
DIREITOS HUMANOS 

O que tem a Língua Inglesa a ver com os
Direitos Humanos? A Associação de
Linguística Aplicada do Brasil (ALAB)
convida você para um debate super
interessante, com a participação de
Anielle Franco, diretora Executiva do
Instituto Marielle Franco, Mariluce Mariá,
fundadora e gestora do Instituto Favela
Art, e Lesliê Mulico, coordenador do
Human Literacies Project. Mediada pelo
professor Junot Maia, da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), a mesa
trará diversos olhares à pergunta "Pode o
subalterno falar?". Não perca! Quinta-
feira, 06 de maio, às 17h (Horário de
Brasília), no Canal ALAB, no Youtube.
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TERRA DE SAMBA E PANDEIRO

Em um país tão musical como o "meu
Brasil brasileiro", porque há tanto
preconceito relacionado à música? E como
o preconceito musical se relaciona a
outras formas de preconceito? As
debaRtedoras Clarissa Jordão (UFPR),
Leina Jucá (UFMG), Luciana Ferrari
(UFES) e Simone Batista (UFRRJ)
convidam a todos para assistir e participar
ao vivo desse debaRte especial, que vai 
 tratar da(s) música(s) brasileira(s).  Não
percam! Dia 20 de maio, quinta-feira, às
19h (Horário de Brasília) no Canal
debaRtendo, na plataforma YouTube.
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https://www.youtube.com/channel/UCL2T7eqAWL71T-q1SYMhelg
https://www.youtube.com/channel/UCxtf0F2XZ3hEn6OaK5JvjAw
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FORMAÇÃO DOCENTE
Veja aqui duas oportunidades imperdíveis de formação docente.

ESPERANÇAR COM FREIRE
Celebrando cem anos com Paulo Freire,
o Grupo de Pesquisa Formação de
Professores, Linguagens e Justiça
Social (PROFJUS – FFP/UERJ)
desenvolverá, de maio a setembro de
2021, o Projeto Esperançar com Freire.
A cada semana, o grupo vai tematizar
uma obra do mestre, construindo, com
lentes freireanas, deliciosas reflexões
sobre a justiça social entrelaçada às
vivências desse coletivo de docentes da
educação básica e do ensino superior.
Acompanhe os vídeos no perfil
@profjus_ffp_uerj  no Instagram e no
Canal Youtube PROFJUS FFP UERJ;
sempre às quintas-feiras, até a data de
aniversário de Paulo Freire, em
setembro desse ano. Viva Freire!
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SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO
De 25 a 27 de Maio venha participar do
Seminário de Formação de
Professores de Língua Inglesa do
Tocantins. Esta primeira edição do
evento será realizada inteiramente
online e vai reunir pesquisadores
interessados em promover reflexões e
discussões sobre práticas de ensino e
formação de professores de língua
inglesa em tempos pandêmicos.
Acompanhe a divulgação de resultados
de pesquisas, práticas pedagógicas e
debates sobre temas atuais pela
plataforma Google Meet, ou no Canal
Institucional da Universidade Federal
do Tocantins - UFT no Youtube.
Inscreva-se no site do ISEFOPLI2021. 

https://www.youtube.com/channel/UCaJTzBHnNtyZKZU2XQTc0FQ
https://www.youtube.com/user/UFToficial
https://www.even3.com.br/isefopli2021/


DO PAPEL AO CELULAR
Nunca escrevemos tanto para nos
comunicar! A presença da internet e das
redes sociais em todas as áreas da vida
criou novas maneiras de conversar. A
próxima live da Academia Finatec vai
abordar a importância da adequação dos
usos da Língua Portuguesa em tempos
modernos de grande acesso às diferentes
tecnologias e às redes sociais. Com
apresentação do professor Kleber Silva
(UnB) e participação das professoras
Cátia Martins (York University, Canadá) e
Paula Cobucci (UnB), a live Língua
Portuguesa e Redação Oficial será
imperdível! Anote na agenda: dia 06 de
maio, às 19h (Horário de Brasília).
Inscreva-se no site da Academia Finatec. 
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DA SALA DE AULA À TELA
Confira abaixo debates sobre novas formas de educação em tempos modernos.
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REINVENTANDO A ESCOLA

Tempos pandêmicos trazem novas
demandas às realidades escolares no Brasil
e no mundo. Na linha de frente do ensino, os
professores acabam se tornando vítimas
invisíveis das consequências da Covid-19.
Será que chegou a hora de reinventar a
escola? Venha participar deste debate
internacional, com a participação dos
professores Lynn Mário Trindade Menezes
de Souza, da Universidade de São Paulo
(USP) e Jan Masschelein, da Katholieke
Universiteit Leuven, na Bélgica. O bate-papo
(em inglês) acontece na sexta-feira, 07 de
maio, às 13h (Horário de Brasília), no Canal
do Grupo de Estudos sobre Educação
Linguística em Língua Estrangeira -
GEELLEE no Youtube. Não perca!

