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HISTÓRICO 

O CEFIEL (Centro de Formação Continuada de Professores de Educação Básica do 
IEL) nasceu do atendimento a um edital do MEC (Ministério da Educação/Secretaria de 
Educação Básica). A proposta submetida por um grupo de docentes do IEL concorreu com 
outras propostas do país em diversas áreas, incluindo alfabetização e linguagem. Há hoje 05 
centros nessa área, sendo o CEFIEL o único que está sediado fora de uma faculdade de 
educação. Projeto aprovado, foi firmado o Convênio UEC/IEL/MEC No 023/2004, Proc. 21-P- 
20193/2004 para implantação do centro de pesquisa e desenvolvimento da educação na 
Unicamp/IEL, integrante da REDE SEB/MEC Nacional de Formação Continuada de 
Professores da Educação Básica.  

O CEFIEL foi criado em 2004, no mesmo ano em que o IEL assumiu de modo mais 
integral a licenciatura em Letras. Ambas iniciativas revelam formas de o IEL acolher e dar 
relevo institucional a uma de suas vocações acadêmicas, já amplamente manifestada na 
produção intelectual de vários de seus docentes: a formação de professores. Com o CEFIEL 
materializou-se a idéia de formação continuada, e a necessidade de a universidade brasileira 
contemporânea - particularmente a pública - pluralizar as formas de tornar parcelas mais 
amplas da sociedade beneficiárias da excelência de seu ensino, pesquisa, e extensão. 

A criação do Centro representou uma oportunidade para integrar os trabalhos de 
pesquisa e extensão de diversos grupos e de pesquisadores dentro do IEL. Para atender à 
demanda do Edital MEC de cursos em EAD, o CEFIEL foi constituído como uma equipe 
interdisciplinar que desde seu início atuou com parcerias dentro e fora da UNICAMP. Na 
Unicamp, salienta-se a parceria com o Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED) que 
é responsável pelo desenvolvimento do ambiente virtual TelEduc através do qual nossos 
cursos semipresenciais são oferecidos. Destaca-se ainda o trabalho continuado que vimos 
desenvolvendo com docentes do Instituto de Artes e do CEPRE1, ambos da UNICAMP. Fora da 
Unicamp, nossos parceiros são de instituições públicas de ensino superior: UFAL, UFBA, 
UNEB, UCS e INES-RJ (Instituto Nacional de Surdos/RJ).  

Em 2005, o CEFIEL foi convidado a participar da Ação Emergencial do Programa Pró-
Letramento que visa à Formação Continuada dos professores do segmento das séries iniciais 
do Ensino Fundamental. Essa participação é realizada através de parceria com a Profa Ana 
Lúcia Guedes da Faculdade de Educação, egressa do PPGLA/IEL.  

O convênio inicial durou três anos (2004 a 2007). Foi prorrogado duas vezes e seu final 
está agora previsto para novembro de 2009. Para dar continuidade ao projeto iniciado e 
consolidar a pesquisa, apresentamos esta proposta. 
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1 Centro de Estudo e Pesquisa em Reabilitação. 
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CARACTERIZAÇÃO E  JUSTIFICATIVA 

O CEFIEL, em sua origem, agrega 12 docentes/pesquisadores dos três departamentos 
do IEL, 05 de outras unidades da UNICAMP e 07 de outras instituições superiores que, desde 
sua implantação em 2004, têm atuado em atividades científicas e acadêmicas em áreas 
relacionadas à formação de professores. O Centro se configura, portanto, como um espaço de 
encontro e interação entre esses pesquisadores/docentes dos três departamentos do IEL com 
parcerias internas e externas à UNICAMP. O trabalho no CEFIEL, que abrange desde a 
formação na licenciatura até a formação continuada de professores com foco na Educação 
Básica (educação infantil, ensino fundamental e médio), está organizado em seis áreas 
temáticas, algumas com subáreas: (1) Linguagem na Educação Infantil, (2) Linguagem nos 
Anos Iniciais (2.1 Letramento e 2.2 Leitura e Literatura), (3) Língua Portuguesa (3.1 Escrita e 
Reescrita, 3.2 Diversidade, Linguagem e Ensino no Brasil, 3.3 Relação Cérebro e Linguagem, 
3.4 Sociolingüística, 3.5 Literatura e Ensino), (4) Línguas Estrangeiras, (5) Ensino na 
Diversidade (5.1 Formação do Professor Indígena, 5.2 Surdez e Escolarização, 5.3 
Afrodescendentes e Ensino, 5.4 Educação de Jovens e Adultos) e (6) Letramento Digital.  

A instalação do CEFIEL2, hoje com experiência reconhecida em cursos semipresenciais 
com apoio do ambiente virtual TelEduc, representa para sua equipe uma oportunidade 
continuada de trato direto com professores da rede pública de ensino, encarando desafios em 
relação ao ensino a distância (em nosso caso sempre semipresencial), elaborando material de 
apoio para a formação continuada de professores nos cursos propostos e ministrados o que 
incluiu a experimentação com uma linguagem midiática que pudesse traduzir e divulgar a 
linguagem científica dos resultados de pesquisa da equipe CEFIEL, a experimentação com a 
produção de material digital, e, principalmente, a experiência de trabalho em equipe entre 
docentes do IEL e docentes/profissionais de outras instituições e entre docentes, pós-
graduandos e alunos de graduação. Em relação aos alunos de graduação, docentes-
pesquisadores do Centro atuam no Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura do IEL, 
desde seu início, com vistas ao desenvolvimento de material didático3 pelos alunos. O CEFIEL 
apresenta-se, portanto, como uma oportunidade de dar maior visibilidade, no IEL, a 
características já existentes e/ou potenciais do seu corpo docente e de pesquisadores, talvez 
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2 Desde sua implantação, no total, o Centro ministrou 40 cursos e certificou 14.500 (número aproximado 
porque alguns cursos ainda estão em andamento) professores-cursistas (da rede pública), 550 (número aproximado, 
alguns cursos ainda em andamento) tutores (professores formadores da rede pública) e 46 monitores (alunos de 
pós-graduação do IEL e egressos dos PPGs/IEL). O mapa de atuação do CEFIEL mostra que nossos cursistas vem 
de aproximadamente 119 municípios de 16 estados brasileiros, a saber, Acre, Alagoas,Amazonas, Bahia, Distrito 
Federal, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná,, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo. 

3 Esse material didático é organizado em unidades que compõem fascículos para serem testados durante o 
último ano de estágio na Faculdade de Educação. No calendário do Estágio Supervisionado, há espaço, no final do 
período  letivo, para apresentação oral dos fascículos desenvolvidos à comunidade do IEL e convidados da 
Faculdade de Educação. 
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jamais explicitadas anteriormente, principalmente no que se refere à relação entre os estudos 
da linguagem, a formação de professores e o uso da tecnologia. 

Nesses quase cinco anos de duração do Convênio, a equipe do CEFIEL trabalhou de 
forma integrada e intensiva no desenvolvimento de materiais para utilização nos cursos de 
formação de professores ministrados nesses quatro anos de duração do Convênio. Foram 17 
fascículos da coleção Linguagem e Letramento em Foco e 08 fascículos na série Trocando em 
Miúdos, parte da mesma coleção. Todos esses fascículos, antes de sua publicação, foram 
testados em cursos ministrados pela equipe do CEFIEL, com apoio didático de alunos e 
também de ex-alunos de pós-graduação do IEL. O trabalho realizado no CEFIEL foi 
sistematicamente sintetizado em relatórios anuais enviados ao MEC e os cursos, em sua 
grande parte, foram compilados do ambiente TelEduc. O Centro tem, portanto, um banco de 
dados com potencial para pesquisa presente e futura no IEL. 

