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Prezado participante, 

 

 

O XIII ELPLE - I EIAELPSI coloca a constituição do pesquisador na área de ciências humanas no centro de sua programação, pressupondo o deslocamento dos modos de 

investigação já vigentes nas práticas escolares para modalidades investigativas mais amplas, seguidas de sistematização dos objetos de pesquisa e socialização dos processos e resultados 

em diferentes espaços e suportes. 

 

Assim, ao discutir os 41 trabalhos cujos resumos você recebe em mãos nesse momento, esperamos que seja possível transcender o conteúdo individual de cada um dos trabalhos. 

Para além de tematizar o teor dos textos a serem apresentados, nosso desejo é que a participação em cada uma das oito sessões de Fóruns de discussão das pesquisas em andamento e de 

trajetórias de pesquisas possa instigar os participantes do XIII ELPLE - I EIAELPSI a: 

 

a) Formular perguntas de boa qualidade; 

b) Partilhar as indagações suscitadas pela arquitetura da pesquisa; 

c) Dar ver os problemas que emergem durante a realização da pesquisa, sejam de ordem teórica ou empírica; 

d) Discutir suas balizas teóricas, como realizar a pesquisa de campo; como buscar outras pesquisas que versam sobre o tema tratado; como coletar dados; como realizar a sua 

análise etc.; 

e) Tomar posse das estratégias eleitas para construir respostas às interrogações, abordar os problemas e chegar às conclusões; 

f) Colocar-se perguntas a respeito do que foi feito em suas pesquisas de repensar sua trajetória e os resultados alcançados; e 

g) Partilhar os modos como sua pesquisa abriu novas possibilidades investigativas, reverberou nos ambientes de trabalho e na lida do pesquisador com a linguagem e com o ato 

de pesquisar. 

 

No dia 26/04, ocorrerão quatro sessões simultâneas no período da manhã (das 9 às 12) e quatro no período da tarde (das 14 às 17). Na medida do possível, os trabalhos foram 

agrupados por afinidade temática. Devido ao baixo número de pesquisas concluídas, elas não foram alocadas em salas à parte. A maioria dessas salas conta com 5 comunicações. 

Percebe-se que, no mínimo, está reservada uma hora para a discussão após a apresentação dos trabalhos.  

 

Todas as sessões são mediadas por um docente ligado à área Linguagem, Educação e Psicologia, voluntário para animar os trabalhos. Em nome da comissão organizadora, faço 

votos de uma interlocução agradável e produtiva para todos. 

 

Bom trabalho! 

 

 

 
 

Claudia Riolfi 

Coordenadora da área Linguagem, Educação e Psicologia 

e comissão organizadora 
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PROGRAMAÇÃO 
 

Quarta-Feira - 26/04/2017 
 

9h00 às 12h00 – Fóruns de discussão das pesquisas em andamento e de trajetórias de pesquisas (sessões simultâneas) 
 

14h00 às 17h00 – Fóruns de discussão das pesquisas em andamento e de trajetórias de pesquisas (sessões simultâneas) 
 

Quinta-Feira - 27/04/2017 
 

08h30 - Abertura Oficial 

Diretora da Faculdade de Educação: Belmira Bueno  

Presidente da Comissão da Pós-graduação: Mauricio Pietrocola 

Coordenadora da área: Claudia Riolfi 
 

09h00 - Conferência 01: Uma visão da linguagem nas pesquisas de enfoque histórico-cultural 

Guilhermo Arias Beaton (Faculdade de Psicologia da Universidade de Havana) 

Mediadora: Leny Magalhães Mrech 
 

10h30 - Intervalo 
 

11h00 - Conferência 02: A constituição de linhas e objetos de pesquisa por um investigador 

Max Bernard Butlen (Université de Cergy-Pontoise / Académie de Versailles) 

Mediadora: Sílvia M. Gasparian Colello  

 

13h00 - Intervalo para almoço 

 

14h30 às 16h30 - Conferência 03: O imaginário do pesquisador no processo investigativo 

Constantin Xypas (Professor visitante da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN) 

Mediadora: Neide Luzia de Rezende 

 

18h30 às 21h00- Mesa-redonda: Abordagens de pesquisa em relação à natureza dos seus objetos 

Miriam Celeste Martins (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 

Antonio Joaquim Severino (Universidade de São Paulo - FEUSP) 

Carmen Silvia Aranha (Universidade de São Paulo - MAC) 

Mariana Aparecida de O. Ribeiro (Universidade Federal do Maranhão) 

Mediadora: Rosa Iavelberg  
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SUMÁRIO 

 

Nome Título do Trabalho Página 
Adriana de Freitas Ribeiro Psicopedagogia preventiva: como preencher a lacuna da falta do objeto materno no período sensório motor e pré-

operatório dentro das creches. 

