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QUESTÃO 1. No trecho, o autor contrapõe duas grandes concepções de LA: quais são 
elas e o que as caracteriza? 

Resposta esperada: 

1. A concepção de LA predominante até os anos 1990 se caracterizava por 
 

a. alinhar-se a tendências solucionistas das ciências humanas e sociais de 
então; 

b. compreender a linguagem como constitutiva da vida institucional; 
c. alinhar-se a uma perspectiva positivista de ciência (“modernista”). Essa 

perspectiva envolvia: 
i. uma visão a-histórica e “descorporificada” do indivíduo, o qual tinha 

primazia sobre a coletividade social; 
ii. uma convicção de que a realidade social pode ser conhecida e de que 

a política social e a tecnologia podem ser usadas para melhorar a 
pobreza, a infelicidade e outros males. 

d. assim, a LA desse período visava à resolução de problemas de uso da 
linguagem enfrentados pelos participantes do movimento discursivo  

i. em um contexto sócio-histórico definido. 
 

O candidato pode remeter aos itens a), b), c) e d) apenas mencionando-os ou apenas  
caracterizando-os, sem detalhar (os subitens i. e ii trazem detalhes). Pode também incluir 
esses detalhes na resposta. Nos três casos, a nota será a mesma. 
 

2. A concepção de LA contemporânea se caracteriza por: 
 

a. adotar uma prática de pesquisa problematizadora, que assuma suas 
escolhas ideológicas, éticas e políticas; 

b. considerar o sujeito não como estável, o que provoca a emergência de 
sociabilidades fragmentadas; 

c. não acreditar na dita objetividade científica, já que não é possível distanciar 
o pesquisador do chamado objeto: quem pesquisa, se posiciona no mundo 
em que atua e é justamente seu posicionamento que possibilita a 
pluralidade e a diversidade dos processos de construção de conhecimento; 

d. considerar a pluralidade e a diversidade dos processos de construção de 
conhecimento; 

e. submeter a reexame e a estranhamento contínuos não só suas construções 
como também os “vestígios” de práticas modernas, iluministas ou coloniais 
nelas presentes; 



 

f. buscar novas formas de fazer pesquisa, mais responsáveis e responsivas ao 
mundo contemporâneo, trazendo o sujeito – agora múltiplo e multifacetado 
em suas sociabilidades 

g. ser uma área híbrida – inter/transdisciplinar – que almeja “criar 
inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem papel 
determinante”. 

h. focalizar o sujeito como parte do movimento de construção do saber teórico, 
fazendo dialogarem as vozes dos envolvidos no processo de pesquisa; 

i. problematizar questões que envolvam etnia, sexualidade, gênero, classe 
social, nacionalidade.  

 

QUESTÃO 2. Por que o objetivismo científico e a "perspectiva solucionista" da LA dos 
anos 1980 e 1990 não são compatíveis com a LA atual? 

Resposta esperada: 

Apontar ao menos uma justificativa para a incompatibilidade de cada elemento com a LA 
atual. 

O objetivismo científico implica  

● adotar uma visão a-histórica e “descorporificada” do indivíduo, que 

 
- não focalizaria o sujeito como parte do movimento de construção do saber 
teórico, o que impossibilitaria fazer dialogarem as vozes dos envolvidos no 
processo de pesquisa; 

- não investiria em novas formas de fazer pesquisa mais responsáveis e 
responsivas ao mundo contemporâneo, que trouxessem o sujeito – agora 
múltiplo e multifacetado em suas sociabilidades – para o centro das 
preocupações; 

- consideraria o sujeito como estável, nublando a emergência de 
sociabilidades fragmentadas; 

- distanciaria o pesquisador do objeto, impedindo que venham à tona a 
pluralidade e a diversidade dos processos de construção de conhecimento; 

 
● afastar-se de uma perspectiva que assuma suas escolhas ideológicas, éticas e 

políticas, negando o que levaria a problematizar questões que envolvam etnia, 
sexualidade, gênero, classe social, nacionalidade; 

A "perspectiva solucionista" envolve  uma convicção de que a realidade social pode ser 
conhecida e de que a política social e a tecnologia podem ser usadas para melhorar a 
pobreza, a infelicidade e outros males, o que vai de encontro ao objetivo de criar 
inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem papel determinante. 

 

QUESTÃO 3. Com base no que expõe o texto 1, cite 2 elementos da pesquisa relatada no 
texto 2 que se encaixariam na visão atual da LA sobre pesquisa. Justifique. 

 



 

Resposta esperada: 

Elementos da pesquisa relatada que poderiam interessar à LA contemporânea, tomando como ponto de 

partida o fato de que o corpus investigado diz respeito a problemas sociais para os quais a linguagem tem 

papel determinante (uso de redes sociais). 

Justificativas para se encaixarem na LA 

contemporânea 

Objetos passíveis de interesse 

(problemas / práticas sociais) 

  No período analisado, plataformas mais públicas, 

como as timelines do Facebook, por exemplo, 

mostraram-se conservadoras, com as pessoas 

evitando assuntos políticos. Em mídias mais 

exclusivas, como o WhatsApp, essa função foi 

mais exercida, justamente pela possibilidade de 

manter a discussão dentro de um grupo 

cuidadosamente constituído. 

Considerar o sujeito não como estável, o que provoca 

a emergência de sociabilidades fragmentadas OU 

  

Trazer o sujeito – agora múltiplo e multifacetado em 

suas sociabilidades. 

  

Perfis falsos, completamente diferentes do que 

eles eram off-line; hoje, predomina a confirmação 

do ‘eu’. 

  

Se, antes, as relações eram privadas – uma 

mensagem endereçada a um destinatário – ou 

públicas, postadas nas páginas abertas das redes 

sociais, agora se tornou possível ter um modelo 

híbrido, de relativa privacidade dentro de um 

grupo controlado por um ou mais moderadores. 

Adotar uma prática de pesquisa problematizadora, 

que assuma suas escolhas ideológicas, éticas e 

políticas. 

  

Apropriação política exteriorizada na retórica das 

mídias sociais; “escuta do coletivo”. 

Problematizar questões que envolvam etnia, 

sexualidade, gênero, classe social, nacionalidade. 

  

Na Índia, integrantes das castas mais baixas 

preferem as compras pela internet ao comércio de 

rua, onde sofrem discriminação de vendedores 

das castas mais altas. 

Nos centros industriais da China, em que as 

mulheres constituem a principal força de trabalho, 

mídias sociais masculinas revelam homens mais 

sensíveis do que o esperado pela sociedade 

chinesa. 

Para investigar a forma como os internautas 

enxergam as mídias sociais, além de Spyer, que 

estudou o caso brasileiro, os outros oito 

antropólogos seguiram para temporadas em 

localidades na Índia, Turquia, Inglaterra, Itália, 

Trinidad, Chile e China – onde a pesquisa se 

desenvolveu em duas localidades, uma mais 

industrializada e outra rural. Todos integravam o 

projeto de pesquisa denominado Why we post. 

 