Dado o considerável volume de dados de que dispomos, tanto sobre formação 
continuada de professores e educação à distância, quanto sobre os tópicos/conteúdos teóricos 
tratados no diálogo com professores em formação, vemos como importante - do ponto de vista 
dos estudos da linguagem - organizá-los e analisá-los com vistas ao desenvolvimento e/ou 
refinamento de novos estudos teórico-práticos. Essa iniciativa já está sendo concretizada por 
meio de: (a) teses de doutorado - dois cursos foram elaborados especialmente para o 
desenvolvimento de pesquisa visando tese de doutorado no PPGLA: uma sobre formação de 
professores em serviço para contextos de diversidade (Santos, M., em andamento, sob 
orientação de T.M. Maher) e outra sobre formação de formadores de professores em contexto 
multilíngüe e pluricultural em Moçambique (Patel, S., sob orientação de M.C. Cavalcanti). As 
duas teses estão em andamento, uma com o trabalho de campo concluído e a outra com o 
trabalho de campo em fase final; (b) dissertação de mestrado concluída em 2009 (Vianna, 
C.A.D sob orientação de A. B. Kleiman); (c) trabalho de iniciação científica PIBIC (Maia, R. sob 
orientação de F. Freire); (e) de textos publicados (Freire, F., Cavalcanti, M. C., Kleiman, A. e 
Possenti, S., 20074; (f) de apresentações em congressos (Freire, F. 20085, 20096 e Silva e I.R. 
Hildebrand, H.R., 2009). 
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4 Freire, F., Cavalcanti, M. C., Kleiman, A. e Possenti, S. Leitura e escrita via internet: Formação de professores nas 
áreas de alfabetização e linguagem. Trabalhos em Lingüística Aplicada, v. 46, p. 93-111, 2007.

5 Freire, F. Linguagem, tecnologia, conhecimento e suas relações no contexto de formação continuada de 
professores Forum Conhecimento & Tecnologia da Informação  na mesa redonda intitulada Tecnologias de 
Linguagem e Conhecimento: modos de dizer, de fazer, de divulgar. Unicamp,abril de 2008. 

6 Freire, F. Tecnologia e formação de professores – metodologias em movimento. Apresentação no 2º Colóquio 
Brasil/Espanha. Agosto de 2009. 
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Objetivos  

• Refletir sobre questões do ensino de língua e literatura no ensino fundamental e 
médio, analisando criticamente e propondo alternativas para os materiais 
didáticos em circulação. 

• Discutir a formação de docentes de língua e literatura no ensino fundamental e 
médio e propor alternativas. 

• Consolidar o trabalho de pesquisa já existente no Centro com vistas à 
promoção de projetos de pesquisa conjuntos, aproveitando as parcerias já 
existentes e os projetos de pesquisa individuais ou em equipe que estejam em 
andamento.  

• Desenvolver projetos de pesquisa coletivos que reúnam pesquisadores e 
pesquisadores em formação sobre questões relacionadas aos estudos da 
linguagem em interação com o uso de tecnologia na formação (continuada) de 
professores da educação básica e do ensino fundamental.  

• Encorajar o uso do Banco de Dados do CEFIEL para o desenvolvimento de 
pesquisa por graduandos e pós-graduandos do IEL. 

• Ampliar o Banco de Dados do CEFIEL com registros provenientes de:  

-novos projetos de pesquisa relacionados a cursos eventuais a serem 
ministrados sob demanda externa ou interna com apoio de pós-graduandos do 
IEL, assim fortalecendo o intercâmbio com a Pós-Graduação. 

-novos materiais didáticos produzidos pelos alunos do Estágio Supervisionado 
(Licenciatura), dando continuidade ao/consolidando o intercâmbio do Centro 
com a Graduação do IEL. 

• Oferecer cursos eventuais sob demanda interna (proposta por pesquisadores 
do Centro) ou externa7, em consonância com a política de extensão do IEL ou 
através de outros mecanismos  

• Alimentar o site (www.iel.unicamp.br/cefiel) do Centro de forma continuada para 
dar visibilidade aos estudos desenvolvidos e em desenvolvimento e tornar 
disponíveis os textos e outros materiais produzidos. 
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7 O CEFIEL atende essa demanda por meio de convênios com órgãos públicos, com a iniciativa privada e com o 
terceiro setor. O Centro montou uma estrutura para cursos presenciais e semipresenciais com apoio de ambiente 
virtual. 
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• Realizar seminários e oficinas tanto presenciais quanto através do Fórum do 
CEFIEL no site AlfaLetras. 

• Promover intercâmbio com outros grupos de pesquisa dentro e fora do país. 

• Divulgar o resultado das pesquisas desenvolvidas para professores da Rede, 
principalmente para aqueles que são egressos dos cursos ministrados pelo 
Centro. 

Atividades Planejadas 

• Seminários (presenciais ou virtuais) que sirvam de palco de debates para 
discussão das pesquisas (de pesquisadores, pós-graduandos e graduandos) em 
desenvolvimento no Centro. 

• Oficinas presenciais ou através do Fórum do AlfaLetras. 

• Cursos eventuais na área de formação continuada, foco potencial de novos 
projetos de pesquisa. 

• Publicações. 

• Apresentações anuais do material didático desenvolvido por alunos do Estágio 
Supervisionado, resultado do intercâmbio do Centro com a Graduação do IEL. 

Proposta de trabalho do Centro 

Na grande temática da Análise e Produção em/para Formação Continuada de 

Professores na área de linguagem e letramento,  as quatro linhas de pesquisa do 
Centro estão assim definidas e subdivididas: 

I. Linguagem (fala/escrita) e letramento 

II. Leitura e Literatura 

III. Linguagem e uso de tecnologias 

IV. Ensino na diversidade 

I. Linguagem (fala e escrita) e letramento 

• Análise da participação do IEL em programas educacionais (Tânia Alkmin 
e Sírio Possenti) 

• Linguagem e currículo (Zelma Bosco) 

• O normal e o patológico na linguagem (Maria Irma Coudry) 

• Letramento, formação de professores e constituição docente (Ana Lucia 
Guedes Pinto) 
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• Formação do alfabetizador, divulgação científica (Cosme Batista dos 
Santos) 

II. Leitura e literatura 

• Análise e produção de material didático (Orna Messer  e Márcia Abreu) 

• Literatura infantil, biblioteca escolar e censura  (Márcia Razzini) 

III. Linguagem e uso de tecnologias 

a. Ferramentas computacionais e linguagem (Fernanda Freire) 

b. Arquiteturas pedagógicas diferenciadas (Heloísa Vieira da Rocha) 

c. Produção de material didático para ambientes digitais e interação surdo-   
ouvinte, surdo-surdo ( Hermes Renato Hildebrand e Ivani Rodrigues 
Silva) 

IV. Ensino na diversidade 

• Diferenças na “diversidade” e formação de professores (Marilda C. 
Cavalcanti) 

• Políticas linguísticas, políticas de identidade no contexto indígena 
(Terezinha Maher) 

• Formação de professores indígenas (América L. César) 

• Identidades e formação de mulheres negras professoras (Nazaré M. Lima) 

• Representações sobre materiais de ensino para surdos (Ivani Rodrigues 
Silva) 

RESUMOS DOS PROJETOS DE PESQUISA APRESENTADOS DE ACORDO COM AS 
LINHAS DE PESQUISA:

I. Linguagem (fala e escrita) e letramento 

1.1 Título: Aspectos históricos das intervenções de docentes do IEL  em projetos de 
ensino de português 

Pesquisadores:  

Tânia Maria Alkmim/DL  

Sírio Possenti/DL 
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Resumo: 

Desde meados da década de 1970, os estudos de lingüística, relativamente recentes no 
país, começaram a exercer influência nos projetos educacionais, primeiro em alguns estados, 
e, mais tarde, mesmo em nível nacional (os PCNs são a mais clara evidência). 

Mas foi em S. Paulo que diversos tipos de proposta tentavam alterar os rumos do 
ensino de língua materna, que vinha dos projetos ditos “comunicacionais”. A ênfase derivava 
dos estudos de variação, o que se explica principalmente pelo acesso à escola de uma 
população até então excluída, e cuja marca mais evidente eram características dialetais que, 
pode-se dizer, em termos mais ou menos leigos, eram suficientemente distintas das que 
caracterizavam a clientela típica da escola até então, mais próximas da dita norma culta.  

Os primeiros documentos são uma série de textos, os Subsídios educacionais, já da 
década de 70. Em seguida, com a chegada ao governo de Franco Montoro, e, com ele, da 
oposição à ditadura, um conjunto de demandas de educadores começaram a ser explicitadas e 
a tornar-se, aos poucos, políticas do estado. Seguiram-se o projeto Ipê e um conjunto de 
cursos e assessorias à CENP. Essa série de documentos foi em grande parte produzida ou 
influenciada por docentes do IEL. 

