
 

 

RELATÓRIO DO GT FORMAÇÃO DE EDUCADORES NA LINGUÍSTICA APLICADA 

Biênio 2014-2016 

 

1. Introdução 

Este relatório refere-se ao período de outubro/2014 a agosto/2016 do GT 

Formação de Educadores na Linguística Aplicada, da ANPOLL, coordenado pelas 

Professoras Telma Nunes Gimenez (UEL) e Aparecida de Jesus Ferreira (UEPG). 

Integraram o GT, nesse período, 30 docentes: 

Ana Maria Ferreira Barcelos (UFV)  

Ângela Brambilla Cavenaghi Themudo Lessa (PUC-SP)   

Aparecida de Jesus Ferreira (UEPG)  

Betânia Passos Medrado (UFPb) 

Carla Lynn Reichmann (UFPB) 

Deise Prina Dutra (UFMG)  

Dilma Maria de Mello (UFU) 

Elaine Fernandes Mateus (UEL) 

Fabíola Sartin (UFG)   

Fernanda Coelho Liberali (PUC-SP) 

Gloria Gil (UFSC) 

Inês Kayon de Miller (PUC-Rio)   

João Antônio Telles (UNESP)  

Juliana Reichert Assunção Tonelli (UEL) 

Kleber Aparecido da Silva (UnB)   

Lucielena Mendonça de Lima (UFG) 

Maria Antonieta Alba Celani (PUC-SP)   

Maria Cecília Camargo Magalhães (PUC-SP)   

Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira (UFG)   

Maria Helena Vieira Abrahão (UNESP)  

Mariana Mastrella-de-Andrade (UnB) 

Maximina Maria Freire (PUC-SP)   

Paula Tatianne Carréra Szundy (UFRJ)    

Renilson José Menegassi (UEM)    

Rosane Rocha Pessoa (UFG)   

Rosinda de Castro Guerra Ramos (PUC-SP)    

Tânia Regina de Souza Romero (UFLA)    

Telma Nunes Gimenez (UEL)    



Wagner Rodrigues Silva (UFT)   

Walkyria Magno e Silva (UFPA) 

 

No último semestre de 2016 passaram a integrar o GT as professoras Cleide Inês 

Wittke (UFPelotas) e Janaína da Silva Cardoso (UERJ).  

 

A listagem de integrantes para o próximo biênio será objeto do Plano de 

Trabalho a ser apresentado pela próxima gestão, constituída pelas professoras 

Fabíola Sartin (coordenadora) e Paula T. C. Szundy (vice-coordenadora). Para 

entrada de novos membros no GT existe uma ficha de inscrição (Anexo 1). 

 

2. Plano de ação e atividades realizadas 

O plano de trabalho para a gestão 2014-2016 compreendia pontos que serão 

comentados na sequência. 

2.1 Disseminação de pesquisas no âmbito de formação de professores de 

línguas 

Conforme poderá ser constatado nos currículos Lattes dos integrantes, houve 

intensa produção bibliográfica do grupo, a partir de projetos de pesquisa, 

extensão ou integrados, cujos resumos encontram-se no Anexo 2. Destacam-se 

as produções elencadas naquele plano de trabalho: a coletânea sob edição de 

Maria Cristina Dalacorte Ferreira, Carla Lynn Reichmann e Tânia R. S. Romero, 

pela Pontes Editores, em 2016, intitulada “Construções identitárias de 

professores de línguas”, com trabalhos selecionados do V Congresso Latino-

americano de Formação de Professores de Línguas, evento tradicionalmente 

organizado pelo GT.  

 

 

 



Restam, ainda, para publicação, os livros organizados com trabalhos do III e IV 

CLAFPL. 

 

Outros livros publicados por integrantes do GT foram: 

 

 

 

 



 

 

2.2 - Promoção de espaços para disseminação e trocas de pesquisas sobre 

formação de professores de línguas no Brasil e América Latina 

O VI CLAFPL (www.viclafpl.com.br) será realizado na cidade de Londrina, entre 

25 e 27 de outubro de 2016. Sob o tema "Diálogos (im)pertinentes entre 

formação de professores e aprendizagem de línguas”, o VI CLAFPL é co-

organizado pela UEL e UEPG. As palestras serão ministradas pela Dra. Cynthia 

Lewis, da University of Minnesota, Estados Unidos, que falará sobre Emotion in 

Motion: Meaning, Signs, and Discourse; pela Dra. Nora M. Basurto Santos, da 

Universidad Veracruzana, México, que tratará de Políticas Lingüísticas en las 

Escuelas Públicas en México y la Formación de los Profesores de Segundas 

Lenguas: ¿Un diálogo de sordos? e Dr Pedro Garcez, com a colaboração de 

Margarete Schlatter, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que 

encerrão o Congresso com a palestra “Criação de possibilidades de 

desenvolvimento do professor-autor: metas para a formação de professores de 

línguas”. Além dessas palestras, haverá 3 mesas redondas, um painel latino-

americano, 30 simpósios, 84 sessões de comunicações coordenadas, 238 

comunicações individuais e 20 pôsteres. São esperados cerca de 700 

participantes. Já conta com o apoio do CNPq e CAPES. 

 

O CLAFPL tem inscritos participantes de 24 estados brasileiros, vinculados a 80 

instituições, de 11 países: Argentina, Austrália, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, 

Estados Unidos, França, Inglaterra, México, Turquia. 

 

O evento buscará estreitar laços entre pesquisadores da América Latina, a 

exemplo de estudos como o publicado como Research Paper pelo Conselho 

http://www.viclafpl.com.br/


Britânico, em 2016 e que contou com a participação de pesquisadores do 

México e Colômbia: 

 

Uma das metas do grupo também era o incentivo à publicação em outros 

periódicos da América Latina. O artigo “ Policies for English Language Teacher 

Education in Brazil Today: Preliminary Remarks”, de autoria de Telma Gimenez, 

Aparecida de Jesus Ferreira, Rosângela Basso e Roberta Cruvinel na revista 

colombiana Profile, v18n1. January-June 2016, é fruto desse incentivo. 

Divulgamos também revistas que poderiam receber artigos, especialmente as 

constantes da Rede Redalyc e as revistas How, Profile e Matices. 

 

Para facilitar a disseminação das pesquisas dentre os integrantes do grupo foi 

criado um grupo na plataforma academia.edu 

(https://independent.academia.edu/GTFormacaodeEducadoresnaLinguisticaApli

cada). e uma página no Facebook http://www.facebook.com/gtfela). Para 

comunicação interna foi criado um grupo no google, que garante o repositório 

das mensagens trocadas. Essas ações facilitaram a divulgação de notícias para e 

dos integrantes do GT.  

 

2.3 Mapeamento das pesquisas do grupo 

 

As colegas Maria Cristina Dalacorte e Tânia Romero estão em fase final de 

análise de dados de projeto de mapeamento das pesquisas dos membros do GT 

no período 2010-2016. 

 

2.4 Atuação política 

 

Um dos objetivos do plano de trabalho era a retomada da discussão, junto ao 

MEC, da rede de formação continuada de professores de línguas estrangeiras. 

Neste sentido, foi feito contato com a profa. Denise Abreu e Lima, 

coordenadora do Programa Idiomas sem Fronteiras, que convidou a Profa. 

Telma Gimenez, como representante do GT, para participar do I ENCONTRO 

INTERNACIONAL DO IDIOMAS SEM FRONTEIRAS, realizado em Brasília, de 23 a 

26 de novembro de 2015. Em seguida, foi enviado arquivo (Anexo 3) com o 

histórico das discussões. Este é um tema que deverá ter continuidade, uma vez 

que o Programa ISF passa a incluir ações formativas em seu plano de execução. 

https://independent.academia.edu/GTFormacaodeEducadoresnaLinguisticaAplicada
https://independent.academia.edu/GTFormacaodeEducadoresnaLinguisticaAplicada
http://www.facebook.com/gtfela


Em 15 de março de 2016 foi indicada a profa. Mariana Mastrella-de-Andrade 

para representar o GT nas discussões sobre a formação de professores pelo 

Programa Idiomas sem Fronteiras. 

Procuramos, também, iniciar uma discussão sobre a Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC), com a proposta de um roteiro a ser utilizado de forma livre 

pelos integrantes, para compartilhamento posterior. Alguns integrantes 

participaram das discussões abertas pela ALAB – Associação de Linguística 

Aplicada do Brasil, via Facebook (ALAB DISCUTE BNCC). Foi compartilhado 

relato da UFPB (Anexo 4). 

 

3. Outras participações 

Como coordenadora do GT participamos do XXX ENANPOLL, com o tema” 

Produção, Produtividade, Produtivismo na área de Letras e Linguística hoje”, 

realizado na USP, dias 6 a 8 de julho de 2015. As anotações do encontro foram 

compartilhadas com o grupo. Na ocasião, foi também discutida a revisão das 

normas para os comitês de ética em pesquisa na área de ciências humanas e os 

integrantes do GT puderam ter acesso aos documentos e encaminhamentos 

dados pela ANPOLL e demais entidades a respeito do assunto.  

A propósito da realização do V Seminário dos Programas de Pós-Graduação em 

Letras e Linguística Políticas e Agendas no Campo de Estudos da Linguagem, 

ÁREA LINGUÍSTICA APLICADA, realizado em 22 e 23/06/2015, no Instituto de 

Estudos da Linguagem/Unicamp, o GT buscou inserir discussão sobre o estatuto 

da Linguística Aplicada como área do conhecimento, juntando-se a outros GTs 

que faziam a mesma reivindicação. Entretanto, o assunto não foi diretamente 

abordado na pauta. O relatório do Seminário faz parte do Anexo 5 e foi 

divulgado aos membros do GT naquela ocasião. 

 

O GT promoveu uma reunião intermediária do grupo por ocasião do Congresso 

Brasileiro de Linguística Aplicada realizado em Campo Grande, em 18 de julho 

de 2015. Dessa reunião participaram: Telma Gimenez, Rosane Rocha Pessoa, 

Paula Szundy, Aparecida de Jesus Ferreira, Maximina Freire, Rosinda Ramos, 

Juliana Tonelli, Elaine Mateus, Ana Maria Barcelos, Walkyria Magno e Silva, 

Dilma Mello. Pontos do programa de trabalho foram retomados e os 

integrantes atualizados a respeito das ações. 

 

A participação do GT no XXXI ENANPOLL, realizado em Campinas, deu-se em 

número reduzido de participantes, tendo em vista as dificuldades de 

financiamento para viagens de docentes, em função das restrições 

orçamentárias impostas às universidades. Na ocasião foi redigida ata (Anexo 6). 



 

Agosto, 2016 

 

Telma Gimenez e Aparecida de Jesus Ferreira 

Anexos 

1 Ficha de inscrição 

2 Resumos dos projetos de pesquisa dos integrantes (concluídos e em 

andamento no período 2014-2016) 

3 Relato para Profa. Denise Abreu-e-Lima sobre Rede de Formação 

Continuada de Professores de Línguas - MEC 

4 Relato da UFPB sobre BNCC 

5 Relato do V Seminário dos Programas de Pós-Graduação em Letras e 

Linguística Políticas e Agendas no Campo de Estudos da Linguagem, 

ÁREA LINGUÍSTICA APLICADA 

6 Ata da reunião do GT no XXXI ENANPOLL 



ANEXO 1 

GT FORMAÇÃO DE EDUCADORES NA LINGUÍSTICA APLICADA 
 

CADASTRO DE PESQUISADOR/A (2014-2016) 
 
Indicado por:  
 
Nome: 
Endereço para correspondência:  
 
Tel. /cel.:         
E-mail: 
Endereço no Academia.edu 
Link para currículo Lattes 
Link para o grupo de pesquisa que lidera ou do qual participa 
 
 
Programa de pós-graduação ao qual está vinculado(a): 
 
Projeto de pesquisa em andamento sobre formação de educadores na 
Linguística Aplicada: 
 
Publicações nos últimos dois anos vinculadas aos objetivos do grupo 
 
Orientações (concluídas/em andamento) nos últimos dois anos vinculadas aos 
objetivos do  grupo: 

Objetivos do Grupo: 
 
O GT Formação em Educadores na LA foi criado em julho de 2012, no XXVII 
ENANPOLL na UFF. O objetivo do projeto é estabelecer e fortalecer redes 
colaborativas entre grupos de pesquisa nacionais e latino-americanos, por 
meio de mapeamentos envolvendo projetos no campo da Linguística Aplicada 
relacionados à formação de educadores e da identificação de oportunidades 
para realização de projetos conjuntos. 
http://anpoll.org.br/gt/formacao-de-educadores-na-linguistica-aplicada/ 
 

 
 
Considerando o plano de trabalho para o biênio 2014-2016 (disponível em 
http://anpoll.org.br/gt/formacao-de-educadores-na-linguistica-aplicada/) 
indique quais serão seus modos de participação.  
 
 

http://anpoll.org.br/gt/formacao-de-educadores-na-linguistica-aplicada/
http://anpoll.org.br/gt/formacao-de-educadores-na-linguistica-aplicada/


ANEXO 2 

Projetos de pesquisa desenvolvidos e em andamento no período 2014-2016. 

Extraídos da Plataforma Lattes em 14/08/16 

 

Ana Maria Ferreira Barcelos 

2016 - Atual 
PROJETO PIBIC FAPEMIG Crenças e Emoções de professores de Inglês: um estudo longitudinal na Formação 

Inicial 
Descrição: Este projeto focaliza o ensino de inglês de uma perspectiva êmica, ou seja, da perspectiva dos 

professores de inglês em formação inicial. Mais especificamente, o projeto pretende investigar o que um grupo 

de professores de inglês em formação inicial acredita e sente sobre a experiência de ensinar inglês durante sua 

atuação como professores em um projeto de extensão de ensino de inglês em uma universidade federal do 

interior de Minas Gerais. Para alcançar esses objetivos, têm-se os seguintes objetivos específicos: 1. Identificar 

as crenças de um grupo de professores de inglês em formação inicial em sua experiência como professores de 

inglês em um projeto de ensino de inglês; 2. Detectar os tipos de crenças e emoções vivenciados por esses 

professores em suas primeiras experiências como professores de inglês; 3. Identificar a relação entre as crenças 

e emoções experienciadas por esses professores. 4. Verificar se as crenças e emoções sofrem mudanças ou 

ressignificações durante suas trajetórias. Se sim, detectar quais as mudanças e suas causas..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) .  

Integrantes: Ana Maria Ferreira Barcelos - Coordenador / Vagner Peron - Integrante. 

 
2015 - Atual 
Projeto PIBIC - CNPq Trajetória das emoções e crenças de uma professora em formação inicial de língua inglesa: 

um autoestudo 
Descrição: Este projeto focaliza o ensino de inglês de uma perspectiva êmica, ou seja, da forma com é vivida 

pela professora em formação inicial. Mais especificamente, o projeto pretende investigar o que uma professora 

de inglês em formação inicial acredita e sente sobre sua experiência de aprendizagem de inglês durante sua 

trajetória como aprendiz da língua e como futura professora em um curso de Letras; e como essas crenças e 

emoções se relacionam. Este será um autoestudo com uma professora de inglês em formação inicial em um 

curso de Letras de uma universidade federal do interior de Minas Gerais. Para alcançar esses objetivos, têm-se 

os seguintes objetivos específicos: 1. Identificar as crenças de uma professora de inglês em formação inicial em 

sua trajetória em um curso de Letras; 2. Detectar os tipos de emoções vivenciadas por essa professora em suas 

experiências no curso como aprendiz de inglês; 3. Detectar os tipos de crenças e emoções vivenciadas por essa 

professora em suas primeiras experiências de prática de ensino de inglês no curso; 4. Identificar a relação entre 

as crenças e emoções experienciadas por essa professora. 5. Verificar se as crenças e emoções sofrem 

mudanças ou ressignificações durante sua trajetória. Se sim, detectar quais as mudanças e suas causas..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) .  

Integrantes: Ana Maria Ferreira Barcelos - Coordenador / Gabriela Pena - Integrante. 

 
2014 - Atual 
Ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras vivenciados por alunos e professores pré-serviço e em-serviço: a 

relação entre crenças, emoções, motivação, e identidades 
Descrição: O objetivo geral desse projeto é o ensino de línguas sob uma perspectiva êmica, ou seja, da forma 

como é vivida pelos professores e alunos de língua estrangeira (inglês, espanhol e outras). Mais 

especificamente, o projeto pretende investigar o que alunos e professores de inglês pré e em-serviço acreditam 

e/ou sentem sobre suas práticas atuais de ensino da língua e como essas crenças e emoções se relacionam com 

suas identidades, motivações, também inseridos dentro do contexto de política públicas no Brasil. Este projeto 

busca mapear e compreender as crenças, emoções, identidades motivações de alunos dos professores em suas 

práticas. Vários instrumentos de coleta serão utilizados tais como narrativas escritas e visuais, questionários 

abertos, entrevistas, observações de aulas, além de grupos focais procurando ganhar maior compreensão da 

relação das crenças e emoções e sua inter-relação com construtos chave na linguística aplicada tais como 

identidades, motivação, politicas publicas, dentre outros..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado profissional: (5) .  

Integrantes: Ana Maria Ferreira Barcelos - Coordenador / Nilce Carla Andrade Molina - Integrante / Bruna 



Martins de Oliveira - Integrante / Barbara Cotta Padula - Integrante / Flavia Marina Ferreira - Integrante / Silvia 

Leticia Cupertino - Integrante / Gabriela Pena - Integrante / Vagner Peron - Integrante. 

Número de orientações: 6 
 
2012 - 2016 
Ensino de inglês como língua estrangeira (EFL) vivenciado por professores pré-serviço e em-serviço: crenças, 

emoções e agência 
Descrição: O objetivo geral desse projeto é o ensino de inglês sob uma perspectiva êmica, ou seja, da forma 

como é vivida pelos professores de inglês. Mais especificamente, o projeto pretende investigar o que professores 

de inglês pré e em-serviço acreditam e/ou sentem sobre suas práticas atuais de ensino da língua e como essas 

crenças e emoções se relacionam com sua agência e práticas de ensino atuais. Este projeto faz parte de um 

projeto maior sobre crenças, emoções e agência de professores de língua estrangeira, em colaboração com 

pesquisadores da Finlândia, Áustria, Japão, e China. Assim, o projeto busca mapear e compreender as crenças, 

emoções dos professores em sua prática. O projeto se dará em duas fases: a primeira, com um levantamento 

em larga escala com professores de inglês; a segunda, com estudos de caso procurando ganhar maior 

compreensão da relação das crenças e emoções dos professores e agência..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Ana Maria Ferreira Barcelos - Coordenador. 
 

Angela Brambilla Cavenaghi Themudo Lessa 

2014 - Atual 
Formação de Professores de Línguas para atuar no contexto de ensino de Surdo: O papel do interprete de Libras 

no ensino 
Descrição: A pesquisa tem como tema principal o ensino-aprendizado no contexto escolar que conta com o 

interprete de LIBRAS em classes com alunos Surdos. Este projeto é uma decorrência de um primeiro projeto que 

visava somente à formação do professor para atuar no contexto educacional de alunos surdos. O ponto de 

partida fundamental deste estudo é a compreensão vigotskiana da linguagem considerada como um instrumento 

psicológico que organiza o desenvolvimento cognitivo do homem e que o capacita a ter plena participação nas 

atividades sociais que o constituem e que também são por ele constituídas. A proposta visa contribuir para a 

discussão dos modos como a linguagem vem sendo enfocado nos contextos educacionais de educação de 

Surdos. O projeto justifica-se perante o grande desafio que é a inserção dos alunos Surdos nas práticas sociais 

letradas da comunidade ouvinte. Entendemos ser necessário partirmos agora em busca de uma educação 

linguística de qualidade, ou seja, trabalhar para que o ensino-aprendizagem de línguas, realmente possibilite 

uma apropriação efetiva da língua ensinada, pois ao contrário, continuaremos a ter alunos excluídos de 

participação educacional e social por não ter domínio dela. O objetivo principal é compreender o papel do 

interprete de LIBRAS no contexto educacional tendo como foco a construção de sentidos e significados na sala 

de aula..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) .  

Integrantes: Angela Brambilla Cavenaghi Themudo Lessa - Coordenador / Rosangela Vargas Cassola - Integrante 

/ Rogério Timoteo Tine - Integrante / Carla Sparano - Integrante. 

 
2014 - Atual 
Inclusão Linguística em Cenários de Atividades Educacionais: Letramento Crítico 
Descrição: O macro objetivo da pesquisa é investigar como a linguagem, considerada como instrumento 

psicológico cultural, social e histórico, constitui e é constituída pelas práticas sociais educacionais. Espera-se que 

a pesquisa propicie não só a compreensão dos papeis assumidos pelos participantes de práticas sociais 

desenvolvidas no contexto educacional assim como a compreensão de suas possibilidades de ação discursiva 

para a transformação do status quo. Tornando-se conscientes de sua ação no mundo e dos recursos linguísticos 

que possuem - ou que lhes faltam - os participantes tornam-se também agentes de sua própria inclusão. Mais 

especificamente, a pesquisa tem como objetivos analisar: (a) as práticas sociais produzidas em contextos 

educacionais; (b) como se dá a inclusão/exclusão dos participantes das práticas educacionais na e pela 

linguagem; (c) as práticas sociais produzidas em contextos educacionais que acolham alunos com necessidades 

educacionais especiais. Para investigar tais questões, três áreas são articuladas a fim de embasar novas 

teorizações sobre o contexto educacional e, o que é mais importante, indicar possíveis caminhos para 

intervenção e mudança. O primeiro é o da Teoria Sócio-Histórico e Cultural (Vygotsky, 1934), o segundo é o da 

Teoria da Atividade (Berstein, 2000; Engeström 1999; Daniels 2003) e, o último, é o da Pedagogia Crítica (Freire 

,1971; McLaren, 1997; Kincheloe, 1997; Apple, 1985; Giroux, 1988)..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (7) Doutorado: (1) .  



Integrantes: Angela Brambilla Cavenaghi Themudo Lessa - Coordenador / Fábio Wolf - Integrante / Isabel Souto 

Ottoni de Andrade - Integrante / Elizabete Cristina de Brito - Integrante / Jane Cícero da Silva - Integrante / 

Jéssika Gama Ribeiro - Integrante / Juliana Santos - Integrante / Amanda Fernandes Ribeior - Integrante / 

Valkiria Bento Luiz - Integrante. 

 
2012 - Atual 
Global Perspectives on Learning and Development with Digital Video-Editing Media: A Qualitative Inquiry in 

Everyday Lives of Marginalized Young People 
Descrição: Descrição: Este projeto é desenvolvido em colaboração com a Universidade de Creta, o Instituto de 

Educação da Universidade de Londres, a Universidade Estadual de Psicologia e Educação de Moscou, a 

Universidade Gratuita de Berlin, a Universidade Jawaharlal Nehru da Índia e a Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. Tem como tema o estudo das perspectivas globais sobre aprendizagem e desenvolvimento com mídia 

de edição de vídeos digitais (Digital Video-Editing Media). Investiga, de forma qualitativa, como jovens 

marginalizados usam as medias digitais e de que forma esses usos atuam na constituição de suas identidades. O 

intercâmbio entre os pesquisadores tem como foco o trabalho das dimensões sociais, culturais, educacionais, e 

multimídiaticas que envolvem as práticas cotidianas com ênfase no uso de aparelhos utilizados para capturar, 

editar e divulgar dados em forma de vídeos. Os objetivos do projeto envolvem o desenvolvimento de uma 

metodologia inovadora para os estudos interculturais, interdisciplinares e comparativos, de mídias digitais 

emergentes e práticas tecnológicas, com atenção especial às vozes e perspectivas dos jovens envolvidos nesta 

pesquisa. O projeto possibilitará uma construção mais completa e criativa de uma sinergia de pesquisa sólida 

entre as tradições alemã e indiana acerca de pesquisas antropológicas e sociológicas sobre a juventude; 

conhecimentos britânicos sobre análise de mídia; pesquisas brasileiras e gregas sobre a juventude; e teorias de 

aprendizagem russas. Os instrumentos teóricos e metodológicos se baseiam na psicologia pós-vygotskiana e 

teoria da aprendizagem, na análise multimodal e na pesquisa antropológica..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Angela Brambilla Cavenaghi Themudo Lessa - Integrante / Fernanda Coelho Liberali - Integrante / 

Maria Cecília Camargo de Magalhães - Integrante / Leonardo Nogueira da Silva Filho - Integrante / Clara Prado - 

Integrante / Michalis Kontopodis - Coordenador / Norval Baitello - Integrante / Anil Kumar Patel - Integrante / 

Arcady Margolis - Integrante / Carey Jewitt - Integrante / Christoph Wulf - Integrante / Gunther Kress - 

Integrante / Gurram Srinivas - Integrante / Iris Clemens - Integrante / Jeff Bezemer - Integrante / Maitrayee 

Chaudhuri - Integrante / Manolis Dafermakis - Integrante / Martin Bittner - Integrante / Natalya Ulanova - 

Integrante / Sara Price - Integrante / Sofia Triliva - Integrante / Vitaly Rubtsov - Integrante / Adolfo Tanzi Neto - 

Integrante. 

Financiador(es): undação Marie Curie´s International Research Exchange Scheme - Auxílio financeiro. 
 

 

Aparecida de Jesus Ferreira 

2015 - Atual 
Identidades Sociais de Professoras/es e aprendizes de Línguas 
Descrição: Durante os anos de 2010 a 2013, foram coletas diversas narrativas de professoras/es e aprendizes de 

línguas em que as narrativas abordavam sobre ?Identidade de professor/a de línguas?. As narrativas foram 

coletadas como parte de um projeto que participei intitulado ?Arquivo de Textos Autobiográficos? que ocorreu de 

2010 a 2014. Durante o período que participei do projeto e a geração das narrativas autobiográficas das 

professoras ocorreram, a atividade teve um impacto importante nas professoras/es conforme descritas nas 

narrativas. Sendo assim, o projeto se justifica, pois o que será feito neste projeto de pesquisa é a análise das 

narrativas autobiográficas que foram geradas de 2010 a 2013. o projeto tem a intenção de: 1. Refletir sobre 

identidades sociais de professor/a de línguas através de narrativas autobiográficas e verificar quais temas 

emergem destas narrativas. 2. Refletir sobre identidades sociais de aprendizes de línguas através de narrativas 

autobiográficas e verificar quais temas emergem destas narrativas. 3. Refletir e entender como os livros 

didáticos de línguas trazem a representação de identidades sociais de professores e de aprendizes de línguas. 

Participam do projeto professores da UEPG, professores da rede estadual de educação, alunos da graduação 

(TCC e PIBIC), alunos do mestrado e doutorado..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (1) .  

Integrantes: Aparecida de Jesus Ferreira - Coordenador / Susana Aparecida Ferreira - Integrante / Jéssica 

Martins de Araújo - Integrante / Raimunda Santos Moreira de Oliveira - Integrante / Linite Adma de Oliveira - 

Integrante / Luana Pihurski Florentino - Integrante. 

 
2014 - 2015 
Identidades Sociais de raça em autobiografias de professores de línguas 



Descrição: Pesquisa de pós doutorado no King's College London - University of London. (01/02/2014 a 

31/01/2015). Financiado pela CAPES projeto no. BEX: 10758135. A presente pesquisa pretende refletir sobre os 

discursos de experiências acerca de racismo vivenciados por professoras de línguas em formação continuada. A 

pesquisa tem como objetivo entender como as professoras vivenciaram o racismo em suas vidas, dessa forma os 

objetivos da pesquisa são: Como os professores se deram conta de que o racismo existe? O que as narrativas 

dos professores conseguiram revelar sobre preconceito, racismo e discriminação e o impacto nas suas 

identidades? Como as experiências vividas se transformaram em ações em sala de aulas de línguas? O 

referencial teórico utilizado são teóricos advindos da Teoria Racial Crítica (Critical Race Theory - CRT), que será 

a base para análise dos dados (LADSON-BILLINGS, 1998, 1999, LADSON-BILLINGS & TATE, 1995). A 

metodologia utilizada para a coleta de dados e geração de dados foram narrativas/autobiografias de experiências 

de racismo vivenciadas pelos professores em formação continuada que tive contato no período de 2011-2013, 

que cursaram a disciplina do mestrado em ?Formação de Professores de Línguas? que ministrei. Os referenciais 

teóricos utilizados para fazer a geração de dados foram autores que pesquisam autobiografias e narrativas e que 

colaboram com a reflexão de formação de identidade de professor (CLANDININ & CONNELLY, 1998; ROMERO, 

2010; MAGALHAES, 2010; REICHMANN, 2010, PAIVA, 2007; BELL, 2003). Espera-se com essa pesquisa 

possibilitar que mais professores tenham acesso aos benefícios que um trabalho reflexivo e que pode impactar 

na formação da identidade de professores de línguas..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Aparecida de Jesus Ferreira - Coordenador. 

Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa. 

Número de produções C, T & A: 11 
 
2013 - Atual 
Discurso e relações raciais 
Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Paulo Vinicius Baptista da Silva em 10/01/2014. 
Descrição: Esse projeto tem como o desenvolvimento e integração pelos grupos de pesquisa NEAB-UFPR, 

NUREGS-UEPG e Ações Afirmativas UFMG de estudo amplo e interdisciplinar sobre relações entre os grupos 

raciais negros(as) e brancos(as) em discursos midiáticos e políticos. O foco da pesquisa são as relações entre 

brancos(as) e negros(as) expressa em discursos, e possíveis formas de hierarquia racial estabelecidas em 

discursos políticos, de livros didáticos, literatura infanto-juvenil e cinema. O estudo partirá de uma análise de 

contexto de produção dos discursos, complementando revisão de literatura, analisando os programas de 

distribuição de livros do governo federal (PNLD e PNBE), as proposições dos movimentos sociais negros, as 

políticas de promoção de igualdade racial no Brasil e na América Latina, os debates públicos em 2011 e 2012 

(sobre Estatuto da Igualdade Racial, julgamento da cotas no Supremo Tribunal Federal e Lei de cotas ). Serão 

constituídas para análise amostras de livros didáticos de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e História, amostra 

de literatura infanto-juvenil e escolha de filmes do cinema nacional contemporâneo. Também serão 

entrevistados equipe pedagógica e docentes de escola de educação básica de Curitiba, assim como observadas, 

gravadas em áudio e transcritas aulas em que os livros didáticos estiverem em uso. Os textos serão submetidos 

a técnicas de análise crítica do discurso e serão analisadas as possíveis formas de hierarquia racial presentes nos 

discursos...  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) .  

Integrantes: Aparecida de Jesus Ferreira - Integrante / Nilma Lino Gomes - Integrante / Paulo Vinicius Baptista 

da Silva - Coordenador / Alexandro Dantas Trindade - Integrante / Ione Jovino - Integrante / Susana Aparecida 

Ferreira - Integrante / Lilian Paula Dambrós - Integrante / Nelson Rosario de Souza - Integrante / Rosa Amalia 

Espejo Trigo - Integrante / Teun van Dijk - Integrante / Judit Gomes da Silva - Integrante / Aracy Alves Martins - 

Integrante / Miria Oliveira Gomes - Integrante / Wanda Lucia Praxedes - Integrante / Lucimar Rosa Dias - 

Integrante / Raimunda Santos Moreira de Oliveira - Integrante. 

Financiador(es): Fundação Araucária - Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnologico Pr - Auxílio financeiro. 
 
2012 - 2015 
Novos letramentos, multiletramentos e formação de professores de língua estrangeira: identidades sociais em 

foco 
Descrição: Este projeto de pesquisa pretende ter como resultado o desenvolvimento de reflexões teórico-práticas 

sobre multiletramentos e às questões de formação de professores de línguas estrangeiras. Reflexões sobre 

novos letramentos, letramento crítico (KNOBEL e LANKSHEAR, 2007; PENNYCOOK, 2001), e multiletramentos 

(STREET, 2003, 2005; MOITA LOPES, 2010) envolvendo a questão de formação de professores estão 

relacionados e mostram-se relevantes, uma vez que são os professores que ao trabalhar com seus alunos em 

sala de aula é que levarão em consideração as práticas sociais e os contextos sociais dos alunos existentes no 

ambiente escolar (FERREIRA, 2006; MOITA LOPES, 2003). Considerando que o letramento crítico, novos 

letramentos e multiletramentos estão relacionados, é necessário entender que a formação de professores de 

línguas estrangeiras necessita estar tratando dessas questões para que tenhamos uma educação que reconheça 



as várias identidades existentes em sala de aula e que estão em contato com esses novos letramentos e 

multiletramentos. É importante estar capacitado o professor e os alunos a entender criticamente os textos 

midiáticos (foto-jornalismo, charges, publicidade, etc.) e outros textos visuais ou escritos (imagens, blogs, chats, 

livros didáticos, etc.) que são postados no ambiente virtual, para que a leitura e os acessos aos textos impressos 

ou não, possam ser melhores compreendidos, no que se refere ao domínio de novas tecnologias e 

gerenciamento de informações (OLIVEIRA, 2007). Nessa pesquisa são considerados trabalhos que abordam as 

questões de novos letramentos, letramento crítico e multiletramentos e as implicações para a formação de 

professores, e as identidades sociais presentes no ambiente escolar, bem como questões acerca de políticas 

educacionais..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (2) .  

Integrantes: Aparecida de Jesus Ferreira - Coordenador / Julia Margarida Kalva - Integrante / Kellis Coelho 

Farias - Integrante / Raquel Vieira - Integrante / Fernanda de Cássia Brigolla - Integrante / Jéssica Martins de 

Araújo - Integrante / Raimunda Santos Moreira de Oliveira. - Integrante. 

Financiador(es): Fundação Araucária - Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnologico Pr - Bolsa / Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa. 

Número de produções C, T & A: 24 / Número de orientações: 7 
 
2012 - 2014 
Identidades sociais de raça no livro didático de língua inglesa do PNLD 
Descrição: Esta pesquisa tem por objetivo Propor algumas reflexões acerca de quem são e como são as 

identidades sociais de raça representadas nos discursos dos livros didáticos de língua inglesa, aprovados no 

PNLD - Programa Nacional do Livro Didático de 2011 e utilizados no ensino fundamental no Paraná a partir de 

2011. São duas coleções que serão analisadas (Links e Keep in Mind). De acordo com Moita Lopes (2002) ?[...] 

identidades sociais são construídas no discurso. Portanto, as identidades sociais não estão nos indivíduos, mas 

emergem da interação entre os indivíduos agindo em práticas discursivas particulares nas quais estão 

posicionados? (p. 37). Para dar suporte a análise do livro didático e entender a complexidade de identidades 

sociais no contexto de ensino e aprendizagem de língua inglesa utilizo os teóricos Moita Lopes (2003), Ferreira 

(2006), Starkey e Osler (2001) e fazendo um paralelo com os documentos oficiais como PCN ? LE (Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira), DCE ? LE (Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira Moderna 

do Paraná) e a Lei 10.639 de 2003, Lei que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na 

Educação Básica. Trago também reflexões sobre o letramento crítico Lankshear (2002) e Pennycook (2001), e 

para refletir sobre a complexidade de raça e livros didáticos os referenciais teóricos que utilizo são van Dijk 

(2004, 2008), Rosemberg, Bazilli e Silva (2003). A metodologia utilizada para analisar os livros didáticos será 

análise documental e análise crítica do discurso Fairclough (1995). Espero com esta pesquisa poder verificar 

como as identidades sociais de raça são representados nos livros didáticos utilizados por professores da rede 

pública do 6º. ao 9º. ano da educação básica do Paraná e através dos resultados poder propor possíveis 

reflexões para os professores que os utilizam. Essas proposições irão colaborar para que tenhamos um ensino de 

língua estrangeira mais inclusivo e que acolha a diversidade.  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Aparecida de Jesus Ferreira - Coordenador. 

Número de produções C, T & A: 12 
 

Betânia Passos Medrado 

2015 - Atual 
Práticas Discursivas e Construção Identitária de Professores em Desenvolvimento - Fase 2 
Descrição: O projeto, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Linguística (PROLING) desde 2007, ampliou 

seu escopo para incluir reflexões sobre formação de professores em contextos de inclusão. Assim, objetiva, 

nessa segunda fase da pesquisa: discutir, à luz do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e das Ciências do 

Trabalho, a noção de ensino como trabalho em contextos de inclusão; sistematizar resultados para uma 

teorização sobre o conceito de docência que envolva o agir de linguagem no âmbito de uma escola inclusiva; 

investigar as concepções e (re)significações da docência de professores em serviço e professores iniciantes 

quando atuando em salas que possuam alunos que façam parte de grupos considerados minoritários; descrever 

e analisar o processo de apropriação de ferramentas para o trabalho com alunos com algum tipo de deficiência; 

identificar, a partir de textos (autobiográficos, relatos de experiência, entrevistas de confrontação etc) como 

professores compreendem as suas vivências com alunos pertencentes a grupos minoritários..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Betânia Passos Medrado - Coordenador. 

 
2014 - 2014 



Formando Professores de Línguas para a Diversidade e Inclusão Social 
Descrição: Nos últimos anos, muito se tem discutido, no âmbito da formação de professores, sobre as 

competências necessárias que um professor de línguas estrangeiras precisa desenvolver para atuar nos mais 

diversos contextos educacionais. Esses contextos -singulares e únicos em sua natureza-, como aquele que nos 

interessa neste plano de trabalho, qual seja, o de turmas que possuem alunos com deficiência visual ainda são 

carentes de professores que se sintam preparados para (re)criar práticas pedagógicas que proporcionem uma 

aprendizagem efetiva a todos os alunos. Nesse sentido, faz-se necessário pensar, no âmbito da formação inicial 

de professores de língua inglesa, estratégias para conscientizar licenciandos acerca atitude e ética diante da 

diversidade inerente à qualquer sala de aula. O objetivo norteador do presente projeto é promover espaços para 

o desenvolvimento e (re)criação de práticas docentes inclusivas. O contexto de atuação será o Instituto dos 

Cegos da Paraíba Adalgisa da Cunha (ICPAC) que recebe para atendimento especializado alunos do Ensino 

Fundamental e Médio com baixa visão e cegueira total. Os professores em formação terão a oportunidade de 

ministrar conteúdos da Educação Básica a esses alunos, adaptando e elaborando material didático..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) . 

Integrantes: Betânia Passos Medrado - Coordenador / Paola Evald - Integrante / Clarissa Leite Marinho - 

Integrante. 

 
2013 - 2014 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E AÇÕES INCLUSIVAS: investigando 

identidades e saberes 
Descrição: A formação inicial configura-se, sem sombras de dúvidas, como um momento de reconstrução de 

valores, valorização de novas atitudes, compreensão de um agir profissional e de uma imersão em vivências que 

comporão, certamente, um indivíduo que poderá agir na urgência e decidir na dúvida (PERRENOUD, 1999), 

ações tão vitais em qualquer profissão, mas que precisam ser trabalhadas, desenvolvidas. A inserção de alunos 

em contextos de práticas, para que eles possam, aos poucos, construir uma imagem de si mesmo como 

profissional do ensino, tem sido enfoque de publicações recentes na área da Linguística Aplicada (SILVA e 

BARBOSA, 2011; MEDRADO e REICHMANN, 2012; PIMENTA e LIMA, 2012; SILVA e ARAGÃO, 2013, dentre 

outros). Embora já passada uma década da divulgação da Resolução CNE/CP 02 de 2002 (complementada pela 

resolução CNE/CP 01 do mesmo ano) - que implementou 400 horas designadas para o estágio curricular 

supervisionado nos cursos de licenciaturas - as inquietações concernentes ao estágio supervisionado obrigatório 

parecem se multiplicar e ocupar os espaços de reflexões acadêmicas Este projeto se estrutura em torno de 

ações pedagógicas para o ensino de deficientes visuais, de desenvolvimento profissional e de construção 

identitária de professores em formação inicial..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (1) .  

Integrantes: Betânia Passos Medrado - Coordenador. 
 

Carla Lynn Reichmann 

2016 - Atual 
Letras e letramentos: um estudo sobre escrita situada, identidade e trabalho do professor iniciante 
Descrição: O presente projeto de pesquisa tem como objetivo geral problematizar práticas de letramento e 

identidade de professores iniciantes, a saber, estagiários e professores do ensino fundamental e médio, egressos 

da licenciatura em Letras - Língua Inglesa em uma universidade federal no nordeste. Alinhando-se a políticas 

públicas voltadas para a educação básica e formação docente, tal como proposto nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial e Continuada, em Nível Superior(BRASIL, 2015), esta proposta pretende 

articular a graduação e a pós -graduação, pesquisa e extensão, fortalecendo o trabalho coletivo e ético no 

âmbito do estágio supervisionado em Letras Estrangeiras, meu contexto de atuação. Constituindo-se como uma 

pesquisa qualitativa de cunho interpretativista (DENZIN e LINCOLN, 2006) e entendendo o estágio como ponto 

fulcral da licenciatura (LÜDKE, 2009), o projeto adota uma orientação teórico-metodológica fundada nos Estudos 

do Letramento (STREET, 1993, 2003; BARTON et al, 2000; KLEIMAN, 1995, 2008; BARTLETT, 2013), no 

Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2006, 2008; MACHADO e BRONCKART, 2009) e nas Ciências 

do Trabalho (AMIGUES, 2004; CLOT, 2007, 2010), ancorado no dialogismo. Nesses termos, dando continuidade 

à pesquisa pós-doutoral de Reichmann (2015), lança-se a seguinte questão: Levando em conta a relevância de 

letramentos situados, de que maneira os mecanismos enunciativos e as dimensões do agir inscritos em textos 

empíricos de professores iniciantes sinalizam formação identitária e reconfiguração de gênero profissional? O 

perfil dos participantes e a construção do corpus envolverá questionários, entrevistas, relatos autobiográficos, 

gravações de regências e relatórios reflexivos de estágio produzidos por atores sociais no âmbito do estágio 

supervisionado, a saber, em torno de dez estagiários e cinco egressos vinculados a disciplinas ministradas pela 

pesquisadora em 2015. Como desdobramento do presente projeto, pretende-se criar o projeto de extensão 



Letra, voltado a estagiários e egressos, como também a alunos cotistas na referida licenciatura, um nicho 

inexplorado. Em suma, espera-se impulsionar novas reflexões sobre o estágio, a docência na educação básica e 

no ensino superior, fortalecer parcerias universidade-escola e consolidar colaborações acadêmicas locais e 

internacionais..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (2) .  

Integrantes: Carla Lynn Reichmann - Coordenador. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa. 
 
2015 - Atual 
Práticas e projetos de letramento: ressignificações na (form)ação de professores de línguas/Fase 2 
Descrição: Situado na Linguística Aplicada, este projeto tem como objetivo geral investigar práticas de 

letramento, trabalho e identidade de professores iniciantes. Considerando a importância da escrita situada como 

elemento identitário de formação (KLEIMAN, 2006, 2007) e do ensino como trabalho (MACHADO 2004), esta 

pesquisa qualitativa de cunho interpretativista investigará textos empíricos produzidos por recém-egressos do 

curso de Letras-Língua Inglesa na UFPB, dando continuidade à pesquisa sobre escrita situada e 

trabalho/identidade de professores iniciantes no estágio supervisionado (REICHMANN, 2012-2014). Nessa 

direção, redimensionando a fase inicial da pesquisa, serão investigadas práticas letradas de professores recém-

egressos da licenciatura. Adoto uma orientação teórico-metodológica transdisciplinar (MOITA LOPES, 2006), 

fundada nos Estudos do Letramento (STREET, 1993, 2003; BARTON et al, 2000; KLEIMAN, 1995, 2006, 2007, 

2008), no Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2006, 2008, MACHADO e BRONCKART, 2009) e 

nas Ciências do Trabalho (AMIGUES, 2004 e CLOT, 2007, 2012), a fim de dialogar com a seguinte pergunta de 

pesquisa: Levando em conta a relevância do letramento situado, de que maneira os mecanismos enunciativos e 

modos de agir inscritos em textos empíricos de professores iniciantes (recém-egressos em Letras) sinalizam 

reconstrução identitária e reconfiguração de gênero profissional? Em suma, esta pesquisa visa compreender o 

trabalho de professores inicantes de línguas e fortalecer parcerias universidade/escola.  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (4) .  

Integrantes: Carla Lynn Reichmann - Coordenador. 

 
2011 - 2014 
Criando redes colaborativas de pesquisadores em LA e formação de educadores 
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Carla Lynn Reichmann - Coordenador / Telma Gimenez - Integrante / Tania Regina de Souza 

Romero - Integrante / Maria Antonieta Celani - Integrante / Solange Terezinha Ricardo de Castro - Integrante / 

Maria Helena Abrahão - Integrante / Ana Barcelos - Integrante. 
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Deise Prina Dutra 

2014 - Atual 
A interlíngua de estudantes universitários brasileiros: uma análise léxico-gramatical em corpora de aprendizes 
Descrição: O projeto de pesquisa intutulado ?A interlíngua de estudantes brasileiros: uma análise léxico-

gramatical em corpora de aprendizes? tem como objetivo geral descrever a interlíngua de alunos universitários 

brasileiros evidenciada em sua produção escrita e oral. Com o crescimento da internacionalização no sistema de 

ensino superior brasileiro muitas são as pressões para que a comunidade acadêmica fique cada vez mais 

proficiente em língua inglesa e, assim, possa participar ativamente de eventos, publicações e interações com 

parceiros de diversos países. Através da compilação de corpora de aprendizes em disciplinas e cursos oferecidos 

na UFMG, esse projeto descreverá aspectos linguísticos da produção desses alunos. Como a área é carente de 

descrições criteriosas da interlíngua do público em foco, esperamos contribuir para a melhoria do ensino de 

inglês no contexto universitário..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (1) .  

Integrantes: Deise Prina Dutra - Coordenador. 

Número de orientações: 4 
2011 – 2014 
Pacotes lexicais em inglês: um estudo baseado em corpus 
Descrição: O projeto visa descrever o uso de pacotes lexicais corpora de aprendizes - escrita acadêmica - (ICLE - 

International Corpus of Learner English), Br-ICLE (sub corpus brasileiro do ICLE).  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (1) .  

 

Integrantes: Deise Prina Dutra - Coordenador. 

Número de produções C, T & A: 3 / Número de orientações: 3 
 
Projeto de Extensão, Pesquisa e Ensino 
Educação Continuada de Professores de Língua Estrangeiras - EDUCONLE 
Coordenação: Deise Prina Dutra e Heliana Ribeiro de Mello 
  
Curso de atualização para professores de inglês da rede pública de ensino. O projeto é, a priori, um projeto de 

extensão, mas envolve pesquisa e ensino. Em 2002 o projeto recebeu apoio da Pró-Reitoria de Extensão e do 

CENEX-FALE.  Em 2003 o Projeto passou a fazer parte do Programa Interfaces da Formação em Línguas 

Estrangeiras (coordenação geral do Programaa partir de 2015 de Maralice de Souza Neves). Várias publicações 

estão ligadas às ações do Projeto EDUCONLE e do Programa Interfaces. Em 2016 já houve uma defesa de 

mestrado ligada ao projeto 
         MENDES, Bruna Pinto. A implementação do módulo Teaching Through Corpora em um programa de 

educação continuada. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos. 2016. 
 

 

Dilma Maria de Mello 

2013 - Atual 
Educação de Professores, Tecnologia: Inclusão de Alunos com Baixa Visão 
Descrição: O objetivo geral deste projeto é descrever e analisar possibilidades de ensino de línguas, em 

uma perspectiva inclusiva, para alunos com deficiência visual. Os objetivos específicos são: a) investigar 

experiências canadenses e brasileiras de ensino para deficientes visuais, particularmente alunos com 

baixa visão; b) descrever e analisar como os recursos tecnológicos podem ser utilizados em sala de aula, 

para auxiliar o acompanhamento das atividades escolares pelos alunos com baixa visão..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Doutorado: (1) .  

Integrantes: Dilma Maria de Mello - Coordenador / Viviane Cabral Benzegen - Integrante / Judith Mara de Souza 

Almeida - Integrante / Ana Célia Clementino Moura - Integrante / Ana Maria Carmin de Menezes - Integrante / 

Geralda dos Santos Ferreira - Integrante / Valdirene Elizabeth Coelho Silva - Integrante / Debliane Pavini de 

Meloo Comanetti - Integrante / Gilmar Martins de Freitas Fernandes - Integrante / Gyzely Suely Lima - 

Integrante / Lauro Luiz Pereira Silva - Integrante / Maria Virginia Dias de Ávila - Integrante 
 



Elaine Fernandes Mateus 

2015 - Atual 
Educação de professores/as de línguas: práticas, políticas, desafios 
Descrição: O PROPÓSITO DESTE ESTUDO É INVESTIGAR PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS 

VOLTADAS À INTERVENÇÃO COLABORATIVA PARA O TRABALHO COM PEDAGOGIAS DELIBERATIVAS, TANTO 

EM RELAÇÃO A EXPERIÊNCIAS DE REFORMULAÇÃO CURRICULAR REALIZADAS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA, QUANTO AQUELAS REALIZADAS EM CONTEXTOS DE CURSOS DE LICENCIATURA EM LETRAS-LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS MODERNAS E LETRAS-LIBRAS. A AÇÃO-PESQUISA É DE NATUREZA QUALITATIVA E DE 

CARÁTER INTERVENCIONISTA, DEFINIDO COMO UM CONJUNTO DE AÇÕES COLABORATIVAMENTE 

DESENVOLVIDAS POR PROFESSORES/AS E ESTUDANTES, COM VISTAS À ANÁLISE, (RE)CRIAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. OS DADOS SÃO COLETADOS E GERADOS POR 

MEIO DE GRAVAÇÕES EM ÁUDIO E EM VÍDEO, DE GRUPOS FOCAIS E DE DIÁRIOS. DE MODO COMPLEMENTAR, 

SERÃO COLETADOS DADOS DE NATUREZA DOCUMENTAL, COMO EDITAIS, PROJETOS, PLANOS DE CURSO, 

PROPOSTAS DE FORMAÇÃO COLABORATIVA DE PROFESSORES/AS, POR EXEMPLO. A ANÁLISE, POR MEIO DE 

ESTUDOS CRÍTICOS DA LINGUAGEM, EM PERSPECTIVAS DIALÓGICO-ENUNCIATIVAS, BUSCA PROMOVER A 

EXPANSÃO DE PRÁTICAS DELIBERATIVAS EM CONTEXTO DE EDUCAÇÃOO DE PROFESSORE/AS E DE 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ADICIONAIS EM CONTEXTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ALÉM DE TORNAR MAIS 

EXPLÍCITAS AS RELAÇÕES DE PODER PRESENTES NO USO DAS LINGUAGENS, FORMADAS 

SOCIOCULTURALMENTE E ESTRUTURADAS SOCIOPOLITICAMENTE..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) .  

Integrantes: Elaine Fernandes Mateus - Coordenador / adriana grade fiori-souza - Integrante / Déborah Cardoso 

Pereira Rorrato - Integrante / Tuanny Gomes Siqueira Amaral - Integrante. 

 
2013 - 2015 
Práticas Sociais de (Transform)ação de professores/as de inglês: um olhar pelas lentes da análise de discurso 

crítica 
Descrição: ESTE ESTUDO INSERE-SE NO GRUPO DE PESQUISA APRENDIZAGEM SEM FRONTEIRAS: 

LINGUAGEM, ÉTICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CADASTRADO, SOB MINHA COORDENAÇÃO, NO 

DIRETÓRIO DE GRUPOS DE PESQUISA DO CNPQ. OS TRABALHOS DO GRUPO TÊM COMO OBJETIVOS GERAIS: 

PROBLEMATIZAR AS RELAÇÕES DE PODER PRESENTES NAS PRÁTICAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM; EXAMINAR 

CRITICAMENTE PRÁTICAS SÓCIO-DISCURSIVAS EM SUAS ARTICULAÇÕES; CRIAR ESPAÇOS DEMOCRÁTICOS 

DE TRANSFORMAÇÃO DE SI, COM O OUTRO; PROPOR ESTRATÉGIAS E DIRETRIZES PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES. APESAR DAS CONTRIBUIÇÕES JÁ REALIZADAS, RESTA NA PRODUÇÃO DA ÁREA UMA LACUNA 

QUE FORTALEÇA A COMPREENSÃO DAS EXPERIÊNCIAS VIVIDAS A PARTIR DA DIALÉTICA ENTRE DISCURSO 

COMO FORMA DE AÇÃO E AS PRÁTICAS SOCIAIS DE (TRANSFORM)AÇÃO DE PROFESSORES. ASSIM, O 

OBJETIVO GERAL DESTE PROJETO É INVESTIGAR, PELAS LENTES DA ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA, REDES 

DE PRÁTICAS SOCIAIS DE (TRANSFORMA)AÇÃO DE PROFESSORES/AS DE INGLÊS COM FOCO NAS 

INTERAÇÕES, REPRESENTAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES PRODUZIDAS AO LONGO DAS EXPERIÊNCIAS DE 

PRÁTICA DE ENSINO (ESTÁGIO). NESSE SENTIDO, PRETENDE-SE IDENTIFICAR AS PRÁTICAS NAS QUAIS 

PROFESSORES/AS EM FORMAÇÃO SE ENVOLVEM EM CONTEXTO DE EDUCAÇÃO FORMAL E ANALISAR QUE 

POTENCIAIS E CONSTRANGIMENTOS SÃO CRIADOS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

DOCENTE. EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, O ESTUDO SE PROPÕE A DISCUTIR DE QUE MODOS CONFIGURAÇÕES DE 

REDES DE PRÁTICAS SOCIAIS, CARACTERIZADAS PELA ARTICULAÇÃO ENTRE DISCURSO, RELAÇÕES SOCIAIS, 

VALORES E ATIVIDADE MATERIAL, DÃO FORMA ÀS APRENDIZAGENS DE PROFESSORES/AS. ESPERA-SE QUE 

OS RESULTADOS POSSAM (A) PRODUZIR CONHECIMENTO QUE PERMITA AOS/ÀS PROFESSORES/AS E 

PESQUISADORES/AS DESVELAR RELAÇÕES COMPLEXAS DE (REDES DE) PRÁTICAS, BEM COMO DISCURSOS 

QUE LIMITAM-POTENCIALIZAM A POSSIBILIDADE DE (TRANSFORM)AÇÃO DESSAS PRÁTICAS E (B) TRAZER 

CONTRIBUIÇÃO CONTEXTUALIZADA À ABORDAGEM TEÓRICA DA RELAÇÃO ENTRE DISCURSO E SOCIEDADE..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) .  

Integrantes: Elaine Fernandes Mateus - Coordenador. 
 

Fabíola Sartin 

2014 - Atual 
AVALIATIVIDADE, DISCURSO E ENSINO 
Descrição: O projeto Avaliatividade, Discurso e Ensino está organizado para responder às demandas de pesquisa 

nos níveis de graduação em Letras. Articula-se aos propósitos da Linha de Pesquisa 1 - Texto e Discurso e do 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFG ? Catalão. Situa-se na área de estudos da 

linguagem, mais especificamente em Semântica do Discurso, derivada dos estudos de Halliday (1985, 1994, 



2004) e seguidores em Gramática Sistêmico-Funcional. Tem como objetivo geral analisar os subsistemas de 

avaliatividade (Martin e White, 2005) utilizados pelos autores na construção de textos (orais ou escritos) em 

diversos contextos de produção, tanto em ambientes presenciais quanto digitais, textos midiáticos e relacioná-

los às ocorrências linguísticas e às especificidades dos gêneros textuais selecionados. A pesquisa, de cunho 

qualiquantitativo, terá a duração de, no mínimo, um ano e será realizada no Departamento de Letras da 

Universidade Federal de Goias ? Regional Catalão. Envolverá professor coordenador, professores colaboradores, 

aluno bolsista e alunos voluntários, interessados em estudar a Teoria da Avaliatividade. O estudo do referencial 

teórico (FAIRCLOUGH, 1995; FOWLER, 1991; HALLIDAY, 1994; HALLIDAY e HASAN, 1989; HUNSTON e 

THOMPSON, 1999; MARTIN e WHITE, 2005; MEURER, BONINI e MOTTA-ROTH, 2005; WHITE, 2006) dentre 

outros, servirá de ponto de partida para os trabalhos..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Mestrado acadêmico: (3) .  

