
 Oficina 1 – 16/11/2016 
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

 
Ministrantes: 

Lauro de Matos Nunes Filho (UFSC) 
Kherian Galvão Cesar Gracher (UFSC) 

Félix Flores Pinheiro (UFSC) 
Raoni Wohnrath Arroyo (UFSC) 

 

Esta oficina tem por objetivo fazer uma breve introdução à Filosofia da Ciência, explorando 

os seguintes tópicos: 1) O que é uma teoria científica; 2) Métodos de raciocínio: dedução, 

indução, abdução; 3) O conceito de verdade em Ciência; 4) Evolução do conhecimento 

científico: falseacionismo e revoluções científicas. 
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Oficina 2 – 16/11/2016  
VAMOS FALAR SOBRE O QUÉBEC? 

 
Ministrante: Sara Farias da Silva (PPGL- UFSC)  

 

O Québec, parte francófona do Canadá, uma Nação ou província pertencente ao Canadá − a 

depender da perspectiva política que se escolhe1 −, é uma referência no que diz respeito à 

políticas linguísticas pois, mesmo estando localizada dentro de um território majoritariamente 

anglófono, após a década de 60, com a Révolution Tranquille2, consolida as demandas de um 

1 CORBO. C et BERTHIAUME. Guy: La Révolution Tranquille en Héritage (2011). Livro impresso. Ed. Boréal.  
2A Révolutioin Tranquille foi um movimento de afirmação de uma identidade vivida pelos francófonos no 
Canadá. Foi a partir desse movimento que a língua – francês- tornou-se língua oficial do Québec. Ocorreu 
também, nesse período, uma movimento de independência do Québec em relação ao Canadá Anglófono. O 
movimento separatista contou com a presença do presidente francês Charles de Gaulle. Não houve essa 
separação territorial, porém, houve uma separação linguística que até hoje perpetua no Québec e no Canadá. O 
Québec é, oficialmente, um território francófono onde a língua oficial da comunicação e do travalho se faz em 
francês. Mais informações em: CORBO. C et BERTHIAUME. Guy: La Révolution Tranquille en Héritage 
(2011). Livro impresso. Ed. Boréal 

                                                 



povo que se reclama québécois, tornando o francês sua língua oficial (BOUCHARD; 1999 et 

REY; 2008). Nesse período, a língua francesa, ou melhor, o francês québécois, reafirma sua 

identidade dentro desse espaço. Segundo Martel e Pâquet (2010, p.11) a língua constitui uma 

questão importante na prise de parole citoyenne. Essa, é defendida pelos autores como: “La 

langue constitue aussi un enjeu importante de la prise de parole citoyenne. Cette prise de 

parole citoyenne cherche à habiliter les individus au sein de l´espace public”3. São vozes que 

reclamam seus objetivos e direitos e participam de forma ativa no conjunto da comunidade 

política. Nesse sentindo, falar sobre a história do Québec, é falar sobre a relação entre língua e 

política, visto que elas estão entrelaçadas, de forma mais sólida e legal, a partir da Révolution 

Tranquille. Para compreender um pouco mais sobre a história do Québec e o papel que a 

língua  exerceu nessa conquista territorial, política e linguística faz-se necessário, então, (i) 

proporcionar, através dessa oficina, um panorama sobre a situação geopolítica, histórica e 

linguística do Québec, a partir de ferramentas virtuais (vídeos, filmes, sites e etc), assim 

como, (ii) apresentar, de forma crítica, as estratégias e táticas, tanto na esfera linguística 

quanto em outras esferas, que o Gouvernement Québécois criou e implementou frente à 

situação eminente do desaparecimento de uma nação, de uma identidade, de uma língua e, por 

que não, de um poder. Afinal, a língua francesa na América do Norte esteve à serviço de uma 

afirmação de direitos e da consolidação de uma nação, ou, subjacente a esse serviço, a língua 

foi usada e permanece sendo, também, para uma conquista política e consequentemente, uma 

conquista por mais poder(es).     

 

Indicação de leitura virtual em francês: 
http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/12.1_-_dumas.pdf  
 
Indicação de filmes: 
C.R.A.Z.Y – Loucos de Amor (2005) 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=VJHjr2B5G7k  
 
Sugestões de leitura: 
DA SILVA, E, F. Welcome to Canada, Bienvenue au Québec. Viva o México!. In: 29º 
Encontro Nacional Anual da ANPOCS. Caxambu, SP: Lis Gráfica Ltda. 2005. 
FRENETTE. Yves: Brève Histoire des Canadiens français. (1998). Ed. Boréal. 
LEVINE, Marc V. La reconquête de Montreal. Montréal/Québec: (1997).VLB Éditeur. 
L’annuaire du Québec 2005. Montréal/Québec: Fides en collab. avec l’Institut du nouveau 
monde. (2005). pp. 126-236. 

