
Orientações para a elaboração de pôsteres 

Linguística: história e teoria – 1/2013 

O que é uma sessão de pôsteres? 

 Em Congressos e eventos acadêmicos semelhantes, existem vários formatos de 

apresentação de uma pesquisa: sessões de pôsteres, sessões de comunicações individuais, 

sessões de comunicações coordenadas, simpósios e conferências. Os dois primeiros tipos de 

apresentação são os mais comumente utilizados por pesquisadores iniciantes. Para a seleção, 

os interessados enviam um resumo e comissão organizadora do evento analisa a pertinência 

do tema tratado para a proposta do encontro. 

 Para nossa P1, vamos simular uma sessão de pôsteres. Não será exigido o envio de 

nenhum resumo, pois trata-se de um exercicio. A turma está dividida em dois grupos e todos 

os pôsteres do dia serão expostos simultaneamente. Os apresentadores poderão assistir a 

apresentações dos demais, sendo chamados a seu pôster quando eu for avaliá-los ou quando 

outro colega estiver interessado. 

O que é uma pesquisa? 

 Para considerarmos uma pesquisa como acadêmica, é preciso que ela leve em conta 

alguns pontos básicos: 

- que tenha uma boa justificativa (Por que é necessário pesquisar isso? Quais são as 

motivações e qual é a relevância do trabalho?); 

- que esteja inserida em uma área de conhecimento reconhecida (em nosso caso, em uma das 

visões de Estudos da Linguagem que estudamos); 

- que ela escolha, na área de conhecimento, um conceito teórico a aplicar (veja lista abaixo), 

fazendo uma análise a partir de dados do mundo real; 

- que apresente claramente como os dados foram selecionados; 

- que apresente a análise – os dados vistos a partir do conceito teórico – e uma conclusão 

sobre os resultados. 

Que conceitos teóricos nós vimos e podemos aplicar (e como poderiam ser aplicados)? 

- Conceito de linguagem como representação: entrevistar alunos de Letras, mostrando a 

imagem de “Isto não é um cachimbo” e perguntando se eles identificam porque não é (ou 

explicando e perguntando se eles acham esse conhecimento importante para um 

professor/revisor/tradutor; perguntar a pessoas de outras áreas que visão elas têm da 

linguagem (e comparar com o conceito que vimos); analisar um texto para ver se o autor acha 

que a linguagem é representação ou não (por exemplo, alguns autores dizem que as palavras 

estão diretamente relacionadas com o tipo de coisa a que elas se referem). 

 



- Linguagem humana vs. linguagem animal: gravar um animal ou anotar suas tentativas de 

“comunicação” e comparar com os argumentos que vimos de Karl V. Frisch 

- Visão filosófica de linguagem: perguntar a professores se eles como eles veem a linguagem e 

comparar com a visão filosófica; analisar textos em gramática normativa que ainda têm essa 

visão e comparar com o que estudamos; analisar vídeos, postagens do Facebook (aquelas em 

que se fala dos erros cometidos em língua portuguesa, por exemplo) e comparar com essa 

visão. 

- Visão filológica de linguagem: analisar textos, vídeos, situações em que, a partir do estudo 

de um texto, acredita-se que se chegará a conhecer o povo que o escreveu, seus costumes e 

cultura; 

- Visão histórico-comparativa de linguagem: analisar situações em que foi necessário 

comparar a língua em vários estágios para entender alguma coisa; analisar textos, vídeos (etc.) 

que tiveram várias versões e sua evolução;  

- Conceitos de gramática normativa e descritiva: entrevistar professores sobre essas visões e 

sua utilidade em sala de aula; entrevistar pessoas que não são da área e descobrir qual das 

visões elas têm; analisar materiais didáticos e ver qual visão prevalece; analisar aulas e ver 

qual visão prevalece; analisar provas de concurso e ver qual visão prevalece; 

- Língua e fala: analisar variações linguísticas (gírias, variações regionais, variações de faixa 

etária, etc.); entrevistar professores e ver que visão eles têm sobre os conceitos e sua 

utilidade; 

- Sincronia e diacronia: analisar materiais didáticos e ver que visão prevalece; analisar as 

ementas do curso de letras e ver que visão prevalece; entrevistar alunos de Letras ou de outras 

áreas, perguntando que estudo eles acham mais relevante; 

- Paradigma e sintagma: analisar exercícios de livros (até mesmo das aulas de inglês e 

português da graduação) e ver se trabalham mais com paradigma ou sintagma (ou se 

trabalham com os dois); analisar duas versões do mesmo documento e comparar as escolhas 

paradigmáticas dos autores; analisar modelos (modelo de prova, de resenha, de relatória, de 

contrato, etc) e comparar as escolhas paradigmáticas em dois modelos do mesmo tipo de 

texto (por exemplo, nos sites sobre como elaborar currículos, as dicas, às vezes, são 

diferentes). 

- O signo (significante + significado): fazer testes com pessoas que podem ou não ser alunos 

de Letras (ou de outros cursos) em que eles têm de falar sobre o significado que alguma 

palavra ou expressão tem para elas;  

LEMBREM-SE DE QUE OS EXEMPLOS ACIMA SÃO APENAS SUGESTÕES!!!! 