Os objetivos deste projeto são: a) fazer um levantamento dos documentos produzidos 
por professores do IEL como “guias” ou subsídios para professores, nos diversos âmbitos e em 
diversos estados; b) produzir uma análise que explicite os “discursos” que caracterizaram 
essas intervenções, nomeadamente dos pontos de vista da questão da variação linguística, das 
relações entre fala e escrita e dos “implícitos” (ou mesmo teses explícitas, que eram mais 
raras) que sustentavam os projetos; c) verificar em que medida alguns dos exames nacionais 
mais relevantes foram e ainda são influenciados por aqueles princípios. 

1.2  Título: Relações Institucionalmente determinadas: História e Ideologia 

Pesquisadora: Carmen Zink Bolognini/DLA  

Objetivos: 

Tendo como base a perspectiva teórica da Análise de Discurso de linha francesa, o grupo se 
propõe a investigar questões relativas à linguagem em contextos institucionais.  

Justificativa: 

Em se tratando do quadro teórico da Análise de Discurso de linha francesa, há dois conceitos 
fundamentais, interligados entre si, que merecem destaque. O primeiro diz respeito à linguagem, e o 
segundo diz respeito ao sujeito. 

A linguagem é considerada não-transparente, ou seja, os sentidos não estão presentes nela. 
Isso significa dizer que as palavras, ou qualquer outro objeto simbólico, não têm um sentido só, 
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independente. O sentido dos objetos simbólicos sempre está relacionado às condições de sua produção. 
Condições históricas. Condições ideológicas. 

Entretanto, a linguagem não existe por si só. É necessário que um sujeito a coloque em 
movimento (E. Guimarães, 1995). Sendo assim, a relação entre sujeito e linguagem é de 
interdependência. Por um lado, o sujeito só existe como tal por ter sido interpelado pela linguagem: ele é 
constituído por ela. Por outro lado, a linguagem também não existe em um ambiente sem sujeitos que a 
coloquem em movimento.  

Se consideramos que a linguagem é histórica e ideológica, trabalhamos com a noção de sujeito 
histórico-ideológico também. Isso significa que, como a linguagem não tem sentido em si, os significados 
atribuídos aos objetos simbólicos são determinados histórico-ideologicamente. Entretanto, como o afirma 
E. Orlandi (1998), para o sujeito linguageiro não-analista, a ideologia cria o efeito de evidência dos 
sentidos: é ela que determina a direção dos efeitos de sentido dos objetos simbólicos. Portanto, o sujeito 
tem a ilusão do sentido presente na linguagem: ele considera que um objeto simbólico tem sentido único, 
evidente. Esse é o efeito do Esquecimento n. 2, tal qual denominado por Pêcheux (1969). 

Considerando esse Esquecimento n. 2, e considerando a opacidade dos objetos simbólicos, 
trabalhamos com o conceito de produção de efeitos de sentido a partir de gestos de interpretação feitos 
pelo sujeito (cf. E. Orlandi, 1999). Ou seja, os sentidos dos objetos simbólicos são efeitos de Gestos de 
Interpretação. É nesse contexto que E. Orlandi afirma que, frente a qualquer objeto simbólico, o sujeito é 
instado a produzir efeitos de sentido: não há a possibilidade de não fazê-lo. Uma vez que o sujeito é 
constituído pelo discurso, os efeitos de sentido que produz são determinados por sua formação 
discursiva.8

Temos, assim, uma concepção discursiva de sujeito. O sujeito é definido a partir de sua relação 
com o discurso. O que o determina são as formas e estruturas da linguagem que o constituíram como 
sujeito. Ou seja, o que o determina é a sua formação discursiva. Conforme discutido anteriormente, 
sendo a linguagem histórica e ideológica, a posição discursiva do sujeito é definida pela história e pela 
ideologia que o constituíram. E é essa posição discursiva que vai determinar os gestos de interpretação 
e os efeitos de sentido que todo sujeito produz ao se deparar com um objeto simbólico. 

Entretanto, apesar de os objetos simbólicos não terem um sentido único, seu sentido também 
não é aleatório. M. Pêcheux (1981) discute essa questão, considerando a divisão social do trabalho de 
leitura (interpretação). Para o autor, em um determinado ambiente sócio-cultural, há sujeitos que têm o 
poder de definir a direção dos efeitos de sentido dos objetos simbólicos, e há aqueles que seguem os 
efeitos de sentido propostos por quem está no poder. É nesse jogo entre produzir efeitos de sentido, e 
sustentar esses efeitos de sentido, que ocorre a estabilização da ideologia.  

Sabemos que Althusser em seu trabalho sobre os Aparelhos Ideológicos do Estado, ou seja, as 
Instituições, não tinha como foco a linguagem, e nem o discurso. Se levarmos em consideração, tal qual 
o colocam Pêcheux e Orlandi, a questão da não transparência da linguagem associada à sua 
incompletude, estaremos abrindo a possibilidade de observar deslocamentos ocorrendo nas posições-
sujeito nas relações de contato institucionais. Isso porque, a linguagem, por ser incompleta, por ser 
polissêmica, oferece a possibilidade de outros efeitos de sentido surgirem. É essa possibilidade que 
coloca as instituições, os sujeitos em movimento: da mesma forma que efeitos de sentido são 
estabilizados, outros podem surgir.  

O trabalho com os discursos em instituições permite, assim, proceder à investigação em duas 
direções:  
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a) uma referente à maneira pela qual os efeitos de sentido são estabilizados. Isso implica 
reconhecer o processo de divisão social do trabalho de interpretação; 

b) a outra referente à maneira pela qual ocorre a resistência a essa divisão social do trabalho de 
interpretação. 

É nesse contexto que está a proposta desse grupo de trabalho: situar suas investigações em 
instituições da sociedade a partir do escopo teórico da Análise de Discurso de linha francesa. Dessa 
forma, o foco das pesquisas está na linguagem, sendo considerada aqui, principalmente, a sua 
materialidade histórico-ideológica. Focalizaremos as instituições  Escola, Mídia, procurando verificar a 
maneira pela qual o discurso, nesses contextos, constitui sujeitos comprometidos com uma história e 
com uma ideologia. 

1.3 Título: O normal e o patológico na relação fala, leitura e escrita 

Pesquisadora: Profa. Dra. Maria Irma Coudry/DL 

Resumo: 

No Brasil tem sido cada vez mais freqüente o diagnóstico de patologia atribuído a 
crianças em idade escolar: o que se diferencia do que é considerado padrão é anormal ou 
patológico. Se a criança não aprendeu a ler/escrever até a primeira série é porque tem dislexia, 
se não entende quando lê os enunciados dos exercícios de matemática tem distúrbio de 

aprendizagem, se não entende o que o professor explica e levanta o tempo todo da carteira 
tem déficit de atenção e hiperatividade.      

Foi para intervir nessa realidade inquietante – o suposto percentual de crianças com 
dislexia é de 25% - que o Centro de Convivência de Linguagens - CCazinho - foi criado na 
UNICAMP em 2004. O CCazinho funciona no Instituto de Estudos da Linguagem e acolhe 
crianças a quem foi atribuído um desses diagnósticos que, se deixados sem intervenção, 
passam a funcionar como uma barreira para o aprendizado formal da escrita e a criança passa 
a corresponder a essa suposta condição. A experiência do CCazinho tem mostrado que tais 
diagnósticos não se sustentam se as crianças estiverem envolvidas e interessadas no mundo 
da fala, leitura e escrita, embora apresentem dificuldades de várias ordens para ler e escrever.  

O Projeto Integrado em Neurolingüística (CNPq: 301726/2006-0) tem se dedicado à 
despatologização de crianças normais que recebem rótulos de patologias que afetam a leitura 
e a escrita, bem como queixas escolares e familiares de que não aprendem como outras a ler e 
a escrever. Com esse mesmo propósito nosso grupo de pesquisa tem investido na formação do 
professor, junto ao MEC e ao CEFIEL, a partir de conteúdos que ajudam o professor a 
compreender e a refletir sobre esse estado de coisas.  

Uma maneira de lidar melhor com isso é levar o professor a conhecer como 
aprendemos, o que é atenção, o papel da motivação no aprendizado, e como são cruciais para 
gerarem um ambiente de aprendizado que desperte a curiosidade e a possibilidade de articular 
conhecimentos das diferentes disciplinas. Essa motivação está ancorada no papel de mediador 
(conforme Vygotsky, 1934) que o adulto, ou um par mais experiente, tem na condução do 
processo de aquisição e uso da leitura e da escrita.  

