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Democratização do uso de ferramentas
estatísticas para Linguística

Profa. Dra. Aden Rodrigues Pereira
Profa.Dra. Andressa Gomide

Resumo:
A fim de ampliar as investigações científicas quanto aos processos de ensino e aprendizagem de línguas,
o presente simpósio visa a pesquisa, prioritariamente, com enfoque quali-quantitativo da Linguística de
Corpus. Para tanto, tem como objetivo principal auxiliar na diversificação de métodos utilizados em
Linguística de Corpus, isso porque, de modo geral, as pessoas não usam mais do que colocados e listas
de frequência como consequência de técnicas mais sofisticadas requererem uma curva de aprendizado
mais íngreme. Assim, entendemos que se pesquisadoras e pesquisadores da Linguística de Corpus
desenvolvem ferramentas mais amigáveis, o alcance de métodos diferentes é maior. Dessa forma,
práticas como Multi-Dimensional Analysis (MDA) do Biber (1988) e collo construction Gries &
Stefanowitsch (2004) podem ser interpretados como complexos, sendo possível simplificar esse uso de
modo que os usuários casuais da LC possam utilizar um leque maior de técnicas de investigação. Neste
simpósio, pretende-se proporcionar o intercâmbio de saberes entre pesquisadores, docentes e estudantes
de IES tanto nacionais quanto estrangeira acerca da democratização do uso das ferramentas estatísticas
aplicadas à Linguística, fomentando contextos de diálogo entre pesquisadores quanto à troca de
experiências e conhecimentos quanto aos processos de ensino e aprendizagem de línguas. Isso
vislumbrando o debate acerca de procedimentos metodológicos de base quali-quantitativa, ampliando a
formação dos investigadores dispostos a se apropriar do funcionamento dos instrumentos estatísticos da
Linguística de Corpus. O público-alvo deste simpósio são os trabalhos de pesquisas de docentes,
discentes de pós-graduação e de graduação, bolsistas de Iniciação Científica, bem como investigadores
que realizam seus estudos e práticas na área de Letras ou áreas afins.
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Resumo:
Este simpósio tem o objetivo de reunir um conjunto de pesquisas realizadas especialmente no campo
educacional (mas não restrito a ele), seja por discentes de graduação, pós-graduação, docentes de
diferentes níveis de ensino ou profissionais liberais, das mais diferentes áreas do conhecimento, que
partam de dados quantitativos ou mistos para compreender fenômenos atuais, complexos e convergentes
com as principais indagações contemporâneas dos estudos da linguagem, entendidos, já há bastante
tempo, como um campo indisciplinar (MOITA LOPES, 2006). Nesse sentido, trabalhos quantitativos ou
mistos que tragam à baila, preferencialmente o cenário pandêmico em qualquer aspecto, seja no âmbito
da educação formal ou fora dela, apontando para as percepções de diferentes sujeitos, bem como a
avaliação de práticas sociais de diversas naturezas ocorridas neste período, serão bem-vindos (dados
coletados/gerados anteriormente ao momento pandêmico também poderão eventualmente ser
contemplados, caso se situem nas perspectivas inter, trans ou indisciplinar). Também serão aceitas
pesquisas de revisão de literatura (sistemática, de escopo, integrativas, etc.) que tragam análises sobre
trabalhos de natureza quantitativa ou que, na execução da própria revisão, utilizem ferramentas que se
valham de análise quantitativas ou mistas.
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*Pesquisadores convidados
Resumo:
O objetivo deste simpósio é trazer à discussão projetos ou pesquisas elaboradas com a contribuição de
uma análise quantitativa de dados em estudos da linguagem voltados tanto à descrição, como ao ensino e
aprendizagem de línguas modernas e históricas em diferentes contextos de uso. Terá como público-alvo
pesquisadores, professores, estudantes nas áreas de letras, linguística e das ciências exatas que queiram
debater e/ou compartilhar saberes acerca de métodos quantitativos empregados nessas áreas.

