórica 
os fundamentos de: David Crystal (2012), Michel Foucault (1983), Luiz A. Marcuschi (2005), dentre 
outros teóricos. 

Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa. Aquisição da língua escrita. Facebook 

 
POLICARPOS EM REDE 
ERIKA KRESS (CEFET-MG)  
LÁZARO EDUARDO DA SILVA (CEFET-MG) 
 
O presente projeto apresenta o uso do hipertexto como forma de ampliar o letramento literário de 
um expressivo número de jovens que se sentem desmotivados frente à leitura obrigatória de 
clássicos presentes nas aulas de Literatura dos anos finais da Educação Básica brasileira. Durante a 
execução do projeto, alunos do curso Técnico de Informática da unidade Varginha do CEFET-MG 
foram orientados na construção de hipertexto, tomando por base a obra pré-modernista de Lima 
Barreto, "Triste Fim de Policarpo Quaresma”. O trabalho foi realizado de forma interdisciplinar entre 
as disciplinas de Literatura e Programação Web. Na Literatura, os alunos foram orientados a 
explorar a diversidade de ambientes em que se passa a referida obra de forma a enriquecer o 
processo de leitura literária com hiperlinks. Na Programação Web, os alunos foram orientados na 
construção das interfaces, trabalhando com linguagens de marcação como o HTML e o CSS e 
linguagem de programação com o JavaScript. Os resultados observados foram um aprendizado 
prazeroso do conteúdo técnico aplicado, bem como uma nova abordagem eficaz de leitura do texto 
literário canônico na Escola Técnica de Nível Médio. 
 
Palavras-chave: Hipertexto, Leitura literária, Programação Web. 
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POSTAR E MOBILIZAR 
THAIS CERQUEIRA NORTH (COL. PEDRO II – RJ) 
 
Atualmente, a tecnologia se tornou um importante componente da vida social e, como tal, não pode 
ser excluída do ambiente escolar. A demanda por um trabalho que rompa com a tradição cada vez 
mais provoca o professor, que, muitas vezes, instintivamente, procura aliar seu trabalho às 
tendências contemporâneas. No entanto, essa aliança, por melhores que sejam suas intenções, é 
motivada apenas pelo entusiasmo dos alunos perante algum diferencial, fazendo, assim, a 
utilização da tecnologia simplesmente como um enfeite e não como uma ferramenta no processo 
de ensino e aprendizagem. A aliança entre o acesso ao conhecimento e a mobilização desses 
conhecimentos em prol da superação de um obstáculo deve ser o verdadeiro objetivo do uso das 
tecnologias. Neste relato de experiências, é apresentada uma passagem em que o uso de redes 
sociais impulsionou um projeto, permitindo a integração de alunos, famílias e comunidade. 
 
Palavras-chave: redes sociais, ambiente escolar, tecnologia. 
 
 
OS AMBIENTES DIGITAIS E A MULTIMODALIDADE: A LEITURA DE VÍDEOS 
NO FACEBOOK 
SANDRA CARLA PEREIRA BARBOSA (UFCG-PB)  
 