Assim sendo, pretendemos investir na formação de professores para lidar com essa 
realidade de modo que ele atue como mediador da criança, na zona de desenvolvimento 
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proximal (conforme Vygotsky, 1934), o que possibilita que ela tome consciência sobre o próprio 
processo. Nesse contexto, ele faz par com a criança, assumindo nessa relação o lugar do 
adulto mais experiente, o que faz com que ela desenvolva a auto-regulação e compreenda as 
hipóteses e as soluções que formula ao longo do processo. Esse ambiente de aprendizagem 
tem efeitos no desenvolvimento das funções psíquicas superiores (linguagem, memória, 
atenção, raciocínio intelectual, percepção, práxis/gestualidade), interferindo nos processos de 
maturação que já se fizeram e nos que estão ainda em formação, sendo a relação fala, leitura e 
escrita – ancoradas no sentido - fundamental para que isso ocorra. 

Destacamos para o professor que no início do processo de aquisição da leitura e da 
escrita, a criança está mais na fala do que nesses novos processos e que esta é o lugar de 
sentido para a criança, por onde ela convive e interage com o(s) outro(s) e com o mundo. Fala 
e leitura se aproximam, sendo pela fala que a leitura faz sentido; e assim fica tranqüilo escrever 
como se escreve. Fala, leitura e escrita se estruturam e se mantêm em um tripé nesse 
processo, (onde atuam concomitantemente sistemas de natureza motora, acústica e visual); e 
com seu uso freqüente se automatizam de tal forma que a criança ganha autonomia para ler 
com compreensão e escrever com sentido.  

Conhecer o funcionamento do cérebro e da linguagem, bem como sua relação, é 
fundamental para a formação do professor, o que possibilita não confundir processos normais 
com patologias e conduzir de tal forma o processo que a criança entre com tranqüilidade para o 
mundo das letras. 

1.3 Título: Práticas de letramento na formação de professores e o processo de 
constituição docente 

Pesquisadora: Ana Lúcia Guedes-Pinto (FE/UNICAMP)

Resumo: 

Tomando como referência o trabalho pedagógico que tenho desenvolvido como 
professora em cursos de formação de professores – de Pedagogia e em outras licenciaturas, 
procuro focar as contribuições dos estudos do letramento (Kleiman 2005; Street, 2007) nas 
reflexões acerca do ensino na educação superior. Tenho como um dos objetivos do estudo (em 
andamento) trazer para o debate no campo da formação inicial e continuada de professores, 
através da análise da dinâmica discursiva presente nos textos dos estudantes de graduação, o 
processo de apropriação do trabalho docente vivido pelos alunos em suas experiências de 
atuação (em estágio) junto à escola básica. Assumo como pressuposto a centralidade da 
linguagem, assumindo a perspectiva de Bakhtin, na constituição do conhecimento dos sujeitos 
imersos em processos formativos. A abordagem da História Cultural, que destaca a importância 
de se tomar os sujeitos inscritos em seu contexto histórico-cultural e social, proporciona a 
tomada de um recorte na pesquisa que se debruça sobre as práticas cotidianas vividas tanto na 
escola básica quanto na universidade. Nesta investigação busco analisar indícios do processo 
de apropriação da docência presentes nos dizeres dos estudantes que se delineiam nas 
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diversas práticas de escrita constituintes das aulas do eixo teórico-prático dos cursos de 
formação de professores.

  
1.4  Título: Fala, Leitura e Escrita na Escola: linguagem e currículo em questão 

Pesquisadora: Zelma Regina Bosco/Pós-doutoranda DL 

Resumo: 

O Projeto busca discutir os princípios e pressupostos a partir dos quais se articulam as 
práticas de linguagem que envolvem a fala, a leitura e a escrita na Educação Básica, visando 
analisar os efeitos deles na estruturação e desenvolvimento do currículo, do trabalho 
pedagógico e/ou de formação de educadores desse nível de ensino (formadores de 
professores em cursos de formação inicial ou continuada, professores em serviço, além de 
gestores em unidades educacionais e em equipes de secretarias de educação). Considera-se 
que, como práticas de linguagem, falar, ler e escrever ganham destaque nas discussões em 
torno da organização do currículo e do trabalho pedagógico com linguagem. Qual o currículo a 
ser desenvolvido com os alunos? Em que medida falar, ler e escrever permite organizá-lo? 
Como implementar e avaliar as práticas de linguagem no contexto da sala de aula? Como 
considerar a infância na organização e no desenvolvimento desse currículo e dessa avaliação? 
Adotando essas indagações como premissas básicas, neste Projeto parte-se do princípio que a 
leitura e a escrita estão na base do desenvolvimento do currículo e do trabalho pedagógico 
organizado nas escolas da Educação Básica, em todos os campos de conhecimento ligados à 
matriz curricular, de modo especial no de Língua Portuguesa.  O intuito deste Projeto é 
proporcionar uma reflexão sobre as práticas de linguagem na escola, mobilizando uma 
interlocução com educadores, pesquisadores em formação e pesquisadores, que objetive (1) o 
olhar sobre as ações escolares que envolvem a fala, a leitura e a escrita, considerando, de um 
lado, a especificidade dessas realizações de língua, e, de outro, as maneiras pelas quais se 
organizam as práticas de linguagem presentes no cotidiano da cultura letrada; e (2) a 
construção de subsídios teórico-metodológicos que contribuam com a discussão curricular na 
escola, possibilitando a estruturação de um currículo mínimo e flexível, bem como a 
organização de um trabalho pedagógico para os diferentes espaços e tempos escolares, em 
especial no segmento de Língua Portuguesa, que incluam variados textos, em práticas de 
linguagem que considerem aquelas que ocorrem no cotidiano da cultura letrada. O material a 
ser analisado neste Projeto serão os textos de projetos pedagógicos, de planos de ensino, de 
propostas pedagógicas e de práticas docentes, de materiais didáticos, de registros do 
cotidiano, de fichas de avaliação dos alunos, de avaliações e provas elaboradas pelos 
professores, de avaliações oficiais, além dos trabalhos escolares produzidos pelos alunos na 
escola e/ou por professores em formação. Essa análise convoca uma interlocução com os 
educadores envolvidos no processo de desenvolvimento do currículo na escola, e o registro 
desse diálogo também constituirá material a ser analisado. Ao Projeto interessa, em principio, 
focalizar as concepções de língua, linguagem, sujeito, erro e interação, atuando nas produções 
textual-discursivas indicadas, buscando discernir o estatuto dessas concepções em cada uma 
delas e verificar os seus efeitos na elaboração e no desenvolvimento do currículo, da avaliação 
e do trabalho pedagógico que envolve linguagem na escola. O material será colhido na própria 
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ação da pesquisa e conforme necessidades surgidas em torno da reflexão pretendida. A 
pesquisa é de natureza lingüístico-discursiva e visará à educação e ao ensino na escola. 
Partirá, inicialmente, dos argumentos elaborados no campo dos estudos sobre aquisição da 
linguagem (em especial, Bosco, 2005, 2008 e 2009; De Lemos, 1998 e 2002; Pereira de 
Castro, 1998, 2001 e 2003), os quais constituem a base teórico-metodológica adotada no 
Projeto para a análise do material disponibilizado e registrado. O arcabouço teórico que 
subsidiará as discussões, no entanto, dependerá do movimento de leitura e interpretação que o 
pesquisador do Projeto tecerá para as premissas e hipóteses elaboradas, recorrendo a leituras 
de teorias compatíveis e relevantes para a análise, a problematização das práticas com leitura 
e escrita vigentes e a revisão dos percursos teóricos e metodológicos realizados em contextos 
de escola(rização). 

