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DIRETRIZES DE AÇÃO POLÍTICA DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA  
PESQUISA DA ANPOLL & PESQUISAS DESENVOLVIDAS 

 
 
As pesquisas realizadas nos Grupos de Trabalho da ANPOLL contribuem para que nosso 
conhecimento sobre a linguagem humana possa auxiliar em questões que dizem respeito a nossa 
cidadania e atuação política na conjuntura mundial. Merecem destaque os diferentes projetos de 
pesquisa e diretrizes de ensino da Pós-Graduação brasileira em Linguística e Literatura que 
colocam em discussão as pautas sintetizadas nos tópicos abaixo. Salienta-se que a divulgação 
das pesquisas é realizada por meio de apresentação de trabalhos em eventos nacionais, 
internacionais e publicação de trabalhos acadêmicos em veículos de divulgação diversos, 
garantindo a visibilidade e o impacto das ações. Há também o compartilhamento da pesquisa 
empreendida no âmbito da Pós-graduação com os professores do Ensino Fundamental e Médio 
por meio de projetos de extensão de modo a permitir a esses profissionais um espaço para novas 
possibilidades de aperfeiçoamento pessoal e o consequente enriquecimento cultural de seus 
respectivos alunos. 
 
Logo após cada tópico, há a descrição de especificidades dos Grupos de Trabalho. 

 
 

A) Internacionalização da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira 
 
Nessa pauta, inserem-se diferentes pesquisas que colocam em destaque a lusofonia, a presença 
da língua portuguesa num mundo plurilíngue, as possibilidades de aumento da visibilidade do 
Brasil e sua cultura por meio da divulgação das relações entre o português e diferentes línguas, 
por meio da presença crescente da literatura brasileira no panorama literário mundial, por meio 
do desenvolvimento de diferentes tipos de acervo que contribuem para a construção de uma 
memória social brasileira e de sua inserção mundial.  
 

• Problematização do monolinguismo brasileiro e fomento ao plurilinguismo, tomados como pré-
requisitos à internacionalização da Língua Portuguesa e  da Cultura Brasileira. 

• Investigação e divulgação da Cultura Brasileira a partir de produtos estéticos classificados como 
literatura oral e popular, gêneros literários narrativo, lírico e dramático.  

• Desenvolvimento de projetos e pesquisas em parceria com pesquisadores oriundos de 
Instituições de Ensino superior das Américas, Europa, Ásia e África. 

• Formalização da Memória Cultural Brasileira por meio da criação de acervos  
• Produção e divulgação do pensamento teórico e metodológico a partir do locus nacional e 

levando em conta as idiossincrasias do Brasil. 
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B) Inclusão Social e Ensino Fundamental e Médio 
 
Nessa pauta, há o desenvolvimento de inúmeros projetos de pesquisa e de intervenção 
educacional que visam em essência melhorar os índices escolares nacionais, o que inclui o 
aumento da visibilidade da natureza da educação brasileira, impactando diretamente em 
melhorias nos resultados obtidos em diferentes aferições nacionais e internacionais que medem 
competências em leitura e escrita. Nesse sentido, é fundamental que pesquisas dessa natureza 
sejam valorizadas, divulgadas e mantidas pois elas influenciam diretamente na formação de 
cidadãos e de jovens mais capacitados para atuar na conjuntura social e econômica nacional. 
Diferentes projetos de pesquisa também abordam importantes questões de diversidade racial, 
diversidade de gênero, diversidade de papéis sociais, diversidade religiosa, diversidade 
linguística (incluindo as línguas de sinais, as línguas de refugiados e de imigrantes), 
contribuindo para que o Brasil possa ser visto internacionalmente como um país atento a 
questões sociais que implicam uma cidadania mais inclusiva e justa. 
 

• Elaboração de Glossários da linguagem digital e de dicionários.  
• Desenvolvimento de estratégias de inclusão de pessoas surdas na aprendizagem da Língua 

portuguesa. 
• Elaboração/desenvolvimento de estratégias de argumentação discursiva. 
• Compreensão do letramento em seu aspecto midiático e intermidiático, com vistas a colaborar 

com o campo da leitura em sua práxis cidadã, que inclui a compreensão do funcionamento das 
mídias em seu papel comunicacional e social. 

• Atuação na formulação de diretrizes oficiais para o ensino. 
• Participação ativa na Formação de professores para a atuação no ensino Fundamental e médio. 
• Desenvolvimento de pesquisa sobre os efeitos da TDIC nos processos de interação e atuação no 

mundo pelos cidadãos em geral, entre os quais incluem-se os jovens em formação, visando a 
contribuir para a compreensão das polêmicas e conflitos presentes na atualidade. 

• Desenvolvimento de pesquisa e de estratégias para a formação de cidadãos produtores de textos 
competentes e engajados socialmente. 

• Valorização de práticas educacionais interdisciplinares. 
• Entendimento de uma dimensão ético-política de que precisa haver compromisso com o diálogo 

das pesquisas da universidade e a formação dos professores da educação básica em busca de 
parcerias. 
 
