Nome da Disciplina: Seminário de Linguagem no Contexto Social: Metodologia de Pesquisa de
Contatos Linguísticos (LIN-LA0048)
Nº de Créditos: 04 créditos (total: 60 horas/aula)
Professor Responsável: Cléo V. Altenhofen
Semestre: 2016-2
Horário: sextas-feiras 8.30 às 12.30h
Área: Estudos da Linguagem
Linhas de Pesquisa: Sociolinguística

SÚMULA: Tópicos específicos de relações e intersecções entre fenômenos linguísticos e fenômenos
ou categorias sociais, estrutura e organização linguística e estrutura e organização social; teoria
linguística e teoria social. Tópicos específicos: ▪ Metodologia da pesquisa de contatos linguísticos:
delimitação do objeto de estudo, interfaces com o plurilinguismo, contextualização da área de
pesquisa, identificação de variáveis sociais e linguísticas, definição dos instrumentos e procedimentos
de coleta e análise de dados linguísticos orais e escritos, organização do banco de dados, análise e
interpretação. ▪ Aplicações práticas.
OBJETIVOS:
1) Ampliar a compreensão e o domínio de aspectos do estudo de contatos linguísticos, tanto entre
línguas distintas (contextos plurilíngues), quanto entre variedades da mesma língua.
2) Contribuir para o aprimoramento dos aspectos metodológicos presentes nesses estudos e, de
modo particular, nos projetos de Tese e de Dissertação dos participantes da disciplina.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS:
a) seminários de discussão de leituras, incluindo apresentação de power point das leituras previstas
para o tema da aula;
b) atividades práticas, com desenvolvimento de tarefas e instrumentos de pesquisa e possíveis saídas
de campo;
c) tarefas de pesquisa bibliográfica e análise de dados de projetos de pesquisa dos participantes.

AVALIAÇÃO:
Média final a partir de três notas:
a) participação nas atividades previstas e qualidade das apresentações referentes a tópicos do
programa;
b) apresentação de projeto individual (colóquio final – aula 15);
c) capítulo da metodologia (Tese ou Dissertação).
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (tópicos de análise / 15 encontros):
1

Panorama dos estudos de plurilinguismo e de contatos linguísticos no Brasil: políticas
linguísticas, enfoques e tarefas
Sugestões de leitura: Guia do INDL (v. 1, seções 1 e 2, p. 10-28); Altenhofen (2014); IBGE (1950).
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2

Definição do objeto de estudo: repertório linguístico monolíngue vs. plurilíngue
Leituras: Guia do INDL (v. 1, seção 4, p. 31-48; v. 2, p. 26-37; 67-78); Mackey (1972);
Altenhofen (2004)

3

Locus da pesquisa: definição e caracterização (rural/urbano, micro-/macroanalítico, mono/plurilíngue, topostático/topodinâmico, territorialidades/domains etc.)
Leituras: Guia do INDL (v. 1, seção 4; seção 5, p. 49-50; v. 2, p. 55-58); exemplos de
diferentes estudos (sobretudo Teses e Dissertações)
Parte prática: previsão de saída de campo a uma localidade plurilíngue

4

Grupo(s)-alvo da pesquisa: comunidades (...) e práticas (...)
Leituras: Guia do INDL (v. 2, p. 18-25);

5

Perfil sócio-cultural dos informantes/participantes da pesquisa:
a) definição dos grupos etários: implicações;
b) questões de gênero;
c) classe sócio-cultural/escolaridade;
d) religião;
e) falante/não-falante, membro/não-membro da comunidade pesquisada (dimensão dialingual);
f) Parte prática: modos de busca e contato com os informantes.
Leituras: diversos conforme o tópico (apresentações individuais dos aspectos centrais de
cada item)

6

Definição das variáveis da pesquisa e objetivos
Parte prática: aplicação dos tópicos 5 e 6 nos projetos individuais e apresentação ao grupo

7

Pluricronologia da variação linguística:
a) nano-, micro-, meso-, macrocronologia;
b) sincronia/diacronia;
c) variação e mudança linguística;
d) “mudanças de estado linguístico”: language shift (manutenção e substituição linguística)
Leituras: Thun (2009, 2010a); Weinreich; Labov; Herzog (1968); Pertile (2008, cap. 2, p. 57-109)

8

Significância social de línguas e variantes: status e prestígio, marcas linguísticas, indexação,
interpretação dos dados
Leituras: a definir

9/10

Dados de pesquisa e métodos de obtenção dos dados:
a) dados orais (áudio e vídeo) e dados escritos (cartas de imigrantes, jornais, e-mails etc.);
b) listas de palavras (Swadesh etc.);
c) tradução de palavras, frases
d) acervo de etnotextos;
e) leitura de texto;
f) dados iconográficos;
g) observação participante e anotações de campo;
h) dados espontâneos e sugerências;
i) questionários: dados de comparação (critérios de comparabilidade);
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j) testes de mensuração (grau de bilinguismo, atitudes etc.);
h) censos linguísticos.
Leituras: Guia do INDL (v. 1, p. 57-74; Seiffert (2014); diversos conforme o tópico (especialmente
exemplos de questionários)
Parte prática: exercícios para cada item e apresentação ao grande grupo
11/12 Entrevistas:
a) condições técnicas, preparação e situação da entrevista;
b) questões de ética;
c) informante único e pluralidade de informantes (Radtke & Thun, 1996);
d) interação entre entrevistador e entrevistado (perfil e língua[s] da entrevista);
e) paradoxo do observador e repertório linguístico dos falantes;
f) técnica em três tempos (Thun): perguntar – insistir – sugerir;
e) transcrição in loco.
Leituras: Thun (2005); Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde
Parte prática: análise e realização de entrevistas, para aplicação de diferentes técnicas
13/14 Análise e tratamento dos dados:
a) etiquetagem de áudios e vídeos;
b) transcrição fonética e transliteração de dados;
c) organização de bancos de dados;
d) análises estatísticas;
e) produção de gráficos e tabelas de dados;
f) cartografia de dados (mapa-base, cartas e cartogramas).
g) pesquisa bibliográfica (dialogicidade da pesquisa).
h) projeções, estimativas, perspectivas futuras.
Parte prática: Guia do INDL (seção 6, p. 75-90), exercícios para cada item, exemplos em
estudos de caso
15

Colóquio de projetos individuais de Teses e Dissertações (aula aberta)
Observações:
(1) Cada tópico de aula prevê uma parte de fundamentação teórica e de atividades práticas.
(2) As práticas de pesquisa envolvem a) aplicações nos projetos individuais, b) eventuais saídas de
campo em grupo ou individuais, em Porto Alegre ou outra localidade no entorno (incluindo
possível saída às sextas à tarde) e c) verificação em estudos pré-existentes, envolvendo leitura de
estudos publicados ou entrevistas com pesquisador.
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Questionários diversos.