A contemporaneidade é marcada pela globalização e pela influência de novas tecnologias, 
especialmente, por aquelas que permitem a interação através de ferramentas digitais e de redes 
sociais. Tais tecnologias favorecem o rompimento das fronteiras entre comunidades e culturas e 
possibilitam a construção de novos discursos, além de propiciarem o trabalho com as múltiplas 
linguagens, especificamente, com outros modos de ler que se distanciam de práticas de leitura 
mais tradicionais, a exemplo das propostas de leitura dos livros didáticos que, muitas vezes, 
apresentam-se de modo mecânico, descontextualizado ou sem objetivos bem estabelecidos. Diante 
destas considerações, pretendemos, neste trabalho, repensar as práticas de leitura de vídeos no 
Facebook, analisando a exibição de vídeos e suas interfaces com as tecnologias digitais, com foco 
no desenvolvimento de um leitor multimodal, apto a participar de práticas sociais de leitura. Para 
tanto, partimos dos seguintes questionamentos: Qual a diferença entre os vídeos apreciados na 
rede social Facebook e os textos trabalhados no livro didático? Essas diferenças são significativas 
para a formação de um novo tipo de leitor? Para respondê-los, propomo-nos a descrever os vídeos 
mais apreciados no Facebook, em comparação com os usualmente tratados em sala de aula, além 
de caracterizar as estratégias de leitura empreendidas para a sua leitura. Trata-se de uma 
investigação de natureza qualitativa, de cunho descritivo-interpretativista, inserida no campo da 
Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2013), por investigar o uso da linguagem em contextos de 
interação (BRONCKART, 2000). Norteados por estudos que discutem a noção de hipertexto, nos 
ancoramos em autores como (LEVY, 1993) e Marcuschi, (2010); dos aspectos multimodais à luz de 
KRESS (2000); e dos Multiletramentos (ROJO, 2013), vinculando as reflexões sobre tais fenômenos 
à proposta de incorporar as tecnologias digitais no ensino da leitura.  
 
Palavras-chave: Leitura; Letramento; Multimodalidade. 
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O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE AUTORIA DO SUJEITO-ALUNO EM GRUPO 
NO FACEBOOK UTILIZADO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 
SHIRLEIDE BEZERRA DA SILVA (UFPE) 
 
O presente trabalho aborda, em linhas gerais, a utilização das Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação (NTIC) em sala de aula relacionada à questão da autoria e como a AD francesa a 
concebe. Tem por objetivo investigar o processo de leitura e produção de textos dissertativo-
argumentativo em Língua Portuguesa por alunos da rede pública estadual do Ensino Médio ao 
fazerem uso das redes sociais, sobretudo o Facebook, tendo como objetivo principal a verificação 
da ocorrência ou não dos indícios de autoria nos textos de alguns alunos. Para fundamentar a nossa 
pesquisa, contamos com os pressupostos de Abreu (2013), Chartier (2012), Foucault(2002),  Orlandi 
(2012), entre outros. Buscamos analisar o sujeito/aluno que ao assumir a posição de autor, toma 
para si a responsabilidade por seus efeitos de sentido, assim como o efeito de fechamento em 
textos. Nesse sentido, o olhar volta-se para as relações textuais que são aquelas produzidas no 
interior do texto e resultam do trabalho de textualização realizado pelo sujeito que exerce a função-
autor. Quanto à textualização, pode ser vista como a costura do texto que o sujeito faz entre os 
diversos recortes discursivos. Dessa costura produz-se o efeito-texto, o espaço discursivo 
organizado, simbolicamente fechado e ilusoriamente completo. 
 
Palavras-chave: Autoria; Sujeito-aluno; Facebook. 
 
OS ENUNCIADOS DE COMANDO DE FÓRUNS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E 
SUA RELAÇÃO COM A LINGUAGEM 
RHAYSA RICCI CORREA (PG-UEM) 
 
O maior elo entre professor e aluno na modalidade da educação a distância é a linguagem. Nesse 
sentido, essa ligação comunicacional constitui-se como parte imprescindível do processo educativo 
em modelos baseados na interação por meio de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs). Mais 
do que isso, é preciso consolidar diversos atores da EaD o papel social da linguagem, bem como seu 
diferencial em relação aos outros tipos de escrita. Dessa forma, o artigo tem como objetivo analisar 
cinco enunciados de comando de Fóruns nas disciplinas voltadas às licenciaturas a distância de 
uma faculdade particular da cidade de Maringá, situada no Estado do Paraná. A metodologia 
adotada, neste estudo, está pautada em questões de explicitude e implicitude do discurso do 
enunciado e as possíveis funções do léxico na construção desse texto. Para tanto, na primeira parte 
foram feitas reflexões a respeito do fórum como ferramenta na educação a distância, bem como sua 
relação de interação com a linguagem. Concomitante, o fórum no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem resultará como uma importante ferramenta proposta pelo professor para interagir 
com seus alunos. Portanto, a pesquisa que foi realizada por meio de uma coleta de dados condiz 
com a teoria abordada, uma vez que é possível que o professor deixe “vazios” para serem 
preenchidos pelos próprios sujeitos em formação, isto é, os espaços previstos na linguagem quanto 
à construção do conhecimento por parte do aluno. 