Integrantes: Fabiola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida - Coordenador / FERNANDA GURGEL PREFEITO - 

Integrante / GUSTAVO FERREIRA RODRIGUES - Integrante / LIRIANY PAZ DA SILVEIRA - Integrante / Amanda 

Magalhães Santiago - Integrante / Drielly Camila Sales - Integrante / Carlos Henrique Alves Vieira - Integrante / 

Lucas Floriano de Oliveira - Integrante / Marilda Lucia Miranda - Integrante / Maria Jose Manoel - Integrante. 

 
2012 - Atual 
Ciência, Língua e Ensino 
Descrição: Atender os cursos de graduação em Letras e áreas afins, potencialmente futuros alunos do programa 

de mestrado. Nesse sentido, é preciso consolidar grupos de pesquisa no interior do programa que agreguem 

desde alunos de iniciação científica e professores da graduação, alunos egressos participantes de programas lato 

sensu, alunos mestrandos a professores do mestrado em profunda interação com grupos de pesquisas já 

consolidados a fim de que possamos qualificar e ampliar o volume da produção científica no Estado e na região, 

tornando-as referência de pesquisa para a área. Por essa razão, a proposição do projeto visa dar continuidade 

ao processo de qualificação do corpo docente do Programa de Mestrado em Linguística, através dessa relação de 

cooperação com os pesquisadores de outras IES envolvidos, uma vez que os objetos de investigação por eles 

estudados recobrem áreas do conhecimento da língua/gem ainda incipientes no contexto do programa. As 

distâncias geo-políticas e acadêmicas da Unemat em relação às IES do país produziram como efeito as 

assimetrias no trato com as políticas públicas de produção e do seu financiamento. Sem pesquisa consolidada, a 

captura de recursos nos órgãos de fomento se torna praticamente inexequível. O projeto Ciência, Língua e 

Ensino funcionará como mecanismo de fortalecimento da pós-graduação interiorizada em regiões historicamente 

menos favorecidas do Brasil, como é o caso do Programa de Mestrado em Lingüística, em Mato Grosso, centro-

oeste como lugar de referência na produção do conhecimento sobre a linguagem.  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (6) .  

Integrantes: Fabiola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida - Integrante / N euza Benedita da Silva Zattar - 

Integrante / Ana Maria Di Renzo - Coordenador / Judite Gonçalves Albuquerque - Integrante / Vera Regina 

Martins e Silva - Integrante. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 
 

Fernanda Coelho Liberali 

2016 - Atual 
Formação crítico-colaborativa para a desencapsulação curricular 
Descrição: Este projeto coletivo de pesquisa tem como objetivo investigar uma proposta de intervenção para 

reformulação curricular, DIGIT-ME-D/Brasil, realizado com escolas públicas e privadas, para o trabalho com 

saberes múltiplos, a partir de formação crítico-colaborativa. Nessa proposta, pesquisadores atuam junto a um 

grupo de educadores e alunos (surdos e ouvintes) na discussão, idealização, construção, implementação e 

reelaboração de propostas de transformação curricular. Realizada em instituições de ensino superior e de 

educação básica de São Paulo, Ceará, Pernambuco e Piauí, a proposta tem como sujeitos: pesquisadores, 

gestores, professores e estudantes, aprendendo como se tornarem formadores. Os dados para análise estão 

sendo produzidos e coletados por meio de gravações, em áudio e vídeo, notas de campo das várias atividades 

conduzidas e de cópias de materiais construídos pelos participantes. O material multimodal será descrito, 

analisado e interpretado com base em uma perspectiva dialógico-enunciativa..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (3) .  

Integrantes: Fernanda Coelho Liberali - Coordenador / Maria Cristina Damianovic - Integrante / Maria Cecília C 

Magalhães - Integrante / Maria Cristina Meaney - Integrante / Camila Santiago - Integrante / Maria Regina dos 

Passos Pereira - Integrante / Henrique Bovo Lopes - Integrante / Claudia Gil Ryckebush - Integrante / Clarissa 

Liberali - Integrante / Jéssica Aline Almeida Dos Santos - Integrante / Guilherme Rittner - Integrante / andré 



Zappalenti - Integrante / Francisco Afrânio Teles - Integrante / Everton Pessôa de Oliveira - Integrante / viviane 

carrijo - Integrante / Francisco Amancio Cardoso Mendes - Integrante / Maria Feliciana da Silva Amaral - 

Integrante / Shirley Adriana de Sousa Silva - Integrante / Pedro Henrique Rocha Saraiva - Integrante / Beatriz 

Feliciana do Amaral - Integrante. 

 
2016 - Atual 
Mobilidade na formação de agentes: desencapsulação na construção de propostas curriculares 
Descrição: A sociedade atual é marcada pela superdiversidade (VERTOVEC, 2007), isto é, por uma grande 

diversidade de modos de ser, agir e significar o mundo. Em muitas escolas, contudo, parece manter-se a cultura 

de uma verdade única, baseada em significados cristalizados e transmitidos por uns poucos. Este projeto de 

pesquisa tem como objetivo investigar o desenvolvimento da agência de pesquisadores, coordenadores, 

supervisores, diretores, professores, tradutores intérpretes de LIBRAS/português e alunos, surdos e ouvintes, na 

construção de propostas curriculares transformadoras. Focaliza, prioritariamente, o rompimento de limites 

representacionais e a promoção da desencapsulação, ou seja, a ampliação dos horizontes de ação dos 

participantes para além das funções e das tarefas correntemente a eles atribuídas, criando bases para o 

desenvolvimento de mobilidade. Segundo Blommaert (2014), mobilidade envolve utilizar as experiências de um 

contexto espaço-temporal como base para a construção de novas possibilidades de agir e de produzir 

significados em diferentes contextos sócio-histórico-culturais. Implica, também, considerar o alcance dos 

discursos utilizados, levando em conta distintos graus de poder, autoridade e validade. Pressupõe, assim, a 

promoção de um discurso em que a agência (EDWARDS, 2007, 2011; ENGESTRÖM, 2006, 2011; VIRKKUNEN, 

2006) dos envolvidos seja revista. O estudo realizar-se-á para responder as seguintes questões de pesquisa: a) 

como se configuram as atividades para a construção de propostas para transformação curricular? b) quais papéis 

os diferentes participantes assumem na gestão dessas atividades? c) como a linguagem se organiza para 

expandir as possibilidades de mobilidade desses participantes? Metodologicamente, apoiar-se-á na Pesquisa 

Crítica de Colaboração (MAGALHÃES, 2011), em que os participantes realizam atividades para discussão, 

elaboração, construção, implementação e reelaboração de propostas curriculares. Os dados gerados nessas 

atividades serão produzidos e coletados por meio de gravações, em áudio e vídeo, de notas de campo das 

atividades conduzidas e de cópias de materiais construídos e produzidos pelos participantes. O material 

multimodal será descrito, analisado e interpretado com base em uma perspectiva dialógico-enunciativa.  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Fernanda Coelho Liberali - Coordenador / Maria Cristina Damianovic - Integrante / Monica Lemos - 

Integrante / Francisco Estefogo - Integrante / NIlton Eduardo Mendes Pinto - Integrante / Everton Pessôa de 

Oliveira - Integrante / Angelica Miyuki Farias - Integrante / Maria Regina dos Passos Pereira - Integrante / 

Fernanda Cristina Lombardi Guidi - Integrante / Francisco Afranio Rodrigues Teles - Integrante / Daniela Andreza 

Rodrigues Bartholo - Integrante / Lígia Gomes Salgueiro Kemmer - Integrante / Karina Cristina de Azevedo 

Cardoso - Integrante / Mariza Aparecida Santos da Silva - Integrante / Natália Peixoto Trevisan - Integrante / 

Tatiane Nunes Valente - Integrante / Maria Antonieta Giovedi - Integrante. 

 
2016 - Atual 
Performando por uma agência critico-colaborativa 

Descrição: Este projeto de Pós-Doutorado, parte do Projeto Internacional Brasil Performando em Inglês, e 

concentra-se em como a performance contribui para o desenvolvimento de agência colaborativa crítica entre os 

participantes do Projeto de Extensão Digit-m-ed / Hiperconectando - Brasil. Performance leva as pessoas para 

além das suas possibilidades imediatas e desencadeia o desenvolvimento crítico, reflexivo e autoconsciente. 

Trata-se de considerar como os sujeitos participam e criam a cultura de um grupo social particular. De acordo 

com Holzman (2009), performance está ligada simultaneamente a quem você é e a quem você é não. Quando a 

performance ocorre na escola, os papéis dos participantes são questionados e transformados assim como suas 

agências. A agência, na perspectiva crítico-colaborativa (Magalhães, 2001, 2010, 2014), é entendida como 

modos transformadores de atuação conjunta. Em movimento argumentativo, isso implica compreender, 

complementar, expandir, contradizer, bem como ser compreendido, complementado, e contradito por outros 

(Liberali, 2013). Para observar esse movimento agentivo, a pesquisa focaliza dados produzidos a partir das 

oficinas ministradas pela Dra. Lobman para os participantes do Projeto de Extensão, em julho de 2016, oficinas 

organizadas pelo Grupo de Pesquisa LACE e propostas de trabalho desenvolvidas nas escolas. Além disso, serão 

utilizados dados de entrevistas e de questionários realizados com todos os envolvidos. Esses dados serão 

analisados a partir das características argumentativas multimodais na tentativa de compreender as marcas do 

desenvolvimento da agência colaborativa crítica..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Fernanda Coelho Liberali - Coordenador / Maria cecília Camargo Magalhães - Integrante / Francisco 

Estefogo - Integrante / Maria Cristina Meaney - Integrante / Camila Santiago - Integrante / Maria Feliciana da 

Silva Amaral - Integrante / Maria Regina dos Passos Pereira - Integrante / Maurício Canuto - Integrante / 

Guilherme Rittner - Integrante / Carrie Lobman - Integrante / Lois Holzman - Integrante / Gwen Lowenheim - 



Integrante. 

 
2016 - Atual 
Brasil Performando em Inglês 
Descrição: Nos últimos anos, um número crescente de professores e pesquisadores brasileiros têm se 

aproximado de teorias sobre o brincar e a performance para entender como criar um ambiente onde os alunos 

podem ser apoiados para desenvolver seu potencial. O trabalho de Lobman (2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 

2014, 2015) e Holzman (2009) tem sido um recurso importante no desenvolvimento do uso de brincar e de 

improvisação para educadores brasileiros. A intenção desta pesquisa de colaboração é: 1) criar um estudo de 

intervenção para examinar a potência da abordagem a performance e da improvisação para professores e 

estudantes brasileiros, 2) prestar apoio pedagógico aos profissionais brasileiros que estão trazendo essa 

inovação para o seu país, 3) promover a inclusão social, e 4) expandir o alcance do trabalho com performance 

na América Latina. O projeto de pesquisa conjunto focalizará dados produzidos a partir das oficinas ministradas 

pela Dra. Lobman para os participantes do Projeto de Extensão, em julho de 2016, oficinas organizadas pelo 

Grupo de Pesquisa LACE e propostas de trabalho desenvolvidas nas escolas. A equipe de investigação realizará a 

análise de dados e colaborará na divulgação dos resultados por meio de apresentações e comunicações em 

eventos científicos..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Fernanda Coelho Liberali - Coordenador / Maria cecília Camargo Magalhães - Integrante / Maria 

Cristina Meaney - Integrante / Camila Santiago - Integrante / Maria Feliciana da Silva Amaral - Integrante / 

Maria Regina dos Passos Pereira - Integrante / Maurício Canuto - Integrante / Guilherme Rittner - Integrante / 

márcia pereira de carvalho - Integrante / Carrie Lobman - Integrante / Lois Holzman - Integrante. 

 
2012 - 2014 
Global Perspectives on Learning and Development with Digital Video-Editing Media: A Qualitative Inquiry in 

Everyday Lives of Marginalized Young People 

Descrição: Este projeto de dois anos de colaboração intensa entre a Universidade de Creta, a Instituto de 

Educação de Londres, a Universidade de Londres, a Universidade Estadual de Psicologia e Educação de Moscou, 

a Universidade Gratuita de Berlin, a Universidade Jawaharlal Nehru e a Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo teve como tema o estudo das perspectivas globais sobre aprendizagem e desenvolvimento com mídia de 

edição de vídeos digitais (Digital Video-Editing Media). Investigou, de forma qualitativa, como jovens 

marginalizados usavam as mídias digitais e de que forma esses usos atuavam na constituição de suas 

identidades. O intercâmbio entre os pesquisadores teve como foco o trabalho das dimensões sociais, culturais, 

educacionais, e multimídiaticas que envolvem a práticas cotidianas com ênfase no uso de aparelhos utilizados 

para capturar, editar e divulgar dados em forma de vídeos. Os objetivos do projeto envolveram o 

desenvolvimento de uma metodologia inovadora para os estudos interculturais, interdisciplinares e comparativos, 

de mídias digitais emergentes e práticas tecnológicas, com atenção especial às vozes e perspectivas dos jovens 

envolvidos nesta pesquisa. O projeto possibilitou uma construção mais completa e criativa de uma sinergia de 

pesquisa sólida entre as tradições alemã e indiana acerca de pesquisas antropológicas e sociológicas sobre a 

juventude; conhecimentos britânicos sobre análise de mídia; pesquisas brasileiras e gregas sobre a juventude; e 

teorias de aprendizagem russas. Os instrumentos teóricos e metodológicos se basearam na psicologia pós-

vygotskiana e teoria da aprendizagem, na análise multimodal e na pesquisa antropológica. Os resultados de 

pesquisa foram sintetizados em livro internacional e os resultados prático-teóricos se materializam em propostas 

didáticas ainda em desenvolvimento nas escolas participantes do projeto no Brasil e da Grécia. O projeto foi 

financiado pela Fundação Marie Curie Actions - International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) ? 

França.  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Doutorado: (1) .  

Integrantes: Fernanda Coelho Liberali - Integrante / Maria cecília Camargo Magalhães - Integrante / Angela 

Brambilla Cavenaghi Themudo Lessa - Integrante / Maria Cristina Meaney - Integrante / Camila Santiago - 

Integrante / Michalis Kontopodis - Coordenador / Anil Kumar Patel - Integrante / Arcady Margolis - Integrante / 

Carey Jewitt - Integrante / Christoph Wulf - Integrante / Gunther Kress - Integrante / Gurram Srinivas - 

Integrante / Iris Clemens - Integrante / Jeff Bezemer - Integrante / Maitrayee Chaudhuri - Integrante / Manolis 

Dafermakis - Integrante / Martin Bittner - Integrante / Natalya Ulanova - Integrante / Norval Baitello - Integrante 

/ Sara Price - Integrante / Sofia Triliva - Integrante / Vitaly Rubtsov - Integrante / Maurício Canuto - Integrante / 

Jéssica Aline Almeida Dos Santos - Integrante / Bruna Soares Cababe - Integrante / Guilherme Rittner - 

Integrante. 

Financiador(es): Marie Curie Actions? International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) - Outra. 

Número de produções C, T & A: 21 / Número de orientações: 3 
 
2012 - 2014 
Collective intentionality in the production of objects in the Creative Chains 



Descrição: This post-doctoral study, a part of the Project Gestão em Cadeia Criativas, aimed to answer the 

question of how objects interweave different activities of a large creative network of activities in a project in the 

City Secretariat of Education of São Paulo. It emphasized a discussion of the role of the object of activities and 

the way these objects, though elusive (Engestrom, 2008: 204), give purpose and directionality to the activities. 

Besides, it connected the development of the object to the interplay between personal senses and collective 

meanings for understanding collective intentionality as an essential aspect of the transformation of totality. The 

research debated the role of objects in the chain of activities of a large scale management project with the 

elementary and middle school levels of the Secretary of Education of São Paulo/ Brazil. It had as its main 

concept and emphasis the formation of the concept of management in education. The project was organized in a 

Critical Collaborative Perspective of intervention (Magalhães and Fidalgo, 2010) which involved the position of 

the researchers and practitioners as apprentices throughout the research process and the role of collaboration as 

an essential issue for the development of all of those involved..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) .  
Integrantes: Fernanda Coelho Liberali - Coordenador / Monica Ferreira Lemos - Integrante / Yrjö Engeström - 

Integrante. 

Número de produções C, T & A: 31 
 
2012 - 2014 
Project Multimedia use and the classroom - bringing students realities into classroom and vice-versa 
Descrição: The Post- Doctoral Project Multimedia use and the classroom - bringing students realities into 

classroom and vice-versa is the first moment of the Transforming teaching and learning through Multimedia 

Extramural Project, a Brazilian collaborative intervention project, developed as part of the interinstitutional 

project Global Perspectives on Learning and Development with Digital Video-Editing Media: A Qualitative Inquiry 

in Everyday Lives of Marginalized Young People (DIGIT-MED), coordinated by Michalis Kontopodis. The 

overarching aim of the Brazilian Project was the development of forms of organizing school curriculum and 

practices in order to connect and transform students? reality with the support of schools. It answers a demand 

from impoverished communities in São Paulo to increase the potential of schools in transforming the usual ways 

in which kids and teens from these communities live by. The first moment involved understanding how young 

people from marginalized urban spaces with little access to or poor performances in official schooling employ 

new media to self-initiate and organize learning activities as well as to achieve identity formation or other 

developmental psychological task that could be of importance to them given their everyday life context. This aim 

was in line with the interinstitutional project and was mainly developed through 2012 and 2013. During this 

phase, the Brazilian research group was involved in developing the necessary expertise in the new area of study 

demanded for the project. It was an important moment for theoretical development and for contextual 

evaluation of the schools which would become members of the project..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (2) .  

 

Integrantes: Fernanda Coelho Liberali - Coordenador / Michalis Kontopodis - Integrante / Christoph Wulf - 

Integrante. 

Financiador(es): Marie Currie Actions International Research Staff Exchange Scheme - Auxílio financeiro. 

Número de produções C, T & A: 7 
 
2011 - 2016 
Gestão Escolar em Cadeias Criativas 
Descrição: Este projeto teve como objetivo a investigação crítica do conceito bem como da ação de gestão no 

quadro da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, em sua interface com a organização argumentativa das 

atividades de Cadeias Criativas. Este estudo se fundamentou na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, que 

compreende que os sujeitos, historicamente, constituem-se e aos demais por meio de relações mediadas com 

mundo. Para a realização deste trabalho na perspectiva da Pesquisa Crítica de Colaboração, dois movimentos 

foram realizados. Primeiro, o estudo se desenvolveu por meio de pesquisa bibliográfica sobre o conceito de 

gestão em contextos empresariais e escolares e estabeleceu relação com discussões no quadro da Teoria da 

Atividade Sócio-Histórico-Cultural. Segundo, para a pesquisa sobre a prática, o corpus foi construído a partir de 

dados do Programa Ação Cidadã, do Projeto DIGIT-M-ED e de assessorias junto à Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo. Esses dados foram recuperados na forma de gravações em áudio e vídeo, notas de 

campo e cópias de materiais impressos e de tarefas realizadas em meio digital. O corpus foi analisado conforme 

a perspectiva dialógico-enunciativa, cujas categorias enunciativo-discursivo-linguísticas são construídas a partir 

dos contextos das atividades enfocadas. Os resultados indicam que diferentes atividades, trabalhadas 

intencionalmente por meio da argumentação, promovem maior participação de diferentes agentes da escola na 

produção dos objetos percebidos como necessários ao seu desenvolvimento. O compartilhamento desses objetos 

e a organização de atividades encadeadas para seu alcance mostraram-se como centrais na transformação das 



realidades escolares estudadas..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (7) / Doutorado: (4) .  

Integrantes: Fernanda Coelho Liberali - Coordenador / Monica Lemos - Integrante / Rosemary Hohlenwerger 

Schettini - Integrante / Daniela Aparecida Vendramini Zanella - Integrante / NIlton Eduardo Mendes Pinto - 

Integrante / Renata Philippov - Integrante / Camila Santiago - Integrante / Daniela Miranda da Costa Macambira 

- Integrante / Giselle Maria Magnossão Vilar de Carvalho - Integrante / Maria do Socorro Ferreira Gomes - 

Integrante / Maria Regina dos Passos Pereira - Integrante / Penélope Alberto Rodrigues - Integrante / Henrique 

Bovo Lopes - Integrante / Silvia Beraldo - Integrante / Bruna Soares Cababe - Integrante / Samanta Malta 

Pereira da Silva - Integrante / Camila Teixeira Dias - Integrante / Marcela Moura Motta - Integrante / Marta de 

Las Mercedes Contardo Jaramillo - Integrante / MARGARETH GUIDARA GATTO - Integrante / Francisco Afrânio 

Teles - Integrante / Adriano Borba Correa - Integrante / Eliana Maciel Cacero - Integrante / Fernando Mansano 

Cruz - Integrante. 

Financiador(es): Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Auxílio financeiro / (CNPq) Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa. 

Número de produções C, T & A: 195 / Número de orientações: 12 
 

Glória Gil 

2015 - Atual 
A relação entre língua e cultura no ensino e aprendizagem de línguas adicionais, foco no identidade do professor 

e do aluno professor 
Descrição: Nos últimos anos na linguística aplicada, as relações entre língua e cultura tem sido discutidas a partir 

de teorizações que rejeitam a visão estruturalista tanto da língua quanto da cultura e das relações entre as duas. 

Nessas teorizações, existe um consenso sobre a relação dialética entre as duas: a língua determina e é 

determinada pela cultura. Este entendimento, por tanto, nos leva a pensar na língua como discurso e/ou prática 

social , isto é, língua em uso e contexto construída na interação, constituindo a identidade e perpassada por 

embates ideológicos. Não obstante, quando olhamos para a o que acontece na sala de aula de uma língua 

adicional no Brasil, como, por exemplo, a de língua inglesa ou espanhola, a relação entre língua e cultura 

aparece fragmentada e as duas separadas: a língua é entendida como código e a cultura como sinônimo de 

?cultura nacional?. Essa fragmentação tem origem, primeiramente, nos pressuposições que tem norteando, 

historicamente, a pedagogia de línguas adicionais (chamadas comumente de ?estrangeiras). Em segundo lugar, 

a atual estrutura educacional tem ainda sérios problemas de infra-estrutura, como, por exemplo, problemas na 

formação dos professores. Também, no mundo hoje, novas configurações, altamente influenciadas pela 

globalização e pelo desenvolvimento tecnológico, parecem estar mudando os cenários de ensino e aprendizagem 

de línguas adicionais através de alguns novos conceitos, tais como: não-essencialismo, hibridismo e 

interculturalidade. Porém, na sala de aula de línguas adicionais no Brasil essas configurações não parecem estar 

presentes. Fatores didático-pedagógicos, influenciados por questões históricas e ideológicas podem explicam 

essa ausência. A sala de aula continua sendo uma arena onde as forças conservadoras e tradicionais ainda tem 

um papel fundamental na perpetuação dos velhos moldes que seguram a emergência de novas configurações 

nos ambientes escolares e acadêmicos. Neste projeto de pesquisa, que pode ser considerado um projeto 

?amplo? porque vai incluir outros projeto menores, mais específicos, realizados por vários pesquisadores, 

propomos a realização de estudos qualitativos sobre os processos de aprender e ensinar inglês como língua 

adicional e sobre os processos de desenvolvimento de professores em serviço e de alunos-professores e a 

relação entre língua e cultura. O projeto tem, portanto, como objetivo geral promover pesquisas para 

compreender de que forma a relação língua e cultura impacta na formação inicial e contínua de professores. Os 

resultados das pesquisas, pela sua vez, visam informar as políticas de formação de professores..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (5) .  

Integrantes: Gloria Gil - Coordenador / Silvia Cristina Barros de Souza - Integrante / Renata Gomes Luis - 

Integrante / Fernanda Ramos Machado - Integrante / Mayara Volpato - Integrante / Jeova Araujo Rosa Filho - 

Integrante / Adriano Silva Santos - Integrante / Rodrigo Schaefer - Integrante. 

 
2011 - 2014 
A relação entre língua e cultura no ensino e aprendizagem de línguas adicionais, foco no desenvolvimento do 

professor e do aluno professor 
Descrição: A relação entre língua e cultura está bem estabelecida nas ciências humanas hoje. Não obstante, 

quando olhamos para a sala de aula de uma língua adicional no Brasil, como, por exemplo, a de língua inglesa 

ou espanhola, esta relação aparece fragmentada e sem coesão. Neste projeto de pesquisa, propomos a 

realização de estudos qualitativos sobre os processos de aprender e ensinar inglês como língua adicional, 

sobretudo sobre os processos de desenvolvimento de professores em serviço e de alunos-professores e a 



relação entre língua e cultura. O projeto tem, portanto, os seguintes objetivos: ? Geral: visa promover pesquisas 

para compreender de que forma a relação língua e cultura impactam na formação inicial e contínua de 

professores. A metodologia privilegiada é a abordagem qualitativa de cunho etnográfico em diferentes contextos 

educacionais. ? Específicos: 1. Verificar, através de procedimentos qualitativos (observação de sala de aula, 

entrevistas, diários, narrativas) como a relação entre língua e cultura se estabelece na interação e nas 

atividades/tarefas de sala de aula de diferentes abordagens de ensino: tradicional, comunicativa ou intercultural. 

2. Pesquisar o impacto do conceito de inglês como língua franca/internacional na formação de professores, e nas 

atitudes dos professores e alunos-professores. 3. Pesquisar como a relação entre língua e cultura tem 

influenciado na identidade dos professores e dos alunos-professores, sobretudo na questão do falante nativo. 4. 

Pesquisar como novas tendências, que incluem fortemente a estreita relação entre língua e cultura, tais como a 

pedagogia crítica, a proposta intercultural e de multiletramentos têm impactado (ou não) a formação dos 

professores. 5. Pesquisar experiências acadêmicas/escolares que incluam atividades interculturais. 6. Investigar 

como a relação entre língua e cultura está plasmada nos livros aprovados pelo PNLD para o ensino de inglês 

como língua estrangeira, e quais as atitudes/experiências de.  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (4) Doutorado: (2) .  

Integrantes: Gloria Gil - Coordenador / Maria Regina Pawlas Carazzai - Integrante / Marimar da Silva - 

Integrante / João Fabio Sanches Silva - Integrante / Silvia Cristina Barros de Souza - Integrante / Renata Gomes 

Luis - Integrante / Cleiton Constantino Oliveira - Integrante / Sabrina Hillesheim - Integrante / Mayara Volpato - 

Integrante. 
 

Inés Kayon de Miller 

2014 - Atual 
Prática Exploratória: ações pedagógico-investigativas para entender a vida em sala de aula 
Descrição: Investigação do discurso pedagógico-investigativo gerado por alunos, professores e licenciandos em 

atividades pedagógicas com potencial exploratório, inspiradas nos princípios reflexivos, éticos e inclusivos da 

Prática Exploratória. Análise e interpretação das vozes, crenças, alinhamentos e enquadres interacionais que 

emergem no discurso de praticantes exploratórios..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (2) .  

Integrantes: Inés Kayon de Miller - Coordenador / Dick Allwright - Integrante / Sabine Mendes Lima Moura - 

Integrante / Isabel Cristina R. Moraes Bezerra - Integrante / RODRIGUES, R.L.A. - Integrante / Bruno de Matos 

Reis - Integrante / THELMA CORTES - Integrante / CRISTIANE VITORIANO - Integrante / Diego Fernandes - 

Integrante / Richard Smith - Integrante. 

