
Relatório final do V Seminário dos Programas de Pós-Graduação em Letras 
e Linguística Políticas e Agendas no Campo de Estudos da Linguagem, 
ÁREA LINGUÍSTICA APLICADA, realizado em 22 e 23/06/2015, no Instituto de 
Estudos da Linguagem/Unicamp 
 
O Seminário foi organizado em quatro mesas-redondas formadas por docentes 
e pesquisadores de instituições de várias regiões do Brasil, representando os 
estudos que vem sendo desenvolvidos na área de LA.   
 
Este relatório apresenta as contribuições já feitas pela LA e as propostas que 
podem ser implementadas, a partir do que foi discutido nas mesas-redondas, 
com os seguintes temas: 
 

1. Linguística Aplicada: contribuições para os estudos da linguagem 
2. Linguagem, identidade e interculturalidade 
3. Linguagem, mídias e tecnologias 
4. Linguagem e educação linguística 

 
A partir do exposto, segue um relato sumário das questões centrais abordadas. 
 

I. CONTRIBUIÇÕES DA ÁREA DE LINGUÍSTICA APLICADA PARA 
OS ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 
Contribuições para a formação do professor e/ou do pesquisador e 
possíveis impactos desse campo para a sociedade 
 

A LA tem-se constituído como campo interdisciplinar e também transdisciplinar 
nas últimas décadas e tem investido esforços para problematizar, de forma 
crítica, questões relativas a diversos núcleos temáticos. Embora o ensino-
aprendizagem de línguas seja ainda o interesse da maioria dos estudos, tendo 
em vista ser este seu espectro de atuação original nas décadas de 1960, os 
interesses temáticos da área têm abrangido um escopo cada vez maior. Nesse 
sentido, como tem sido evidenciado de maneira mais proeminente na atualidade, 
os objetos da LA são múltiplos, o que leva a área a se valer de contribuições 
teóricas variadas e a assumir caminhos metodológicos específicos que permitam 
aos linguistas aplicados melhor responder a suas indagações de pesquisa.  
Considerando a multiplicidade dos objetos de investigação, dos percursos 
metodológicos e dos campos de saber que têm contribuído com as reflexões 
teóricas e com as ações práticas da LA, a heterogeneidade constitutiva desse 
campo vem à tona como qualidade distintiva. Ainda assim, no entanto, é possível 
destacar aspectos que identificam os estudos realizados nessa área, quais 
sejam: o compromisso político com agendas investigativas que sejam relevantes 
social e culturalmente; a abordagem reflexiva dos fenômenos, ultrapassando a 



sua mera descrição; o tratamento de questões não normalizadas do ponto de 
vista de sua (in)visibilidade para os campos científico,  social e político. 
Do ponto de vista da formação do professor, a LA tem contribuído ao longo de 
várias décadas, para ressignificar os usos da linguagem no âmbito do ensino, o 
que implica rever as concepções linguísticas para além de paradigmas 
sistêmicos ou estruturais. Assim, compreendendo a linguagem na perspectiva 
dos usos situados, a LA amplia a percepção de professores acerca do seu papel 
de agente (trans)formador e de como o ensino de língua(gem) pode se organizar, 
seja com foco nas formas de interação em sala de aula; nas relações entre os 
diversos tipos de saberes para a construção dos discursos, dos gêneros, do 
conhecimento ou da aprendizagem, sejam aqueles saberes docentes, discentes, 
acadêmicos ou da experiência;  na concepção, elaboração, uso e avaliação de 
materiais didáticos, impressos e digitais, na reflexão sobre políticas educacionais 
e curriculares, entre outras várias possibilidades. Além disso, o olhar plural 
acerca da linguagem, dos sujeitos e das culturas envolvidas nos processos 
escolares, junto à sensibilidade para perceber influências contextuais nas formas 
de interação pela/com a linguagem podem contribuir para que o professor se 
constitua como sujeito crítico, capaz de avaliar criticamente sua própria prática 
pedagógica, seu percurso formativo e seu papel educativo, com impactos 
importantes sobre o fazer pedagógico, a organização dos espaços escolares e 
a aprendizagem dos estudantes. 
A LA tem ainda um papel importante na formação de pesquisadores que 
desenhem seus objetos de investigação e os percursos da pesquisa a partir de 
uma reflexão sobre práticas sociais, teorizada com base em uma diversa gama 
de referenciais, oriundos de variados campos, tais como a filosofia, a história, a 
sociologia, a psicologia, a educação, os estudos culturais, a teoria queer, entre 
outros.  
Dada a consistência e amplitude das pesquisas empreendidas na LA, já é 
possível identificar subáreas de interesse, tais como: ensino-aprendizagem de 
línguas, práticas identitárias, formação do professor, políticas linguísticas, 
linguagens e tecnologias, estudos da tradução, entre outras.  Tais subáreas têm 
ganhado corpo nos programas de pós-graduação do país, como revelam os 
dados acerca das áreas de concentração, das linhas de pesquisa ou das teses 
e dissertações produzidas no escopo da LA. 
O impacto social das pesquisas em LA pode ser relacionado a uma multiplicidade 
de temas emergentes, que se voltam a movimentos sociais que reivindicam 
maior visibilidade e escuta de certos sujeitos/grupos socialmente excluídos. 
 

