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Como resposta ao desafio proposto para completar créditos de formação doutoral no 

âmbito do projeto de internacionalização no Brasil denominado Multilinguismo, 
Mobilidade e Globalização, apresenta-se aqui um conjunto de atividades que pretendem 
ilustrar a exploração sociolinguística crítica, discursiva, performativa e material sobre a 
atividade semiótica resultante de trajetórias, diásporas e migrações humanas em 
português. Recorro a perspetivas rizomáticas, feministas e nomádicas sobre poder e a 
construção de hierarquia e diferença (Deleuze e Guattari; Braidotti, Butler, Ramalho 
Santos), focando aqui o nosso olhar sobre a escrita e a prática letrada multilingue. 
Parto do trabalho etnográfico e longitudinal desenvolvido no âmbito do uso multilingue 
do português em zonas de contacto resultantes de processos migratórios europeus 
para identificar alguns dos nexos que nos ajudaram a descrever e explicar a mútua 
construção de contextos, dinâmicas e atividades semióticas, falantes e repertórios e 
que nos permitiram um olhar performativo e material para as dinâmicas de 
desigualdade linguística operando nos nossos contextos.  

 
1- Aula aberta: |Usos, recursos e percursos: explorando os valores multilingues do 

português em contextos de migrações. (3 horas) 
 
O curso inicia-se com uma aula aberta, onde exploro os percursos do valor linguístico do 

português em espaços de migração e diáspora na Europa. Centrando a nossa análise 
em textos que reificam as políticas linguísticas do português nas etnografias 
multilingues de longa duração de onde partimos (falantes de português emigrados em 
Londres e falantes de línguas eslavas imigrados em Portugal), usámos os trabalhos 
situados em lugares distintos na Europa para explorar as dinâmicas da negociação do 
valor do português nos contextos observados. A abordagem multi-situada ao estudo 
das políticas de língua e linguagem em jogo nos nossos contextos permite-nos 
identificar determinados discursos hegemónicos e regimes de multilinguismo e ao 
mesmo tempo a resistência e resiliência informal e criativa face a estes mesmos 
regimes, onde a co-habitação de histórias e narrativas age em dinâmicas contra-
hegemónicas. 

 
Para tentar desmontar estas dinâmicas de hegemonia - contra-hegemonia - resistência, é 

meu intuito explorar com @s estudantes, utilizando exemplos retirados dos nossos 
trabalhos, alguns dos aspetos metodológicos e teóricos que emergiram dos nossos 
dados,sustentados simultaneamente em ideias de movimento (trajetórias e dinâmicas 
dedeterritorialização e reterritorialização), mas também em ideias de momentos 
semióticos de práticas, nexos, enraizamento e corpo. Utilizando exemplos das nossas 
etnografias, mas também do trabalho a desenvolver pel@s estudantes, o curso explora 



estas dinâmicas de atividade semiótica e linguística a partir de quatro lugares distintos: 
materialidades, práticas, discursos e dinâmicas de participação. 

 
Marcus, George.E. (1995), Ethnography in/oftheworldsystem: 

Theemergenceofmulti-sitedethnography, AnnualReviewofAnthropology, 24: 95-

117. (pdf_1) 

 
 
2 - Sessões de trabalho | quatro módulos de duas sessões (6h x 4 sessões= 24 horas) 
 
As sessões organizar-se-ão do seguinte modo: apresentação de dados – textos, eventos, 

práticas, etnografias concretas pela coordenadora ou participantes, seguidos de 
discussão e debates de textos.  