Número de produções C, T & A: 1 / Número de orientações: 2 
 
2014 - Atual 
Discurso reflexivo, ético e investigativo em pesquisa do praticante 
Descrição: Centrado na investigação do discurso reflexivo gerado por professores e alunos na Prática 

Exploratória, o presente projeto se insere no paradigma de educação continuada que valoriza professores e 

alunos como agentes e pesquisadores praticantes de seu fazer pedagógico sociohistoricamente construído. 

Pressupostos teóricos orientadores se encontram na Pesquisa Qualitativa do Praticante, na Sociolinguística 

Interacional, e na Pedagogia Crítica..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (2) / Mestrado profissional: (0) / 

Doutorado: (2) .  
Integrantes: Inés Kayon de Miller - Coordenador / Dick Allwright - Integrante / Sabine Mendes Lima Moura - 

Integrante / Isabel Cristina R. Moraes Bezerra - Integrante / Cristiane Pereira Cerdera - Integrante / Clarissa 

Ewald - Integrante / RODRIGUES, R.L.A. - Integrante / Bruno de Matos Reis - Integrante / ALESSANDRA MELO - 

Integrante / CAROLINA APOLINÁRIO - Integrante / Diego Fernandes - Integrante / Richard Smith - Integrante. 

Número de produções C, T & A: 6 / Número de orientações: 6 
 

João Antônio Telles 

2014 - Atual 
Teachers? perspectives on the implementation of teletandem sessions into the foreign language curriculum 
Descrição: Teletandem é um contexto virtual, autônomo e colaborativo para aprendizagem de línguas 

estrangeiras que utiliza imagens de webcam, som e recursos de escrita mediados pela tecnologia VoIP (como o 

Skype) para promover a interação entre duas pessoas de diferentes países e línguas. Este projeto trata da 



implementação institucional, intercultural e pedagógica de teletandem nos currículos curso de Português, 

espanhol, catalão, francês, turco , russo e árabe, todos ensinados em uma universidade dos EUA. O objetivo do 

projeto é analisar as perspectivas dos professores participantes sobre tal processo de implementação, uma vez 

que eles estarão realizando uma colaboração, em nível internacional, com os seus colegas no Brasil e dos países 

onde se falam as línguas, acima mencionadas. O referencial teórico baseia-se na implementação de tecnologia e 

nas pesquisas acerca do desenvolvimento de professores de línguas e resultados da investigação. Instrumentos 

e procedimentos de análise de coleta de dados seguirão os princípios da Teoria Fundamentada nos Dados 

(Grounded Theory) - um método de pesquisa que envolve a construção de uma teoria específica a partir da 

análise dos dados, seguindo princípios de codificação e categorização que formarão a base de uma teoria da 

implementação institucional do contexto online do teletandem no currículo. Ao compreender como os 

professores constroem significados acerca de tal implementação a partir de perspectivas internacionais, 

institucionais, pedagógicas e linguísticas, esperamos ( a) colher e organizar os insights dos professores sobre os 

processos de implementação, ( b) poder melhor informar os futuros projetos de inovação tecnológica nos 

currículos de línguas estrangeiras, e ( c) encontrar novas perspectivas online para ensino de línguas estrangeiras 

e de aprendizagem e de comunicação intercultural que possam ser compatíveis com as demandas de novas 

pedagogias para o ensino línguas estrangeiras e de aprendizagem do século XXI..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (33) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (4) .  

Integrantes: Joao Antonio Telles - Coordenador / Suzi Marques Spatti Cavalari - Integrante / Solange Aranha - 

Integrante / Rozana Aparecida Lopes Messias - Integrante / Karin Adriane Henschel Pobbe Ramos - Integrante / 

Kelly Cristiane Henschel Pobbe de Carvalho - Integrante / Michael J. Ferreira - Integrante. 

Número de orientações: 4 
 
2011 - Atual 
Teletandem Transculturalidade na interação on-line em línguas estrangeiras por webcam 
Descrição: A tese que fundamenta este projeto repousa sobre fatos culturais e tecnológicos da 

contemporaneidade, tais como as TICs ? Tecnologias de Informação e Comunicação Referimo-nos, em 

particular, ao desenvolvimento de aplicativos de interação online, tais como Skype, OoVoo e Windows Live 

Messenger, dentre uma infinidade de outros. O desenvolvimento desses aplicativos síncronos, com base em 

imagens, tende a fazer com que fronteiras culturais se tornem cada vez menos demarcadas e flexíveis, 

colocando múltiplos modos de vida em contato, a um baixo custo, sem preocupações econômicas ou de tempo. 

O projeto defende a ideia de que a dimensão cultural do contexto virtual e colaborativo do teletandem, fruto do 

avanço dessas TICs, deva ser estudado, porque (a) por sua própria natureza comunicativa e intercontinental, o 

teletandem se constitui em um locus no qual emergem e transitam elementos de múltiplas culturas; (b) se bem 

estudado e conhecido pelos educadores que dele possam fazer uso, pode se tornar um efetivo contexto 

educacional para o desenvolvimento de cidadãos capazes de transitar entre múltiplas culturas e não somente um 

mero instrumento para a aprendizagem colaborativa de línguas estrangeiras a distancia; e (c) cada vez mais, 

com o rápido e constante desenvolvimento das TICs, as interações intercontinentais on-line com imagens 

(webcam) farão parte do cotidiano profissional e privado dos habitantes deste planeta..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (5) .   

Integrantes: Joao Antonio Telles - Coordenador / Paola Leone - Integrante / Daniela Nogueira de Moraes Garcia 

- Integrante / Suzi Marques Spatti Cavalari - Integrante / Micheli Gomes de Souza - Integrante / Solange Aranha 

- Integrante / Rozana Aparecida Lopes Messias - Integrante / Karin Adriane Henschel Pobbe Ramos - Integrante 

/ Kelly Cristiane Henschel Pobbe de Carvalho - Integrante / Anna Katarina Elstermann - Integrante / Michael 

Jones Ferreira - Integrante / Ludmila Andreu Funo - Integrante / Leila M.G. da Costa - Integrante / Maiza de 

Alcântara Zakir - Integrante / Gabriela Rossato Franco - Integrante / Deise Nunes Marinoto - Integrante / Paola 

de Carvalho Buvolini - Integrante. 

Número de produções C, T & A: 30 / Número de orientações: 12 
 

Juliana Reichert Assunção Tonelli 

2016 - Atual 
Orientações didático-pedagógicas para o ensino de inglês nas séries inicias 
Descrição: O ensino de inglês para crianças (Educação Infantil e Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental) vem, 

cada vez mais, ocupando espaço na agenda de pesquisas em Linguística Aplicada. Comumente ofertada nas 

escolas da rede particular de ensino, a língua inglesa (LI), considerada cada vez mais uma língua universal, vem 

sendo ofertada na rede pública de ensino, seja por meio de projetos ou em forma de lei. Considerando a oferta 

da LI nas escolas municipais da cidade de Londrina-Pr. por meio do Projeto Londrina Global, identificou-se a 

necessidade da sistematização de materiais didáticos voltados especificamente para o ensino desta língua bem 

como de encontros voltados à formação de professores que já atuam no referido contexto. A pesquisa será 



desenvolvida em cinco etapas e objetiva: 1) mapear pesquisas já desenvolvidas no Brasil sobre ensino e 

aprendizagem e formação de professores de inglês para crianças; 2) recuperar estudos concernentes ao 

desenvolvimento infantil e aos domínios próprios ao ensino de LI nas séries iniciais; 3) desenvolver possíveis 

abordagens para o ensino de IC; 4) contribuir com pesquisas voltadas à formação de professores para atuar no 

referido contexto e; 5) sistematizar a atualização do Guia Curricular para Ensino de Inglês que atualmente 

norteia o ensino de IC nas escolas municipais de Londrina a partir do referencial teórico estudado. Espera-se 

com este projeto contribuir com as pesquisas voltadas ao ensino e a formação de professores de IC a partir de 

discussões teóricas que fundamentem o ensino daquela língua nas séries iniciais de escolarização. Considerando 

a Universidade Estadual de Londrina uma referência na formação de professores de inglês acreditamos que a 

pareceria entre a Universidade e a Educação Básica possa fomentar outras perspectivas de organização do 

ensino de IC nas séries iniciais cumprindo com o compromisso social do desenvolvimento de pesquisas que 

beneficiem a educação pública..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.   

Integrantes: Juliana Reichert Assunção Tonelli - Coordenador. 

 
2013 - 2016 
O TRABALHO DO PROFESSOR NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS: UMA 

PROPOSTA DE FORMAÇÃO DOCENTE 
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Especialização: (1) / Doutorado: (1) .  

Integrantes: Juliana Reichert Assunção Tonelli - Coordenador. 
 

Kleber Aparecido da Silva 

2016 - Atual 
Desencapsulação curricular: vivendo múltiplos territórios culturais 
Descrição: Este projeto tem como objetivo investigar uma proposta de reforma curricular que tem como meta a 

reestruturação na forma de conceber o trabalho com conhecimentos múltiplos em instituições de ensino. A 

perspectiva é permitir que o espaço escolar seja trespassado por múltiplas culturas com vista à mútua 

transformação e decorrente desencapsulação curricular. A base para o estudo é a visão crítica de currículo, a 

aprendizagem expansiva e a perspectiva de Multiletramento. Esta é uma proposta de intervenção crítico-

colaborativa em que os pesquisadores atuarão junto a um grupo de educadores e alunos na discussão, 

elaboração, construção, implementação e reelaboração de propostas de transformação curricular, a partir do 

desenvolvimento do Projeto DIGIT-MED Brasil, realizado em instituições de ensino superior e de educação básica 

de São Paulo, Londrina e Brasília. Os dados serão produzidos e coletados por meio de gravações, em áudio e 

vídeo, notas de campo das atividades do projeto e de cópias de materiais construídos pelos participantes. O 

material multimodal será descrito, analisado e interpretado por meio de uma perspectiva dialógico-enunciativa. A 

expectativa é que, por meio do estudo, seja possível compreender formas de repensar o modo de tratar os 

conhecimentos múltiplos para a realização da desencapsulação curricular como forma de atravessar, descobrir e 

viver múltiplos territórios culturais..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (10) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (2) .  

Integrantes: Kleber Aparecido da Silva - Coordenador / Cibele Brandão de Oliveira - Integrante / Viviane 

Ramalho - Integrante. 

 
2016 - Atual 
Promoção, difusão e valorização do Português Brasileiro em comunidades minoritárias: aspectos sociais, políticos 

e linguísticos 
Descrição: Este projeto interinstitucional integra um conjunto articulado de projetos, o ?Rede de estudos da 

língua portuguesa ao redor do mundo?, que vincula um grupo de pesquisadores e alunos de pós-graduação e de 

graduação de instituições de ensino superior sediadas no Brasil, em Portugal, na Itália, na Polônia e em Macau. 

A ?Rede? envolve estudos de descrição e análise do português em suas múltiplas variedades e modalidades de 

realização, especialmente aquelas variedades que, ao longo da história de constituição da Língua Portuguesa, 

são tradicionalmente reconhecidas como politicamente minoritárias. Seu foco é contrapor-se à concepção de que 

a variedade padrão europeia é a matriz, e o português brasileiro, o macaense, o português brasileiro de herança 

falado na Itália, etc. seriam subsistemas dessa matriz. Defende-se aqui que são línguas representativas dos 

grupos sociais que as falam e/ou que se expressam por suas respectivas literaturas. Compreende-se também 

que a descrição linguística tem como uma de suas funções político-sociais promover as línguas que estuda, 

dando-lhes visibilidade, contribuindo para sua valorização e a de seus falantes. Mais especificamente, este 

subprojeto, ?Promoção, difusão e valorização do Português Brasileiro em comunidades minoritárias: aspectos 

sociais, políticos e linguísticos?, enfoca o Português Brasileiro falado em Goiás, no Distrito Federal, em 



comunidades quilombolas de Cavalcante (GO), em aldeias indígenas da etnia Mundurukú (PA), e o português 

falado em Cabo Verde e na Itália, reconhecendo-os como exemplares da efervescência do português brasileiro 

como língua de interação global. Estão em evidência a língua e a cultura brasileira, especialmente, em sua 

manifestação no português falado no Brasil. Trata-se de uma proposta que pretende contribuir para a difusão e 

a valorização interna do português brasileiro (PB), em contextos de comunidades minoritárias (indígenas, 

quilombolas e estrangeiros), e, em contexto estrangeiro, nos continentes europeu e africano. Por isso, 

compreende-se que resultados de descrições linguísticas são fomentadores de ações de ensino do português 

brasileiro em contexto interno e estrangeiro, como segunda língua, ou até mesmo como língua de herança (Silva 

e Torres, 2013; Casseb-Galvão, 2015)..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (5) .  

Integrantes: Kleber Aparecido da Silva - Coordenador / Dioney Moreira Gomes - Integrante / Eulália Vera Lúcia 

Fraga LeurquiN - Integrante / Cibele Brandão de Oliveira - Integrante / Vania Cristina Casseb Galvão - 

Integrante / Ismara Tasso - Integrante / Rosane de Sá Amado - Integrante / Kátia Chulata - Integrante. 
 

Lucielena Mendonça de Lima 

2016 - Atual 
RELAÇÕES INTERCULTURAIS NO ENSINO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ÂMBITO DO MERCOSUL 
Descrição: Com relação aos objetivos gerais do projeto, são os seguintes: 1) propiciar o conhecimento e o 

desenvolvimento mútuos, em nível acadêmico e sociocultural, entre estudantes e professores da Argentina e do 

Brasil, através do intercâmbio entre alunos e docentes das Licenciaturas em Letras: Espanhol e Letras: 

Português (como línguas maternas e estrangeiras) e 2) consolidar as experiências de mobilidade estudantil e 

docente, que ainda não existem, de fato, nas Instituições de Ensino Superior (IES) envolvidas. Quanto aos 

objetivos específicos figuram: 1) identificar os pontos fortes e fracos nos cursos de formação de professores de 

línguas nas IES envolvidas no projeto, referentes à educação intercultural; 2) identificar as possíveis linhas de 

ação que visem o fortalecimento dos sistemas de educação superior relacionadas com a formação de 

professores de línguas em cada instituição, baseadas nos pontos fortes que apresentem as contrapartes, para 

produzir um melhoramento das situações desfavoráveis; 3) identificar as áreas de interesse comum para projetar 

atividades conjuntas tais como: ? Jornadas de trabalho; encontros científicos; publicações conjuntas; projetos de 

pesquisa binacionais. ? Oferecer aos estudantes a possibilidade de aperfeiçoamento de sua competência 

comunicativa na língua estrangeira (espanhol ou português, conforme o caso) e de aproximação e de reflexão 

sobre própria cultura e sociedade, e as do país contraparte. ? Elaborar propostas para facilitar a aproximação 

curricular e o reconhecimento dos créditos obtidos pelos estudantes participantes do intercâmbio. ? Registrar as 

representações acerca do conceito de cidadania do MERCOSUL, no contexto das experiências de mobilidade 

estudantil e docente entre as universidades envolvidas. ? Elaborar um referencial teórico que inspire o 

desenvolvimento de propostas de sensibilização da sociedade, incluindo as comunidades acadêmica e não 

acadêmica que leve ao interesse pelo estudo das línguas oficiais do M.  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Lucielena Mendonça de Lima - Coordenador. 

 
2011 - 2014 
Relação sujeito/línguas-culturas e a formação de falantes e professores brasileiros de espanhol 
Descrição: Em nosso contexto de pesquisa, a sala de aula onde se forma o falante e o futuro professor brasileiro 

de espanhol como língua estrangeira (E/LE), a preocupação com a relação entre língua-cultura e identidade se 

justifica, porque nos deparamos, ao longo dos quatro anos do curso de Letras/ Espanhol, com alunos 

preocupados somente com o aspecto formal da aprendizagem de E/LE. Portanto, esse projeto de pesquisa 

pretende, desde os semestres iniciais do curso, fazer uma conscientização dos aspectos (inter)culturais, 

discursivos e enunciativos que marcam as diferenças entre as línguas portuguesa (variedade brasileira) e a 

espanhola (todas as variedades). Essa situação se torna ainda mais complexa e desafiadora porque estamos 

formando o futuro professor de uma língua considerada ?moderadamente próxima? (KULIKOWSKI; GONZÁLEZ, 

1999) de nosso português brasileiro. Estas autoras consideram que a proximidade entre nossas as línguas 

portuguesa e espanhola deve ser relativizada, pois, muitas vezes, é só aparente. Assim, nossos objetivos 

específicos são: 1. Investigar os processos de ensino e aprendizagem e de formação do professor brasileiro de 

Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE) ao longo de sua formação universitária na Faculdade de Letras da 

UFG, principalmente no que diz respeito às suas identidades linguístico-culturais, conscientizando-os sobre a 

heterogeneidade (variedades) e alteridade da língua espanhola; 2. Evidenciar os contrastes enunciativo-

discursivos (enunciação por abrupção (hispano-falante) e por transição (brasileira) ou se acontece outros tipos 

de enunciações, diferente da enunciação argentina, por exemplo, estudada por Serrani-Infante (2002), em 

traduções de obras feitas do espanhol para o português e do português para o espanhol, além de observar como 

são solucionadas as especificidades linguísticas destes dois paradigmas (variedade brasileira da língua 



portuguesa e do espanhol), tais como os contrastes linguísticos (usos de lo, uno, tempos, modos e voze.  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Lucielena Mendonça de Lima - Coordenador. 
 

Maria Antonieta Alba Celani 

2010 - 2015 
Tensões na tarefa do formador em um contexto de educação contínua para o professor de Inglês da escola 

publica 
Descrição: Investigar que tensões (Berry, 2007. 32-33) são geradas em um curso de especialização em um 

programa de educação contínua de professores de Inglês na escola pública, tanto no que diz respeito aos 

professores-alunos quanto à equipe de formadores. Verificar como a realidade vivenciada no curso gera tensões 

e qual é a natureza dessas tensões. Qual é a origem das tensões possivelmente geradas e qual sua relação com 

possíveis representações dos professores-alunos a respeito de um curso de especialização como parte de um 

programa de formação contínua..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (6) / Doutorado: (5) .  

Integrantes: Maria Antonieta Alba Celani - Coordenador. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa / Associação Cultura 

Inglesa São Paulo - Outra. 

Número de produções C, T & A: 21 / Número de orientações: 24 
 

Maria Cecília Camargo Magalhães 

2015 - Atual 
A Pesquisa Crítica de Colaboração: construindo comunidades para aprendizagem e desenvolvimento, em 

projetos de formação de educadores 
Descrição: Esta pesquisa está inserida no quadro da Linguística Aplicada pensada como ?transgressiva e 

performativa?, com base nas discussões de Moita Lopes (2006); Pennycook ( 2006) e Fabrício (2006), o que 

significa ver a linguagem como constitutiva de relações colaborativas e dialéticas na organização de práticas 

transformadoras e o pesquisador como um agente crítico na produção colaborativo-crítica de novos significados, 

orientados ao objeto da atividade em foco. Tem o objetivo de aprofundar criticamente a compreensão teórico-

metodológica do conceito de Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) e dos conceitos de comunidade e 

construção de comunidades, em pesquisas com formação de educadores. Estes são conceitos centrais às 

investigações com formação de professores desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividades no 

Contexto Escolar, principalmente, em escolas das redes públicas de ensino. Como apontam Boaventura Santos 

(2010) ao discutir uma ecologia dos saberes e Hargreves (2003) ao discutir a escola e os professores na 

sociedade atual a que denomina sociedade do conhecimento, entre outros, para que possa haver uma 

transformação da escola é necessário a criação de ambientes que envolvam a escola ? gestores, professores, 

alunos e outras comunidades como pesquisadores e pais de alunos, na construção de práticas de intervenção no 

mundo real. Tem como foco específico: a) descrever, analisar e avaliar a relação entre os movimentos de 

colaboração e de argumentação que organizam a pesquisa crítica de colaboração; b) descrever, analisar e 

avaliar os tipos de colaboração construídos e que tipos de práticas possibilitam; c) descrever as redes de 

atividades que possibilitam ou não a constituição de comunidades. São perguntas de pesquisa que guiarão o 

desenvolvimento do projeto: (1) Como os movimentos de colaboração e de argumentação se relacionam nas 

interações, na organização da pesquisa? ; (2) Que tipos de colaboração são produzidos e que tipos de práticas 

possibilitam?; (3) Que redes de atividades foram construídas e como possibilitaram ou não a construção da 

escola como comunidade, ou de comunidades nas escola? Está apoiada na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-

Cultural, que entende os sujeitos como sócio-historicamente e politicamente constituídos por meio de relações 

colaborativo - críticas mediadas com o mundo. Para a realização deste projeto, inicialmente os conceitos em foco 

serão aprofundados e relacionados às discussões no quadro da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural. O 

corpus será construído a partir de dados do Programa Ação Cidadã e do Projeto Leitura e Escrita nas Diferentes 

Áreas desenvolvido junto à escolas da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Esses dados serão 

recuperados na forma de gravações em áudio e vídeo, notas de campo e cópias de materiais impressos e de 

tarefas realizadas em meio digital. O corpus será analisado conforme a perspectiva dialógico-enunciativa, cujas 

categorias enunciativo-discursivo-linguísticas são construídas a partir dos contextos das atividades enfocadas. O 

trabalho se propõe a contribuir a discussão teórico-metodológica da Pesquisa Crítica de Colaboração..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: / Mestrado profissional: (1) .  

Integrantes: Maria Cecilia Camargo Magalhaes - Coordenador / FERNANDA MORENO CARDOSO - Integrante / 



ALICE YOKO HORIKAWA - Integrante / Otilia Ninin - Integrante / Mauricio Canuto - Integrante. 

 
2012 - 2014 
A Escola como Comunidade: linguagem, colaboração e contradição na produção de conhecimento em pesquisas 

no contexto escolar 
Descrição: É objetivo específico, desta pesquisa, aprofundar a compreensão dos fundamentos dos conceitos de 

colaboração e de contradição na organização da linguagem, bem como dos modos como são enfocados, em 

metodologias de pesquisas que se propõem a propiciar compreensão - transformação como um movimento 

dialético e único, na produção compartilhada de significados. Para isso, se propõe a examinar (a) os 

fundamentos dos construtos de colaboração e contradição nas discussões de Espinosa, de Marx e de Marx e 

Engels, bases das discussões de Vygotsky; (b) os movimentos de colaboração e contradição em pesquisadores 

atuais, no quadro da Teoria Sócio-Histórico-Cultural. Três perguntas organizam as discussões: (1) Quais os 

fundamentos de colaboração e contradição e como apoiam as discussões metodológicas de Vygotsky; (2) Como 

esses construtos teórico-filosóficos organizam o movimento de colaboração e contradição na organização da 

linguagem, no desenho e condução de pesquisas desenvolvidas no contexto escolar, em pesquisas que tem 

como objetivo enfocar a linguagem, como mediadora e constitutiva das relações entre os participantes; (3) 

Como a organização da linguagem com base no movimento entre colaboração e contradição possibilita a 

organização de pesquisas que envolvam a escola como uma comunidade? Os dados para esta pesquisa serão 

produzidos por meio de: (a) leitura e discussão dos modos como colaboração e contradição são discutidos nas 

obras de Espinosa, Marx e Marx e Engels; (b) análise dos modos como colaboração e contradição são enfocadas 

em pesquisas desenvolvidas no contexto escolar que enfocam a linguagem, como mediadora e constitutiva das 

relações entre os participantes; (c) análise das organizações de linguagem, na metodologia do Projeto de 

Extensão Leitura e Escrita nas Diferentes Áreas ? LEDA, que coordeno, e cujos dados integram o banco do 

Grupo de Pesquisa LACE ? Linguagem em Atividades no Contexto Escolar - que têm como objetivo envolver toda 

a escola, na compreensão..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Maria Cecilia Camargo Magalhaes - Coordenador / FERNANDA MORENO CARDOSO - Integrante / 

ALICE YOKO HORIKAWA - Integrante / Otilia Ninin - Integrante / Elvira Maria Godinho Aranha - Integrante / 

Mauricio Canuto - Integrante. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa. 
 
2012 - Atual 
Global Perspectives on Learning and Development with Digital Video-Editing Media: A Qualitative Inquiry in 

Everyday Lives of Marginalized Young People 
Descrição: Este projeto de dois anos de colaboração intensa entre a Universidade de Creta, a Instituo de 

Educação de Londres, a Universidade de Londres, a Universidade Estadual de Psicologia e Educação de Moscou, 

a Universidade Gratuita de Berlin, a Universidade Jawaharlal Nehru e a Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo tem como tema o estudo das perspectivas globais sobre aprendizagem e desenvolvimento com mídia de 

edição de vídeos digitais (Digital Video-Editing Media). Investiga, de forma qualitativa, como jovens 

marginalizados usam as medias digitais e de que forma esses usos atuam na constituição de suas identidades. O 

intercâmbio entre os pesquisadores tem como foco o trabalho das dimensões sociais, culturais, educacionais, e 

multimídiaticas que envolvem a práticas cotidianas com ênfase no uso de aparelhos utilizados para capturar, 

editar e divulgar dados em forma de vídeos. Os objetivos do projeto envolvem o desenvolvimento de uma 

metodologia inovadora para os estudos interculturais, interdisciplinares e comparativos, de mídias digitais 

emergentes e práticas tecnológicas, com atenção especial às vozes e perspectivas dos jovens envolvidos nesta 

pesquisa. O projeto possibilitará uma construção mais completa e criativa de uma sinergia de pesquisa sólida 

entre as tradições alemã e indiana acerca de pesquisas antropológicas e sociológicas sobre a juventude; 

conhecimentos britânicos sobre análise de mídia; pesquisas brasileiras e gregas sobre a juventude; e teorias de 

aprendizagem russas. Os instrumentos teóricos e metodológicos se baseiam na psicologia pós-vygotskiana e 

teoria da aprendizagem, na análise multimodal e na pesquisa antropológica. Projeto é financiado pela Fundação 

Marie Curie Actions International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) - França ..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Maria Cecilia Camargo Magalhaes - Integrante / FERNANDA COELHO LIBERALI - Integrante / 

Angela Brambilla Cavenaghi Themudo lessa - Integrante / Michalis Kontopodis - Coordenador / Anil Kumar Patel 

- Integrante / Arcady Margolis - Integrante / Carey Jewitt - Integrante / Christoph Wulf - Integrante / Manolis 

Dafermakis - Integrante / Martin Bittner - Integrante / Natalya Ulanova - Integrante / Norval Baitello - Integrante 

/ Sara Price - Integrante / Sofia Triliva - Integrante / Vitaly Rubtsov - Integrante. 
 

Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira 

2011 - Atual 



A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS SOB A PERSPECTIVA DA ETNOGRAFIA DA FALA 
Descrição: Este projeto tem como objetivo principal investigar situações mediação de conflito em diferentes 

contextos. Os dados serão coletados em meios de comunicação diversos e serão analisados sob as perspectivas 

da etnografia da fala e de teorias da comunicação..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (1) .  

Integrantes: Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira - Coordenador / MADELINE MAXWELL - Integrante / EMILY 

RICHARDSON - Integrante. 
 

Maria Helena Vieira Abrahão 

2011 - Atual 
A construção do conhecimento teórico-prático do professor de língua estrangeira de uma perspectiva 

sociocultural 
Descrição: Este projeto visa estudar a construção do conhecimento teórico-prático do professor de lingua 

estrangeira de uma perspectiva sociocultural, buscando compreender como se caracteriza o processo dialógico 

de construção de conceitos (cotidianos e científicos) que emerge em contextos situados social e historicamente. 

Fundamenta-se na abordagem reflexiva e na perspectiva sociocultural de formação docente..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Doutorado: (5) .  

Integrantes: Maria Helena Vieira Abrahão - Coordenador / Mariana Cassemiro - Integrante / Fátima Santos - 

Integrante / Fernando Silvério de Lima - Integrante / Kátia Marques da Silva - Integrante / Fabiano Silvestre 

Lima - Integrante. 

