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A CONSTRUÇÃO DE UM BANCO DE TESES GAÚCHAS SOBRE ALFABETIZAÇÃO E 
ALFABETISMO/LETRAMENTO. Marília Felippe, Iole Maria Faviero Trindade (orient.) (UFRGS). 
Este trabalho se insere no projeto de pesquisa "O estado do conhecimento dos estudos sobre 

alfabetização e alfabetismo/letramento (RS: 1961-2006)", que, por sua vez, se vincula ao projeto interinstitucional 
"Alfabetização no Brasil: o estado do conhecimento e a integração de pesquisadores (ABEC: 1961-2006)". Objetiva 
analisar a macroestrutura de resumos de teses e dissertações produzidas nos programas de pós-graduação de 
universidades gaúchas, a partir do exame do percurso de criação de um banco de teses dessa produção acadêmica. 
Para tanto, conta com um acervo de resumos já coletados em fontes virtuais e impressas, entre os anos de 2006 e 
2007, sendo estes cadastrados no ano de 2008 no banco de teses da pesquisa, por meio de três telas diferenciadas: 
uma apresenta 12 campos de informações, referentes à macroestrutura (além do resumo na íntegra, considerado 
como parte da microestrutura), outra traz as funções de edição, exclusão e impressão e uma outra permite o 
cruzamento de até três categorias de análise. A partir de um cadastro inicial de 240 resumos, em que 11 destes não 
indicavam dados referentes à macroestrutura, como a universidade de origem, houve um movimento de busca deste e 
de outros dados por meio da consulta ao Currículo Lattes do pesquisador ou, mesmo do orientador, bem como 
através da consulta a bibliotecas virtuais, completando, assim, as lacunas existentes inicialmente na macroestrutura 
desses 11 resumos. O campo em que houve a localização de um maior número de lacunas é o que indica à linha de 
pesquisa, com 63 casos, seguido por 34 ocorrências de falta de referência sobre a área do conhecimento e 14 casos de 
omissão das palavras-chave. Contando mais recentemente com 242 resumos, tal acervo se constitui na fonte das 
análises empreendidas pela pesquisa, estando disponível para consulta por outros pesquisadores em 
www.ufrgs.br/faced/pesquisa/alfaneccso. (PIBIC). 
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