Para cada sessão, os textos de leitura obrigatória estão marcadas com asterisco e a 
*bold. As leituras secundárias ilustram, cartografam, expandem alguns pontose são de 
leitura opcional 

 
2.1. Mo(vi)mentos semióticos: situando as abordagens 
 

As migrações e processos migratórios são o lugar de excelência para pensar dinâmicas 
de atividade semiótica, nos seus aspetos histórico-discursivos e socioculturais, 
materiais, semióticos, linguísticos e textuais, assumindo um enfoque nas dinâmicas de 
transformação e mudança pessoal, sociossemiótica e social (Blommaert, 2010, 
2011).Em diálogo com os interesses d@s estudantes, o curso inicia-se com a 
apresentação de algumas das etnografias linguísticas e de letramentoque realizámos 
em português – suas motivações, tipos de dados e questionamentos -não só em 
contextos migratórios, mas também em contextos institucionais fechados. Perguntamo-
nos aqui, como operacionalizar a nossa preocupação, como linguistas crític@s, em 
pensar a atividade linguística em articulação com as dinâmicas de diferença e 
hierarquia em jogo nos nossos contextos?Recorremos a teorias que nos ajudam a 
pensar a linguagem a partir de uma reflexão feminista sobre mobilidade e movimento, 
nomadismos e trajetórias, que se coloca em diálogo com o pensamento abissal 
desenvolvido no nosso centro de investigação (Santos, 2007). 

 
Leituras: 

*Blommaert, Jan &Rampton, Ben. (2011) Languageandsuperdiversity.  Diversities 
Vol. 13, No. 2, 2011 ISSN 2079-6595, 

www.unesco.org/shs/diversities/vol13/issue2/art1 © UNESCO (pdf_3) 

*Ramalho Santos, Irene (2013) Diference andhierarchyrevisitedbyfeminism. In 
Revista ANGLO SAXONICA, ser. III, n. 6, 21-46 (pdf_2). 

*Santos, Boaventura de Sousa (2007). Para além do Pensamento Abissal: Das linhas 
globais a uma ecologia de saberes. Revista Crítica de Ciências Sociais, 78, 

Outubro: 3-46 (PDF_4) 
Keating, Clara e Solovova, Olga (2011). Multilingual dynamicsamong Portuguese-

basedmigrantcontexts in Europe. JournalofPragmatics 43 (2011) 1251–1263 (pdf_6) 

 
2.2. Nexos e trajetórias: explorando espaços-tempos de ação semiótica a partir dos 

seguintes lugares 
 



Sustentando o nosso olhar simultaneamente em ideias de movimento (trajetórias e 
dinâmicas de deterritorialização e reterritorialização), mas também em ideias de 
momentos semióticos de práticas, nexos, enraizamento e corpo, exploramos a 
atividade semiótica e linguística em quatro lugares distintos: materialidades, práticas, 
discursos e dinâmicas de participação. 

 
2.2.1. O lugar das materialidades: letramento e reificação, tecnologias, corpo 
 

Partimos de uma leitura de textos recentes sobre letramentos multilingues e a 
antropologia da escrita, para explorar a ideia de letramentocomo ação textualmente 
mediada. Para isso, detemo-nos na ideia de reificação – às vezes colocada em oposição 
à ideia departicipação (Wenger, 2000, Barton& Hamilton, 2005). Reconhecendo a 
necessidade de pensar a materialidade digital da linguagem, e o modo como as práticas 
e os processos digitais de letramento podem ser observadas à luz de uma reflexão 
sobre o humano e o não humano, queremos ir para além destes para retomar o corpo, 
a memória e a emoção, que nos permita pensar as dinâmicas de construção de 
repertórios, e o espaço dos falantes a partir de experiências vividas de linguagem e do 
papel das suas múltiplas materialidades nestas experiências.A partir de exemplos 
retirados dos nossos trabalhos, pretendemos responder às seguintes perguntas: que 
exemplos de materialidades identificamos nos nossos contextos – objetos, fala, 
artefactos textuais, eventos, tipos de uso, práticas? Que papel desempenham nas 
dinâmicas de significação que observamos nos nossos trabalhos? E como agem na 
construção de repertórios em jogo no espaço de ação semiótica?  

 
- Para uma reflexão sobre letras e letramentos: 
*Barton, D. & Hamilton, M (2005). ‘Literacy, reificationandthedynamicsof social 

interaction’ in David BartonandKarinTusting (eds.) 