 
2010 - 2014 
A INSERÇÃO DA WEBTECNOLOGIA NAS PRÁTICAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM E NA FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
Descrição: Estudos com foco na formação e desenvolvimento de professores, desenvolvidos nos anos oitenta e 

mais fortemente nos anos noventa do século passado e nos primeiros anos deste século, examinaram, entre 

outros aspectos, estratégias de treinamento e desenvolvimento, os processos mentais e a socialização dos 

professores, a construção de identidades, bem como as práticas orientadas pelo paradigma reflexivo. No 

entanto, muito embora o computador e a webtecnologia já façam parte do cotidiano de grande parte dos alunos 

e estes recursos ainda pouco integrem as práticas de ensino de língua estrangeira em nossas escolas e a 

formação docente, tal integração, extremamente necessária, vem sendo ainda pouco investigada pelos 

estudiosos da linguística aplicada. Cumpre, portanto, a promoção de projetos que possibilitem tal uso e 

formação e que sirvam de cenário para o desenvolvimento de pesquisas que possam indicar caminhos para tal 

inserção. Este é o objetivo deste projeto guarda-chuva, que reúne projetos de mestrado e doutorado que 

investigam o uso da webtecnologia nas práticas de ensino e aprendizagem e na formação pré- e em serviço de 

professores de línguas estrangeiras..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (2) .  

Integrantes: Maria Helena Vieira Abrahão - Coordenador / Carla Mayumi Meneghini - Integrante / Azenaide A.S. 

VIEIRA - Integrante / Livia Maria Ortega - Integrante / Selma M.A.D. BARBOSA - Integrante. 
 

Mariana Rosa Mastrella-de-Andrade 

2015 - Atual 
Identidades, Emoções e Práticas de Letramento no ensino-aprendizagem e na formação de professores/as de 

línguas 
Descrição: Este projeto abarca estudos e pesquisas relacionadas ao ensino-aprendizagem de línguas a partir do 

que propomos aqui como tripé para práticas docentes e discentes na escola: 1) questões de identidade, 2) 

emoções e 3) práticas de letramento e ensino crítico. Nesse sentido, o objetivo deste projeto é desenvolver 

investigações sobre a formação docente para o ensino-aprendizagem de línguas na escola, tendo em vista a 

maneira como as identidades são construídas, as emoções socialmente motivadas e como projetos de 

letramento com ensino crítico de línguas podem contribuir para a promoção de uma cidadania crítica que 

entenda as questões identitárias e as emoções como partes da diversidade da vida social. Dessa maneira, 

investigações com foco em 1) quem são os professores de línguas das escolas, 2) quem são os falantes dessas 

línguas, 3) quem as aprende, 4) como suas emoções são socialmente construídas nas relações e vivências com 

as línguas, 5) como projetos de letramento na escola podem promover conscientização sobre questões 

identitárias e o viés social das emoções para uma cidadania crítica, são alvos da atuação deste projeto de 



pesquisa..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (4) .  

Integrantes: Mariana Rosa MASTRELLA-DE-ANDRADE - Coordenador. 

 
2010 - 2015 
Projeto de pesquisa: Quem pode aprender, quem pode ensinar? A construção de identidade(s) em contextos de 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira 
Descrição: A pesquisa com foco em identidades tem ganhado grande espaço no campo da Linguística Aplicada, 

especialmente devido à própria forma com o termo é concebido. Pensar em identidade atualmente implica em 

deslocar a ênfase sobre a descrição de sujeitos, trazendo o enfoque para a ideia de tornar-se, uma concepção 

que envolve movimento e transformação a partir de uma noção de linguagem que opera e realiza o que se diz. 

Assim é que pensar sobre a construção de identidades no processo de ensinar e aprender uma nova língua, 

língua estrangeira (LE), ganha importância à medida que língua não é apenas sistema linguístico de signos e 

símbolos, mas também prática social complexa, de atribuição de valor e significado a quem fala. Nessa 

perspectiva, este projeto tem o objetivo de investigar a forma como as identidades dos aprendizes e professores 

de língua estrangeira são construídas a partir das relações que se estabelecem em locais de vivência com a 

língua estrangeira, a saber: nos contextos de formação, nos locais de atuação profissional e nos discursos que 

constroem a educação em línguas estrangeiras. A opção metodológica deste projeto se dá pelo trabalho com a 

abordagem biográfica, a qual proporciona e permite que sejam exploradas as histórias dos participantes, suas 

compreensões dessa história, bem como as relações sociais/interacionais dentro e fora do ambiente educacional, 

que se entrecruzam para construir e/ou desconstruir identidades..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (3) .  

Integrantes: Mariana Rosa MASTRELLA-DE-ANDRADE - Coordenador. 
 

 

Maximina Maria Freire 

 
2015 - Atual 
Interfaces e ambientes digitais de aprendizagem de línguas e formação de professores - Fase 2 
Descrição: Este projeto, em sua segunda fase, dá continuidade à investigação de questões de ensino-

aprendizagem de línguas e de formação tecnológica de professores, mediadas por interfaces digitais e/em 

ambientes virtuais, escrutinando-as a partir de uma perspectiva complexa e sistêmica que considera a 

construção de conhecimento como não linear, não fragmentada e transdisciplinar. Porém, investiga, mais 

especialmente, a aplicabilidade do Design Educacional Complexo (DEC - Freire, 2013), como ponto de partida 

para o desenho de cursos. De forma pontual, o projeto visa a: (1) obter subsídios teórico-metodológicos, cada 

vez mais sólidos, para o design de cursos, encorados no DEC, que objetivem à formação tecnológica e à 

construção de conhecimentos de/em língua estrangeira; (2) refletir sobre as implicações da utilização de 

interfaces e ambientes digitais na criação de redes de ensino-aprendizagem e de formação tecnológica de 

professores; e (3) descrever e interpretar a construção de conhecimentos mediada por interfaces digitais e a 

criação de ambientes digitais, bem como a aprendizagem de línguas e a formação neles/deles decorrentes, sob a 

perspectiva de professores e alunos..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (11) .  

Integrantes: Maximina Maria Freire - Coordenador / Sérgio Miguel Gartner Pais de Oliveira - Integrante / Luciana 

Siqueira Rosseto Salotti - Integrante / Maurício Viana de Araujo - Integrante / Cristiane Freire de Sá - Integrante 

/ Keyla Portela - Integrante / Karin C. Nin Brauer - Integrante / Simone Cristina Succi - Integrante / Priscila 

Penna Ferreira - Integrante / Gabriel Jimenez Aguilar - Integrante / Eliana Aparecida Oliveira Burian - Integrante 

/ Ariane Macedo Melo - Integrante / Suzanny Pinto Silva Bium - Integrante. 

Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa / Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa. 

Número de produções C, T & A: 14 / Número de orientações: 10 
 
2014 - 2015 
A abordagem hermenêutico-fenomenológica em pesquisas na área da Linguística Aplicada - 2a.fase 
Descrição: Este projeto visa ao estudo, desenvolvimento e aplicabilidade da abordagem hermenêutico-

fenomenológica (van Manen, 1990; Freire, 1998, 2006, 2007, 2008, 2009) ao desenho de pesquisas em 

Línguística Aplicada. Especificamente, destina-se ao aprofundamento da primeira fase do projeto de mesmo 

nome (desenvolvido de 2009 a 2013), dedicando-se ao estudo das conexões entre a abordagem hermenêutico-

fenomenológica (van Manen, 1990; Freire, 2007, 2010, 2012) e a epistemologia da complexidade (Morin, 2005, 



2008, 2015), originando uma nova concepção metodológica e, portanto, uma nova denominação: abordagem 

hermenêutico-fenomenológica complexa..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) .  

Integrantes: Maximina Maria Freire - Coordenador / Gisele de Oliveira - Integrante / Daniela Santos Aires - 

Integrante / Sandra Harumi ShioKawa de Simone - Integrante / Lisa Paula Generoso - Integrante. 

Financiador(es): Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro.Número de orientações: 3 
 
2014 - Atual 
CIB/PUCSP - Curso de Inglês para bolsistas da PUCSP 
Descrição: O CIB/PUCSP se caracteriza como uma proposta inédita na PUC-SP por ser um projeto de curso de 

inglês com metodologia inovadora, e com planejamento e desenvolvimento supervisionados, mas tendo a 

regência de aulas a cargo de alunos do Curso de Letras/Licenciatura em Inglês, com status de alunos- 

estagiários que recebem uma bolsa específica para que possam se dedicar à docência supervisionada das turmas 

que assumirem. Destina-se a alunos- bolsistas da universidade, de qualquer curso, que precisem desenvolver 

proficiência em língua inglesa, necessária ao acompanhamento de seus cursos de origem e ao desempenho 

(atual e/ou futuro) de suas atividades de trabalho. Partindo de tais objetivos, o CIB/PUCSP se direciona às 

necessidades e expectativas dos alunos-bolsistas, tendo seu conteúdo escolhido e negociado com cada grupo, 

com o propósito de responder às suas necessidades e expectativas. As aulas são preparadas pelos alunos-

estagiários em conjunto com as professoras supervisoras, a partir da metodologia definida para o curso. As 

reuniões de preparação podem ser assistidas por outros alunos do Curso de Letra/Inglês, tornando-se um 

espaço de construção compartilhada de conhecimento no qual os materiais podem ser preparados e, também, 

discutidos após sua utilização. As aulas ministradas também podem ser observadas e discutidas posteriormente, 

tornando-se mais um objeto de reflexão e crescimento tanto para os alunos-estagiários como para os 

observadores ? os quais podem se candidatar como alunos-estagiários, futuramente. Esta proposta, portanto, 

torna-se uma via de várias mãos, no que se refere ao crescimento e construção de conhecimentos, tendo: 

alunos-bolsistas aprendendo inglês; e alunos-estagiários e alunos observadores, ou seja, professores em 

formação, aprendendo a articular teoria e prática e refletindo sobre o ser professor e sobre a práxis docente. 

Além dos objetivos já mencionados, a presente proposta se caracteriza por operacionalizar um curso de inglês, 

embasado na noção do pós-método, como sugerido por Kumaravadivelu (2006). O autor, diante dos mitos que 

cercam a noção de métodos e da inoperância dos mesmos quando vistos em sua totalidade, apresenta a 

pedagogia do pós-método, entendida como um sistema tridimensional que consiste dos seguintes parâmetros 

pedagógicos: particularidade, praticalidade e possibilidade. A articulação desses parâmetros é, ainda, inédita no 

ensino de inglês e, por isso, torna-se intrigante tanto para os alunos-estagiários quanto para as professoras-

supervisoras. Observação: o estagiário a cargo da docência é substituído a cada ano..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) .  

Integrantes: Maximina Maria Freire - Coordenador / Maria Fachin Soares - Integrante / Erick Pinheiro de 

Carvalho Calistrato - Integrante / Pedro Henrique Silva - Integrante / Thainá Martins - Integrante. 

Número de orientações: 1 
 
2013 - 2014 
O desenho de duas disciplinas semipresenciais para o curso de Letras/Inglês, sob a perspectiva da Complexidade 
Descrição: Tendo a Complexidade como principal aporte teórico (Morin,2005, 2008a, 2008b,2012; 

Nicolescu,1999; Nonata,2007 Behrens & Oliari, 2007, entre outros), o objetivo geral desta pesquisa individual é 

elaborar o desenho de duas disciplinas semipresenciais para o Curso de Letras/Inglês ─ Lingua e Internet e 

Formação de Professores no/para o Contexto Digital ─ com base no ?desenho educacional complexo? (DEC), 

proposto por Freire (2013). Para atingir esse propósito, os seguintes objetivos específicos são traçados: 

(1)identificar possíveis conexões de conteúdo entre as disciplinas em estudo e as demais disciplinas do 

semestre em que são ministradas; (2) identificar necessidades, interesses e expectativas dos alunos e 

professores para criar alternativas de conteúdo, materiais e atividades para as disciplinas; e (3)identificar formas 

de operacionalizar o modelo DEC, na plataforma Moodle, para as duas disciplinas. A pesquisa se desenvolve 

em torno dos seguintes questionamentos: (a) que conexões de conteúdo podem ser estabelecidas entre cada 

uma das disciplinas em foco e as demais oferecidas no mesmo semestre; (b)que conteúdos/materiais/atividades 

se revelam mais adequados para atender às necessidades, interesses e expectativas dos alunos e professores; 

e (c) como operacionalizar o modelo DEC para cada disciplina, na plataforma Moodle. Metodologicamente, a 



pesquisa incialmente se caracteriza como estudo de caso (Yin, 1994), uma vez que as disciplinas em foco são 

situadas curricularmente e descritas, antes de ser feita uma proposta de desenho com base em referencial 

teórico específico. A partir daí, o percurso torna-se exploratório, na medida em que as disciplinas são 

concebidas com base no modelo DEC, transformando-se em território de experimentação. São considerados 

instrumentos da pesquisa, os documentos oficiais da instituição (o conjunto de ementas e programas das 

disciplinas em foco e das demais que compõem a matriz curricular do Curso de Letras/Inglês); os registros dos 

alunos que cursaram as disciplinas em estudo, nas edições anteriores, acessíveis, por consulta, na plataforma 

Moodle; e entrevistas com os professores que ministraram as duas disciplinas. O cruzamento dos dados obtidos 

por meio de todos os instrumentos utilizados revela um quadro abrangente do contexto e história das disciplinas 

em questão. A partir da coleta de informações, tem início a etapa de desenho das disciplinas, propriamente dita, 

com base no design educacional complexo (Freire, 2013). Como o propósito geral deste projeto é a aplicação 

prática de um referencial teórico, a interpretação é feita em função de, continuamente, refletir se os princípios 

teóricos estão sendo observados, à medida que as disciplinas vão sendo desenhadas a partir do modelo DEC, 

que tem como embasamento, a complexidade. Portanto, os princípios dialógico, recursivo e hologramático são 

os norteadores teóricos do desenho das disciplinas e, ao mesmo tempo, as unidades de interpretação das 

mesmas.Além do cuidado teórico-metodológico, as disciplinas, em suas várias fases de elaboração, contam 

com os professores que já as ministraram como colaboradores, no sentido de obter deles um retorno, um tipo 

de peer debriefing, por meio do qual acertos na trajetória desse percurso poderão ser feitos. Esta investigação é 

parcialmente financiada pela PUCSP, como Projeto de Pesquisa na modalidade Apoio Individual, aprovada 

pelas instâncias competentes e contemplada com Horas Pesquisa, pelo período de 6 meses (segundo semestre 

de 2013)..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Maximina Maria Freire - Coordenador. 

Financiador(es): Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Bolsa. 

Número de produções C, T & A: 2 

 
2010 - 2014 
Interfaces e ambientes digitais de aprendizagem de línguas e formação de professores - Fase 1 
Descrição: Este projeto investiga questões de ensino-aprendizagem de línguas e de formação tecnológica de 

professores, mediadas por interfaces digitais e/em ambientes virtuais, escrutinando-as a partir de uma 

perspectiva complexa e sistêmica que considera a construção de conhecimento como não linear, não 

fragmentada e transdisciplinar. De forma pontual, o projeto visa a: (1) obter subsídios teórico-metodológicos 

para o design de cursos que objetivem à formação tecnológica e à construção de conhecimentos de/em língua 

estrangeira, sob um enfoque complexo; (2) refletir sobre as implicações da utilização de interfaces e ambientes 

digitais na criação de redes de ensino-aprendizagem e de formação tecnológica de professores; e (3) descrever 

e interpretar a construção de conhecimentos mediada por interfaces digitais e a criação de ambientes digitais, 

bem como a aprendizagem de línguas e a formação neles/deles decorrentes, sob a perspectiva de professores e 

alunos..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Especialização: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) .  

Integrantes: Maximina Maria Freire - Coordenador / Ana Lygia Almeida Cunha - Integrante / Erick Pinheiro de 

Carvalho Calistrato - Integrante / Reinildes Reis - Integrante / Barbara Szuparitz Silva - Integrante / Irene 

Ferreira da Silva - Integrante / Rita Sueli Marinho Vasconcelos - Integrante. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa / Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa. 

Número de produções C, T & A: 52 / Número de orientações: 5 
 

 

Paula Tatianne Carréra Szundy 

 



2012 - Atual 
Práticas de linguagem em diferentes áreas do conhecimento na escola pública 
Descrição: Levando em consideração que o processo de construção e transformação do conhecimento em todas 

as áreas é orientado por práticas de linguagem que demandam a compreensão e produção dos gêneros do 

discurso/texto que circulam nas diversas esferas sociais, este projeto tem como pressuposto central a ideia de 

que a transposição didática de gêneros para inserção em práticas letradas é fundamental em todas as áreas do 

conhecimento. Neste sentido, pretende trabalhar a concepção de linguagem como constitutiva dos processos de 

construção e transformação do conhecimento científico não somente nas ciências sociais, mas também nas 

biológicas e exatas de forma a possibilitar, através do trabalho com gêneros como forma de ação social 

(BAZERMAN, 2005), a participação mais efetiva do aluno no processo de construção do conhecimento. Tomando 

como base a natureza interdisciplinar das (inter)ações humanas e a hibridação de discursos na nossa sociedade, 

temos também como foco a elaboração e implementação de projetos que transponham barreiras disciplinares 

nas três escolas participantes. O projeto, com duração prevista de um ano, contará com a participação de 

professores e/ou coordenadores de diferentes áreas de três escolas públicas ? duas do município e uma do 

estado do Rio de Janeiro ? interessados em desenvolver pesquisas sobre suas práticas pedagógicas a partir de 

concepções interdisciplinares e situadas da linguagem. Além das três escolas mencionadas, integrarão a equipe 

do projeto sete professores do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada (PIPGLA) e 

da Faculdade de Letras da UFRJ, doutorandos, mestrandos e alunos da graduação desta mesma instituição. A 

formação continuada prevista no projeto ocorrerá através da participação dos seus integrantes em seis módulos 

semi-presenciais ministrados por pesquisadores do PIPGLA vinculados à linha de pesquisa ?Discurso e práticas 

sociais?. Somando-se aos módulos, o projeto prevê a coleta de dados nas salas de aulas do.  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (5) .  

Integrantes: Paula Tatianne Carréra Szundy - Coordenador / Ana Paula Marques Beato-Canato - Integrante / 

Branca Falabella Fabrício - Integrante / Christine Nicolaides - Integrante / Rogério Tílio - Integrante / Kátia 

Cristina do Amaral Tavares - Integrante / Luiz Paulo da Moita Lopes - Integrante. 

Financiador(es): Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ - Auxílio financeiro. 
 
2010 - Atual 
Transposição didática de gêneros e formação de professores de língua estrangeira 
Descrição: Com o intuito de articular processos de implementação e análise de propostas de modelização 

didática de gêneros com atividades de ensino na graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, este projeto 

tem como objetivo central engajar o graduando e pós-graduando na implementação e/ou análise de práticas de 

ensino que utilizam gêneros discursivos/textuais como instrumentos para construção da compreensão/produção 

oral e escrita em LE de forma a promover a transposição e confronto de conhecimentos teórico-metodológicos 

para situações concretas de ensino-aprendizagem visando o engajamento do professor-pesquisador em um 

processo contínuo de reflexão e transformação da prática..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) .  

 

Integrantes: Paula Tatianne Carréra Szundy - Coordenador / Ana Paula Marques Beato-Canato - Integrante. 
 

Renilson José Menegassi 
 
2014 - Atual 
Escrita e formação de educadores de língua 
Descrição: O projeto de pesquisa ?Escrita e formação de educadores de língua?, a partir do escopo teórico da 

perspectiva enunciativa de linguagem, consubstanciada pela Análise Dialógica do Discurso, a partir dos 

pressupostos de Bakhtin/Volochinov (1992), Volochinov/Bakhtin (1976), Bakhtin (2003), na concepção dialógica 

de língua, com subsídios nos estudos da Linguística Aplicada e toda a literatura produzida no Brasil sobre o 

processo de produção textual escrita, tem por objetivo compreender o processo de desenvolvimento da escrita 

na formação de educadores de língua, nos aspectos de sua constituição como habilidade de aprendizagem e de 

ensino como docente. Os registros levantados no projeto serão coletados a partir do acompanhamento de 

professores em formação no curso de Letras da Universidade Estadual de Maringá, observando-se e analisando-

se as constituições do processo de trabalho com a escrita em sala de aula, com fins de compreender como a 

escrita é constituída ao longo da formação como habilidade, enquanto educadores em formação, e como 

perspectiva de trabalho, enquanto docentes envolvidos com o processo de ensino. Esses educadores serão 

observados e investigados, analisando-se os desenvolvimentos constituídos nas práticas de produção escrita ao 

longo do curso de graduação, a partir dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa ?Interação e escrita? 

(UEM/CNPq ? www.escrita.uem.br). Assim, com os resultados de observações, coletas, análises, sistematizações 

e classificações, os cursos de Letras poderão avaliar seus currículos, a respeito da formação de educadores de 



línguas, orientando para melhores políticas públicas para o ensino de línguas no país, especificamente nas 

práticas de ensino de escrita..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Renilson José Menegassi - Coordenador. 

Financiador(es): Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 
 

 

 

Rosane Rocha Pessoa 

2013 - Atual 
Linguística Aplicada Crítica: Estudos sobre Ensino e Formação de Professoras/es de Língua Estrangeira 
Descrição: Este projeto, que terá a duração de cinco anos, objetiva dar continuidade aos estudos sobre ensino e 

formação de professoras/es de língua estrangeira que tenho realizado desde 2005 na área da Linguística 

Aplicada Crítica. Trata-se de uma pesquisa-ação de segunda ordem, já que os estudos de primeira ordem de 

minhas/meus orientandas/os de graduação, mestrado e doutorado serão objetos de análise. Este estudo insere-

se no campo da pesquisa qualitativa, entendida como geradora de conhecimento pragmaticamente útil. São três 

os objetivos a cumprir: a) analisar processos de formação crítica de professores/as de línguas estrangeiras em 

contextos micro e macro, b) examinar processos de ensino crítico de língua estrangeira em contextos micro e 

macro e c) confrontar os resultados de estudos sobre ensino e formação de professoras/es de língua 

estrangeira, que se inserem na perspectiva crítica, de modo a compreender suas possibilidades e seus desafios 

em contextos diversos. Os procedimentos de pesquisa utilizados serão primariamente documentos 

materializados como trabalhos de final de curso, dissertações e teses. Esperamos compreender melhor os 

processos, as possibilidades e os desafios do ensino e da formação de professoras/es de língua estrangeira na 

perspectiva crítica, descritos nos estudos, e sistematizar seus resultados, com o intuito de melhor informar essas 

duas áreas da Linguística Aplicada Crítica. Palavras-chave: Linguística Aplicada Crítica; ensino de língua 

estrangeira; formação de professoras/es..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (25) / Mestrado acadêmico: (9) / Doutorado: (11) .  

Integrantes: Rosane Rocha Pessoa - Coordenador. 

Número de produções C, T & A: 13 
 

2016 

  

ANDRADE, Maria Eugênia S. F.; PESSOA, Rosane R. Os caracóis de seus  cabelos: experiências 

de professoras de inglês em formação continuada In: PESSOA, Rosane R.; OLIVEIRA, Eliane C. 

(Org.). Tensões e desestabilizações na formação de professoras/es de inglês. Goiânia: Editora 

UFG, 2016. p. 43-71. 

 

PESSOA, Rosane R. Tensões políticas e teóricas na formação de professoras/es de língua 

inglesa, In: PESSOA, Rosane R.; OLIVEIRA, Eliane C. (Org.). Tensões e desestabilizações na 

formação de professoras/es de inglês. Goiânia: Editora UFG, 2016. p. 19-42. 

  

PESSOA, Rosane R.; OLIVEIRA, Eliane C. (Org.). Tensões e desestabilizações na formação de 

professoras/es de inglês. Goiânia: Editora UFG, 2016. 208p. 

  

PESSOA, Rosane R.; URZÊDA-FREITAS, Marco Túlio. Língua como espaço de poder: uma 

pesquisa de sala de aula na perspectiva crítica. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v.16, 

p.133-156, 2016. 



  

2015 

  

PESSOA, Rosane R. Conhecer como reconhecer: estudos na formação crítica de professoras/es 

de língua estrangeira. In: SILVA, Kleber A. da; MASTRELLA-DE-ANDRADE Mariana R.; PEREIRA-

FILHO Cesário A. (Org.). A formação de professores de línguas: políticas, projetos e parcerias. 

Campinas, SP: Pontes, 2015. p. 127-149. 

  

SILVESTRE, Viviane P. V.; FIGUEREDO, Carla J.; PESSOA, Rosane R. Ética na perspectiva 

bakhtiniana e na formação crítica docente: uma experiência no Estágio Supervisionado de 

Língua Inglesa. Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso, v. 10, n. 2, p. 115-134, 2015. 

  

SILVESTRE, Viviane P. V.; PESSOA, Rosane R. WEB 2.0 e formação de professoras/es de línguas 

estrangeiras/adicionais: foco em um grupo de estudos virtual. Signum: Estudos da Linguagem, 

v. 18, p. 423-448, 2015. 

  

SILVESTRE, Viviane P. V.; FIGUEREDO, Carla J.; PESSOA, Rosane R. Ethics in the Bakhtinian 

Perspective and in Critical English Language Teacher Education: a Practicum Experience. 

Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso, v. 10, n. 2, p. 126-146, May/Aug. 2015. (Artigo, 

Tradução) 

  

2014 

  

PESSOA, Rosane R. A critical approach to the teaching of English: pedagogical and identity 

engagement. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 14, n. 2, p. 353-372, 2014. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/rbla/2014nahead/aop3514.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2015. 

  

URZÊDA-FREITAS, Marco Túlio de; PESSOA, Rosane R. Discursos de identidades, ensino crítico 

de línguas e mudança social: análise de uma experiência localizada. In: MATEUS, Elaine; 

OLIVEIRA, Nilceia B. de. (Org.). Estudos críticos da linguagem e formação de professores/as de 

línguas: contribuições teórico-metodológicas. Campinas, SP: Pontes Editores, 2014. p. 365-396. 

 

Rosinda de Castro Guerra Ramos 

2012 - Atual 
Design e Desenvolvimento de material instrucional para contextos presencial e digital 
Descrição: Em busca de dar continuidade, coerência e pertinência à pesquisa que vem sendo desenvolvida há 

alguns anos e que está centrada nas contribuições teórico-metodológicas da concepção de ensino-aprendizagem 

sociointeracionista, cujas bases fundamentam-se em Vygotsky (1933/1978;1934/1986) vygotiskianos e seus 

seguidores e na perspectiva de linguagem sistêmico-funcional (Halliday, 1994; 2004; Martin;2001) e nas 

http://www.scielo.br/pdf/rbla/2014nahead/aop3514.pdf


concepções de gênero textual (Swales, 1990;2004; Martin;1984;2001; Bathia;1983;2004; Bazerman;2006), este 

projeto tem como objetivo geral investigar princípios e procedimentos de design, desenvolvimento e aplicação 

de materiais instrucionais para o ensino-aprendizagem de línguas nas ambientações presencial e digital e em 

contextos de ensino de língua geral e para fins específicos. Neste sentido, faz interface com as linhas de 

pesquisa Linguagem e Educação e Linguagem e Tecnologia. A duração prevista para este projeto é de cinco 

anos (2011-2016). Serão objetos de investigação: procedimentos de design de materiais instrucionais para 

ambientes digitais; design de materiais que fazem uso de ferramentas da web 2 ( wiki, blogs, chats, etc); 

aplicação e avaliação de materiais instrucionais em contextos digitais e presenciais; aplicação e avaliação de 

gêneros textuais; uso e potencialidade do material didático impresso em sala de aula. A abordagem 

metodológica da pesquisa é fundamentalmente a pesquisa qualitativa. Serão utilizados como instrumentos, 

questionários, entrevistas, registros provenientes de depoimentos, anotações de campo, questionários, unidades 

didáticas impressas e digitais, materiais produzidos por professores, livros didáticos, dvds, textos prescritos, etc. 