Contribuições dos estudos em linguagem, mídias e tecnologias 
 
Pode-se dizer que as atividades de pesquisa e ensino situadas na interface entre 
linguagem, tecnologias e mídias, no âmbito da Linguística Aplicada brasileira, 
começam na década de 1990 com o interesse gerado nas comunidades pela 
introdução de computadores nas universidades e escolas. Com o avanço das 



iniciativas de ensino mediado por computador e internet, constata-se na área 
uma ampliação de pesquisas centradas na elaboração e implementação de 
materiais didáticos digitais para uso online e offline. Mais recentemente, 
pesquisas têm optado por refletir sobre uma vasta gama de atividades e práticas 
discursivas digitais (ou letramentos digitais), na esteira das diversas formas de 
apropriação tecnológica do computador pela sociedade como um todo. 
Observa-se, nos últimos cinco anos, um grande crescimento quantitativo das 
pesquisas aí situáveis, que pode ser atribuído à grande ampliação do acesso da 
população às tecnologias digitais da informação e comunicação (doravante 
TDIC). Ao mesmo tempo, verifica-se uma expansão e diversificação dos objetos 
e temas pesquisados, e trazidos à formação de pesquisadores e professores de 
línguas, derivada, justamente, do fato que as TDIC registram, e tornam 
disponíveis, toda uma gama de novos modos de interação e produção de 
conhecimento por diversos nichos sociais, sobretudo aqueles excluídos pelas 
condições anteriores de mediação tecnológica dos discursos. 
As principais contribuições feitas por essa linha de investigação e formação 
acompanham, em grande medida, as reflexões mais gerais feitas pela LA, 
centradas no ensino-aprendizagem de línguas e também contribuições mais 
gerais sobre usos situados de linguagens em contextos diversos, assim como o 
uso de recursos oferecidos pela sociedade em rede para ampliar a participação 
cultural e política dos grupos socialmente fragilizados. Mais recentemente, nota-
se o interesse, justamente, por formas de uso das TDIC que dificultam ou 
superam a delimitação rígida do contexto nos eventos discursivos, tanto os de 
natureza educacional quanto de natureza quotidiana, bem como o impacto das 
tecnologias móveis, tais como smartphones, em práticas sociais mais amplas. 
No que tange especificamente à educação linguística, nota-se que os estudos 
centrados no ensino de Línguas Maternas têm historicamente privilegiado o uso 
das TDIC no contexto presencial, enquanto os vinculados ao ensino de Línguas 
Estrangeiras demonstram maior interesse por usos das TDIC no ensino não-
presencial. Tal tendência pode ser explicada pelo fato de que as referidas 
tecnologias constituem, por um lado, a principal infraestrutura dos processos 
correntes de internacionalização das economias e culturas nacionais no mundo 
capitalista, e, por outro, o ambiente primário da maior parte das práticas 
comunicativas do jovem brasileiro. Em ambos os casos, há também 
contribuições voltadas para o desenvolvimento de estratégias e critérios de 
reflexão e leitura crítica das TDIC, tanto no que tange aos conteúdos (avaliar 
informações que circulam por variadas formas textuais digitais, por exemplo) 
quanto às formas técnicas de mediação (compreender e combater mecanismos 
de controle do indivíduo, por ferramentas técnicas que medeiam a interação 
entre usuários e textos digitais, por exemplo). 
Destacam-se ainda, nas atividades de pesquisa e ensino vinculadas ao ensino-
aprendizagem de línguas, as voltadas à formação de professores, tanto inicial 
como continuada.  As pesquisas voltadas para esse fim têm focalizado não 
apenas os usos e/ou crenças sobre usos das TDIC e as diferentes nuances da 