1.5 Título:  A divulgação científica educacional na formação continuada  do alfabetizador 

Financiamento: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB 

Período: 2008-2010 

Pesquisador:  Cosme Batista dos Santos/UNEB-Campus III/Juazeiro, Bahia 

Resumo: 

             As revistas de divulgação cientifica da área educacional estão fazendo parte do acervo 
destinado ao professor alfabetizador da rede municipal de ensino em Juazeiro e outras cidades 
do semi-árido baiano. Apesar disso, pouco se sabe sobre o impacto dessas revistas na 
formação profissional e na melhoria da qualidade do ensino. Essa pesquisa, situada no quadro 
teórico dos estudos do letramento local (KLEIMAN, 1995, BARTON, 1998) e da pesquisa 
qualitativa e etnográfica (ERICKSON, 2001) propõe uma investigação acerca do estatuto 
semiológico da divulgação científica educacional, das revistas pedagógicas, e os efeitos desses 
gêneros na produção da leitura e da formação continuada no local de trabalho. Atualmente, o 
projeto está focalizando 05 escolas da rede municipal de Juazeiro (Ba), no entanto, há uma 
perspectiva de ampliação dessa abrangência para outros municípios e escolas que mantêm 
assinaturas de revistas para o professor alfabetizador. A partir desse estudo, serão 
evidenciadas experiências bem sucedidas de formação continuada mediadas pelas leituras das 
revistas pedagógicas, por exemplo, Pátio, Nova Escola, Ciência Hoje na Escola,, Carta Capital 

na Escola, Educação Infantil , ou seja, as principais revistas de divulgação científica 
educacional que compõem a biblioteca do alfabetizador. Os resultados desta pesquisa, sem 
duvida, deverão potencializar a formação continuada do alfabetizador no sentido de que 
incluem a divulgação cientifica como parte das leituras do/no local de trabalho e, além disso, 
permite o acesso ao conhecimento dos enunciados e das especificidades dos processos de 
semiotização dos saberes especializados, que são relevantes na realização do planejamento e 
execução de praticas de leituras na alfabetização.   

II. Leitura e Literatura 
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2.1 Título: Livros didáticos de literatura no Ensino Médio 

Pesquisadoras:  

Orna Messer Levin/DTL 

 Márcia Abreu/DTL 

Resumo: 

As pesquisadoras pretendem tomar os livros didáticos destinados ao ensino de literatura 
no Ensino Médio como foco de observação e análise. Nos últimos anos, os livros didáticos 
modificaram-se bastante do ponto de vista material (diagramação sofisticada, farta ilustração, 
papel de qualidade superior, etc), mas, em geral, continuam veiculando conteúdos tradicionais, 
abordados de maneira pouco inovadora. Em sua maioria, os livros didáticos seguem uma 
metodologia de ensino centrada na periodização de escolas literárias privilegiando o estudo de 
autores e obras. Dessa forma, cria-se um conflito entre uma forma material moderna dos livros 
e uma temática e abordagem conservadoras. 

As atividades das professoras não se limitarão à observação, mas incidirão também 
sobre a prática escolar, a partir da elaboração de novas propostas para o ensino de literatura. 
Isso se fará, por um lado, por meio da elaboração de textos teóricos a serem apresentados e 
discutidos em congressos e seminários acadêmicos. Por outro lado, as professoras pretendem 
atuar na supervisão dos estágios de licenciatura em Letras, na área de literatura. No estágio os 
alunos de graduação elaboram materiais didáticos, sob supervisão das professoras, buscando 
romper com a perspectiva tradicional de ensino, tanto no que tange à constituição do corpus de 
textos estudados, quanto no que se refere à perspectiva adotada. 

2.2 Título – Literatura Infantil e Biblioteca Escolar: discursos, práticas e censura 

Projeto de Pesquisa a ser apresentado ao Departamento de Teoria Literária do Instituto 
de Estudos da Linguagem da UNICAMP, na modalidade de pós-doutorado, sob a 
supervisão da Profa. Dra. Márcia Abreu. 

Proponente – Marcia de Paula Gregorio Razzini 

Apoiada em pressupostos teórico-metodológicos da história sóciocultural e da história 
do livro e da leitura (Certeau, 1994 e 2000; Foucault, 1999 e 2004; Darnton, 1990; Chartier, 
1990, 1999, 2001; Chartier e Hébrard, 1993; Chartier e Cavallo, 2002; Lajolo e Zilberman, 1985 
e 1996; Abreu, 1999 e 2003; Abreu e Schapochnik, 2005), a pesquisa focaliza a produção de 
livros de literatura infantil na primeira metade do século XX e sua circulação nas bibliotecas 
escolares do estado de São Paulo, procurando matizar discursos, práticas e processos de 
autorização que promoveram a institucionalização da leitura desses produtos culturais no 
espaço escolar.  
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A pesquisa baseia-se em resultados de trabalhos anteriores (Razzini, 2005 e 2007), que 
relacionaram a expansão da escola pública elementar no Estado de São Paulo e o 
considerável aumento da produção de livros didáticos de três empresas: Livraria Francisco 
Alves, Tipografia Siqueira e Companhia Melhoramentos de São Paulo, nas primeiras décadas 
do século XX.  

No que diz respeito à expansão da Companhia Melhoramentos de São Paulo, editora 
que comemorou seu centenário em 1990, verificou-se não apenas o aumento da produção de 
livros e materiais escolares, mas também o investimento em títulos de literatura infantil. Além 
de cartilhas e livros de leitura, o estudo apontou a importância do lançamento da Biblioteca 
Infantil e sua ligação com o sistema público de ensino elementar, coleção que entre 1915 e 
1958 teve cem títulos publicados. Organizada por educadores (no início, por Arnaldo de 
Oliveira Barreto, depois, por Manoel Bergströn Lourenço Filho) e “destinada à infância”, a 
Biblioteca Infantil foi indicada oficialmente para a leitura suplementar nas escolas públicas 
estaduais. Além de outros lançamentos avulsos de literatura infantil, a editora Melhoramentos 
publicou a série “Encanto e Verdade”, organizada pelo educador e escritor Thales de Andrade, 
outra coleção que reuniu vários títulos de literatura infantil. 

Embora fosse constituída e circulasse de forma independente, a produção de livros de 
literatura infantil sempre buscou proximidade com a escola pública elementar, seja através da 
contratação de educadores para dirigir as coleções deste segmento, seja por meio da indicação 
oficial de títulos de literatura infantil para leitura suplementar nas escolas primárias, ou seja 
ainda, da criação de bibliotecas escolares. 

O levantamento de dados, até o momento, indica que a literatura infantil entrou 
oficialmente nas escolas elementares paulistas por meio das revistas pedagógicas e através da 
leitura suplementar, e se desenvolveu bastante após a criação das bibliotecas infantis, nos 
Grupos Escolares. Muitos exemplares de literatura infantil, inclusive da editora Melhoramentos, 
foram localizados no acervo da Biblioteca Infantil Caetano de Campos, primeira biblioteca 
pública destinada aos alunos do curso primário da Escola-modelo Caetano de Campos, 
inaugurada em 28 de maio de 1925, por iniciativa do diretor da Escola Normal da capital. 

Com funcionamento irregular, a Biblioteca Infantil Caetano de Campos foi reorganizada 
em 1933, pelos professores Antônio D’Ávila e Lenira Fracarolli, a qual, no entanto, permaneceu 
pouco tempo, pois aceitou o convite de Mário de Andrade (que então chefiava o Departamento 
de Cultura da cidade de São Paulo) para organizar, instalar e dirigir a Biblioteca Infantil 
Municipal, inaugurada em 14 de abril de 1936, depois rebatizada de Biblioteca Monteiro Lobato.  

Sob influência dos discursos dos reformadores da chamada Escola Nova, a década que 
se seguiu à inauguração da Biblioteca Infantil Caetano de Campos foi particularmente fértil na 
criação de bibliotecas similares nos Grupos Escolares do estado, chegando 440 bibliotecas em 
1936, conforme registrou o Anuário do Ensino de 1936-1937. 

Tais indícios entre a produção de livros de literatura infantil e a circulação deste 
segmento editorial nas bibliotecas escolares pareceram suficientes para a ampliação da 
pesquisa, de modo a incluir títulos de literatura infantil de outras editoras paulistas e de editoras 
de outros estados, procurando retomar os discursos de validação das obras dirigidas às 
crianças, autorizadas para uso na biblioteca escolar e, da mesma forma, tentando apurar os 
livros de literatura infantil considerados perniciosos à infância. 
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III. Linguagem e uso de tecnologias 

3.1 Título do Projeto: Ferramentas computacionais e Linguagem: modos de fazer e 
modos de dizer de via internet 

Pesquisadora: Fernanda Maria Pereira Freire/NIED/UNICAMP 

Resumo:

O presente projeto tem o objetivo de estudar duas questões interrelacionadas: o modo 
como as pessoas interpretam/compreendem o funcionamento de diferentes ferramentas 
computacionais e o modo como usam a escrita por meio dessas mesmas ferramentas.  

Para tanto serão analisados dados de dois tipos de cursos:  

1) Cursos de preparação de monitores para cursos semipresenciais oferecidos pelo Centro 
de Formação Continuada de Professores do Instituto de Estudos da Linguagem 
(CEFIEL). O curso apresenta e usa em contextos específicos as ferramentas 
computacionais que compõem o ambiente de ensino-aprendizagem TelEduc, ocasião 
em que os participantes são convocados a utilizar as ferramentas assumindo dois 
papéis diferentes: o de aluno e o de formador. Participam desses cursos alunos de pós-
graduação do Instituto de Estudos da Linguagem que, em sua maioria, já são usuários 
de tecnologias web. 