3La prise de parole citoyenne pode ser compreendida como a consciência do falante em relação aos seus direitos, 
ou seja, o sujeito tem voz no meio público. Esta prise de parole citoyenne permite que os indivíduos se façam 
ouvir dentro de um espaço público (Tradução Nossa). 
 

                                                 

http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/12.1_-_dumas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VJHjr2B5G7k


MARTEL.M et PÂQUET. M: Langue et Politique au Canada et au Québec: une synthèse 
historique. (2010). Ed. Boréal. 
PLOURDE. M, GEORGEAULT.P: Le français au Québec. (2008). Ed. Fides. 
REY, Alain. Le français. Une langue qui défie les siècles. (2008). Ed. Gallimard. 

 
 

Oficina 3 – 17/11/2016 
TRABALHOS ACADÊMICOS EM LIBRAS: ORGANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS 

 
Ministrante: Prof. Rodrigo Custódio da Silva Departamento de Artes e Libras (DALi) e PPGL 

(UFSC)4 
 

A oficina tem como objetivo de explorar a estrutura mais utilizada nos trabalhos acadêmicos 

em Libras: fichamento, resumo, resenha e artigo científico, buscando 

possibilidades/estratégias para desenvolver a produção textual acadêmica em Libras. Para 

produzirmos esses gêneros textuais em Libras, ou seja, gravar vídeos, é preciso adotar 

equipamentos tecnológicos indicados. Na oficina, os equipamentos (filmadora, iluminador, 

fundo, suporte para fundo, teleprompter e edição de vídeo) serão explorados. Encerraremos 

com um conhecimento da sinalização formal mais utilizada nos gêneros textuais específicos e 

dos equipamentos, podendo contribuir para os outros tipos de gêneros textuais em Libras na 

esfera acadêmica. 

Oficina 4 – 18/11/2016 
FOCO, CONCENTRAÇÃO, (AUTO-) CONFIANÇA 

 
Ministrante: Prof. Markus J. Weininger (UFSC) 

 

Oficina com exercícios respiratórios e psicofísicos de yoga combinados com técnicas 

acrobáticas que ajudam a combater o estresse, melhorar o foco e a confiança em si e nos 

outros. Traga roupa confortável, 1 coração aberto, muita disposição e 2 kg de alegria não-

perecível!  

 

Oficina 5- 18/11/2016 
“A ARTE DE FAZER BOM USO DE MAUS DADOS”:  

O TRATAMENTO DO MATERIAL HISTÓRICO NA PESQUISA 
(SOCIO)LINGUÍSTICA 

 
Ministrantes: 

Cecília Augusta Vieira Pinto (PPGLg/UFSC- CAPES) 
Christiane Maria Nunes de Souza (PPGLg/UFSC-PNPD/CAPES) 

4 A oficina será ministrada em Libras   
                                                 



 
 
Aqueles/as que se dedicam à pesquisa em (Socio)Linguística Histórica normalmente precisam 

manipular materiais escritos – comumente chamados também de materiais históricos. Esses 

materiais, embora tragam em si informações valiosas acerca dos usos linguísticos e da 

configuração social de outras épocas, apresentam tantas fragilidades que são rotulados por 

William Labov como “maus dados”. Para o sociolinguista estadunidense, a Linguística 

Histórica poderia ser definida, então, como “a arte de fazer bom uso de maus dados” 

(LABOV, 1994, p. 11). De acordo com Conde Silvestre (2007), as fragilidades dos materiais 

históricos decorrem, entre outros fatores, de seu isolamento – é comum que se encontrem 

produções escritas destacadas de um conjunto maior de textos do qual são apenas uma 

pequena parte –, de seu caráter geralmente “aristocrático” – grande parte do material histórico 

que se constitui como corpus de pesquisa foi produzida por homens brancos, letrados e 

abastados, restando poucos registros de outros grupos sociais –, e da desvinculação entre 

essas produções e a realidade linguística de determinada época – muitos gêneros textuais se 

distanciam do vernáculo (estilo em que um menor grau de atenção é prestado à fala), e 

aqueles que mais se aproximam dele, como cartas pessoais e peças teatrais, não são tão 