http://www.academiafinatec.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCPK-gAEA23w2YtMOWaB-T9A


Maio, 2021 Vol 1, nº 3

NA PONTA DA(S) LÍNGUA(S) 
Nessa seção, duas chamadas para debates que vão abordar a formação docente.
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AUTOETNOGRAFIA 

O que pode ser mais importante na
formação docente do que a própria
experiência do professor? O Grupo de
Estudos sobre Educação Linguística em
Língua Estrangeira - GEELLE traz à luz
um debate que coloca o professor em foco.
A mesa redonda, que leva o título A
Autoetnografia na formação docente:
espelhos, inovações, desnudando
emoções, conta com a participação de
Fabricio Ono (UFMS), Fernando Pardo
(IFSP) e Luciana Ferrari (UFES), e a
mediação das moderadoras Katia Mulik
(USP) e Marianna Merlo (UFES). Venha
participar e interagir com comentários ao
vivo, dia 14/05, às 15h (Horário de
Brasília), no canal GEELLE no Youtube. 

LETRAMENTO E PANDEMIA 

Os estudos sobre os novos letramentos
ganham destaque nesse debate imperdível
entre Walkyria Monte Mór (USP), Mary
Kalantzis (UIUC) e Bill Cope (UIUC), três
importantes pesquisadores dessa área. O
encontro, intitulado Literacies in times of
pandemic, será inteiramente em inglês e
conta com a organização do Grupo de
Estudos sobre Educação Linguística em
Língua Estrangeira - GEELLE. Venha
participar e conversar ao vivo com os
debatedores na sexta-feira, 28 de maio, às
15h (Horário de Brasília), no canal
GEELLE no Youtube. 

https://www.youtube.com/channel/UCPK-gAEA23w2YtMOWaB-T9A
https://www.youtube.com/channel/UCPK-gAEA23w2YtMOWaB-T9A
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QUESTÕES EM PAUTA
Prepare a poltrona e a pipoca e junte-se a nós para as sessões de cinema e debate! 
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VIDAS TRANS 

O primeiro encontro Índia/Brasil: Vidas
Trans em (Re)existência tem a grande
honra de convidar a todos para participar
das sessões a serem realizadas em
modalidade virtual! O encontro tem início
na quarta-feira, dia 12 de maio, às 19h30
(Horário de Brasília), com a estreia
brasileira de Ek Aasha, filme indiano (com
legendas em português feitas por Sara
Wagner York, Regiane Ramos e Joel
Windle), e uma conversa com o diretor,
Mayur Katariya. Para saber mais, assista
aos trailers de Ek Aashano, no endereço:
https://tinyurl.com/yzfhs76f e do filme Alice
Junior neste link:
https://tinyurl.com/pyjw53s7. 

(RE)EXISTÊNCIA
Na sexta-feira dia 14 de maio às 20h30
(Horário de Brasília), a programação
continua com um bate-papo sobre cinema,
culturas trans, pandemia e muito mais! A
mesa redonda terá a presença de Anne
Mota, estrela de Alice Junior, Disha Yadev,
estrela de Ek Aasha, Mayur Katariya,
diretor de Ek Aasha e Sara Wagner York,
ativista e professora trans. O encontro
conta com o apoio do Grupo de Trabalho
de Ações Afirmativas do PósLing-UFF,
além de grupos de pesquisa da UFF,
UERJ, UFOP e UEMS. O evento será
transmitido pelo canal Trans Education
Brazil na plataforma Youtube, com
tradução para Libras. Não é preciso se
inscrever!

https://tinyurl.com/yzfhs76f
https://tinyurl.com/pyjw53s7
https://tinyurl.com/8c25jhnk


DEFESAS EM DESTAQUE
Veja aqui a conclusão de trabalhos que prometem agitar a educação brasileira!
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“Na luta é que a gente se encontra”: samba, letramentos e antirracismo no
ensino de Língua Portuguesa em uma escola pública do Rio de Janeiro." A
dissertação,  de Karla Veloso de Carvalho, mestranda do programa PROFLETRAS
FFP/UERJ, será defendida na sexta-feira, dia 14 de maio, às 15h (Horário de
Brasília). Acompanhe em tempo real, no link:
https://conferenciaweb.rnp.br/events/defesa-de-dissertacao-de-karla-veloso-de-
carvalho

“'Por que preciso escrever este texto?': uma proposta de estímulo à escrita de
narrativas com alunos do 9º. Ano na escola pública." A dissertação, de Homero dos
Santos, mestrando do programa PROFLETRAS FFP/UERJ, será defendida na terça-feira, dia
18 de maio, às 15h (Horário de Brasília). Acompanhe a defesa ao vivo no endereço:
https://conferenciaweb.rnp.br/events/defesa-de-dissertacao-homero-dos-santos 

"Cartografias de letramento na língua
inglesa na educação profissional e

tecnológica."  