 
Palavras-chave: Educação a Distância; Linguagem; Fórum. 
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PESQUISAS SOBRE TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO PARA O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO 
CONTEXTO ACADÊMICO-CIENTÍFICO BRASILEIRO 
CYNTHIA REGINA FISCHER (IFSP / GEALIN) / MARIA APARECIDA GAZOTTI-VALLIM 
(IFSP/PUC-SP/GEALIN) / MARCUS DE SOUZA ARAÚJO (UFPA/PUC-SP/GEALIN) 
 
As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) têm proporcionado mudanças 
significativas na sociedade contemporânea com o advento do computador e da internet ao mesmo 
tempo em que o ensino-aprendizagem passa por modificações que ultrapassam o paradigma da 
sala de aula tradicional. Nessa direção, o presente trabalho tem por objetivo apresentar um 
panorama das pesquisas realizadas sobre o uso de TDIC para o ensino de línguas estrangeiras a 
partir do levantamento de apresentações em eventos acadêmico-científicos da área de Linguística 
Aplicada ocorridos nos últimos cinco anos no Brasil. A fim de atingir o objetivo proposto, foi 
realizada uma busca bibliográfica nos cadernos de resumo de quatro eventos de grande 
notoriedade no Brasil: Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais (SIGET), Congresso 
Brasileiro de Linguística Aplicada (CBLA), Congresso Latino-Americano de Formação de 
Professores de Línguas (CLAFPL) e Congresso de Línguas para Fins Específicos (LINFE). Como 
resultado parcial, apontamos uma gama de pesquisas desenvolvidas sobre a temática sob 
diferentes perspectivas, como, por exemplo, o uso situado e específico de ferramentas tecnológicas 
pelo professor, práticas de letramento digital no ensino-aprendizagem de leitura e escrita em 
ambiente virtual, elaboração de material didático com o uso de tecnologias digitais, entre outros. 
Esperamos, assim, contribuir para um mapeamento sobre o uso de TDIC no ensino de línguas 
estrangeiras e de pesquisas futuras a serem desenvolvidas no Brasil.  
 
Palavras-chave: TDIC; panorama de pesquisas; ensino de línguas estrangeiras. 
 
 
TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO: LEVANTANDO NECESSIDADES 
ESPECÍFICAS 
RODRIGO ESTEVES DE LIMA-LOPES (UFPB) 
 
Observa-se que a configuração atual do universo profissional exige indivíduos que estejam 
comprometidos não apenas com a comunicação em rede, mas que também estabeleçam uma 
relação profissional de integralidade em um ambiente cujo discurso da personalização de produtos 
e serviços é um componente determinante (GEE; HULL; LANKASHEAR, 1996). Nessa nova 
realidade, há a clara utilização de plataformas tecnológicas, que se manifestam não apenas pelo 
uso do computador e do hipertexto (LANDOW, 2006), como das tecnologias locativas (BASTOS et 
alli, 2011). Por conta disso, este artigo advoga a necessidade de um levantamento sistemático das 
necessidades tecnológicas de profissionais pré e em serviço, de forma a realizar ações de 
letramento significativas nas diversas situações profissionais. 
 
Palavras-chave: necessidades tecnológicas; letramento; plataformas tecnológicas. 
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS EDUCACIONAIS DO LINUX EDUCACIONAL NO 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO ÂMBITO ESCOLAR 
IAGO SINÉSIO FERRIS DA SILVA (UFERSA) 
ALEX SANDRO COUTINHO SANT´ANA (UFERSA) 
THIAGO BARBOSA (UFERSA) 
 