29 

Adriana Seabra Assassinos, preguiçosos, trogloditas: imagens do professor de língua portuguesa na imprensa paulistana 45 

Ana Karina Amorim Checchia Contribuições da Psicologia Escolar para a formação de professores em Universidades privadas 47 

Ana Paula Bezerra Severiano Dos textos ao texto: correção, reescrita e autoria em redações de alunos do Ensino Médio 26 

Ana Silvia de Morais 

Nascimento 

Pesquisando o “indizível” em textos autobiográficos: em busca da escrita do objeto na universidade, na psicanálise e 

na religião. 

16 

Bianca Agarie Tiras cômicas em livros didáticos de espanhol: entre a cultura e a gramática 8 

Carla Samile Machado Trucolo 

Trindade 

Escrever sem o apoio da língua oral: um estudo sobre textos de surdos 27 

Claudia de Oliveira Lozada Direito ambiental: relações jurídicas modeladas pela matemática visando uma formação profissional crítica e cidadã 

dos bacharelandos em engenharia ambiental 

37 

Cláudia Viégas Saraiva  Plurilinguismo nas séries iniciais do Ensino Fundamental da Escola de Aplicação da FEUSP 40 

Damon Alves Lobo A transição entre o conhecimento empírico e o conhecimento teórico no ensino de ciências nas séries iniciais 19 

Daniela Mota Barbosa O Ensino de Língua Inglesa no Ensino Fundamental I: um estudo da formação docente. 42 

Danilo Solera  O ensino de escrita em mídias digitais nas aulas de língua estrangeira do ensino médio 7 

Dayanna Pereira dos Santos O inconsciente nos primeiros textos de Freud: aparelho de linguagem, aparelho de memória e aparelho psíquico. 53 

Elaine Cristina Mourão Reflexões psicanalíticas acerca do paradigma tecnocrático na esfera educacional 52 

Helena Maria Martins da Silva A criança diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autístico e o desenvolvimento da linguagem 22 

Isabela Pereira Vicente Educação e religiosidade de: uma abordagem fenomenológica de um Grupo de Oração Universitário (GOU) 11 

Jose Flavio da Paz Lendo signos e compreendendo o universo de discursos sócio educacionais: uma leitura a partir da linguística poética 

e da semiótica literária 

44 

Julia Maria Borges Anacleto Conhecimento e Desejo nas Formulações Infantis 50 

Karina de Queiroz Bueno O processo de adaptação na educação infantil – o que a psicanálise tem a ver com isso? 46 
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Nome Título do Trabalho Página 
Lia Silva Fonteles Serra O avesso da educação: a função do público e do privado na construção das infâncias atuais 51 

Loreta Russo Monteiro As figuras de linguagem na sala de aula 25 

Lucas Antonio N. Simabukulo O Pensamento Conceitual em Aulas de História na EJA 20 

Luciana Kinoshita Barros Crenças e expectativas sobre ensinar/aprender Língua Estrangeira na formação docente inicial de professores de inglês 39 

Luciara Batista Avelino Refletindo sobre aspectos emocionais que bloqueiam a aprendizagem de línguas estrangeiras 9 

Luiza Guimarães de Moraes Portfólios de produção textual: processos de subjetivação 32 

Marcia Vandineide Cavalcante Ensino de literatura brasileira em Timor Leste 21 

Maria A. Lima Piai Percepção de professores acerca da violência na escola 48 

Maria Celeste de Souza Escrita de narrativas: fundamentos teóricos para a (re) significação de seu ensino 14 

Maria Cristina B. Ennser  O ensino com arte: algumas implicações da presença da arte no cotidiano escolar 33 