Esperava-se obter, como resultados dessa investigação: 1) uma lista de critérios de avaliação de material 

didático validada para ser usada com diversos tipos de materiais, o que ainda não se consolidou completamente, 

carecendo ainda de maior investigação..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Rosinda de Castro Guerra Ramos - Coordenador. 
 

Tânia Regina de Souza Romero 

2010 - Atual 
Linguagem na Constituição do Educador 
Descrição: O objetivo do projeto é investigar, discutir e refletir sobre significações impressas na linguagem do 

professor e educador em formação inicial e/ou continuada em discursos diversos relacionados a educação. 

Orientam os estudos principalmente a articulação da perspectiva sociocultural vygotskiana de desenvolvimento 

humano e do instrumental analítico oferecido pela lingüística sistêmico-funcional hallidayana..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Tania Regina de Souza Romero - Coordenador. 
 

Telma Nunes Gimenez 

2015 - Atual 
Inglês como lingua franca global: contribuições para uma agenda crítica de formação de professores no contexto 

brasileiro 
Descrição: Este projeto, de base qualitativa e natureza teórico-prática, busca apoiar-se em discussões recentes 

sobre inglês como língua franca (ILF), para contribuir com uma agenda crítica de formação de professores no 

Brasil. ILF é entendido como um paradigma de pesquisa sobre novas realidades sociolinguísticas provocadas 

pela intensificação de conectividades, mobilidade e encontros multiculturais. Em sua relação com os processos e 

discursos da globalização, a língua inglesa se torna um dos elementos visíveis das transformações que vem 

ocorrendo em diversas partes do mundo por força de políticas econômicas de cunho neoliberal. Situar o ensino-

aprendizagem da língua inglesa na atualidade, em países como o Brasil, significa reconhecer que essas novas 

realidades sociolinguísticas não podem ser ignoradas e que questões de economia política estão subjacentes a 

decisões educacionais. Tomando a formação de professores de inglês a partir desses dois eixos, os objetivos 

desta pesquisa são: 1) situar as pesquisas recentes sobre ILF no quadro de revisão do ensino e aprendizagem 

de inglês, tomando como referência discursos sobre globalização e internacionalização, sob o prisma da 

economia política; 2) Fazer apreciação crítica de estudos e publicações que discutem a formação de professores 

de inglês na perspectiva do ILF; 3) Propor atividades para processos formativos de professores com base nas 

implicações derivadas da literatura resenhada; 4) Avaliar a implementação desses processos na construção de 

significados para a aprendizagem de inglês como língua franca global. A pesquisa será realizada mediante 

revisão bibliográfica e coleta de dados de natureza qualitativa em sala de aula e com alunos participantes de 

disciplina optativa a ser ofertada no curso de Letras. Espera-se que o estudo contribua para uma agenda crítica 

de formação de professores de inglês no Brasil, rumo à construção de novos entendimentos sobre a língua 

inglesa e suas repercussões em decisões político-pedagógicas.  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (2) .  

Integrantes: Telma Nunes Gimenez - Coordenador. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa. 
 
2014 - 2015 



A comparative study of English language teacher recruitment, education and retention in Latin America and the 

Middle East 
Descrição: This study compares processes of recruitment, education and retention of English language teachers 

in the public sector in Latin American (LA) and the Middle East (ME) by means of six national case studies 

(Brazil, Colombia, Mexico, United Arab Emirates, Kwait, Qatar). These two geographic areas appear to be 

significantly different demographically and also in terms of the money governments have available to pay 

teaching staff in schools and universities. They are also areas where proficiency levels have been low (EPI, 

2014). It would therefore be informative to investigate the significance of the financial aspect of teacher 

education, recruitment and retention, the impact on the teachers employed and the commonalities and 

differences prevalent in their teaching situations. Therefore, although this study fits within the remit of teacher 

education and training, it also links closely to the social, economic and political aspects of English, education and 

language teaching..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Integrantes: Telma Nunes Gimenez - Coordenador / Amanda Howard - Integrante / Nora Basurto - Integrante / 

Michael McMurray - Integrante / Amira Traish - Integrante / Adriana González-Moncada - Integrante. 

Financiador(es): British Council - Auxílio financeiro. 
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GIMENEZ, T.. O malandro e o inglês: reflexões sobre línguas estrangeiras e representações sobre seu 

aprendizado.. In: FERREIRA, C.C.. (Org.). Conjecturas, diálogos e perspectivas sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras/adicionais. 1ed.Londrina: Midiograf, 2014, v. 1, p. 23-43. 

 

Wagner Rodrigues da Silva 

2014 - Atual 
Estudo gramatical-discursivo da escrita reflexiva profissional produzida por professores em formação inicial 

(CNPq 446235/2014-8) 

 
Descrição: Dando continuidade a pesquisas previamente realizadas sobre o letramento do professor em 

formação inicial, este projeto de pesquisa é proposto para caracterizar a escrita reflexiva profissional, emergente 

no contexto de formação docente em licenciaturas brasileiras. Trabalharemos com a hipótese de que essa escrita 

renovada é utilizada em contraposição ao que, tradicionalmente, é denominado de escrita acadêmica nos 

estudos linguísticos. A escolha da escrita reflexiva profissional como atividade linguística de medição na 

formação dos professores, nas licenciaturas, pode ser justificada por supostos ganhos, trazidos a partir do uso 

de uma escrita mais espontânea, na qual o autor pode relacionar experiências pessoais, vivenciadas em escolas 

de ensino básico, a referenciais teóricos produzidos e estudados na universidade. Nesta pesquisa, essa escrita 

será caracterizada a partir da investigação das representações de diferentes atores sociais, em especial do 

professor e aluno da educação básica, construídas em diferentes gêneros discursivos onde o registro focalizado 

se realiza. Também objetivamos construir uma plataforma virtual com corpus especializado de escrita de 

professores em formação inicial, em língua portuguesa, para fins de compartilhamento de dados em função de 

atividades de pesquisa e de ensino de língua. Assumimos a perspectiva indisciplinar da Linguística Aplicada, 

portanto, mobilizamos pressupostos teórico-metodológicos de diferentes disciplinas do conhecimento conforme 

demandado pelo próprio objeto complexo de investigação. Esses pressupostos podem sofrer transformações no 

percurso investigativo construído, eximindo-nos da tarefa de confirmação ou fortalecimento dos pressupostos de 

referência. A Linguística Sistêmico-Funcional é o principal referencial teórico de base linguística a ser utilizado na 

análise textual-discursiva a ser realizada, a qual será facilitada por ferramentas eletrônicas de análise de dados, 

características da Linguística de Corpus. Com esta pesquisa, pretendemos contribuir com futuras ações 

concernentes ao empoderamento da relação entre escolas básicas e universidades nos estágios obrigatórios de 

diferentes licenciaturas, e com a formação inicial dos professores, mas precisamente nas disciplinas de estágio 

supervisionado, nas quais a linguagem vem sendo tomada como objeto de investigação em recentes pesquisas 

desenvolvidas na Linguística Aplicada..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (3) . 

Integrantes: Wagner Rodrigues Silva - Coordenador / Selma Maria Abdalla Dias Barbosa - Integrante / Cristiane 

Carvalho de Paula Brito - Integrante / Ângela Francine Fuza - Integrante / Paulo da Silva Lima - Integrante. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.Número de 

orientações: 4 
 
2012 - 2015 
Escrita reflexiva profissional nas licenciaturas: da gramática ao discurso (CNPq nº 407572/2013-9; 

PROPESQ/UFT nº AG4#007/2014) 
Descrição: Dando continuidade a pesquisas previamente realizadas sobre o letramento do professor em 

formação inicial, este projeto de pesquisa é proposto para caracterizar a escrita reflexiva profissional, emergente 

no contexto de formação docente nas licenciaturas brasileiras. Trabalharemos com a hipótese de que essa 

escrita renovada é utilizada em contraposição ao que, tradicionalmente, é denominado de escrita acadêmica nos 

estudos linguísticos. A escolha da escrita reflexiva profissional como atividade linguística de medição na 

formação dos professores, nas licenciaturas, pode ser justificada por supostos ganhos, trazidos a partir do uso 

de uma escrita mais espontânea, na qual o autor pode relacionar experiências pessoais, vivenciadas em escolas 

de ensino básico, a referenciais teóricos estudados na universidade. Nesta pesquisa, essa escrita será 

caracterizada a partir da investigação das representações de diferentes atores sociais, em especial o professor 

da educação básica, construídas em diferentes gêneros discursivos onde o registro focalizado se realiza. 

Também objetivamos construir uma plataforma virtual com corpus especializado de escrita de professores em 

formação inicial, em língua portuguesa, para fins de compartilhamento de dados em função de atividades de 

pesquisa e de ensino de língua. Assumimos a perspectiva transdisciplinar da Linguística Aplicada, portanto, 

mobilizamos pressupostos teórico-metodológicos de diferentes disciplinas do conhecimento, os quais podem 

sofrer transformações no percurso investigativo construído. A Linguística Sistêmico-Funcional e a Análise Crítica 

do Discurso são os principais referenciais teóricos de base linguística a serem utilizados na análise textual-

discursiva a ser realizada, a qual será facilitada por ferramentas eletrônicas de análise de dados, características 
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da Linguística de Corpus. Com esta pesquisa, pretendemos contribuir com futuras ações concernentes ao 

empoderamento da relação entre escolas básicas e universidades, e com a formação inicial dos professores em 

diferentes licenciaturas, mas precisamente nas disciplinas de estágio supervisionado, nas quais a linguagem vem 

sendo tomada como objeto de investigação em recentes pesquisas desenvolvidas na Linguística Aplicada..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (3) .  

Integrantes: Wagner Rodrigues Silva - Coordenador. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro / 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa. 

Número de produções C, T & A: 5 / Número de orientações: 2 
 

Walkyria Magno e Silva 

2015 - Atual 
Processos de aconselhamento na aprendizagem de línguas, autonomia e motivação na perspectiva da 

complexidade 
Descrição: Os sistemas adaptativos complexos (SAC) caracterizam-se por serem caóticos e imprevisíveis, 

dependentes das condições iniciais, não lineares, abertos, auto organizáveis, dinâmicos e sensíveis a retorno. 

Todas essas características são aplicáveis ao processo de aprendizagem de línguas estrangeiras (LE). Nos 

últimos anos a compreensão dos fatos científicos tem incorporado o paradigma da complexidade e, por meio 

deste projeto de pesquisa, busca-se compreender alguns fenômenos locais a luz dessa visão. Desde a primeira 

publicação de Larsen-Freeman (1997) entendendo a aprendizagem de LE como um SAC, muitos autores 

abraçaram esta ideia no campo da Linguística Aplicada. No Brasil, Paiva tem sido um centro irradiador dessa 

corrente de pensamento (PAIVA; NASCIMENTO, 2009). Os sistemas são compostos por agentes e processos 

dinâmicos, influenciando uns aos outros, fazendo-os coadaptarem-se. Essa dinamicidade ocorre em diversos 

níveis e replica-se em diferentes escalas diminuindo as chances de certeza nos padrões de previsibilidade no seu 

comportamento. Como objetivo geral deste projeto espera-se compreender sob o paradigma da complexidade 

processos motivacionais, de autonomização e de aconselhamento na aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Dentre os objetivos específicos pretende-se mapear os subsistemas das situações de aprendizagem locais, 

descrevendo as relações existentes entre esses subsistemas; identificar atratores nos processos de 

aprendizagem focalizados; atuar junto a alunos da UFPA, por meio do aconselhamento linguageiro, para ajudá-

los a tornar o seu processo de aprendizagem mais produtivo; descrever processos motivacionais sob a 

perspectiva dos SACs e descrever processos de autonomização na aprendizagem de LE sob a perspectiva dos 

SACs. Serão empregados métodos da pesquisa retrodiretiva (DÖRNYEI, 2011); de estudo de caso de base 

etnográfica (YIN, 2010; ANDRÉ, 2014) e de pesquisa-ação (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008). Serão 

utilizados como instrumentos de pesquisa: sessões de aconselhamento gravadas (para posterior audição 

reflexiva), observação não participante, produções do aconselhado, narrativas de início e de final de semestres, 

questionários e entrevistas gravadas. Serão descritos os sistemas de aprendizagem de aconselhados e seus 

subsistemas aninhados. Leituras sucessivas dessas descrições serão feitas pelos pesquisadores buscando 

reconhecimento de padrões e de bacias atratoras, emergência de novos comportamentos, manifestações do 

efeito borboleta e de evidências de adaptação e coadaptação..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (4) .  

Integrantes: Walkyria Alydia Grahl Passos Magno e Silva - Coordenador / Cleuma de Almeida Matos Nascimento 

- Integrante / Maria Clara Vianna Sá e Matos - Integrante / Larissa Dantas Rodrigues Borges - Integrante.  

Número de produções C, T & A: 2 / Número de orientações: 3 
 
2014 - Atual 
Aconselhamento na Aprendizagem de Línguas Adicionais em Centros de Auto Acesso 

 
 

 
Descrição: Centros de auto acesso na aprendizagem de línguas adicionais, nos quais os aprendentes podem 

desenvolver estudos autônomos no idioma que estão aprendendo, fazem parte da cultura e do espaço de 

universidades e escolas de línguas, tanto no Brasil como ao redor do mundo (GARDNER; MILLER, 1999; HOLEC, 

2000; BENSON, 2001; MAGNO E SILVA, 2008). O presente projeto, que reúne pesquisadores brasileiros e 

ingleses, visa investigar como os centros de auto acesso funcionam nas universidades brasileiras e de que forma 

promovem a aprendizagem de línguas adicionais, fomentando ou não a autonomia dos aprendentes. Para tal é 

preciso mapear, descrever o espaço físico, os materiais e os procedimentos utilizados nesses centros, 

investigando se os mesmos possuem alguma forma de verificação de seu efeito e, quando os tiverem, se são 

bem sucedidos ou não. Será utilizada uma metodologia descritiva qualitativa desenvolvida em três ciclos 



consecutivos. No primeiro ciclo serão empregados questionários online a serem preenchidos pelos 

coordenadores dos centros de auto acesso das instituições que os tiverem, solicitando-lhes que enviem descrição 

desses espaços acompanhadas de fotos ou filmes. No segundo ciclo, algumas delas serão visitadas para 

detalhamento da investigação. Nessa etapa, serão feitas observações do funcionamento desses espaços. Os 

dados serão reunidos em planilhas representativas do trabalho desenvolvido e um panorama mais específico de 

como o serviço de apoio aos alunos funciona nesses centros será construído. Ao final do segundo ano espera-se 

ter um mapeamento dos centros de auto acesso na aprendizagem de línguas adicionais em universidades 

federais brasileiras de diferentes regiões do país com uma descrição de como eles funcionam e que tipo de 

resultados alcançam. Ao longo do último ciclo, serão compiladas as melhores práticas exercidas nesses centros, 

verificando se elas abraçam uma abordagem humanística para seu funcionamento com a implementação de 

aconselhamento em aprendizagem de línguas (KELLY, 1996; STICKLER, 2001; MYNARD, 2012). Ainda como 

produto deste projeto de pesquisa, pode-se criar um roteiro para a implantação desses espaços para as 

instituições que ainda não os tenham e um programa de formação de conselheiros em aprendizagem de línguas 

para neles atuar. No tocante às contribuições científicas e sociais do projeto, destacam-se (i) sua possibilidade 

de incrementar e expandir os conhecimentos teórico-conceituais e metodológicos acerca dos centros de auto 

acesso na aprendizagem de línguas (ii) seu potencial para a formação de recursos humanos especializados e (iii) 

seu impacto por meio da socialização, em publicações e eventos da área, da produção conjunta de resultados..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (9) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (2) / Mestrado profissional: (0) / 

Doutorado: (0) .  

Integrantes: Walkyria Alydia Grahl Passos Magno e Silva - Coordenador / Edirnelis Moraes dos Santos - 

Integrante / Marina Mozzon-McPherson - Integrante / Ian Hutchinson - Integrante / Cileia Alves Menezes - 

Integrante. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. 

Número de produções C, T & A: 3 / Número de orientações: 2 
 
2013 - 2015 
Aprendizagem de Línguas Estrangeiras como um Sistema Adaptativo Complexo: Autonomia, motivação e 

aconselhamento linguageiro 
Descrição: Os sistemas adaptativos complexos (SAC) caracterizam-se por serem caóticos e imprevisíveis, 

dependentes das condições iniciais, não lineares, abertos, auto-organizaveis, dinâmicos e sensíveis a retorno. 

Todas essas características são aplicáveis ao processo de aprendizagem de línguas estrangeiras. Nos últimos 

anos a compreensão dos fatos científicos tem incorporado o paradigma da complexidade e, por meio deste 

projeto de pesquisa, busca-se compreender alguns fenômenos locais a luz dessa visão. Os pontos de bifurcação 

identificáveis na trajetória de aprendizagem dos alunos da FALEM serão investigadas sob diferentes aspectos, 

tais como os processos motivacionais e as interações construídas entre conselheiros linguageiros e alunos dentro 

de trajetórias de aprendizagem desses alunos..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (2) .  

Integrantes: Walkyria Alydia Grahl Passos Magno e Silva - Coordenador / Maria Clara Vianna Sá e Matos - 

Integrante / Edirnelis Moraes dos Santos - Integrante / Larissa Dantas Rodrigues Borges - Integrante. 

Número de produções C, T & A: 2 / Número de orientações: 1 
 

 

NOVOS INTEGRANTES: 

Cleide Inês Wittke 

2013 - Atual 
O texto/gênero textual como objeto de estudo no ensino de língua: estratégias para desenvolver a capacidade 

leitora e seus efeitos na expressão escrita 
Descrição: Projeto de pesquisa voltado a alunos da graduação e Pós-Graduação. Tem como objetivo investigar e 

analisar elementos essenciais no processo de leitura e de escrita no ensino de língua materna no meio escolar. 

Realizar-se-ão tanto estudos teóricos quanto investigações em material didático voltados ao ensino de língua..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Especialização: (1) / Mestrado acadêmico: (1) .  

Integrantes: Cleide Inês Wittke - Coordenador / Letícia Fonseca Richthofen Freitas - Integrante / Vivian Bonow 

Boeira - Integrante. 

 
2011 - 2015 



Competências e Habilidades do Redator e Revisor de Textos - perspectiva profissional 
Descrição: Este Projeto teve sua primeira versão de outubro de 2011 a outubro de 2013, quando foi renovado 

até 2015. Este Projeto tem como objetivo pesquisar e refletir sobre quais são as competências e habilidades 

necessárias a um profissional de Redação e Revisão de Textos, para que seja competente e preparado a atuar 

no seu campo de trabalho. Pretende também criar oportunidades, pelo meio das quais o acadêmico possa 

produzir, testar, exercitar e aperfeiçoar sua capacidade de redigir e revisar textos nos mais variados gêneros 

textuais que circulam em nossa sociedade..  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (8) .  

Integrantes: Cleide Inês Wittke - Coordenador / Vitor Andrade da Rosa - Integrante / Gabriel Bezerra da Silva - 

Integrante. 
 

 

Janaina da Silva Cardoso 

2015 - 2015 
LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES E AUTO-AVALIAÇÃO NA BUSCA POR UMA EDUCAÇÃO MAIS AUTONOMA E 

PARTICIPATIVA 
Descrição: A motivação tem um papel importantíssimo na educação e o envolvimento pessoal dos alunos está 

diretamente ligado ao atendimento de suas expectativas em relação ao curso escolhido. No entanto, quando se 

tem um grande número de alunos em sala fica difícil trabalhar de forma individual. Uma possível solução para 

este problema pode ser o levantamento de necessidades que pode servir como um primeiro passo, nos dando a 

possibilidade de adaptar o planejamento aos interesses dos alunos. A análise de necessidades dá voz ao aluno e 

auxilia o professor a desenvolver ou adaptar o curso realmente de acordo com suas expectativas. Esta 

ferramenta pode auxiliar não só em cursos de línguas para fins específicos como em cursos em gerais.Nesta 

apresentação focamos no uso de questionários de levantamento de necessidades, mostrando como eles podem 

ser empregados com diferentes tipos de alunos, tanto para aulas individuais como para grandes grupos. Na 

revisão de literatura, incluímos temas como: autonomia (Cardoso ); análise de necessidades (Hutchinson& 

Waters, Cardoso 1999); professor reflexivo (Allwright; Griffiths&Keohane, Richards) e pesquisa ação (Brandão 

1981, Thiollent 2011). É um estudo de comparação de diferentes questionários e os diferentes tipos de análises 

possíveis, tanto sociais, e educacionais como linguísticas. Outro ponto a ser levantado nesta apresentação é 

como o levantamento de necessidades pode ser considerado um tipo de pesquisa participante (pesquisa ação), 

mostrando a importância do professor reflexivo como pesquisador de sua própria prática. Palavras-chave: 

levantamento de necessidades, auto-avaliação, línguas para fins específicos.  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1) .  

 

Integrantes: Janaina da Silva Cardoso - Coordenador / Ana Karoline de Araujo Gonçalves Ribas - Integrante / 

Karen Costa da Silva - Integrante / Soraia Cristiana de Souza Costa - Integrante / Marissol Rodrigues Mendonça 

da Fonseca - Integrante / Julia de Moraes Roveri - Integrante. 

 

Número de produções C, T & A: 6 / Número de orientações: 2 
 
2015 - Atual 
O USO DE AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM COMO INVERSÃO DOS CURSOS PRESENCIAIS 

UNIVERSITÁRIOS 
Descrição: Como seria traduzido o conceito de sala de aula invertida para o contexto universitário? Embora o 

termo possa ser novo, a ideia não deveria ser considerada ?inovadora? neste contexto. Espera-se exatamente 

que a aula universitária seja o momento para a discussão de estudos realizados fora dela. No entanto, 

infelizmente, para muitos, a ideia é ?nova?, ou totalmente ?descartada?, prevalecendo as aulas expositivas. Por 

lei, 20% das aulas dos cursos universitários presenciais podem ser a distância. Algumas universidades 

incentivam esta prática, disponibilizando plataformas, mas será que basta esta ação? Para haver uma real 

mudança, e para que seja positiva, há a necessidade não só do professor estar motivado, mas que os alunos 

também mudem de atitude, que percebam o ganho com a inversão, e entendam que autonomia vem 

acompanhada de responsabilidade. Este estudo, que representa o resultado de uma pesquisa ação, inicia com 

uma revisão bibliográfica que pretende discutir o conceito de sala de aula invertida para o contexto universitário, 

e apresentar o modelo híbrido de aprendizagem como um possível processo de inversão da aula no contexto 

acadêmico. As principais questões de estudo são: * Como aplicar o conceito de de inversão (sala de aula 

invertida) ao contexto universitário? * Quais as vantagens e desvantagens de um modelo híbrido de 

aprendizagem? * Como será a participação e interação da geração dita conectada em AVAs? * Quais as crenças 



desses futuros professores em relação ao modelo híbrido de aprendizagem? Na tentativa de se responder a 

essas e outras perguntas que possam surgir durante a pesquisa, estabeleceu-se as seguintes ações: * Criação 

de AVAs no ambiente de EAD da UERJ, para serem usados como complementares aos cursos presenciais; * 

Levantamento das crenças dos alunos (considerando suas reações, avaliações, participação...); * Pesquisas 

sobre o uso de AVAs, mídias móveis, perfil da geração conectada e sala de aula invertida; * Participação do 

programa Universidade Aberta do Brasil, no curso de Letras da UFLA, com tutoria totalmente à distância (vide 

Outros Projetos); * Comparação das modalidades EAD, Híbrida e Presencial; * Apresentação de trabalhos e 

elaboração de artigos sobre o tema, incluindo novas propostas para formação de professores de idiomas. 

Palavras-chave: ambientes virtuais de aprendizagens, aprendizagem híbrida, sala de aulas invertidas, contexto 

universitário..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) .  

Integrantes: Janaina da Silva Cardoso - Coordenador / Soraia Cristiana de Souza Costa - Integrante / Vivianne 

Lopes - Integrante / Claudia Rebello dos Santos Santos - Integrante / Marissol Rodrigues Mendonça da Fonseca 

- Integrante / Fernanda Vieira de Sant' Anna - Integrante / Lívia Vianna Carneiro - Integrante / Elza Maria 

Duarte Alvarenga de Mello Ribeiro - Integrante. 

Número de produções C, T & A: 5 / Número de orientações: 4 
 
2015 - Atual 
REFLEXÕES SOBRE AS DIFERENTES CONCEPÇÕES DE BILINGUISMO, EDUCAÇÃO BILÍNGUE E ENSINO DE 

IDIOMAS 

Descrição: O reconhecimento do estudo de uma língua estrangeira não é novidade. ?A LDB inclui o estudo de, 

pelo menos uma língua estrangeira, cabendo sua escolha à comunidade escolar.? (GIMENEZ 2010, p.13). 

Crianças estudando línguas estrangeiras também não é novidade, inclusive há muito tempo que temos estudos 

que buscam comprovar que quanto mais novo for o aprendiz da segunda língua, melhor será seu 

aproveitamento, e outros que discutem essa teoria da idade ideal. A novidade está no perfil dos alunos que 

passam a freqüentar escolas bilíngües. Até pouco tempo o ensino bilíngue era destinado aos poucos que podiam 

pagar por estas escolas de elite, mas nos últimos anos, surgem as escolas públicas bilíngues, e crescem o 

número de escolas particulares que também se intitulam bilíngues. No entanto, será que o conceito de bilíngüe é 

claro para todos os interessados, incluindo educadores, pais e alunos? Será que o projeto pedagógico destas 

escolas são similares? Será que há recursos disponíveis para que se desenvolva um trabalho adequado? Será 

que temos professores preparados para trabalhar nesta nova realidade? E as universidades estão preparadas 

para desenvolver estes profissionais? O objetivo deste estudo é refletir sobre o conceito de educação bilíngüe, 

buscando diferenciar este conceito do bilingüismo em geral e de ensino de línguas para crianças e adolescentes. 

Para tanto, um grupo de professores foi entrevistado para apresentar suas concepções sobre o que seria 

educação bilíngue e suas opiniões quanto à educação bilíngue na rede pública e privada. Palavras chaves: 

Educação bilíngue; Bilinguismo; Ensino-aprendizagem de idiomas; Escolas bilíngues; Rede pública; Rede 

privada..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) .  

Integrantes: Janaina da Silva Cardoso - Coordenador / Marissol Rodrigues Mendonça da Fonseca - Integrante / 

Vania Santana Carvalho Oliveira - Integrante / Juliana Veloso Coutinho - Integrante. 

Número de orientações: 2 
 
2013 - Atual 
ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS COMO FACILITADORES NO 

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE IDIOMAS 
Descrição: Este estudo visa a um melhor entendimento do processo de aquisição de uma língua estrangeira, ao 

considerar a influência exercida pelas estratégias de aprendizagem sobre esse processo. Acredita-se que, através 

da intervenção no processo cognitivo, pela utilização de atividades que busquem o desenvolvimento de 

estratégias de aprendizagem, será possível desenvolver, ao mesmo tempo, competências linguísticas dos alunos, 

de forma mais reflexiva e autônoma (Cardoso 2005). Levando-se em consideração as mudanças nos perfis dos 

alunos e professores (ou seja, uma geração mais conectada (Cardoso 2013 a,b,c,d, 2012, 2010), gostaríamos de 

responder às seguintes perguntas: ? Que estratégias de aprendizagem podem ser consideradas eficazes no 

processo de aprendizagem de idiomas? ? A utilização de tecnologias educacionais mais modernas pode afetar 

positivamente no processo de aprendizagem de idiomas? ? É possível que o aluno com dificuldades se torne o 

principal ator na busca por uma melhora em seu processo de aprendizagem? Cerca de quarenta alunos 

participarão da primeira fase da pesquisa, quando será realizado um estudo preliminar, para identificar os alunos 

que apresentam maior dificuldade no processo de aprendizagem e que consequentemente serão selecionados 

como participantes da segunda fase. A escolha para a segunda fase será baseada em um teste de nivelamento, 

questionários e entrevistas. Durante a segunda fase, os alunos participaram de encontros mensais presenciais e 

encontros constantes pelas redes sociais e/ou ambiente virtual de aprendizagem (a distância). Os encontros 



focarão no desenvolvimento de estratégias de aprendizagem eficazes, e adotaremos o modelo de Scharle & 

Szabó (2000) na busca pela autonomia, começaríamos com um processo de conscientização (utilizando não 

somente o professor, mas também as experiências de outros alunos ? Vygosky) para aos poucos provocar uma 

mudança de atitude e finalmente a transferência de papéis, quando o aluno se torna responsável por seu próprio 

processo de aprendizagem (autonomia). Após a realização das atividades, os alunos serão convidados a realizar 

um pós-teste, responder a novos questionários, para avaliação do projeto. Ao final da fase de intervenção, os 

resultados dos dois testes serão comparados, e o processo qualitativamente descrito, para avaliação da eficácia 

das atividades usadas na pesquisa..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (10) / Mestrado acadêmico: (5) . 

