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AS MÚLTIPLAS FACES DOS BLOGS: UM ESTUDO SOBRE

AS RELAÇÕES ENTRE ESCRITORES, LEITORES E TEXTOS

Flavia Di Luccio

Este estudo tem como foco principal investigar a revolução que o apareci-
mento da escrita eletrônica e o uso da tela do computador como suporte textual
trouxeram à contemporaneidade. Em outras palavras, esta investigação se concen-
tra nas alterações e transformações nas práticas de leitura e de escrita e nas relações
entre escritores e leitores a partir da tela do computador. Com o objetivo de inves-
tigar tal revolução, primeiramente foi escolhida uma ferramenta textual na Internet
conhecida como blog. Posteriormente, foi realizada uma pesquisa qualitativa, na
qual foram entrevistados 10 blogueiros.

Os depoimentos dos participantes revelam que a decisão de criar e manter
um blog está ligada à liberdade de expressão, ao prazer de escrever e sobretudo à
possibilidade de interação com os leitores. No entanto, a análise dos depoimentos
mostra que, apesar de os blogs disporem de um espaço para interação entre os
blogueiros e seus leitores, esta interação ainda não se concretiza plenamente.
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A APLICABILIDADE DE UM PROGRAMA DE

INTERVENÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS COM

POSSÍVEL RISCO AUTÍSTICO

Olivia Balster Fiore Correia

Crianças autistas apresentam falhas nos comportamentos comunicativos não-
verbais, não se engajando nas interações sociais com os seus cuidadores, o que
causa prejuízos em seu desenvolvimento. Intervenções precoces, de base
desenvolvimentista, visam amenizar ou reverter estas dificuldades iniciais. O ob-
jetivo do presente trabalho foi avaliar a aplicabilidade de um programa de inter-
venção precoce em duas crianças, de 02 anos e 09 meses, que apresentavam carac-
terísticas contidas no transtorno do espectro autista. O programa consistiu em
desenvolver 16 comportamentos pré-verbais nestas crianças e mostrou-se aplicá-
vel por desenvolver 9 comportamentos em uma e 6 na outra.
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EM BUSCA DO ENCONTRO: A DEMANDA NUMINOSA

NO CONTEXTO RELIGIOSO DA UNIÃO DO VEGETAL

Tatiana Barbosa Carvalho

O trabalho se dedica ao estudo da subjetividade de pessoas que vivenciam a
religiosidade através de experiências de contato direto com o sagrado, alcançan-
do-a mediante a ingestão da substância de nome Hoasca, no âmbito religioso da
União do Vegetal. A fundamentação teórica para a compreensão desse tipo de
vivência religiosa baseia-se em W. James, R. Otto e C. G. Jung, autores que confe-
rem importância à religiosidade e ao contato com o sagrado.
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