relação entre formação,  ferramentas e atuação dos tutores humanos em 
contextos de formação online,  como também o uso individual das tecnologias 
digitais pelo professor para seu próprio aprendizado e/ou desenvolvimento 
profissional. Há uma grande ênfase, também, em novas formas de ensino e 
aprendizagem de línguas centradas em atividades norteadas por orientações 
teórico-metodológicas mais recentes, como ensino baseado em problemas 
(PBL), que demandam envolvimento do aluno em práticas de aprendizagem que 
instiguem tanto reflexões coletivas e colaborativas, quanto estudo independente 
e auto-monitorado, hoje possíveis dado o vasto acervo de materiais que pode 
ser acessado na Internet.  
Nas atividades de pesquisa e formação não vinculadas ao ensino-aprendizagem 
de línguas, destaca-se o foco nos impactos qualitativos, observados nas formas 
e práticas discursivas, das mudanças técnicas/quantitativas trazidas pelas TDIC, 
e as oportunidades que há, em tese, nessas mudanças, para a sustentação de 
relações sociais mais igualitárias em contextos onde impera o conflito e a 
exclusão social, algo que a expressão "inclusão digital" já pretendeu significar. 
Tais pesquisas, embora não focalizem diretamente questões didáticas e 
metodológicas voltadas para o ensino, encontram lugar importante na formação 
de professores por intermédio da seguinte pergunta: Como estamos contribuindo 
para formar professores e professores engajados com a realidade e com o 
compromisso da construção de uma sociedade mais justa? 
 

Contribuições dos estudos em educação linguística 
 

Os estudos desenvolvidos pela LA em sua relação com a educação, nos quase 
40 anos de produção dessa temática no país, já produziram um impacto que 
permitem conferir à LA a natureza de uma área de estudos da linguagem e 
não mais de uma disciplina dos estudos linguísticos. 
As temáticas iniciais de pesquisa de ensino e aprendizagem de língua materna, 
língua estrangeira e educação bilíngue foram ampliadas de modo que, em 2015, 
no Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, a relação entre Linguagem e 
Educação foi contemplada em cerca de 13 temáticas: 

x Autonomia na Aprendizagem de Línguas 
x Crenças em Ensino e Aprendizagem de Línguas 
x Ensino de Línguas para Fins Específicos   
x Ensino e Aprendizagem de Língua Materna   
x Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras  
x Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais  
x Formação de Professores  
x Linguagem em Contexto de Necessidades Especiais 
x Letramentos  
x Línguas Minoritárias   
x Material Didático  



x Multilinguismo e Multiculturalismo   
x Multimodalidade no Texto e no Discurso 

 
Considerando especificamente as contribuições voltadas para o ensino de 
português como língua materna, tomando como referência as pesquisas que a 
LA tem realizado, bem como aquilo que pode ser uma atuação político-social da 
LA, pode-se pensar em três proposições:  

a) estudos que buscam a construção de inteligibilidades para problemas 
sociais nos quais a linguagem tem um papel central e estudos das práticas 
de linguagem na esfera escolar e em outras esferas sociais;  
b) pesquisas que objetivam a construção de alternativas situadas de 
“solução” para os problemas sociais nos quais os usos da linguagem 
desempenham papel central, no caso, na escola, no ensino e 
aprendizagem das práticas de linguagem; e  
c) conhecimentos produzidos na área e que precisam ser articulados em 
diálogos com a sociedade. 
 

Considerando a educação linguística no aprendizado de línguas 
estrangeiras/adicionais e seus desafios na LA, os estudos sobre as/das ‘línguas 
dos outros’ – numa referência às línguas estrangeiras/adicionais e à língua 
portuguesa como língua estrangeira – apresentam maiores contribuições na 
medida em que neles sobressaem-se questões que dizem respeito às relações 
com esses ‘outros’. Nestas, evidenciam-se conceitos até então pouco 
enfatizados, como heterogeneidade, hibridismo, pluralismo, diversidade, 
superdiversidade, diferença, colonialidade, discutidos por linguistas aplicados 
como Pennycook (1994, 1997, 2004, 2010, 2013), Canagarajah (1999, 2002, 
2006, 2013), Makoni (1998, 2003, 2006), Rajagopalan (2003, 2004, 2006, 2012), 
Kumaravadivelu (2003, 2012, 2014), Blommaert (2008, 2010, 2013), entre 
outros, autores que se identificam com uma visão crítica e social da LA.  
 
 

II. PROPOSTAS DA ÁREA DE LINGUÍSTICA APLICADA 
 
Em termos de avaliação do professor, sugerem-se a manutenção, 
aperfeiçoamento e ampliação dos seguintes critérios para medir a qualidade e 
produtividade dos trabalhos do pesquisador em Linguística e Letras, usando 
critérios quantitativos e qualitativos, alguns já adotados pelos órgãos de fomento 
à pesquisa, incluindo: 

x publicação de artigos em periódicos, livros, capítulos e  e-books; 
x publicação de trabalhos acadêmicos e aplicados; 
x métricas adequadas à área de Linguística e Letras (tomando em 

consideração a imaterialidade da construção do conhecimento); 
x impacto não apenas científico, mas também social dos trabalhos; 
x formação de recursos humanos em pesquisa; 



x coordenação de projetos; 
x questão científica e acadêmica. 