Alguns outros exemplos (mais ilustrados): 

Exemplo 1: Análise de um trecho de “O Código Da Vinci” (o filme) – Baseado no roteiro do 

filme ou na cópia que você fez da cena. 



 

Int. American University of Paris – NOITE 

Debruçado sobre uma tribuna, um HOMEM 

prende um microfone na lapela. Seus olhos 

inteligentes disfarçam um ligeiro sorriso. É 

o PROFESSOR ROBERT LANGDOM. 

 

LANGDOM 

Muito bem, vocês estão me ouvindo. 

 

Da sala de conferências lotada vêm SINAIS 

DE CONFIRMAÇÃO. 

 

LANGDOM 

Os símbolos são uma linguagem que nos 

fala de nosso passado. 

 

Langdom pega o controle do projetor sobre 

a tribuna. 

 

LANGDOM 

Como diz o ditado, uma imagem vale por 

mil palavras. 

 

Langdom liga o projetor. 

 

LANGDOM 

Mas, que palavras? 

 

Atrás dele, imagens passam rapidamente. 

 

LANGDOM 

Interpretem este símbolo. A primeira coisa 

que vier à cabeça. Vamos lá. 

 

Um chapéu branco pontudo. Suas linhas 

sinistras familiares. 

 

ESTUDANTE 1 

Ódio. Racismo. 

 

ESTUDANTE 2 

Ku Klux Khan 

 

A imagem se amplia. Não são as túnicas da 

Ku Klux Khan, mas batinas eclesiásticas 

brancas. 

 

LANGDOM 

Na Espanha, ninguém concordaria com 

vocês. Lá, são batinas de padres. 

 

Em seguida, aparece uma mão, com dedos 

grossos, segurando um tridente. 

 

LANGDOM 

E este? Rápido. 

 

ESTUDANTE 3 

O mal. 



 

ESTUDANTE 4 

La fourche du Diable. 

 

ESTUDANTE 3 (traduzindo) 

O tridente do diabo. 

 

Amplia para mostrar que quem segura o 

tridente é um velho bondoso, com longas 

barbas brancas, sentado no fundo do 

oceano, um sorriso borbulhante na boca. 

 

LANGDOM 

Pobre Possêidon. Este é o seu tridente. Na 

Antiguidade, era um símbolo de poder para 

milhões de pessoas. Próxima. 

 

Mãe com os filhos nos braços. 

 

ESTUDANTE 4 

Nossa Senhora e o menino Jesus. 

 

ESTUDANTE 1 

Fé, Cristianismo. 

 

Amplia para mostrar a datação: ano 10000 

a. C. 

 

LANGDOM 

Ou o deus pagão Hórus e sua mãe, Ísis, 

séculos antes do nascimento de Cristo. 

 

O projetor continua a exibir imagens, cada 

vez mais rapidamente. 

 

LANGDOM 

Como podemos ver, o passado determina 

nossa capacidade de entender o presente. 

Como separar, então, a verdade da crença? 

Como analisar séculos de distorções 

históricas para encontrar a verdade 

original? Como escrever nossas próprias 

histórias, tanto em termos pessoais quanto 

culturais, para definir a nós mesmos? É o 

que discutiremos esta noite. 

 

Todo o discurso do professor Langdom parte de uma visão diacrônica de linguagem (e da simbologia de maneira geral) e, a 

partir de uma perspectiva histórico-comparativa, apresenta os problemas de chegar às origens dos significados. Ao dizer 

“Uma imagem vale por mil palavras: mas que palavras?” , ele enfatiza a construção de significados múltiplos a partir de um 

significante. 

Exemplo 2: Análise de uma entrevista com licenciandos em Letras sobre como foi o ensino de português em sua época de 

estudantes do ensino fundamental e médio. Digamos que você copiou o que a pessoa disse e chegou a esse exemplo: 



 

Vemos aqui que a pesquisada se refere ao ensino gramatical normativo como a única forma de ensinar na escola e relaciona 

essa visão, em alguns casos, a professores que “ensinavam por ensinar” (recolhendo outros exemplos como esse, você pode 

fazer uma tabela e observar qual é a visão que prevalece) 

A organização do pôster 

O pôster pode ser feito em cartolina, papel pardo, em lona, etc. O importante é que ele contenha, de alguma forma, os 

resultados de sua pesquisa. Você não precisa incluir tudo o que vai falar, mas os dados (o texto que analisou, os resultados da 

entrevista, a cópia do vídeo) têm de estar lá de alguma forma, bem como a teoria que vai usar (em tópicos) e sua conclusao (em 

tópicos). 

Alguns exemplos (a diagramação pode ser bem melhor que essa!!!) 

PÔSTER TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÔSTER A PARTIR DO MESMO TEMA, MENOS TRADICIONAL (NEM TUDO ESTÁ NO PÔSTER, ENTÃO, VOCÊ TEM DE EXPLICAR 

QUANDO ESTIVER FALANDO... A VANTAGEM É QUE, COMO SUAS CONCLUSÕES NÃO ESTÃO LÁ, VOCÊ PODE INTERAGIR MAIS, 

PERGUNTAR O QUE A PESSOA PENSA PRIMEIRO E DEPOIS DAR SUAS CONCLUSÕES, ETC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIS UMA POSSIBILIDADE PARA O MESMO TEMA... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijos!!! 

 

 

 