BeyondCommunitiesOfPractice: Language, PowerAnd Social Context. Cambridge 
UniversityPress (pdf_7) 

*Brandt, D. & Clinton, K. (2002) ‘Limitsofthe Local: 
ExpandingPerspectivesonLiteracy as a Social Practice’. JournalofLiteracy 
Research Vol. 34 No. 3, PP. 337-356 (pdf_8) 

Kroon, S., Dong Jie&Blommaert, J. (2015). Trulymovingtexts. In Christopher Stroud; 
MastinPrinsloo(eds.). Language, literacyanddiversity: movingwords.  
Routledge criticalstudies in multilingualism, 7. London ; New York : Routledge, Taylor & 
Francis Group 

Barton, D &Papen, U. (2010). ‘WhatistheAnthropologyofWriting?’. TheAnthropologyofWriting: 
UnderstandingTextuallyMediatedWorlds. London: Continuum. pps. 3-32 (pdf) 
 

- Do binário e do digital e para além deste: 
*Hayles, N. Katherine (2005). ‘Speech, Writing, Code: Three Worldviews’ in My Mother Was a 

Computer: Digital Subjects and Literary Texts, Chicago: The University of Chicago Press, pp. 

39-61. (pdf_9) 
Velghe, Fie andBlommaert, Jan (2014). ‘Emergent New Literaciesandthe Mobile Phone: Informal 

LanguageLearning, VoiceandIdentity in a SouthAfricanTownship’. In Geraghty, Barbara and 
Jean E Conacher. Intercultural Contact,LanguageLearningandAdvances in Sociolinguistics. 
London: Bloomsbury, ch. 4. (pdf) 

 
-  Corpo, memória, emoção: pensar repertórios e falantes a partir de experiências 
vividas de linguageme subjetividade 



*Busch, Brigitte (2015) ‘LinguisticrepertoireandSpracherleben, 

thelivedexperienceoflanguage’. Workingpapers in UrbanLanguageandLiteracies, 
148 (pdf_10) 

Ver também 
Butler, J. 1993. Bodies thatMatter: Onthediscursivelimitsofsex.London andNew York. 

Routledge. 

 

2.2.2. O lugar das práticas habituais e sedimentadas: para uma reflexão sobre linguagem 
como prática local. O lugar do discurso em prática e ação.(6 horas) 
Partindo do trabalho por Cabral e Martin-Jones (2008) sobre a escrita na resistência 
timorense, refletimos sobre o que constitui uma prática – linguística, letrada, discursiva, 
cultural – e sobre a relevância de um olhar local para a ação semiótica e a atividade da 
escrita. O que leva uma ação a tornar-se uma prática habitual e sedimentada? Que nos 
dizem as práticas sobre os regimes socio-históricos e discursivos, assim como as 
hegemoniaslinguísticas que posicionam e motivam estas mesmas práticas? Será que a 
ideia de escalas de espaço-tempo nos ajuda a pensar os nossos trabalhos? 

 
Outros exemplos serão utilizados a partir de dados recolhidos em trabalhos etnográficos 

anteriores. 
 

- Práticas locais, habituais, sedimentadas 
*Cabral, E. & Martin-Jones, M. (2008). ‘WritingtheResistance: Literacy in East Timor 

1975-1999’. TheInternationalJournalofBilingualEducationandBilingualism Vol. 11, 

No. 2, pps. 149-169 (pdf_11) 
*Pennycook, A. (2010). Language as Local Practice. London: Routledge. Cap. 1 

(também 7 e 8). 