 
Além disso, aponta-se a necessidade de uma avaliação das metodologias de 
pesquisa da área, com foco nas temáticas mais frequentes, ressaltando-se a 
importância política dos estudos que se voltam às minorias e comunidades 
“periféricas”.  Outros pontos de destaque no processo avaliativo incluem o 
impacto social que os trabalhos de pesquisa têm sobre a estruturação da 
sociedade, educação, etc. Ressalte-se, nessa direção, a geração de discursos 
que podem gerar mudanças. Mostra-se igualmente relevante, organizar agendas 
de pesquisa para as diferentes áreas, respeitando-se a diversidade de temáticas.  
No que diz respeito ao uso das novas tecnologias, destacam-se, como caminhos 
futuros, desenvolvimentos que, ao mesmo tempo, requerem e justificam a 
tradição de pesquisa em LA, que privilegia o estudo dos objetos em sua 
complexidade e por isso opta por traçar percursos inter e transdisciplinares de 
investigação.  
Entre tais objetivos podemos citar, do ponto de vista epistemológico, a 
necessidade de, por exemplo, formularem-se e testarem-se teorias de ciber- 
aprendizagem, evitando-se o uso e desenvolvimento não reflexivo de 
ferramentas para ensino-aprendizagem online, muitas vezes produzidas por 
profissionais de áreas técnicas que possuem pouco ou nenhum conhecimento 
da complexidade envolvida no processo de aprendizagem de línguas. É também 
necessário compreender, em maior profundidade, os limites e possibilidades das 
teorias tradicionais sobre produção do sentido, num momento em que a 
comunicação se constrói através de uma hibridização de recursos semióticos. 
Indo além, nas questões técnicas, chama-se a atenção para situações em que 
algoritmos e agentes cibernéticos relativamente autônomos tornam-se 
participantes das interações entre usuários no quotidiano (por exemplo, o modo 
como corretores ortográficos e outros agentes induzem modos de falar/escrever 
que limitam a criatividade dos falantes, ou desviam o valor performativo dos 
enunciados, criando um padrão nem sempre evidente para usuários da Internet).  
Do ponto de vista político, é preciso focalizar de modo objetivo e teoricamente 
informado as relações entre políticas educacionais e o uso de tecnologias digitais 
no ensino-aprendizagem de línguas. Cita-se, como exemplo, a necessidade de 
formular uma política de uso de telefones celulares nas escolas que seja 
metodologicamente vantajosa e institucionalmente menos impeditiva da 
inovação didática. No mesmo sentido, faz-se necessário um engajamento mais 
produtivo dos pesquisadores e gestores no equacionamento da relação entre o 
político e o metodológico, sobretudo no que tange gestão da inter e 
transdisciplinaridade em relação aos sistemas de avaliação de pesquisadores. 
Foi enfaticamente ressaltado a premência de levar-se em consideração, na 
avaliação, o impacto social dos resultados obtidos na área.  A 
interdisciplinaridade, que já faz parte dos modos como historicamente 
construímos as bases teóricas usadas na LA, é mais necessária do que nunca, 



porém é obstaculizada por diversos fatores, a saber: a verticalização da 
academia, que tira espaço dos pesquisadores iniciantes ao financiar 
prioritariamente pesquisadores que já possuem projetos financiados, levando-se 
em consideração que pesquisadores mais antigos têm um currículo que em geral 
favorece a aprovação de seus projetos e que o financiamento de projetos 
encontra-se diretamente atrelado à existência ou não de verbas e não 
necessariamente à qualidade acadêmica dos projetos submetidos. 
Problematizou-se também, no evento, a padronização da avaliação, que 
desconsidera as especificidades que existem entre as formas de construção de 
conhecimento em diferentes campos. Apontaram-se, ainda, alguns efeitos 
retroativos dos critérios de avaliações (Qualis), na medida em que desestimulam 
a publicação em revistas com qualificações mais baixas, ao mesmo tempo em 
que geram um acúmulo de artigos aprovados em revistas em níveis mais altos, 
fazendo com que textos sejam publicados com anos de defasagem. A 
consideração de avaliações diferenciadas de acordo com a área de atuação do 
pesquisador também pode ser um fator que desestimule publicações 
interdisciplinares. 
Por fim, ressalte-se a importância de que os currículos de Letras contemplem 
disciplinas voltadas para a formação tecnológica do professor, não no sentido de 
apenas torná-lo um usuário competente de soluções tecnológicas criadas à sua 
revelia, mas no sentido de capacitá-lo a apropriar-se criticamente dos artefatos, 
das mentalidades, e da ambiência que vêm enredadas nas TDIC. 
 
 
 

 
 

 