 

C) Língua e Cultura Indígenas Brasileiras e Afro-brasileiras 
 
Nessa pauta, entra em questão o reconhecimento da diversidade cultural e linguística brasileira. 
Há projetos que descrevem e preservam línguas indígenas desconhecidas, que elaboram centros 
de difusão da memória linguística brasileira e da cultura afro-brasileira, que organizam portais e 
sites de divulgação das línguas dos povos que fazem parte da nação brasileira. Os projetos que se 
relacionam a esse direcionamento têm uma importância fundamental quando se pensa na 
preservação da memória de um país, aspecto de extrema importância que possibilita a identidade 
e especificidade da comunidade brasileira no contexto internacional. 
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• Valorização e investigação de Línguas indígenas como importantes marcos da cultura nacional. 
• Construção de dicionários e atlas linguísticos. 
• Proposição de vertente dos estudos sobre a intermidialidade visando o resgate de tradições 

indígenas. 
• Desenvolvimento de ações que busquem compreender as possibilidades oferecidas pelas novas 

mídias no fomento à divulgação, construção e resgate da memória das culturas indígenas e afro- 
brasileiras. 

• Desenvolvimento de pesquisas sobre a edição de livros pelas culturas indígenas brasileiras e 
escritores afro-brasileiros. 

• Desenvolvimento de mecanismos (pesquisas, livros etc.) que divulguem narrativas indígenas 
para contribuir na preservação/memória da cultura indígena no país.  

• Valorização e investigação de literaturas africanas e afro-brasileiras. 
 
 

D) Formação de Leitores e Cultura Literária 
 
Nessa pauta, estão em destaque os diferentes e importantes (muitos de destaque internacional, 
possibilitando o diálogo da comunidade de pesquisa brasileira com os mais importantes círculos 
acadêmicos internacionais) projetos de pesquisa que discutem a essência da cultura literária, de 
extrema relevância para que a identidade nacional se possa fixar em sua especificidade diante de 
um mundo cada vez mais plural e globalizado. Há projetos que também, por meio da literatura, 
impactam diretamente na formação educacional de jovens e adultos, possibilitando que a língua 
portuguesa e sua cultura sejam vistas como elementos necessários para a construção de uma 
identidade nacional. 
 
 

• Desenvolvimento de conhecimentos e estratégias voltados à Educação Literária e ao Letramento 
Acadêmico, no âmbito do Ensino/Educação Básica e do Ensino Superior. 

• Abordagens teóricas voltadas para a compreensão e problematização da cena nacional 
contemporânea, com vistas ao desenvolvimento do senso crítico de professores-pesquisadores e 
de estudantes, consequentemente, ao engajamento na construção de um país mais justo.  

• Valorização e visibilidade da Literatura de autoria feminina, no resgate de vozes silenciadas. 
• Proposição de reflexões que colaborem com o entendimento da literatura a partir não apenas do 

universo da cultura, mas, também, do campo das mídias, em sua relação com as outras artes e 
linguagens e em suas interações na contemporaneidade. 
 

• Problematização do processo de formação de leitores e do ensino de literatura, em âmbito 
escolar e universitário (Cursos de Letras especialmente em IES públicas), fundado, ainda, na 
materialidade do livro, a partir de questões tais como: como tratar das materialidades digitais 
na/da criação literária sem os suportes necessários em sala de aula? Como discutir os novos 
"objetos" literários a partir de seus suportes digitais? 
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• Revisão das bibliografias canonizadas na discussão a respeito do leitor de modo que as teorias 
em torno da intermidialidade sejam consoantes à compreensão/leitura/análise/reflexão desses 
novos objetos, levando às grades dos Cursos de Letras repertórios teórico-críticos que discutam a 
cultura e seus processos sociais sob o influxo das novas mídias em diálogo com outros domínios 
do saber. 

• Desenvolvimento de pesquisa e produção de materiais didáticos voltados para a formação do 
cidadão leitor crítico e engajado socialmente. 

• Desenvolvimento de pesquisas sobre o letramento digital e desenvolvimento de estratégias para 
o ensino considerando a inserção das TDIC. 

• Cultivo às narrativas como importante “tecido da experiência” que constroem relações sociais 
fortalecendo aspectos sócio-históricos e culturais de um povo. 

• Incentivo a práticas leitoras/socioeducacionais que permeiam a interdisciplinaridade. 
• Valorização e visibilidade dos estudos literários, na perspectiva da crítica, da teoria e do ensino, 

para retificar a negligência ou a perspectiva não estética em que a literatura se vê alocada hoje 
em documentos oficiais e materiais didáticos para a educação básica 
 

E) Pesquisas sobre Línguas, Literaturas e Teorias Estrangeiras 
 

Esta frente evidencia os diálogos fecundos que muitos pesquisadores brasileiros estabelecem 
com corpus de análise, pesquisadores e teorias estrangeiros. Das questões provocadas pelo 
estrangeiro nascem pesquisas brasileiras que, se por um lado integram reflexões mais amplas 
sobre autores, temas e teorias, fazendo parte de esforços de pesquisa continentais, quando não 
globais, por outro lado estas pesquisas não deixam de acrescentar ao concerto internacional de 
ideias o olhar próprio do pesquisador brasileiro. A pesquisa no Brasil, portanto, se faz também 
sobre ideias e materiais estrangeiros, o que permite que pesquisadores do país façam parte de 
redes mundiais de discussão, circulando e fazendo com que a pesquisa nacional circule também.  
 
 

 
 

 
 