Integrantes: Janaina da Silva Cardoso - Coordenador / Bianca Walsh - Integrante / Karen Costa da Silva - 

Integrante / Soraia Cristiana de Souza Costa - Integrante / Matheus das Chagas Figueiredo - Integrante / Denise 

Soares da Silva - Integrante / Suzete Dantas Santos - Integrante / Vivianne Lopes - Integrante / Anielle Barboza 

- Integrante / Tais dos Santos Santiago - Integrante / Claudia Rebello dos Santos Santos - Integrante / Marissol 

Rodrigues Mendonça da Fonseca - Integrante / Vania Santana Carvalho Oliveira - Integrante / Marcela Zuquim 

Dias - Integrante / Marcela Iochem Valente - Integrante / Juliana Veloso Coutinho - Integrante / Fernanda Vieira 

de Sant' Anna - Integrante / Vivian Mendes Lopes - Integrante / Alessandro Alessio - Integrante / Lívia Vianna 

Carneiro - Integrante. 
Número de produções C, T & A: 28 / Número de orientações: 6 



 

 

Anexo 3 

 

Rede de Formação Continuada MEC 

Breve (e seletiva) cronologia, elaborada por Telma Gimenez (26/11/2015) 

DATA ATIVIDADE DOCUMENTO 

DETALHADO (ANEXO) 

Final 2011 MEC convidou profa. Solange Vereza 

para participar de evento sobre ensino 

de Inglês 

Ministro: Fernando Haddad 

Memória elaborada por Pedro 

Garcez 

26/03/2012 Workshop “Ensino de Língua 
Estrangeira”, organizado pela  
Diretoria de Currículos e Educação 
Integral  
Coordenação Geral de Ações 

Educacionais Complementares, com 

participação de representantes de 

embaixadas 

Ministro: Aloisio Mercadante 

Relato da profa. Márcia 

Viegas, no site da ALAB 

http://www.alab.org.br/pt/notic

ias/outras-noticias/126-

politica-educacional-

linguistica-em-construcao 

16/05/2012 Reunião Técnica no MEC para colher 

possíveis contribuições para a 

elaboração de projeto que amplia a 

oferta de ensino de línguas nas escolas 

públicas brasileiras no âmbito dos 

programas “Mais Educação” e “Ensino 

Médio Inovador”,  com a presença de 

Pedro Garcez, Margarete Schlatter, 

Vera Menezes, Jose Carlos Paes de 

Almeida Filho, Rogerio Tílio, Christine 

Nicolaides e Telma Gimenez. Pelo 

MEC: Jaqueline Moll e Camila de 

Bianchi. 

Relatório da Reunião Técnica 

DCEI/SEB/MEC  

01/06/2012 Reunião Técnica do Grupo Assessor, 

com a presença de Telma Gimenez, 

Walkyria Montemor, Vera Menezes, 

Jose Carlos Paes de Almeida Filho, 

Rogerio Tilio, Christine Nicolaides, 

Pedro Garcez, Margarete Schlatter, 

Camila de Bianchi. 

Relatório da Reunião Ténica 

DCEI/SEB/MEC 



 

23 e 24/08/2012 Reunião da Encontro da Rede Nacional 

de Formação Continuada de Professores 

de Línguas Estrangeiras/Adicionais – 

Etapa Inglês 

 

Reunião ampliada com representantes 

das universidades federais 

 

Anotações de Telma Gimenez. 

Como uma das ações ficou 

estabelecido que seria 

realizado um Seminário 

Nacional em data a ser 

definida. Foram elaboradas 

várias versões da programação, 

com data final estabelecida 

para 12 a 14 de novembro, 

incluindo Inglês e Espanhol. 

Após sucessivos adiamentos, o 

Seminário não aconteceu. 

05/09/2012 Reunião com os Coordenadores do 

Ensino Médio, organizado por Jaqueline 

Moll. 

Slides de Telma Gimenez - O 

ensino de línguas 

estrangeiras/adicionais e a 

criação da Rede Nacional de 

Formação Continuada de 

Professores – Etapa Inglês  

Setembro/2012 Elaborado documento de orientação 

para submissão de propostas de 

formação continuada 

 

Segue-se uma intensa troca de 

mensagens para esclarecimentos sobre 

questões legais e procedimentos 

burocráticos para submissão das 

propostas. 

Orientações para elaboração de 

projetos estaduais de formação 

continuada de professores de 

inglês como língua 

estrangeira/adicional 

 

 

Novembro 2012 Criado grupo no wiggio (MEC-Ingles) 

para interação entre os 58 participantes. 

Poucas universidades federais 

conseguiram submeter e realizar os 

projetos de formação continuada 

conforme orientações recebidas do 

MEC (apenas 2 haviam conseguido 

implementar totalmente os processos 

formativos; 3 haviam implantado 

parcialmente e as demais não tinham 

conseguido realizá-los). 

 

02/04/2013 Reunião técnica no MEC -  transferida 

para 16/04/2013. Não pude participar 

desta reunião. Ela foi ampliada para 

 



outros participantes que não tinham 

integrado as discussões anteriores. 

29 e 30/08/2013 Reunião Técnica no MEC – transferida 

para 3 e 4/10//2013, posteriormente 

suspensa. Não foi dada continuidade às 

ações. 

 

19/11/2013 Presidente da ALAB envia email a um 

pequeno grupo de professores, relatando 

reunião com profa. Denise Abreu e 

Lima, que pedia contribuições para 

proposta de política pública para o 

ensino de língua inglesa no ensino 

superior público brasileiro. 

Elaborada tabela para SESU 

(Documentos SESU) 

Janeiro/2014 Enviada carta a Profa. Jaqueline Moll, 

cobrando encaminhamentos da Rede de 

Formação de Professores 

Texto da carta para Jaqueline 

Moll encaminhada pela ALAB 

01/02/2014 Presidente da ALAB envia email a um 

pequeno grupo informando resposta da 

Profa. Sandra Garcia, Coordenadora 

Geral do Ensino Médio, em resposta à 

carta de Jaqueline Moll 

Segundo a profa. “o MEC está 

passando por muitas mudanças 

e não adiantaria conversarmos 

antes  que tudo se 

regularizasse. A Jaqueline 

retornou para a UFRGS e ainda 

não há indicação de quem será  

a nova diretora ou diretor, eu 

também só ficarei mais uns 

dois meses, já pedi para 

sair.Com a mudança do 

Ministro, mesmo sendo o 

Paim, acreditamos que teremos 

mais alterações na SEB, 

portanto não podemos iniciar 

nenhuma discussão no 

momento”. 

03/02/2014 Ministro Henrique Paim assume o 

Ministério. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM 

APONTAMENTOS DAS REFLEXÕES DO GRUPO GELIT (Grupo de 

Estudos em Letramentos, Interação e Trabalho) - UFPB 

 

ASPECTOS GERAIS 

1. PERTINÊNCIA DE SE ESTABELECER UMA BASE NACIONAL 
COMUM (VANTAGENS/DESVANTAGENS)  

Vantagens: 

 Apresenta uma boa inserção da questão dos letramentos 

 Constitui um currículo porque hoje os livros didáticos delineiam as 

práticas e os currículos nas escolas 

 Insere positivamente a modalidade oral no ensino de língua 

estrangeira (porém, não está claro como dar seqüencialidade nos 

demais anos do Ensino Fundamental, por exemplo, se toda a 

base está sendo implantada ao mesmo tempo?) 

 Apresenta, em relação a documentos anteriores, uma ampliação 

do conceito de prática de linguagem  

 

Desvantagens: 

 

 Não explicita as motivações para a elaboração de uma base 

comum (carece de uma contextualização), tampouco os 

documentos com os quais dialoga. De que forma o documento 

converge/ se aproxima da legislação vigente, pensando 

interdiscursivamente?  

Sugestão: Talvez uma seção inicial contextualizando essas 

aproximações e os alinhamentos a documentos anteriores. 

 Ao mesmo tempo em que a base define o mínimo e o que deve 

ser ensinado e aprendido, apresenta uma limitação pelo olhar que 

pretende estender por todo o Brasil. Por mais que seja um norte, 



acaba uniformizando um trabalho que tem possibilidades 

diferentes.  

 Ausência do professor como protagonista das ações que são 

apresentadas (recomendadas) no texto – versão ainda 

monológica 

 Proposta que dialoga com as melhores escolas (mais 

estruturadas e com professores com um outro tipo de formação). 

O que dizer das/ às escolas de periferia ou de áreas mais 

remotas no Brasil? 

 Documento político-ideológico, mas poderia ser mais didático 

 Há muita teoria, mas não há referências às concepções teóricas 

(caráter teórico não referenciado). 

 Não há qualquer referência à Educação de Jovens e Adultos nem 

tampouco objetivos voltados para a diversidade (de gênero, física, 

religiosa, cultural, de etnia, física etc) e para situações críticas 

que algumas escolas vivenciam. 

 O documento não reflete o PNE – e a Lei Brasileira de Inclusão 

(referência à adaptação das ações propostas a pessoas com 

deficiência inexiste no documento) 

2. ESTATUTO DO DOCUMENTO PARA SEEDS/GESTÃO NAS 
ESCOLAS/PRÁTICAS ESCOLARES 

 Questões que não estão claras ainda no documento: 

 Qual o papel do professor frente ao documento (aceitação? 

Resistência?) > Implicações: necessidade de se pensar uma 

política linguística na formação dos professores 

 Como as secretarias vão encaminhar discussões e a 

formação dos professores? 

4.   ADEQUAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES/DIMENSÕES  
CONTEMPLADAS/EXCLUÍDAS 

 Os temas da Ética, Direitos Humanos e Cidadania poderiam ser 

transversais no documento 



 Repensar a forma como a proposta de letramento aparece sempre 

vinculada à tecnologia. 

5.   ADEQUAÇÃO DO MODO DE ORGANIZAR CONHECIMENTO 
(ÁREAS DO CONHECIMENTO/EIXOS/TEMAS INTEGRADORES) – 
CONSEQUÊNCIAS DO ROMPIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO 
DISCIPLINAR. 

 Não estão claros os critérios utilizados na organização dos eixos, 

tampouco que os justifiquem (será que pertencem à mesma 

dimensão?) 

 Não está clara a maneira de como a proposta pode ser viabilizada 

(nesse sentido, não avança em relação a documentos anteriores) 

 Ética também é considerada tema  

 Os conceitos de alfabetização e letramento aparecem sempre 

como posicionamentos dicotômicos  

 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE LINGUAGENS 

1.   CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM E DE LÍNGUA COMPATÍVEL COM 
FORMAÇÃO RECEBIDA NA LICENCIATURA? 

 É preciso rever o alinhamento da concepção no próprio documento. 

3. PROPOSTA DE PROGRESSÃO: REAL E IDEAL 

 A contra-argumentação só aparece no 3º ano do Ensino Médio – muito 

tarde para o aluno aprender (ou essa contra argumentação está implícita 

ao longo do texto? – importante deixar claro) 

Sugestão: por que não trazer de maneira espiralar? (Isso vale para 

outros gêneros).   

5.   ENSINO MÉDIO: OBJETIVOS GERAIS – EXEQUÍVEIS? 

 Os objetivos precisam ser revistos em termos de textualização. Estão 

amplos ou gerais demais. Não dá para construir um caminho de 

operacionalização a partir de como estão concebidos e textualizados. 

6.   OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (ANO A ANO) – COERÊNCIA COM 
PRINCÍPIOS E OBJETIVOS GERAIS  



 “Esfera reinvincatória” no texto. O que significa? 

 Domínio de gêneros acadêmicos – tem relação com o direcionamento 

para a continuação dos estudos e preparação para o ensino superior?  

7.   OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM – O QUE MUDA/PERMANECE/PODE 
SER ALCANÇADO? 

 A noção do texto como protagonista já é recorrente, mas no documento 

mudou no sentido de que a análise linguística é transversal   

 Necessário articular o tema integrador, com os gêneros, as práticas e a 

análise linguística. 

 Há um avanço terminológico, principalmente no que se refere ao termo 

“prática”. As dimensões também podem ser entendidas como um 

avanço. 

8.   O QUE PODEMOS SUGERIR? 

  
 Revisar – página 68 – HQs como textos literários (???) 

 “criar poemas de gêneros variáveis” – incompreensível (P 69) 

 p. 31 e 32 – recursos expressivos e comunicativos (não é redundante?) 

 p. 34 – fala? Que noção de fala? “Apropriar-se da fala”? Talvez a noção 

adequada seja oralidade (verificar a terminologia) 

 Não fica explícito que não precisa mais ensinar gramática? 

 Falta uma proposta de transposição, de como essas práticas 

efetivamente se articulam aos objetivos e conteúdos das diferentes 

fases da Educação Básica de maneira espiralada 

 Por que não padronizar para “línguas adicionais”? 

 Alinhamento terminológico – parece que diferentes pessoas escreveram 

diferentes partes do texto 

 Objetivo da página 34 – o texto está equivocado (precisa de revisão) 

 



ANEXO 5 
Relatório final do V Seminário dos Programas de Pós-Graduação em Letras 
e Linguística Políticas e Agendas no Campo de Estudos da Linguagem, 
ÁREA LINGUÍSTICA APLICADA, realizado em 22 e 23/06/2015, no Instituto de 
Estudos da Linguagem/Unicamp 
O Seminário foi organizado em quatro mesas-redondas formadas por docentes 
e pesquisadores de instituições de várias regiões do Brasil, representando os 
estudos que vem sendo desenvolvidos na área de LA. 
Este relatório apresenta as contribuições já feitas pela LA e as propostas 
que 
podem ser implementadas, a partir do que foi discutido nas mesas-redondas, 
com os seguintes temas: 
1. Linguística Aplicada: contribuições para os estudos da linguagem 
2. Linguagem, identidade e interculturalidade 
3. Linguagem, mídias e tecnologias 
4. Linguagem e educação linguística 
A partir do exposto, segue um relato sumário das questões centrais abordadas. 
I. CONTRIBUIÇÕES DA ÁREA DE LINGUÍSTICA APLICADA PARA 
OS ESTUDOS DA LINGUAGEM 
Contribuições para a formação do professor e/ou do pesquisador e 
possíveis impactos desse campo para a sociedade 
A LA tem-se constituído como campo interdisciplinar e também transdisciplinar 
nas últimas décadas e tem investido esforços para problematizar, de forma 
crítica, questões relativas a diversos núcleos temáticos. Embora o 
ensinoaprendizagem 
de línguas seja ainda o interesse da maioria dos estudos, tendo 
em vista ser este seu espectro de atuação original nas décadas de 1960, os 
interesses temáticos da área têm abrangido um escopo cada vez maior. Nesse 
sentido, como tem sido evidenciado de maneira mais proeminente na 
atualidade, 
os objetos da LA são múltiplos, o que leva a área a se valer de contribuições 
teóricas variadas e a assumir caminhos metodológicos específicos que 
permitam 
aos linguistas aplicados melhor responder a suas indagações de pesquisa. 
Considerando a multiplicidade dos objetos de investigação, dos percursos 
metodológicos e dos campos de saber que têm contribuído com as reflexões 
teóricas e com as ações práticas da LA, a heterogeneidade constitutiva desse 
campo vem à tona como qualidade distintiva. Ainda assim, no entanto, é 
possível 
destacar aspectos que identificam os estudos realizados nessa área, quais 
sejam: o compromisso político com agendas investigativas que sejam 
relevantes 
social e culturalmente; a abordagem reflexiva dos fenômenos, ultrapassando a 
sua mera descrição; o tratamento de questões não normalizadas do ponto de 
vista de sua (in)visibilidade para os campos científico, social e político. 
Do ponto de vista da formação do professor, a LA tem contribuído ao longo de 
várias décadas, para ressignificar os usos da linguagem no âmbito do ensino, o 
que implica rever as concepções linguísticas para além de paradigmas 
sistêmicos ou estruturais. Assim, compreendendo a linguagem na perspectiva 



dos usos situados, a LA amplia a percepção de professores acerca do seu 
papel 
de agente (trans)formador e de como o ensino de língua(gem) pode se 
organizar, 
seja com foco nas formas de interação em sala de aula; nas relações entre os 
diversos tipos de saberes para a construção dos discursos, dos gêneros, do 
conhecimento ou da aprendizagem, sejam aqueles saberes docentes, 
discentes, 
acadêmicos ou da experiência; na concepção, elaboração, uso e avaliação de 
materiais didáticos, impressos e digitais, na reflexão sobre políticas 
educacionais 
e curriculares, entre outras várias possibilidades. Além disso, o olhar plural 
acerca da linguagem, dos sujeitos e das culturas envolvidas nos processos 
escolares, junto à sensibilidade para perceber influências contextuais nas 
formas 
de interação pela/com a linguagem podem contribuir para que o professor se 
constitua como sujeito crítico, capaz de avaliar criticamente sua própria prática 
pedagógica, seu percurso formativo e seu papel educativo, com impactos 
importantes sobre o fazer pedagógico, a organização dos espaços escolares e 
a aprendizagem dos estudantes. 
A LA tem ainda um papel importante na formação de pesquisadores que 
desenhem seus objetos de investigação e os percursos da pesquisa a partir de 
uma reflexão sobre práticas sociais, teorizada com base em uma diversa gama 
de referenciais, oriundos de variados campos, tais como a filosofia, a história, a 
sociologia, a psicologia, a educação, os estudos culturais, a teoria queer, entre 
outros. 
Dada a consistência e amplitude das pesquisas empreendidas na LA, já é 
possível identificar subáreas de interesse, tais como: ensino-aprendizagem de 
línguas, práticas identitárias, formação do professor, políticas linguísticas, 
linguagens e tecnologias, estudos da tradução, entre outras. Tais subáreas têm 
ganhado corpo nos programas de pós-graduação do país, como revelam os 
dados acerca das áreas de concentração, das linhas de pesquisa ou das teses 
e dissertações produzidas no escopo da LA. 
O impacto social das pesquisas em LA pode ser relacionado a uma 
multiplicidade 
de temas emergentes, que se voltam a movimentos sociais que reivindicam 
maior visibilidade e escuta de certos sujeitos/grupos socialmente excluídos. 
Contribuições dos estudos em linguagem, mídias e tecnologias 
Pode-se dizer que as atividades de pesquisa e ensino situadas na interface 
entre 
linguagem, tecnologias e mídias, no âmbito da Linguística Aplicada brasileira, 
começam na década de 1990 com o interesse gerado nas comunidades pela 
introdução de computadores nas universidades e escolas. Com o avanço das 
iniciativas de ensino mediado por computador e internet, constata-se na área 
uma ampliação de pesquisas centradas na elaboração e implementação de 
materiais didáticos digitais para uso online e offline. Mais recentemente, 
pesquisas têm optado por refletir sobre uma vasta gama de atividades e 
práticas 
discursivas digitais (ou letramentos digitais), na esteira das diversas formas de 
apropriação tecnológica do computador pela sociedade como um todo. 



Observa-se, nos últimos cinco anos, um grande crescimento quantitativo das 
pesquisas aí situáveis, que pode ser atribuído à grande ampliação do acesso 
da 
população às tecnologias digitais da informação e comunicação (doravante 
TDIC). Ao mesmo tempo, verifica-se uma expansão e diversificação dos 
objetos 
e temas pesquisados, e trazidos à formação de pesquisadores e professores 
de 
línguas, derivada, justamente, do fato que as TDIC registram, e tornam 
disponíveis, toda uma gama de novos modos de interação e produção de 
conhecimento por diversos nichos sociais, sobretudo aqueles excluídos pelas 
condições anteriores de mediação tecnológica dos discursos. 
As principais contribuições feitas por essa linha de investigação e formação 
acompanham, em grande medida, as reflexões mais gerais feitas pela LA, 
centradas no ensino-aprendizagem de línguas e também contribuições mais 
gerais sobre usos situados de linguagens em contextos diversos, assim como o 
uso de recursos oferecidos pela sociedade em rede para ampliar a participação 
cultural e política dos grupos socialmente fragilizados. Mais recentemente, 
notase 
o interesse, justamente, por formas de uso das TDIC que dificultam ou 
superam a delimitação rígida do contexto nos eventos discursivos, tanto os de 
natureza educacional quanto de natureza quotidiana, bem como o impacto das 
tecnologias móveis, tais como smartphones, em práticas sociais mais amplas. 
No que tange especificamente à educação linguística, nota-se que os estudos 
centrados no ensino de Línguas Maternas têm historicamente privilegiado o 
uso 
das TDIC no contexto presencial, enquanto os vinculados ao ensino de Línguas 
Estrangeiras demonstram maior interesse por usos das TDIC no ensino 
nãopresencial. 
Tal tendência pode ser explicada pelo fato de que as referidas 
tecnologias constituem, por um lado, a principal infraestrutura dos processos 
correntes de internacionalização das economias e culturas nacionais no mundo 
capitalista, e, por outro, o ambiente primário da maior parte das práticas 
comunicativas do jovem brasileiro. Em ambos os casos, há também 
contribuições voltadas para o desenvolvimento de estratégias e critérios de 
reflexão e leitura crítica das TDIC, tanto no que tange aos conteúdos (avaliar 
informações que circulam por variadas formas textuais digitais, por exemplo) 
quanto às formas técnicas de mediação (compreender e combater mecanismos 
de controle do indivíduo, por ferramentas técnicas que medeiam a interação 
entre usuários e textos digitais, por exemplo). 
Destacam-se ainda, nas atividades de pesquisa e ensino vinculadas ao 
ensinoaprendizagem 
de línguas, as voltadas à formação de professores, tanto inicial 
como continuada. As pesquisas voltadas para esse fim têm focalizado não 
apenas os usos e/ou crenças sobre usos das TDIC e as diferentes nuances da 
relação entre formação, ferramentas e atuação dos tutores humanos em 
contextos de formação online, como também o uso individual das tecnologias 
digitais pelo professor para seu próprio aprendizado e/ou desenvolvimento 
profissional. Há uma grande ênfase, também, em novas formas de ensino e 
aprendizagem de línguas centradas em atividades norteadas por orientações 



teórico-metodológicas mais recentes, como ensino baseado em problemas 
(PBL), que demandam envolvimento do aluno em práticas de aprendizagem 
que 
instiguem tanto reflexões coletivas e colaborativas, quanto estudo 
independente 
e auto-monitorado, hoje possíveis dado o vasto acervo de materiais que pode 
ser acessado na Internet. 
Nas atividades de pesquisa e formação não vinculadas ao ensino-
aprendizagem 
de línguas, destaca-se o foco nos impactos qualitativos, observados nas 
formas 
e práticas discursivas, das mudanças técnicas/quantitativas trazidas pelas 
TDIC, 
e as oportunidades que há, em tese, nessas mudanças, para a sustentação de 
relações sociais mais igualitárias em contextos onde impera o conflito e a 
exclusão social, algo que a expressão "inclusão digital" já pretendeu significar. 
Tais pesquisas, embora não focalizem diretamente questões didáticas e 
metodológicas voltadas para o ensino, encontram lugar importante na formação 
de professores por intermédio da seguinte pergunta: Como estamos 
contribuindo 
para formar professores e professores engajados com a realidade e com o 
compromisso da construção de uma sociedade mais justa? 
Contribuições dos estudos em educação linguística 
Os estudos desenvolvidos pela LA em sua relação com a educação, nos quase 
40 anos de produção dessa temática no país, já produziram um impacto que 
permitem conferir à LA a natureza de uma área de estudos da linguagem e 
não mais de uma disciplina dos estudos linguísticos. 
As temáticas iniciais de pesquisa de ensino e aprendizagem de língua materna, 
língua estrangeira e educação bilíngue foram ampliadas de modo que, em 
2015, 
no Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, a relação entre Linguagem e 
Educação foi contemplada em cerca de 13 temáticas: 
� Autonomia na Aprendizagem de Línguas 
� Crenças em Ensino e Aprendizagem de Línguas 
� Ensino de Línguas para Fins Específicos 
� Ensino e Aprendizagem de Língua Materna 
� Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras 
� Ensino e Aprendizagem de Línguas Adicionais 
� Formação de Professores 
� Linguagem em Contexto de Necessidades Especiais 
� Letramentos 
� Línguas Minoritárias 
� Material Didático 
� Multilinguismo e Multiculturalismo 
� Multimodalidade no Texto e no Discurso 
Considerando especificamente as contribuições voltadas para o ensino de 
português como língua materna, tomando como referência as pesquisas que a 
LA tem realizado, bem como aquilo que pode ser uma atuação político-social 
da 
LA, pode-se pensar em três proposições: 



a) estudos que buscam a construção de inteligibilidades para problemas 
sociais nos quais a linguagem tem um papel central e estudos das práticas 
de linguagem na esfera escolar e em outras esferas sociais; 
b) pesquisas que objetivam a construção de alternativas situadas de 
“solução” para os problemas sociais nos quais os usos da linguagem 
desempenham papel central, no caso, na escola, no ensino e 
aprendizagem das práticas de linguagem; e 
c) conhecimentos produzidos na área e que precisam ser articulados em 
diálogos com a sociedade. 
Considerando a educação linguística no aprendizado de línguas 
estrangeiras/adicionais e seus desafios na LA, os estudos sobre as/das 
‘línguas 
dos outros’ – numa referência às línguas estrangeiras/adicionais e à língua 
portuguesa como língua estrangeira – apresentam maiores contribuições na 
medida em que neles sobressaem-se questões que dizem respeito às relações 
com esses ‘outros’. Nestas, evidenciam-se conceitos até então pouco 
enfatizados, como heterogeneidade, hibridismo, pluralismo, diversidade, 
superdiversidade, diferença, colonialidade, discutidos por linguistas aplicados 
como Pennycook (1994, 1997, 2004, 2010, 2013), Canagarajah (1999, 2002, 
2006, 2013), Makoni (1998, 2003, 2006), Rajagopalan (2003, 2004, 2006, 
2012), 
Kumaravadivelu (2003, 2012, 2014), Blommaert (2008, 2010, 2013), entre 
outros, autores que se identificam com uma visão crítica e social da LA. 
II. PROPOSTAS DA ÁREA DE LINGUÍSTICA APLICADA 
Em termos de avaliação do professor, sugerem-se a manutenção, 
aperfeiçoamento e ampliação dos seguintes critérios para medir a qualidade e 
produtividade dos trabalhos do pesquisador em Linguística e Letras, usando 
critérios quantitativos e qualitativos, alguns já adotados pelos órgãos de 
fomento 
à pesquisa, incluindo: 
� publicação de artigos em periódicos, livros, capítulos e e-books; 
� publicação de trabalhos acadêmicos e aplicados; 
� métricas adequadas à área de Linguística e Letras (tomando em 
consideração a imaterialidade da construção do conhecimento); 
� impacto não apenas científico, mas também social dos trabalhos; 
� formação de recursos humanos em pesquisa; 
� coordenação de projetos; 
� questão científica e acadêmica. 
Além disso, aponta-se a necessidade de uma avaliação das metodologias de 
pesquisa da área, com foco nas temáticas mais frequentes, ressaltando-se a 
importância política dos estudos que se voltam às minorias e comunidades 
“periféricas”. Outros pontos de destaque no processo avaliativo incluem o 
impacto social que os trabalhos de pesquisa têm sobre a estruturação da 
sociedade, educação, etc. Ressalte-se, nessa direção, a geração de discursos 
que podem gerar mudanças. Mostra-se igualmente relevante, organizar 
agendas 
de pesquisa para as diferentes áreas, respeitando-se a diversidade de 
temáticas. 
No que diz respeito ao uso das novas tecnologias, destacam-se, como 
caminhos 



futuros, desenvolvimentos que, ao mesmo tempo, requerem e justificam a 
tradição de pesquisa em LA, que privilegia o estudo dos objetos em sua 
complexidade e por isso opta por traçar percursos inter e transdisciplinares de 
investigação. 
Entre tais objetivos podemos citar, do ponto de vista epistemológico, a 
necessidade de, por exemplo, formularem-se e testarem-se teorias de 
ciberaprendizagem, 
evitando-se o uso e desenvolvimento não reflexivo de 
ferramentas para ensino-aprendizagem online, muitas vezes produzidas por 
profissionais de áreas técnicas que possuem pouco ou nenhum conhecimento 
da complexidade envolvida no processo de aprendizagem de línguas. É 
também 
necessário compreender, em maior profundidade, os limites e possibilidades 
das 
teorias tradicionais sobre produção do sentido, num momento em que a 
comunicação se constrói através de uma hibridização de recursos semióticos. 
Indo além, nas questões técnicas, chama-se a atenção para situações em que 
algoritmos e agentes cibernéticos relativamente autônomos tornam-se 
participantes das interações entre usuários no quotidiano (por exemplo, o modo 
como corretores ortográficos e outros agentes induzem modos de 
falar/escrever 
que limitam a criatividade dos falantes, ou desviam o valor performativo dos 
enunciados, criando um padrão nem sempre evidente para usuários da 
Internet). 
Do ponto de vista político, é preciso focalizar de modo objetivo e teoricamente 
informado as relações entre políticas educacionais e o uso de tecnologias 
digitais 
no ensino-aprendizagem de línguas. Cita-se, como exemplo, a necessidade de 
formular uma política de uso de telefones celulares nas escolas que seja 
metodologicamente vantajosa e institucionalmente menos impeditiva da 
inovação didática. No mesmo sentido, faz-se necessário um engajamento mais 
produtivo dos pesquisadores e gestores no equacionamento da relação entre o 
político e o metodológico, sobretudo no que tange gestão da inter e 
transdisciplinaridade em relação aos sistemas de avaliação de pesquisadores. 
Foi enfaticamente ressaltado a premência de levar-se em consideração, na 
avaliação, o impacto social dos resultados obtidos na área. A 
interdisciplinaridade, que já faz parte dos modos como historicamente 
construímos as bases teóricas usadas na LA, é mais necessária do que nunca, 
porém é obstaculizada por diversos fatores, a saber: a verticalização da 
academia, que tira espaço dos pesquisadores iniciantes ao financiar 
prioritariamente pesquisadores que já possuem projetos financiados, levando-
se 
em consideração que pesquisadores mais antigos têm um currículo que em 
geral 
favorece a aprovação de seus projetos e que o financiamento de projetos 
encontra-se diretamente atrelado à existência ou não de verbas e não 
necessariamente à qualidade acadêmica dos projetos submetidos. 
Problematizou-se também, no evento, a padronização da avaliação, que 
desconsidera as especificidades que existem entre as formas de construção de 
conhecimento em diferentes campos. Apontaram-se, ainda, alguns efeitos 



retroativos dos critérios de avaliações (Qualis), na medida em que 
desestimulam 
a publicação em revistas com qualificações mais baixas, ao mesmo tempo em 
que geram um acúmulo de artigos aprovados em revistas em níveis mais altos, 
fazendo com que textos sejam publicados com anos de defasagem. A 
consideração de avaliações diferenciadas de acordo com a área de atuação do 
pesquisador também pode ser um fator que desestimule publicações 
interdisciplinares. 
Por fim, ressalte-se a importância de que os currículos de Letras contemplem 
disciplinas voltadas para a formação tecnológica do professor, não no sentido 
de 
apenas torná-lo um usuário competente de soluções tecnológicas criadas à sua 
revelia, mas no sentido de capacitá-lo a apropriar-se criticamente dos artefatos, 
das mentalidades, e da ambiência que vêm enredadas nas TDIC. 