Este estudo é resultado de uma reflexão sobre a relevância dos jogos educacionais do Linux 
Educacional no processo de ensino-aprendizagem na escola. Teve como objetivo principal refletir 
sobre os novos modos de interação diferenciada dentro da sala de aula utilizando jogos educativos 
digitais. O estudo optou pela pesquisa bibliográfica cujas produções dos autores abordam 
teorizações sobre a importância do Linux Educacional na educação. Este estudo considera que os 
jogos educacionais se tornam um fator primordial para produzir um ambiente educativo lúdico e 
aprimorar a relação didática professor-aluno desde que se tornem um elemento efetivamente 
presente no cotidiano da sala de aula. De acordo com a síntese obtida a partir do levantamento 
bibliográfico considera-se ainda que o Linux Educacional sendo aplicado de forma pedagógica pode 
proporcionar para o aluno um aprendizado que o faça ser capaz de desenvolver sua cognição, 
resolvendo atividades relacionadas ao conteúdo de aprendizagem escolar ministrado pelo 
professor. O estudo conclui que o Linux Educacional disponibiliza ferramentas de fácil manuseio e 
que são capazes de transformar a sala de aula em um ambiente de aprendizado divertido, sendo, no 
entanto, de suma importância que os profissionais da educação passem por um processo formativo 
para utilizarem essas ferramentas em atividades didáticas que proporcionem para seus usuários 
uma aprendizagem lúdica no âmbito escolar. 
 
Palavras-chave: jogos educacionais, Linux Educacional, educação escolar. 
 
 
LATEX: FERRAMENTA DE ESCRITA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
ANDERSON HENRIQUE COSTA BARROS (UFMA) 
 
Este trabalho discute questões acerca do LaTeX, um conjunto de comandos adicionais (Macros) 
elaborado por Leslie Lamport para ser utilizado no ambiente de desenvolvimento TeX, desenvolvido 
por Donaldo Knuth. O objetivo deste trabalho é construir e divulgar textos e slides utilizando o 
compilador MiKTeX, que é um ambiente de desenvolvimento gratuito, para o sistema operacional 
Windows. Assim, diferente de outros programas de digitação como MS Word, OpenOffice Writer, os 
documentos criados em LaTeX são formados pelo texto propriamente dito e alguns comandos de 
formatação. Desta forma, o texto não é digitado na tela na forma como será impresso, ou seja, 
conteúdo e forma são elementos distintos na criação do arquivo, o que não ocorre no Word em que 
se escreve e visualiza diretamente o texto na mesma janela. Sendo caracterizado pela excelente 
qualidade tipográfica o LaTeX é muito utilizado no meio acadêmico-científico para produção de 
artigos, livros, pôster, slides, etc, sendo disponível para todos os sistemas de computadores 
Windows, Mac, Linux, entre outros. A extensão utilizada pelo programa é .tex, podendo ser 
exportada para o hipertexto no formato .pdf, que é a mais utilizada nos meios científicos. 
 
Palavras-chave: Texto, Programa, Qualidade tipográfica. 
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O SER IDOSO E AS NOVAS TECNOLOGIAS 
LUIZ CARLOS CARVALHO DE CASTRO (NEHTE/UFPE) 
 
Na contemporaneidade, o ser idoso irrompe com os padrões estabelecidos, culturalmente, na 
sociedade. A presença crescente do idoso nas redes sociais é vista como algo inusitado, fora do 
comum, no entanto, pesquisas do IBGE, 2011, apontam para o crescimento de acesso dos idosos às 
redes sociais, a fim de acessar um banco, pagar uma conta ou bater um papo no whatsapp. O idoso 
é um ser no mundo real e concreto, segundo Bakhtin, o mundo está orientado com base na 
participação singular do ser, o qual é o objeto dessa filosofia moral, mas esclarece que o ser 
somente e compreendido em sua singularidade a partir de sua participação concreta no mundo, 
com suas experiências, a partir de sua emoção e escolhas. (BAKITIN, 1993, p. 60). Diante desse 
novo acontecimento do ser idoso, questões emergiram: qual a motivação que produz no idoso o 
devir? Quais tecnologias ele mais acessa? Nosso objetivo foi investigar o acontecimento do ser 
idoso face as novas tecnologias, iniciamos uma revisão da literatura em site que tratam da 
qualidade de vida dos idosos, livros e dados estatísticos do IBGE, PNAD, entre outros. Os resultados 
apontaram que as tecnologias (redes sociais, whatsapp) conferem mais autonomia aos idosos, além 
de melhorar sua autoestima, devido à inclusão digital. Concluímos que o ser idoso passa pela 
reconfiguração de sua identidade no mundo concreto e real, no qual ele vive, além disso, 
confirmamos que as novas tecnologias conferem autonomia ao idoso para decidir, ele mesmo, o 
idoso que ele quer vir a ser na contemporaneidade. 
 