2) Cursos semipresenciais de formação continuada de professores sobre as relações entre 
o cérebro e a linguagem no contexto de sala de aula, também oferecidos pelo CEFIEL. 
O curso se propõe a apresentar e discutir conteúdos relacionados à sua temática por 
meio de atividades diversificadas que utilizam diferentes ferramentas do ambiente 
TelEduc, ocasião em que os participantes assumem o papel de alunos. Participam 
desse curso professores de escolas públicas que apresentam graus variados de 
familiaridade com o computador.  

Esse estudo considera, por um lado, as idéias pré-concebidas que as pessoas tem de 
cursos de formação à distância e o modo como se envolvem na comunidade que no contexto 
desses cursos se constitui e, por outro, o modo como o ambiente TelEduc está organizado por 
meio de sua interface, o que, supostamente, interfere na forma como as pessoas leem suas 
funcionalidades e inferem como podem/devem usá-las em tarefas específicas.  

3.2 Título do Projeto: Estudo e proposta de arquiteturas pedagógicas diferenciadas para 
os cursos no âmbito do CEFIEL 

Pesquisadora: Heloisa Vieira da Rocha/IC e NIED/UNICAMP 
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Resumo:

A Internet viabilizou o surgimento das redes virtuais, favorecendo a ampliação dos 
espaços interativos para a (re)construção partilhada do conhecimento, em tempos 
diferenciados e sem a necessidade de professores e alunos partilharem dos mesmos espaços 
geográficos, e o enriquecimento os ambientes que privilegiam a atividade do aprendiz. 

Arquiteturas pedagógicas são definidas como “suportes estruturantes” para a 
aprendizagem. São configuradas a partir da confluência de diferentes componentes: 
abordagem pedagógica, software, internet, educação a distância, concepção de tempo e 
espaço. O caráter destas arquiteturas pedagógicas é pensar a aprendizagem como uma 
construção a partir da vivência de experiências, de reflexões e metarreflexões do sujeito, em 
interação com o seu ambiente sócio-ecológico. Seus pressupostos curriculares compreendem 
pedagogias abertas capazes de acolher didáticas flexíveis, maleáveis, adaptáveis a diferentes 
enfoques temáticos. São, portanto, arquiteturas plásticas que se moldam aos ritmos impostos 
pelo sujeito que aprende. 

Para Carvalho, Nevado e Menezes (2005), as arquiteturas não prescindem de 
propostas de trabalho aos estudantes, elas são necessárias para dar suporte a construção do 
conhecimento dos estudantes, apresentando componentes propositivos e oferecendo fontes de 
informação ricas e variadas. As arquiteturas não se confundem com as formas de trabalho 
tradicionais de uso de fascículos ou livros didáticos que, na maioria das vezes propõem uma 
estrutura de trabalho na qual é privilegiada a informação e exercícios repetitivos, fechados e 
factuais, elas pressupõem atividades interativas e intervenções problematizadoras, que atuam 
de forma a provocar, por um lado, desequilíbrios cognitivos e, por outro, suportes para as 
reconstruções. Dessa forma, as arquiteturas solicitam do estudante atitudes ativas e reflexivas 
a partir de estruturas de trabalho interativas e construtivas. 

Partindo desse escopo de análise a presente pesquisa tem como objetivos principais: 

1. Trazer à tona as arquiteturas pedagógicas já usadas no contexto dos cursos do CEFIEL 
de modo a analisar suas singularidades, seus resultados e formalizar sua estrutura. 

2. Desenvolver novas arquiteturas e avaliar seus efeitos no processo de oferecimento de 
cursos do CEFIEL. Pretende-se, por exemplo, modelar arquiteturas baseadas em jogos 
de regras simples como, por exemplo, o Jogo de Batalha Naval, que pode ser enquanto 
estratégia nos mais variados contextos de formação à distância. Outras propostas de 
arquiteturas são as que envolvem trabalho em grupo. Construir arquiteturas que, por 
exemplo, viabilizem a implementação em um ambiente de EaD técnicas como a da 
Resenha Crítica, do Estudo de Caso, do Brainstorming, da Reação, do Debate, do 
Artigo, da Entrevista, da Edição revisada, etc. 

Concluindo, o objetivo geral dessa proposta é o de mostrar e testar o potencial do 
arcabouço teórico de arquiteturas pedagógicas na formalização de “formas” de interagir e 
colaborar à distância. 
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3.3 Título do Projeto: Produção de material didático para ambientes 

digitais e interação surdo-ouvinte, surdo-surdo  

Pesquisadores: 

Hermes Renato Hildebrand/IA 

Ivani Rodrigues Silva/CEPRE-FCM 

Resumo: 

 O presente projeto tem o objetivo de estudar, desenvolver, traduzir e adaptar 

ferramentas computacionais (jogos eletrônicos e interfaces computacionais em ambiente off-

line e on-line) para a interação com surdos. A oralidade, o uso da língua de sinais, LIBRAS, as 

formas de comunicação, os significados e textos traduzidos do português, a utilização de cores 

em lugar de sons, a utilização das imagens e seus significados, etc., são alguns dos elementos 

que serão utilizados em nossas reflexões e produções. Esse projeto visa permitir a inclusão de 

crianças e adolescentes surdos no mundo lúdico dos jogos eletrônicos, dos ambientes digitais 

e em rede e na Internet. A carência de material alternativo para surdos é evidente.  

Principalmente, os surdos inseridos nas escolas regulares. Atualmente, eles passam por 

complexas situações, não apenas pela valorização da gramática e ortografia do português e 

seu trabalho descontextualizado, mas também pelo despreparo dos profissionais e professores 

para com as questões de surdez e de sua escolarização. O aspecto visual que aos surdos é 

algo familiar, pela sua comunicação ser viso-espacial, é pouco familiar aos ouvintes e tem sua 

utilização restrita nos jogos e nas escolas. A língua de sinais, quando aparece neste contexto, 

ainda tem seu uso bastante simplificado. A partir da necessidade de se pensar em estratégias 

diferenciadas aos surdos, buscamos dar visibilidade aos significados atribuídos à surdez,        à 
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aprendizagem de surdos, ao diálogo entre LIBRAS e  português para tradução de jogos 

eletrônicos e interfaces computacionais para surdos, bem como ao trabalho conjunto de 

diferentes áreas, pelos envolvidos no projeto (sujeitos surdos e ouvintes). Este trabalho procura 

oferecer contribuições para esta área que ainda carece de investimentos por parte dos 

profissionais que atuam com surdos. 

        

 Para tanto serão desenvolvidas as seguintes ações:

1. Desenvolver e implementar jogos eletrônicos, ambientes digitais e de Internet para crianças 

e adolescentes surdos, de forma que os mesmos sejam utilizados por equipamentos não 

especializados e com infra-estrutura de rede limitada, podendo ser utilizado, também, em 

computadores portáteis. 

2. Empacotar os produtos e interfaces digitais em suportes de fácil distribuição como CD, DVD 

e em ambientes de rede off-line e on-line. 3.      Desenvolver e produzir os Manuais de Usuários 

para instalação e utilização dos produtos e interfaces; 

3. Desenvolver e produzir o Manual do Professor que é uma Proposta de Plano de Atividades 

Educacionais e de Aplicação dos Jogos e Interfaces como Objeto de Aprendizagem a ser 

utilizado para ser aplicado com crianças e adolescente. 

4. Elaboração do Website que disponibilizará o material para divulgação, instalação e utilização 

do Jogo e Interfaces, alem de criar e sustentar comunidade de colaboradores, 

desenvolvedores, professores e jogadores. 

5. Produção de CD, DVD e Website específicos sobre os produtos para 

distribuição gratuita dos materiais desenvolvidos. 

6. Treinamento de Monitores, Professores e Técnicos para utilização dos produtos para surdos, 

ministrar Workshop e Palestras sobre o material desenvolvido. 