facilmente encontrados. Outro desafio enfrentado pelos/as pesquisadores/as é o de reconstruir 

o contexto sócio-histórico mais amplo desses textos, assim como as condições de produção 

mais específicas desses materiais. As pistas para a reconstrução estão em muitos lugares, 

desde livros de História até o conteúdo semântico do próprio material histórico, mas são 

necessárias certas organização e sistematização desses textos para que essas pistas sejam mais 

facilmente identificadas. Uma vez coletados os materiais históricos, é preciso arranjá-los de 

modo que venham a se constituir como um corpus adequado à pesquisa em 

(Socio)Linguística Histórica. Para tanto, a digitalização, a transcrição, a revisão, a edição e a 

disponibilização dessas produções são etapas comuns nos projetos comprometidos com a 

formação de corpora. A proposta desta oficina abarca duas frentes: (i) uma de natureza 

teórica, em que se busca olhar para o material e os dados históricos e perceber como dialogam 

com a Sociolinguística de vertente laboviana/quantitativa; e (ii) outra de caráter prático, na 

qual são explorados recursos de coleta (onde encontrar material, quais instrumentos e 

equipamentos são necessários) e técnicas de transcrição, revisão, edição e disponibilização de 

materiais históricos, levando em conta especialmente o protocolo do Projeto Para a História 

do Português Brasileiro (PHPB). 
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Páginas para consulta 
 
Corpus eletrônico de documentos históricos do sertão: 
http://www.tycho.iel.unicamp.br/cedohs/corpora.html 
Corpus Histórico do Português Tycho Brahe: 
http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/index.html  
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Oficina 6 – 18/11/2016 
INTRODUÇÃO À SEMÂNTICA CONCEITUAL 

 
Ministrante: Giuseppe Varaschin (PPGL – UFSC)  

 

A fim de suprir a carência de estudos em teorias formais de representação semântica sob um 

viés mentalista, esta oficina terá como objetivo introduzir a teoria da Semântica Conceitual, 

tal qual apresentada nos trabalhos de Jackendoff (1976; 1983; 1989; 1990; 2002) e Zwarts e 

Verkuyl (1994). Trata-se de uma teoria que adota como pressuposto o solipsismo 

metodológico enunciado por Fodor (1975; 1980), que implica em uma visão radicalmente 

internalista de semântica – i.e., a semântica passa a ser vista como uma espécie de sintaxe do 

https://drive.google.com/open?id=0BxDrf5AO8dzbRVJtTTY1M2lVNlk
https://sites.google.com/site/corporaphpb/home/normas-de-edicao-do-phpb-2a-versao
http://www.tycho.iel.unicamp.br/cedohs/corpora.html
http://www.tycho.iel.unicamp.br/%7Etycho/corpus/index.html
http://www.letras.ufrj.br/laborhistorico/
http://www.prohpor.org/
https://sites.google.com/site/corporaphpb/


pensamento. Outra peculiaridade desta teoria é a indistinção que ela postula entre estrutura 

semântica e estrutura conceitual – ponto em que ela converge com abordagens cognitivistas 

(cf. LAKOFF, 1987; CROFT; CRUSE, 1994). Além da discussão de questões fundacionais, 

buscaremos familiarizar os participantes com o formalismo empregado na teoria, tanto em sua 

parte lexical quanto sentencial: a estrutura argumental dos conceitos; os traços de categoria 

ontológica; os traços aspectuais; os traços referenciais; a inclusão categorial e os sistemas de 

regras preferenciais. Será apresentado, a título de curiosidade histórica, o estágio primitivo da 

teoria – em especial, o trabalho clássico de Jackendoff (1972) –, no qual o autor ainda 

almejava uma integração ao modelo gerativo tradicional. Exporemos também o quadro geral 

sobre a natureza da linguagem em que a teoria se insere: a Arquitetura em Paralelo 

(JACKENDOFF, 1997; CULICOVER; JACKENDOFF, 2005). Por fim, tocaremos em 

algumas questões mais específicas, como a potencial que a teoria tem para simplificar a 

sintaxe e o possível lugar que ela reserva para as influências pragmáticas.  