Palavras-chave: Idoso. Tecnologia. Redes sociais. 
 
 
O USO DA FERRAMENTA EDITOR DE TEXTO NA REVISÃO DE PRODUÇÕES 
TEXTUAIS 
JOANA DARCK MOREIRA DE SOUSA (UFC) 
ELIZABETH MAIA CARDOSO (UFC) 
 
A produção de textos sempre foi uma das ações importantes trabalhadas na escola, devido ao seu 
caráter construtivo do leitor-escritor. Segundo Marcuschi, o trabalho de escrita é também um 
trabalho de reescrita. O processo de produção deve ser de algum modo distinguido da produção 
final do texto. Pois o produto final é o resultado de um processo de muitas revisões (2008, p.218). 
Faz-se necessário, então, a busca do professor por atitudes inovadoras, as quais possibilitem ao seu 
aluno testar sua capacidade de criar e desenvolver a sua escrita. O avanço da tecnologia traz 
consigo uma variedade de ferramentas, viabilizando novas formas de trabalhar. A exemplo disso, 
propusemos a ferramenta Word, um editor de texto, como facilitadora na revisão de produções 
textuais realizadas por alunos da rede particular de ensino. Escolheu-se esta ferramenta pelos 
recursos de revisão, consultas de vocabulário (sinônimo e antônimo) entre outras. As atividades 
tinham como marco a elaboração de produção de textos em sala, e em outro momento, a reescrita 
desses textos no programa. Percebeu-se o grande entusiasmo dos alunos, uma vez que eles 
tomavam consciência dos seus erros gramaticais e ortográficos enquanto digitavam seus textos. 
 
Palavras-chave: Produção Textual. Editor de texto. Word. 
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WHATSAPP E DEMOCRACIA: UM ESTUDO DE CASO 
JOSÉ CARLOS LEANDRO (UFPE) 
 
O presente artigo discorrerá sobre o contexto da utilização das redes sociais como ferramenta 
colaborativa que integra os usuários no empoderamento de seu protagonismo cidadão nas 
comunidades que estão situados. Uma rede social é uma conexão de pessoas de forma não 
estruturada e não hierárquica, que visa o compartilhamento de informações, valores e objetivos em 
comum. As pessoas fazem diariamente uso das redes sociais fazendo denúncias, cobrando melhoria 
dos serviços públicos, principalmente àqueles de necessidade básica, como segurança, saúde e 
educação, por exemplo. Nesse sentido, nos propomos a apresentar as características de diversos 
grupos formados na rede social WhatsApp que tratam das temáticas supracitadas no município do 
Cabo de Santo Agostinho (PE), procurando descrever e analisar as múltiplas formas de linguagem 
(s), verbais e não-verbais, os protocolos compartilhados entre os membros e, sobretudo, o 
reconhecimento do papel cidadão que o espaço cria diante das estruturas dos poderes públicos 
constituídos, mediadas pela plataforma on-line. Segundo Lèvy (1993), uma nova ecologia cognitiva 
significa uma nova dinâmica na construção do conhecimento, um novo movimento, nova 
capacidade de adaptação e de equilíbrio dinâmico nos processos de construção do conhecimento. 
Assim, defenderemos que, utilizadas de forma interativa, as NTICs podem ser instrumento da Nova 
Democracia. 
 
Palavras-chave: Rede Social-WhatsApp-Democracia. 
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