7. Divulgação – Produção e Distribuição de Material Promocional dos Produtos em congressos 

e eventos da área. 
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IV. Ensino na diversidade 

4.1 Título: Diferenças na “diversidade”: letramentos, ideologias lingüísticas e 
identidades e(m) contextos minoritarizados, transculturais e/ou multilíngües 
(Implicações para a formação de professores, formadores de professores e outros 
agentes institucionais) 

CNPq- Edital  MCT/CNPq 14/08 Universal, Processo: 481050/2008-6, Vigência: 2008-2010 

Pesquisadora: Marilda do Couto Cavalcanti/DLA  

Resumo: 

 Tendo como pano de fundo um cenário de diversidade, multifacetado e cambiante, a 
presente proposta de pesquisa focaliza as relações construídas por seus participantes em 
contextos de escola(rização) e/ou de formação de formadores ou de professores. Esses 
participantes tanto incluem membros de comunidades/grupos, de alguma forma, vistos como 
minoritarizados ou naturalizados como minorias, isto é, essencializados como minorias 
ideológicas, sejam elas lingüísticas e/ou culturais e/ou sociais, como incluem outros indivíduos 
que não sejam dessas comunidades/grupos, por exemplo, professores/formadores de 
professores em curso de formação continuada ou não, professores em serviço e, 
potencialmente, gestores e pessoal de apoio e administração nas escolas focalizadas na 
pesquisa bem como, técnicos de secretarias de educação e outras pessoas/grupos que se 
incorporam/são incorporados à interação. Também os pesquisadores e os pesquisadores em 
formação que fazem parte da equipe são participantes da pesquisa. Na construção dessas 
relações que emergem em situações de alguma forma ligadas a (práticas de) letramento, 
interessa focalizar identidades/construções identitárias nos contatos/conflitos de alteridade e 
hibridismo e ideologias lingüísticas. Letramento, como práticas sociais, é apresentado como um 
conceito plural complexo que extrapola a letra, a palavra, ou que se refere à escrita “além das 
palavras” (Cavalcanti, 2006). Para analisar essas práticas, o cenário da diversidade é analisado 
através da lente da diferença, como proposto por Hall (1997, 2003) e Bhabha (2001/1994). A 
pesquisa é de natureza etnográfica e, como tal, seu desenho é flexível e, em sua metodologia 
de geração de registros (Mason, 1997 e Erickson, 1986), há espaço para adaptações que se 
façam necessárias. A preparação para a análise de dados e também os procedimentos iniciais 
de leitura, releitura dos registros e de elaboração de asserções são realizados com base nas 
orientações de pesquisa etnográfica de Erickson (1986). O arcabouço teórico utilizado depende 
sempre das leituras e interpretações que o pesquisador constrói para as asserções elaboradas. 
Isso implica dizer que se (re)constrói uma perspectiva teórica dentro de uma visão pós-
colonialista de ciência e pesquisa, e dentro dessa visão, recorre-se a leituras situadas de 
teorias que, em princípio, sejam compatíveis e relevantes para a análise. Para exemplificar, 
faço referência a Cavalcanti  & Bizon (2008) e seu uso da Teoria do Posicionamento (Harré & 
Langenhove, 1999, da área de Psicologia Social) e dos Estudos de Metáfora, (Zanotto, 1995, 
Cameron, 1999, 2003) para examinar questões de letramento acadêmico em curso à distância. 
A referência a esse texto no prelo e também a Cavalcanti (2006- reflexão metateórica e 
metametodológica sobre pesquisa) é relevante porque eles representam o ponto de partida 
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para a proposta que ora se apresenta. Nesse caminho de pesquisa em constante ebulição, 
conceitos teóricos e/ou metodológicos são desestabilizados via problematização/discussão, re-
leituras de posições anteriormente definidas são realizadas. Não há, portanto, no arcabouço 
teórico uma teoria única à qual se deva lealdade. É importante enfatizar esse ponto que vem 
caracterizando o trabalho de pesquisa que venho desenvolvendo e que agora se volta para 
essas situações-limite específicas. O foco nessas situações-limite demanda e emergencializa a 
necessidade de rever caminhos teóricos e metodológicos, geralmente ausentes nas discussões 
centrais em eventos acadêmicos, e, muitas vezes, naturalizados na formação de 
pesquisadores.

4.2 Título: Políticas lingüísticas, políticas de identidade: representações em práticas 
discursivas indígenas 

Pesquisadora: Terezinha de Jesus Machado Maher/DLA 

Resumo: 

 O presente projeto de pesquisa focaliza a área da Educação Escolar Indígena e envolve 
línguas e culturas que se encontram à margem do mainstream da sociedade brasileira. É 
premissa do projeto em pauta, em consonância como o que apregoam Zimmerman (1987), 
Maher (1996, 1998) e Sichra (2003), que políticas lingüísticas, implícitas ou explícitas, voltadas 
para os povos indígenas nunca tiveram como objetivo principal a manipulação, pura e simples, 
de uma dada situação lingüística, e sim da identidade étnico-cultural dos povos em questão. 
Isso porque se entende que políticas destinadas a levar grupos minoritários a deixarem de falar 
suas línguas sempre foram instrumentos, não metas. Toma-se como dado, portanto, a 
existência de uma relação profunda, estreita, visceral entre políticas lingüísticas e políticas de 

identidade. 
 Debruçando-se sobre o exame de como as culturas e as línguas indígenas (em sua 
relação com a língua portuguesa) são representadas nas práticas discursivas (HALL, 1997) de 
um grupo de professores indígenas acreanos e sobre os modos como tais representações 
terminam por constituir suas identidades lingüísticas (RAMPTON, 1995) e étnicas (CARDOSO 
DE OLIVEIRA, 2006), o projeto Políticas Lingüísticas, Políticas de Identidade: 

Representações em Práticas Discursivas Indígenas pretende produzir conhecimento sobre 
as implicações dessas representações e identidades para o estabelecimento e a condução de 
políticas lingüísticas capazes de fortalecer as línguas indígenas locais.  
 Os sujeitos de pesquisa são 40 professores de 07 diferentes etnias (Kaxinawa, 
Yawanawa, Shãwãdawa, Katukina, Jaminawa, Asheninka e Manchineri) atualmente em 
processo de formação continuada para a docência. Cônscios da situação de risco em que se 
encontram suas línguas tradicionais, esses professores estão conduzindo investigações de 
cunho sociolingüísticos em suas aldeias, de modo a poderem ter subsídos para implementar 
políticas lingüísticas capazes de assegurar a continuidade dessas línguas. Seus relatórios de 
pesquisa, entrevistas, gravações em áudio de interações em sala de aula, diários de campo e 
relatórios de viagens serão objetos de análise. A pesquisa interpretativista de base etnográfica 
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(ERICKSON, 1986; MOITA LOPES, 1994) aqui proposta terá a duração de três anos (2009-
2001). 

4.3 Título: Formação de professores indígenas: língua, escrita e (re) construção de 
identidades étnicas/Etapa III - período 2007-2009 

Pesquisadora:  América Lúcia Silva Cesar(UFBA) 

Resumo: 

Neste projeto de pesquisa, que é a continuação da segunda etapa de projeto de 
pesquisa homônimo,  a realizar-se por mais dois anos, no período 2007-2009, pretendo 
continuar refletindo sobre a relação língua, escrita e (re) construção de identidades étnicas  no 
processo de formação de professores indígenas. A pesquisa ampliará a digitalização do acervo 
gravado em áudio e organização do conjunto de notas de campo já coletado nas etapas 
anteriores do projeto. Após organizar o material da pesquisa dessa forma, continuarei a sua 
análise no sentido de compreender os diversos significados e conceitos de escrita e língua para 
os professores indígenas em formação e suas implicações no trabalho com a linguagem em 
sala de aula.   

Uma pergunta básica orienta a pesquisa: quais são as concepções de língua e escrita 
do ponto de vista do professor indígena? Essa preocupação central pode se desdobrar em 
outras perguntas como: quais os significados da língua indígena e da língua portuguesa para 
os sujeitos da pesquisa? Quais os significados sociais da escrita nas suas comunidades 
indígenas e como se relacionam com os projetos de afirmação das identidades étnicas e 
autonomia política empreendido pelos povos indígenas na Bahia. 

A composição bastante diversificada dos programas de formação de professores 
indígenas na Bahia, tanto na primeira turma, quanto na segunda, apresenta-se como espaço 
privilegiado para a investigação proposta. Nesse sentido, a pesquisa colaborativa, de cunho 
etnográfico, realizada no período de dezembro de 1997 a dezembro de 2003., junto aos 
professores do Curso de Magistério indígena e os materiais escritos pelos professores na 
segunda etapa do curso de formação iniciada em 2006   trazem subsídios para a compreensão 
dos significados atribuídos à escrita na escola  e para a compreensão do significado das 
línguas portuguesa e indígena, seu ensino/aprendizagem na escola indígena, compreendidos 
no processo de afirmação étnica e construção política da autodeterminação dos povos 
indígenas. 