 

Palavras-chave: Semântica Conceitual; Arquitetura em Paralelo; Sintaxe; Pragmática. 
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Oficina 7 – 18/11/2016 
LÍNGUAS BANTU DE MOÇAMBIQUE E O “CONVÍVIO” COM O PORTUGUÊS 

 
Ministrante: Ezra Alberto Chambal NHAMPOCA (UFSC /Doutoranda, PPGLg  

Universidade Eduardo Mondlane – Moçambique/ Docente) 
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Moçambique é um país localizado na zona austral do continente africano. É um país 

multilíngue e multicultural, como sucede com a maioria dos países africanos. As 

características acima descritas conferem ao país uma diversidade cultural e linguística, sendo 

a diversidade linguística de Moçambique uma das suas principais características 

socioculturais. O acervo linguístico de Moçambique é formado por línguas de origem bantu, 

europeia, asiática e algumas línguas do Oriente Médio, sendo as de origem bantu a maioria e 

as mais faladas, uma vez que a maioria dos moçambicanos é bilíngue, trilíngue ou mais, no 

contexto das línguas Bantu (LB) moçambicanas. De acordo com Ngunga (2012), dependendo 

dos vários pontos de vista, o número das LB moçambicanas varia de 9 a 43 línguas. 

Atualmente, segundo Ngunga e Faquir (2011), 80% dos moçambicanos tem como língua 

materna uma LB. Apesar disso, por várias razões, o Português é atualmente a única língua 

oficial do país, adotado como língua de unidade nacional durante a preparação e decurso da 

luta armada de libertação nacional (1962-1974) e, posteriormente, como língua oficial quando 

da independência em 1975. Neste contexto, tendo em conta que a maioria dos moçambicanos, 

no seu dia-a-dia, usa as LB, observa-se que elas coexistem e convivem intensamente com o 

Português. Esse cenário de convívio motiva, também, a emergência de interferências de várias 

ordens. No presente trabalho, pretendo trazer alguns exemplos dessas interferências tanto nas 

LB de Moçambique, como no Português de Moçambique (PM). Foca-se o âmbito das 

interferências linguísticas, com destaque à criação neológica em ambos sistemas (ex.: 

neologismos semânticos, empréstimos e outros). Para a realização deste trabalho, usei uma 

breve pesquisa bibliográfica, bem como o agrupamento de dados produzidos no âmbito de 

dois projetos de pesquisa lexicológica/lexicográfica, nos quais participei como investigadora 

nos últimos seis anos. Os dois projetos mencionados objetivam recolher e analisar as unidades 

lexicais resultantes da convivência das LB com o PM no território moçambicano. As 

implicações dessas reflexões para a educação pública em Moçambique serão debatidas e 

problematizadas. 

 
Palavras-chave: Línguas Bantu; Moçambique; neologismos, Português; interferência 
linguística. 
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Oficina 8 – 18/11/2016 
O DESTINO DE MULHERES LÉSBICAS NA FICÇÃO 

Ministrantes:  
Ana Luiza Bazzo da Rosa (PPGLit) 

Thalita da Silva Coelho (PPGLit) 
 

A marginalização cultural, política, social e econômica das mulheres e a escolarização que 

tardiamente lhes foi permitida foram fatores que, ao longo da história, impediram as mulheres 

de emancipar-se intelectual e profissionalmente e de tornar-se criadoras de obras culturais e 

artísticas, sobretudo até o século XX. Em “Um quarto todo seu” (1929), Virginia Woolf 

discorre sobre as dificuldades encontradas pelas mulheres para escrever e publicar literatura 

dentro de uma tradição literária e editorial dominada pelo patriarcado. A autora ainda sinaliza 

que, apesar de não lhes ser conferida voz, as mulheres “são talvez o animal mais debatido do 

universo” (WOOLF, 2014, p. 43). Se as mulheres até meados do século XX pouco 

publicavam, é correto afirmar que tais narrativas foram escritas por homens – romancistas, 

ensaístas, poetas - ou seja, os destinos das mulheres na ficção foram traçados por um único 

olhar – o do dominante. Nesta oficina, pretende-se debater sobre a representação das 

personagens femininas na ficção, sobretudo das lésbicas, consideradas transgressoras e 

desviantes por não corresponderem ao padrão heteronormativo e submisso imposto às 

mulheres. O destino destas mulheres, salvo poucas exceções, era (e ainda é) punitivo, 

geralmente levando-a à morte, e purificador, libertando-a de seus “pecados”. Serão 

trabalhadas narrativas ficcionais que abordam a vivência lésbica, discutindo-se 

invisibilidades, representações e consequências destas obras na formação da identidade de 

suas interlocutoras. Está prevista para a oficina uma atividade de criação literária, cuja 

proposta é reescrever o final de narrativas escolhidas pelos/as participantes, a fim de 

proporcionar um novo destino a personagens que pouco “feliz” tiveram em seus finais. 
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