 
- Práticas discursivas: 

- discursos, géneros e estilos 
*Pennycook, A. (2010), chs. 7-8 

Ramalho, V.; Resende, V. M. (2011). Análise de discurso (para) a crítica: o texto como material 
de pesquisa. Campinas: Pontes 

- regimes de uso e hegemonias linguísticas em ação: voz e escalas de espaço-tempo 
* Blommaert, 2005, Discourse. London: CUP. ch. 4;  
*Collins, Slembrouck&Baynham (2009)GlobalizationandLanguage in Contact. Scale, 

MigrationandCommunicativePractices. Ch. 1. 

- verticalidade ou horizontalidade?ver também 
Kell, Cathie (2013) Ariadnes_thread: Literacy, scaleandmeaningmakingacrossspaceand time. 

Workingpapers in UrbanLanguageandLiteracies,118  
Vigouroux, Cécile (2009). ‘A relationalunderstandingoflanguagepractice: interactingtimespaces in 

a singleethnographic site’. In Collins, Slembrouck&Baynham, GlobalizationandLanguage in 
Contact. Scale, MigrationandCommunicativePractices.London: Continuum, ch. 4. 

 
- prática, discurso e ação mediada 
*Scollon, Ron (2001) MediatedDiscourse: thenexusofpractice. London: Routledge, ch. 5 e 6.  

 

2.2.3.O lugar da participação de falantes/escreventes, bens/objetos e tecnologias e 
práticas em espaços dinâmicos de negociação (6 horas) 
Focar naparticipação implica focarmo-nos na ação e nas dinâmicas de transformação 
e mudança que são propiciadas pela interação dos vários atores em jogo na construção 
de espaços semióticos. Estas dinâmicas são bem explicitadas em abordagens 



socioculturais à aprendizagem, desenvolvimento e conhecimento, propostas pela 
psicologia histórico-cultural, entre outras. Queremos identificar dinâmicas materiais, 
performativas e histórico-discursivas envolvidas na participação de vários atores em 
espaços semióticos. Teorias de ação como a teoria de atividade e teorias de ator-rede 
permitem-nos explorar esta interface – a que chamei a dado momento o caleidoscópio 
da ação (Keating, 2001), que necessita ser vista também a uma luz biopolítica. A 
relação entre corpo, objeto, e dinâmicas de participação é aqui revisitada. Que 
contributos podem estas abordagens dar para a nossa reflexão sociolinguística e 
performativa sobre falantes, repertórios comunicativos, artefactos e os espaços 
semióticos sociais por eles construídos?   

 
- Participação, aprendizagem situada e distribuída, comunidades de prática, socialização 

em práticas, subjetividades 
*Keating, Maria Clara (2005) Theperson in thedoing. In Barton, D. &Tusting, K. 

BeyondcommunitiesofPractice. Learning in Doing Series. London: CUP (pdf_12) 

*Lave, J. andWenger, E. (1991). SituatedLearning: 
LegitimatePeripheralParticipation. London: CUP 

- Situadas em memórias e experiências vividas desta participação: o papel das biografiase 
da narrativização da experiência 
(*retomando Brigitte Busch) 

Kramsch, Claire (2009) The Multilingual Subject. Oxford, New York: OUP 

-Biografia, ação narrativa e os espaços da biografização: a experiência das oficinas 
biográficas 

*Keating, Clara (2015). “Desxenofobando”: dinâmicas materiais e movimentos dos 
sentidos  nas  oficinas biográficas. In Lechner, Elsa (coord.) Rostos, Vozes e 
Silêncios: uma pesquisa biográfica colaborativa com imigrantes em Portugal. 
Coimbra: Almedina (pdf_13) 

 

2.3. 
Detemo-nos no final deste programa numa reflexão que, partindo da etnografia 
linguística e da complexidade, explore metodologias que nos permitam identificar a) as 
dinâmicas políticas de usos e recursos semióticos b) as dinâmicas de transformação 
cíclica e ressemiotização envolvidas nos nossos campos de análise ao longo de 
tempos e espaçosc) a construção de repertórios linguísticose outros d) novas formas 
de pensar os espaços da fala e a constituição de falantes, escreventes e leitor/as. (1 
sessão x 3 horas). 