A tese, de Zelir Maria Bieski Franco,
doutoranda do Programa de Pós-Graduação
em Letras da UFPR, será defendida na
terça-feira, 11 de maio, às 14h (Horário de
Brasília). Participam da banca os
professores: 
Clarissa Jordão (UFPR) (Presidente) 
Lynn Mário T. M. de Souza (USP) 
Rodrigo Calatrone Paiva (UNESPAR)
Anderson Nalevaiko Marques (IFPR)
Adriana C. S. de M. Brahim (UFPR)
Ana Paula Beato Canato (UFPR) 

Acompanhe em tempo real, no canal do
Programa de Pós-graduação em Letras da
UFPR. 
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"Colaborações e formação continuada
de professoras: a pedagogia do

encontro." 

A tese, de Jhuliane Evelyn da Silva,
doutoranda do Programa de Pós-
Graduação em Letras da UFPR, será
defendida na Terça-feira, dia 25 de
maio, às 14h (Horário de Brasília).
Participam da banca os professores:   
Clarissa Jordão (UFPR) (Presidente)
Walkyria Monte Mór (USP) 
Rosane Rocha Pessoa (UFG) 
Vanessa Andreotti de Oliveira (UBC)
Francisco Carlos Fogaça (UFPR)
Denise Kluge (UFPR) 

Acompanhe em tempo real, no canal do
Programa de Pós-graduação em Letras
da UFPR.

"Prática colaborativa na formação de professores de português como língua de acolhimento:
reflexões a partir de uma experiência com (um) migrante(s) de crise." A dissertação, de
Mariana Lyra de Albuquerque, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR,
será defendida na quarta-feira, dia 26 de maio, às 14h (Horário de Brasília). Acompanhe em tempo
real, no canal do Programa de Pós-graduação em Letras da UFPR.

Doutorado

Mestrado

https://conferenciaweb.rnp.br/events/defesa-de-dissertacao-de-karla-veloso-de-carvalho
https://conferenciaweb.rnp.br/events/defesa-de-dissertacao-homero-dos-santos
https://conferenciaweb.rnp.br/events/defesa-de-dissertacao-homero-dos-santos
https://www.youtube.com/channel/UCYSTD4eamAtFZ-i7VsmvFzQ
http://tiny.cc/ligvtz
http://tiny.cc/ligvtz


LETRAMENTOS EM FOCO
Coordenado por professores  da
Universidade de São Paulo (USP) e
contando com a participação de mais de
30 instituições de ensino superior de
diversas regiões brasileiras, o Projeto
Nacional de Letramentos: Linguagem,
Cultura, Educação e Tecnologia existe
desde 2009, com a intenção de
desenvolver e coordenar pesquisas e
levantamentos, ofertar seminários e
promover cursos voltados para a
formação de professores que contribuam
para aprimorar as diversas práticas de
letramentos no país. 

DOWNLOADS GRATUITOS
Nessa seção você encontra publicações gratuitas e de livre acesso! Pode baixar à vontade! 

O Projeto Nacional de Letramentos é coordenado pelos
Profs. Drs. Walkyria Monte Mór e Lynn Mário Trindade
Menezes de Souza, da Universidade de São Paulo
(USP).
Edição e Redação: Leina Jucá - Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG); Luiza Silva de Andrade -
Universidade de São Paulo (USP).

Expediente: 
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Ajude-nos a fomentar debates  e difundir
conhecimentos! Compartilhe!

Sugestões? 
Entre em contato conosco em:
projetonovosletramentos@gmail.com  

Mapa das Instituições Parceiras. Crédito: Walkyria Monte Mór.

Este informe foi criado pelo Projeto Nacional
de Letramentos para divulgar palestras,
debates, cursos e outros eventos (gratuitos)
interessantes para professores, tanto da
Educação Básica quanto da Educação
Superior.
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Em uma leitura fluida e prazeirosa, A Linguagem na vida
traz importantes reflexões sobre temas atuais. 
Cada capítulo é  aberto com uma narrativa vivenciada por
uma personagem fictícia - Laura, uma professora de
inglês. A partir das histórias e das experiências
vivenciadas por Laura, o livro discute seus temas
principais (linguagem e sociedade, letramento crítico, 
 multiletramentos,  leitura e palavra-mundo, educação
bancária, linguagem e tecnologia, interculturalidade,
translinguagem, repertório linguístico, migração, entre
outros), sempre embasando-os e relacionando-os
explicitamente com a concepção de linguagem como
prática social que permeia a obra como um todo. O livro
convida seus leitores a um diálogo colaborativo para
compreender, transformar e complexificar as práticas de
linguagem no mundo em que vivemos.

Autores: Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim,
Alessandra Coutinho Fernandes, Ana Paula Marques Beato-
Canato, Clarissa Menezes Jordão, Eduardo Henrique Diniz de
Figueiredo, Juliana Zeggio Martinez
Editora: Pontes
Disponível em: http://www.ponteseditores.com.br

http://letramentos.fflch.usp.br/
http://www.ponteseditores.com.br/loja/