 

ANEXO 6 

ATA DOS ENCONTROS DO GT FORMAÇÃO DE EDUCADORES NA LINGUÍSTICA 

APLICADA DURANTE O XXXI ENANPOLL 

 

Nos dias 30 de junho e 01 de julho de 2016, o Grupo de Trabalho em Formação de Educadores 

na Linguística Aplicada reuniu-se na Universidade Estadual de Campinas, SP, por ocasião do 

XXXI Encontro Nacional da ANPOLL, com a presença dos seguintes membros: Dilma Maria 

de Mello (UFU), Paula Tatianne Carrera Szundy (UFRJ) e Walkyria Magno e Silva (UFPA). A 

Profa. Cleide Inês Wittke (UFPEL) participou das reuniões como convidada. As professoras 

Carla Lynn Reichmann (UFPb), Inês Kayon Miller (PUC-Rio) e Rosane Rocha Pessoa (UFG) 

enviaram suas apresentações e justificaram a impossibilidade de estarem presentes por falta de 

recursos financeiros em suas instituições para custear suas viagens. A Profa. Fabíola Sartin 

(UFG) justificou sua ausência por motivo pessoal.  No dia 30 de junho, a Profa. Paula Szundy, 

substituta da Profa. Telma Nunes Gimenez na Coordenação do GT, abriu os trabalhos às 

quatorze horas e quinze minutos na sala CL02 do Instituto de Estudos da Linguagem. A reunião 

começou com a apresentação e discussão dos projetos de pesquisa das quatro professoras 

presentes, que ocorreu na seguinte ordem: Mudança de abordagem no ensino da escrita na 

formação do futuro professor de língua (Cleide Inês Wittke, UFPEL), Pesquisa sobre o processo 

inclusivo em contextos educacionais da escola e da universidade: a experiência de ensino e 

aprendizagem na perspectiva de uma docente e um discente com baixa visão (Dilma Maria de 

Melo, UFU), Narrando a si e aos outros: ideologias em relação ao inglês, ensino de inglês e 

letramentos construídas em autobiografias de aprendizagem por professores em formação inicial 

(Paula Tatianne Carréra Szundy, UFRJ) e Aprendizagem de línguas adicionais em centros de 

auto acesso em universidades (Walkyria Magno e Silva, UFPA). Concluída a apresentação e 

discussão dos trabalhos, as quatro professoras presentes passaram a debater questões pertinentes 

ao funcionamento do GT. Em face da exígua presença de membros do Grupo no XXXI 

ENANPOLL, as professoras não julgaram adequado haver eleição da nova coordenação  e 

tampouco decidir sobre a temática dos estudos para o próximo biênio. Propuseram então a 

convocação de uma reunião a ser realizada no dia 26 de outubro por ocasião do VI Congresso 

Latino-Americano de Formação de Professores de Línguas, a ter lugar na Universidade Estadual 

de Londrina, no período de 25 a 27 de outubro do corrente ano, para o qual já está confirmada a 

presença de vários membros do GT. Dada a falta de quórum nos últimos Encontros da 

ANPOLL, as professoras presentes nas reunião sugerem que, além da eleição da nova diretoria e 

definição do tema para o próximo biênio, discussões acerca de estratégias para fomentar uma 

participação mais efetiva dos membros do GT nos eventos da ANPOLL sejam também 



incluídas nessa pauta. Após as quatro apresentações e discussão, as presentes decidiram que a 

reunião no dia 01 de julho começaria às nove horas e a Profa. Paula Szundy encerrou esse 

primeiro encontro às dezessete horas. No dia 01 de julho, a Profa. Paula Szundy iniciou a 

reunião às nove horas na sala 14 do bloco 2 do Instituto de Economia. Durante esse encontro, os 

projetos de pesquisa enviados por membros  não presentes foram apresentados na seguinte 

ordem: Práticas de letramento e construção na formação inicial: impactos do estágio (Carla 

Lynn Reichmann, UFPB/CNPq), Qualidade de vida na sala de aula: vozes de alunos e 

professores (Inés Kayon de Miller, PUC-Rio), Linguística Aplicada Crítica: estudos sobre 

ensino e formação de professoras/es de língua estrangeira (Rosane Rocha Pessoa, UFG). 

Finalizadas as apresentações, as quatro professoras presentes redigiram esta ata dos dois 

encontros, que será encaminhada para a coordenadora e demais membros do GT.   

 

2016 

 

29 DE JUNHO – Quarta-feira 

»  08:00-09:30 – Credenciamento 

»  09:30-11:00 – Palestra I: Suman Gupta (Open University) 

»  11:00-13:00 – Mesa Redonda I: Representantes da Capes 

Confirmados: Dermeval da Hora (UFPB) e Márcia Marques de Morais (PUC-Minas) 

»  13:00-15:00 – Almoço 

»  15:00-17:30 – Encontros dos GTs/Mesa Redonda II 

Confirmados: João Pedro Cachopo (Universidade Nova de Lisboa), Inês 

Signorini (UNICAMP) e José Borges Neto (UFPR) 

»  17:30 – Entrega do Prêmio Anpoll de teses 

»  18:00 – Coffee break 

»  19:00 – Lançamento de livros 

http://anpoll.org.br/eventos/enanpoll2016/
http://www.open.ac.uk/people/sg2226
http://www.cchla.ufpb.br/proling/index.php/component/content/article/16-corpo-docente/69-dermeval-da-hora
http://www.pucminas.br/pos/letras/index-link.php?arquivo=docente&pagina=4179&id=274&PHPSESSID=43f0eae702106eecdc0951a7ed9b37cb
http://cesem.fcsh.unl.pt/investigacao/investigadores/investigadores-integrados/joao-pedro-cachopo
http://lattes.cnpq.br/2440593751176448
http://lattes.cnpq.br/2440593751176448
http://people.ufpr.br/~borges/


30 DE JUNHO – Quinta-feira 

» 08:00-10:30 – Encontros dos GTs/ Mesa Redonda III: representantes do CNPq. 

Confirmados: Maria Lucia De Barros Camargo (UFSC) e Bethania Mariani (UFF) 

» 10:30-11:00 – Coffee break 

» 11:00-12:30 – Palestra II: Maria Esther Maciel (UFMG) 

» 12:30-14:00 – Almoço 

» 14:00-16:00 – GT FORMAÇÃO DE EDUCADORES NA LINGUÍSTICA 

APLICADA  

» 16:00-16:30 – Coffee break 

» 16:30-18:30 – Reunião dos coordenadores de GT/Reunião dos coordenadores de PPG 

» 18:30-19:30 – Reunião do conselho da ANPOLL 

01 DE JULHO – SEXTA-FEIRA 

»  08:00-11:00 –  GT FORMAÇÃO DE EDUCADORES NA LINGUÍSTICA 

APLICADA 

»  09:00-11:00 – Palestra III: François Specq (École Normale Supérieure de Lyon) 

»  11:00 – Assembleia 

 

GT FORMAÇÃO DE EDUCADORES NA LINGUÍSTICA APLICADA 

 

 

PRÁTICAS DE LETRAMENTO E CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA NA 

FORMAÇÃO INICIAL: IMPACTOS DO ESTÁGIO  

Carla L. Reichmann, UFPB/CNPq 

 

http://lattes.cnpq.br/7854330137879524
http://www.letras.uff.br/gcl/docente/bethania-sampaio-correa-mariani
http://150.164.100.248/esthermaciel/
http://www.ens-lyon.fr/annuaire/m-specq-francois-23473.kjsp


Este trabalho tem como objetivo geral discutir práticas de letramento e formação inicial, 

em especial, construção identitária socioprofissional no âmbito do estágio 

supervisionado, levando em conta a importância vital da escrita situada em contextos 

formativos. Alicerçado nos Estudos de Letramento (KLEIMAN e MATENCIO, 2005; 

KLEIMAN 2006, 2007, no prelo), no ISD (BRONCKART 2006, 2008; BRONCKART 

e MACHADO, 2009) e nas Ciências do Trabalho (CLOT, 1999[2007], 2012), será 

apresentado um recorte inicial do projeto de pesquisa em andamento “Letras e 

Letramentos”, focalizando escrita situada, identidade e trabalho docente no estágio. 

Adotando uma abordagem qualitativa, e por meio da análise dos mecanismos de 

responsabilização enunciativa – tais como marcas de pessoa, verbos da esfera do dizer, 

pensar, gostar – neste estudo de caso serão discutidas as vozes enunciativas em trechos 

extraídos de relatos fotobiográficos, relatos pós-observação e relatórios de estágio 

produzidos por cinco estagiários em uma licenciatura em Letras-Língua inglesa em uma 

universidade pública no nordeste. Os resultados apontam para a relevância da 

ressignificação de vivências escolares e de reposicionamentos no entrelugar 

socioprofissional constituído pelo estágio, uma esfera marcada por conflitos e dilemas. 

Por fim, ao problematizar a escrita situada e o trabalho docente nesta esfera, sinaliza-se 

a importância do estágio como prática de letramento acadêmico- profissional. 

 

MUDANÇA DE ABORDAGEM NO ENSINO DA ESCRITA NA FORMAÇÃO 

DO FUTURO PROFESSOR DE LÍNGUA 

Cleide Inês Wittke (Universidade Federal de Pelotas) 

Resumo: Os professores universitários e também os docentes do ensino básico vêm 

tomando consciência da necessidade de abordar e de trabalhar a língua sob uma 

perspectiva de interação verbal, enquanto ação social, uma vez que o objetivo dessa 

prática é aperfeiçoar a capacidade comunicativa/interativa do aluno (SIGNORINI  e 

CAVALCATI, 1998; KLEIMAN, 2006, 2008; MOITA LOPES, 2006; ANTUNES, 

2006; SIGNORINI, 2006). Tal perspectiva teórica demanda que o ensino de língua 

materna, em especial o processo de escrita, com ênfase na reescrita (GONÇALVES e 

BAZARIM, 2009), abandone o foco em exercícios de metalinguagem e passe a adotar o 

texto como objeto de estudo (MARCUSCHI, 2008; ANTUNES, 2009; CHIAPPINI, 

2011). Sob essa ótica, o texto assume papel fundamental na produção textual, sendo 

tanto o ponto de partida quanto o de chegada no ensino de língua (GERALDI, 2006). 

No caso específico da produção escrita, o professor formador tem o compromisso de 

preparar o licenciando de modo que se torne um profissional que seja capaz de ler e 

apontar melhorias no texto de seu aluno, seja via planilha, por bilhetes ou através de 

outras técnicas que possam dar conta dessa atividade (KOCH  e ELIAS, 2010, 2016; 

DOLZ, GAGNON, DECÂNDIO, 2010; RUIZ, 2013). Nesse contexto, o presente artigo 

tem como objetivo refletir sobre o ensino da prática da escrita sob uma perspectiva de 

interação e de ação social na formação do docente, buscando apontar caminhos que 

possam aperfeiçoar a qualidade do processo de formação desse profissional e, 

consequentemente, melhorar a qualidade do ensino de língua no nível básico 

(MATENCIO, 1994; D´ESPOSITO e OLIVEIRA, 2013; WITTKE, 2015). Além do 



embasamento teórico, nosso estudo fundamenta-se na experiência vivenciada na 

disciplina de Produção da leitura e da escritura I, ministrada pela autora deste artigo em 

uma universidade federal do sul do Brasil. 

 

PESQUISA SOBRE O PROCESSO INCLUSIVO EM CONTEXTOS 

EDUCACIONAIS DA ESCOLA E DA UNIVERSIDADE: A EXPERIÊNCIA DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DE UMA DOCENTE E UM 

DISCENTE COM BAIXA VISÃO 

 

Dilma Mello (Universidade Federal de Uberlândia) 

 

 

Os documentos oficiais, desde a LDB/1996, passando pelas Orientações Curriculares do 

Estado de Minas Gerais e a BNCC (Base Nacional Comum Curricular - Ainda em 

elaboração), entre outros documentos, apontam a necessidade de mudanças sociais e 

educacionais que possam criar condições para a acessibilidade das pessoas com 

necessidades especiais. Em nossa sociedade, os debates sobre o respeito as diferenças 

também se faz presente em vários contextos. No entanto, ao atentarmos para as 

propostas de pesquisas apresentadas e divulgadas em vários eventos significativos de 

nossa área, por exemplo, ainda podemos perceber o número não tão expressivo de 

pesquisas voltadas para o tema da inclusão ou da acessibilidade. Quando realizados, os 

estudos, em geral, privilegiam a perspectiva daqueles que se baseiam em uma pensada 

normatividade e/ou homogeneidade social para com essa visão se encarregarem de 

“incluir” aqueles com necessidades especiais. Pensando em virar o angulo e olhar para 

outras possíveis instâncias, esta apresentação tem como objetivo expor e discutir alguns 

dos resultados de meus estudos realizada a partir do projeto atual de pesquisa intitulado 

Educação de professores, Tecnologias e Inclusão de Alunos com Baixa Visão, no qual a 

perspectiva de pessoas com necessidades diferentes são consideradas como foco central 

nas experiências vividas e analisadas. Considerando o caminho teórico-metodológico da 

pesquisa narrativa, os estudos realizados têm como participantes de pesquisa uma 

professora universitária e um aluno do ensino médio, ambos com baixa visão, da cidade 

de Uberlândia. O acompanhamento relacional das experiências vividas pelos dois 

participantes tem sido realizado desde 2012. Com base no processo de composição de 

sentido vivido até o momento é possível perceber a via de mäo única ainda imposta 

arrogantemente, como discute Lugones, e que acentua a distância entre o possível e o 

realizado nas práticas educativas e sociais nos dois contextos estudados. Por outro lado, 

é possível “ver” caminhos de possibilidades quando escola, docentes, alunos e a família 

negociam, e às vezes os dois últimos tentam subverter as práticas institucional e da sala 

de aula. 

 

  

 

A LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL E A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES: ANÁLISES DE ELEMENTOS DE AVALIATIVIDADE 

(APPRAISAL) EM CONTEXTOS PRESENCIAIS E DIGITAIS 

Fabíola Sartin Dutra Parreira Almeida (Pmel/UFG-RC) 



Dentro do arcabouço teórico da Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday (1994), 

Halliday e Matthiessen (2004), o sistema de Avaliatividade (Appraisal System) Martin e 

Rose (2003/2007) e Martin e White (2005) contempla os significados interpessoais 

utilizados pelos falantes/escritores para negociar emoções, julgamentos e avaliações, 

sob três domínios interacionais, ou subsistemas: Atitude, Engajamento e Graduação. A 

expressão de atitude, que será explorada neste trabalho, não é apenas um comentário 

sobre o mundo e sim uma postura interpessoal do falante/escritor cujo objetivo é obter 

uma resposta de solidariedade do seu interlocutor (Martin, 2000). A partir dessa 

concepção teórica, esta comunicação tem como objetivo apresentar estudos 

desenvolvidos pelo GEPLAEL – Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Goiás – Regional 

Catalão que abarcam a formação do professor de línguas estrangeiras com o foco na 

análise linguística dos textos produzidos em contextos presenciais e digitais. Mais 

ainda, almeja, também, apresentar análises dos elementos léxico-gramaticais avaliativos 

em blogs informativos de professores de Língua Inglesa e Língua Portuguesa, a fim de 

relacioná-los com questões de ensino de línguas presentes nos blogs. O Blog pode ser 

considerado por muitos uma ferramenta interativa com peculiaridades técnicas 

consideradas pedagógicas, dada a sua capacidade para facilitar o letramento digital. 

Tomando o registro escrito dos blogs como objeto de análise, centralizado nas escolhas 

de atitude como realizações semânticas de falantes/escritores e seus interlocutores 

destacam-se as perguntas: (a) O que é avaliado nos blogs de professores de línguas? (b) 

Que aspectos são considerados nas avaliações? e (c) Quais são as respostas de 

solidariedade de seus interlocutores? A análise teve como ponto de partida a 

organização e categorização dos dados/exemplos extraídos do corpus, contemplando as 

realizações linguísticas de ‘atitude’, do tipo ‘afeto’, ‘julgamento’ e ‘apreciação’. Os 

dados revelaram que os participantes, em sua maioria, realizaram atitude positiva em 

relação ao ensino de línguas e à inserção da tecnologia na sala de aula, mesmo diante da 

falta de políticas de formação docente com foco na prática tecnológica.  

 

QUALIDADE DE VIDA NA SALA DE AULA: VOZES DE ALUNOS E 

PROFESSORES 

Inés Kayon de Miller, PUC-Rio 

 

Inserida no contexto do meu projeto de pesquisa ‘Prática Exploratória: um espaço 

discursivo de alunos e professores refletindo sobre a vida em sala de aula’, busco, aqui, 

entender as questões norteadoras “Por que continuar a pesquisar o discurso em 

contextos pedagógicos?” e “Como pesquisar o discurso em contextos pedagógicos de 

forma ética e inclusiva?” A partir do paradigma investigativo da Prática Exploratória 

(ALLWRIGHT, 2003, 2006; MILLER et al, 2008; MILLER, 2010, dentre outros), ouço 

as vozes de alguns alunos e professores para justificar a necessidade urgente de 

trabalharmos para entender o sofrimento humano na escola, em sala de aula e fora dela. 

Diversos entendimentos surgem a partir do diálogo com essas vozes, que nos trazem 

ecos fortes de medo, apreensão, tristeza e frustração, a respeito do que professores e 

alunos vivenciam no cotidiano escolar. Alinhada à pesquisa em Linguística Aplicada 

contemporânea, indisciplinar e promissora (MOITA LOPES, 2006; ALLWRIGHT, 

2006) e ao trabalho de formação inicial e continuada de professores críticos e éticos 

(MILLER, 2013), me aproprio de construtos teóricos de outras áreas do saber (tais 



como a Psicologia, a Sociologia e a Educação) que possam nos ajudar a aprofundar a 

constatação de que, quando convidados a refletir sobre suas vidas em sala de aula, 

alunos e professores priorizam a discussão da ‘qualidade’ de suas vidas em sala de aula, 

marcando a centralidade desse aspecto para a ‘qualidade’ do trabalho realizado (GIEVE 

& MILLER, 2006). 

 

NARRANDO A SI E AOS OUTROS: IDEOLOGIAS EM RELAÇÃO AO INGLÊS, 

ENSINO DE INGLÊS E LETRAMENTOS CONSTRUÍDAS EM AUTOBIOGRAFIAS 

DE APRENDIZAGEM POR PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL 

 

PAULA TATIANNE CARRÉRA SZUNDY 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 

A presente apresentação busca aportes na análise dialógica do discurso desenhada pelo Círculo 

de Bakhtin, na noção de ideologias linguísticas e na visão transgressiva de Linguística Aplicada 

para interpretar como alunos de Letras, habilitação em português e inglês, de uma universidade 

pública do Rio de Janeiro, Brasil, se posicionam em relação ao inglês, ao ensino de inglês e aos 

letramentos em narrativas autobiográficas escritas voltadas para a reflexão sobre experiências de 

aprendizagem e/ou de ensino de língua inglesa. As autobiografias foram escritas por alunos no 

início de sua formação como futuros professores de Inglês e Português em um curso de escrita 

acadêmica em língua inglesa. Partindo do pressuposto de que tudo quanto identificamos como 

nossos pensamentos, crenças e “verdades” é construído no nível interpessoal antes de se tornar 

propriamente “nosso” (Voloshinov 1929 [1986]) e alinhando-me à uma visão ideológica dos 

letramentos (Street 1984, 1995 [2014], 2009), analiso as ideologias sobre línguas e letramentos 

levando em consideração tanto o micro-contexto em que as autobiografias foram produzidas e 

os níveis macro sociais que influenciaram como o “eu” e o(s) “outros” são posicionados em 

narrativas. A apresentação será organizada em três etapas. Primeiramente, apresento os 

pressupostos que informam os caminhos interpretativos privilegiados na análise das 

autobiografias de aprendizagem; a seguir, faço uma breve contextualização das autobiografias 

em relação às práticas de letramento em que se inscrevem para então apresentar a análise das 

narrativas. Por fim, concluo com uma reflexão sobre os potenciais que autobiografias de 

aprendizagem podem trazer para desencadear a (meta)reflexividade na formação de professores.  

LINGUÍSTICA APLICADA CRÍTICA: ESTUDOS SOBRE ENSINO E 

FORMAÇÃO DE PROFESSORAS/ES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Rosane Rocha Pessoa - UFG 



 

Com este projeto, que se encontra em seu quarto ano, objetivo dar continuidade aos 

estudos sobre ensino e formação de professoras/es de língua estrangeira que tenho 

realizado desde 2005 na área da Linguística Aplicada Crítica. Trata-se de uma pesquisa-

ação de segunda ordem, já que os estudos de primeira ordem de minhas/meus 

orientandas/os de graduação, mestrado e doutorado serão objetos de análise. Este estudo 

insere-se no campo da pesquisa qualitativa, entendida como geradora de conhecimento 

pragmaticamente útil. São três os objetivos a cumprir: a) analisar processos de formação 

crítica de professores/as de línguas estrangeiras em contextos micro e macro, b) 

examinar processos de ensino crítico de língua estrangeira em contextos micro e macro 

e c) confrontar os resultados de estudos sobre ensino e formação de professoras/es de 

língua estrangeira, que se inserem na perspectiva crítica, de modo a compreender suas 

possibilidades e seus desafios em contextos diversos. O material empírico consiste nos 

seguintes documentos: trabalhos de final de curso, dissertações e teses das/os 

meus/minhas alunas/os. Por meio de meus estudos, que têm sido publicados em 

periódicos e livros da área, busco compreender e sistematizar os processos, as 

possibilidades e os desafios do ensino e da formação de professoras/es de língua 

estrangeira na perspectiva crítica, com o intuito de melhor informar essas duas áreas da 

Linguística Aplicada Crítica. 

 

 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ADICIONAIS EM CENTROS DE AUTO 

ACESSO EM UNIVERSIDADES 

Walkyria Magno e Silva (UFPA) 

Centros de auto acesso (CAAs) na aprendizagem de línguas adicionais são espaços nos 

quais os aprendentes podem desenvolver estudos autônomos (GARDNER; MILLER, 

1999; HOLEC, 2000; BENSON, 2001; MAGNO E SILVA, 2008). Seu papel na 

formação dos futuros professores de línguas é importante na medida em que os CAAs 

podem complementar o trabalho de desenvolvimento das competências linguageiras 

realizado nas salas de aula. Eles também estimulam a aprendizagem autônoma, o que 

poderá levar os professores a buscarem oportunidades de educação continuada no 

futuro. O presente estudo visa investigar como os centros de auto acesso funcionam nas 

universidades brasileiras e de que forma promovem a aprendizagem de línguas 

adicionais, fomentando ou não a autonomia dos aprendentes. Para tal estão sendo 

mapeados e descritos esses espaços físicos, os materiais e os procedimentos utilizados. 

Uma metodologia descritiva qualitativa está sendo desenvolvida em três ciclos 

consecutivos. No primeiro ciclo, já realizado, foram enviados questionários online 

preenchidos pelos coordenadores dos CAAs das instituições que os tem e que 

responderam ao chamado dos pesquisadores. Esses dados indicam que pouco interesse é 

investido em CAAs, pois o volume de respostas ficou muito aquém do esperado. Os 

resultados preliminares mostram uma prevalência dos CAAs serem entendidos como 

espécies de bibliotecas. No segundo ciclo, ora em desenvolvimento, está sendo feito um 

mapeamento dos CAAs na aprendizagem de línguas adicionais em universidades 

brasileiras de diferentes regiões do país com uma descrição de como eles funcionam e 

que tipo de resultados alcançam. Ao longo do último ciclo, serão compiladas as 



melhores práticas conduzidas nesses centros, verificando se elas abraçam uma 

abordagem humanística com a implementação de aconselhamento em aprendizagem de 

línguas (KELLY, 1996; STICKLER, 2001; MYNARD, 2012).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