São objetivos da pesquisa: 

1. Atualizar e organizar o banco de registros provindo das experiências de campo 

2. Roteirizar e investigar concepções de língua e escrita de professores indígenas no 
acervo gravado e nas anotações de campo. 

3. Atualizar levantamento de estudos e pesquisas que focalizem as relações entre  língua, 
escrita e identidade. 
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4. Produzir artigos  para divulgação científica e material didático para o trabalho 
pedagógico com professores em formação

Para tanto, estão previstos, nos procedimentos metodológicos, levantamento e  atualização 
de fontes bibliográficas, organização, digitalização do material gravado em fitas K-sete; 
roteirização, transcrição  e análise dos registro; análise compartilhada dos registros e 
divulgação e discussão nos cursos de professores indígenas. 

4.4  Título: Relacionando Identidades e Formação de Professores/as  

Pesquisadora: Maria Nazaré Mota de Lima/ UNEB e CEAFRO/CEAO/UFBa

Resumo: 

A pesquisa aborda a questão das identidades na formação de professores/as, tendo 
como referenciais teórico-metodológicos a Linguística Aplicada, a Análise Crítica do Discurso, 
os Estudos Culturais, a Educação Anti-Racismo e as Ciências Sociais. A partir de entrevista, 
observação participante e consulta a fontes documentais, o estudo discute a relação entre 
identidades e processo formativo. Privilegiam-se relatos de entrevistados/as sobre si, histórias 
de vida, por um lado, e análise de práticas pedagógicas, por outro, no intuito de relacionar 
vivências e posturas na escola e na sala de aula. As identidades são compreendidas conforme 
Hall e outros autores/as considerados pós-coloniais, para quem identidades são construídas 
por meio da diversidade de transações sociais, marcadas por experiências variadas e pela 
ampliação de espaços e de trajetos de circulação dos indivíduos e dos bens simbólicos. A partir 
dessa conceituação, o fato de ser mulher-negra-professora acarreta certas subordinações - 
numa sociedade como a nossa, racista e sexista -, que as dimensões de identidades podem 
captar. Por outro lado, os discursos que circulam no espaço educativo refletem, condensam, 
retratam e denunciam processos sociais, étnico-raciais, culturais, religiosos, políticos 
vivenciados num espaço e tempo que conformam a vida em sociedade. Assim, quando a 
"cultura letrada" adentra a escola, geralmente o faz apagando histórias que caracterizam os 
sujeitos alunos e também professores, obrigando-os a lidar com uma cultura “estranha”, posto 
que não se alicerça nos valores e referências identitárias desses segmentos. É isso que 
Boaventura de Souza denomina de subordinação cultural, defendendo a necessidade de lutas 
em prol da superação do colonialismo cultural que caracteriza os sistemas educacionais 
situados fora da centralidade americana, na direção de uma “pedagogia do conflito” (SANTOS, 
2003).  Essas idéias e valores que a escola difunde são veiculados e introjetados, sobretudo, 
por meio de discursos, que ignoram ou desqualificam as identidades das populações negras no 
Brasil, configurando um processo de exclusão, alimentado pelas práticas pedagógicas, tendo 
no professor um dos agentes deste processo. O presente projeto  considera que o discurso da 
escola é importante para ler e redimensionar as práticas culturais que se dão na sociedade. 
Também pelo discurso nos posicionamos para romper com essas práticas e construir outras, 
pautadas no respeito às diferenças e na igualdade racial, tendo a escola e as professoras papel 
importante na sua disseminação. O conceito de discurso, neste sentido, toma a linguagem 
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enquanto ação, enquanto prática social, aqui compreendida como conhecimento de si, do 
outro, do mundo.  

4.5  Título: Representações sobre materiais de ensino para surdos em práticas de 
letramento em contexto de surdez e escolarização: implicações para o ensino e para a 
formação de professores 

Pesquisadora: Ivani Rodrigues Silva/ CEPRE/FCM/Unicamp

Projeto de pesquisa desenvolvido na, modalidade pós-doutorado,  sob supervisão da Profa Dra 
Marilda do Couto Cavalcanti – DLA/IEL/UNICAMP 

Resumo: 

A situação negligenciada em relação à(s) língua(s) utilizada(s) pelos surdos fez com que 
eles tenham sido vistos, durante muito tempo, como sujeitos semilíngües, quando, na verdade, 
deveriam ter sido considerados em sua condição bilíngüe. Essa discussão foi, inicialmente, 
levantada por Tervoort (1961) que observou a existência de uma comunicação gestual, 
denominada por ele de ‘comunicação esotérica’ [sic] entre crianças surdas entre si e entre elas 
e o grupo maior de ouvintes. Há, entretanto, na área da surdez, ainda,  um entendimento 
consensual sobre essas ocorrências ‘impuras’ realizadas pelo surdo, que desconsidera essa 
língua(gem), tratando-a como algo nocivo a ser substituído, ora pela língua oral da comunidade 
majoritária, ora pela própria língua de sinais, utilizada por um determinado grupo de surdos 
(geralmente surdos adultos escolarizados).A escassez de pesquisas no contexto da surdez e 
escolarização deve-se, portanto, ao fato, de esse grupo de alunos ter sido invisibilizado, até 
muito recentemente, nas escolas e mesmo dentro de suas famílias e de os materiais utilizados 
para fins de escolarização terem sido sempre aqueles mesmos utilizados com alunos ouvintes, 
cuja língua primeira é o português, seja ele de prestígio ou não.Tendo em vista essa situação e 
a escassez de materiais para o ensino no contexto da surdez e escolarização, o presente 
projeto visa focalizar esse contexto multilíngüe, sociolinguisticamente complexo, mediante a 
análise das representações que professores surdos e ouvintes têm sobre  materiais específicos 
para alunos surdos e sobre quais estratégias são mais eficazes para o ensino desse grupo de 
alunos. Para tanto será constituído um grupo composto por professores ouvintes e surdos, 
alunos de graduação e de pós-graduação com o objetivo de realizar um levantamento dos 
materiais já existentes/utilizados e, em seguida, proceder ao trabalho de produção de materiais 
específicos para o contexto de surdez e escolarização no Ensino Básico e  Fundamental. Esta 
pesquisa pretende discutir as representações que professores surdos e ouvintes, alunos de 
graduação e pós-graduação têm sobre o surdo, sobre o ensino para esse grupo de alunos. 
Pretende-se refletir, também, sobre as concepções de linguagem, de ensino e de 
aprendizagem desse grupo de indivíduos, uma vez que representações reúnem o 
conhecimento construído por esse grupo de indivíduos e expressam o controle que têm sobre o 
mundo que os cerca (Fairclough, 2003). Woodward (2005, p. 17) nessa mesma direção 
anuncia que as representações envolvem todas as práticas de significação e os sistemas 
simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos e que, desse modo, nos 
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posicionam enquanto sujeitos. Além dessa reflexão, pretende-se fazer uma caracterização dos 
materiais de ensino específico para surdos já existentes para observar seus objetivos, a quem 
se destina, a progressão dos conteúdos. O projeto  tem como pressuposto que há uma não 
valorização da língua de sinais quando se planeja o ensino para escolares surdos e que há 
necessidade de se pensar em materiais de ensino específicos para esse grupo, guiados pelos 
preceitos da educação bilíngüe que apregoa os benefícios de esses alunos terem seu acesso à 
informação baseado em metodologias de ensino de L2. O projeto é guiado por uma perspectiva 
de pesquisa de cunho etnográfico e está alocado na área de Lingüística Aplicada, em sua 
subárea de estudos sobre educação bilíngüe e escolarização em contextos lingüísticos 
minoritários (cf. Cavalcanti, 1999), dentro de uma vertente socialmente compromissada, que 
focaliza o surdo dentro de uma ótica sócio-antropológica (cf. Skliar, 1998). Busca implicações 
para uma melhor visualização das línguas envolvidas no ensino de crianças surdas tendo como 
foco a produção de materiais didáticos específicos para falantes de L2 com o intuito de  
(re)pensar práticas de letramento nesse contexto e, também, contribuir para a formação de 
professores surdos/ouvintes.  