Marisa Assunção Teixeira Aquisição da escrita: desejo que faz fronteira ao gozo. Um estudo a partir da perspectiva da psicanálise 15 

Natatcha Priscilla Romão Razão feminina no pensamento pedagógico brasileiro: uma investigação a partir da segunda metade do século XIX 54 

Olívia Bueno Silva Fortes Letramento crítico na contemporaneidade: o ensino de língua inglesa e os imperativos atuais da educação 38 

Patrick Vieira Ferreira Educação confessional: o perfil do aluno de escolas adventistas 10 

Priscila da Silva Santos Narrativas silenciadas: identidades linguísticas em contexto de migração 17 

Renata de Oliveira Costa A pesquisa em escrita enquanto processo: em busca em indícios de estilo em textos de crianças do ensino fundamental 31 

Rita de Cássia Almeida Braga Museu da Língua Portuguesa: breve histórico e singularidades das práticas educativas 13 

Roberta Amendola Livro arbítrio: um estudo sobre as funções e os usos do livro didático de espanhol no ensino médio 41 

Sarah Vervloet Soares A escrita literária nas aulas de Língua Portuguesa no Ensino Médio 34 

Suelen Gregatti da Igreja A problemática da pesquisa da escrita em processo: investigação em versões de texto 35 

Vita Ichilevici Aquele que acredita em rótulos, no mais das vezes se engana: o politicamente correto na literatura infantil 28 
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XIII ELPLE – Encontro da linha de pesquisa Linguagem e Educação 

I EIAELPSI – Encontro Internacional da área Educação, Linguagem e Psicologia 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL 

09 ÀS 12 HORAS – SALA 101 

 

 

Coordenador: Prof. Dr. Sandoval Nonato 
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O ENSINO DE ESCRITA EM MÍDIAS DIGITAIS NAS AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA DO ENSINO MÉDIO 

 

Autor: Danilo Solera 

Filiação institucional: FEUSP 

Ingresso: 2017 

Orientador: Ana Paula Martinez Duboc 

Essa apresentação tem como objetivo apresentar o projeto “O ensino de escrita em mídias digitais nas aulas de língua estrangeira do ensino médio”, 

que procura discutir o ensino de escrita em aulas de língua inglesa no ensino médio de escolas estaduais da cidade de São Paulo, sobretudo através do 

uso de mídias digitais, como Storybird e Youtube. Com base na pedagogia dos multiletramentos (NEW LONDON GROUP, 1996 apud ROJO, 2012) 

e na importância do uso de tecnologias digitais para o ensino de línguas, no conceito de escrita como Creative Desing, e nos desafios que o panorama 

atual de letramentos apresenta para os professores de línguas discutidos por Howell et al (2015), esta pesquisa propõe levantar dados sobre como (e se) 

as mídias digitais aparecem no ensino da escrita da língua inglesa no ensino médio, bem como o uso (ou não) destas no tempo livre dos alunos fora da 

escola. Será apresentado um plano de ação, que consiste em observar aulas do ensino médio da rede estadual e trabalhar em parceria com professores e 

aluno, usando diários de campo e entrevistas como dados para análise qualitativa da relevância e viabilidade do ensino de escrita através das mídias 

digitais nas aulas de língua estrangeira. Por fim, também serão apresentadas as perguntas iniciais da pesquisa e as primeiras dúvidas levantadas no 

projeto. 

 

Palavras-chave: Línguas estrangeiras - Escrita criativa – Multiletramentos - Mídias digitais. 
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TIRAS CÔMICAS EM LIVROS DIDÁTICOS DE ESPANHOL: ENTRE A CULTURA E A GRAMÁTICA 

 

Autor: Bianca Agarie 

Filiação institucional: FEUSP 

Defesa: março 2017 

Orientador: Isabel Gretel María Eres Fernández 

Nos últimos anos, observamos uma grande ênfase no estudo dos gêneros do discurso nas escolas (GOMES, 2009, SEGATE, 2010). Entretanto, 

consideramos que esse estímulo deve vir acompanhado de reflexões críticas acerca dos materiais utilizados em sala de aula, principalmente no que se 

refere aos aspectos culturais, em nosso caso, no ensino de língua estrangeira. Nesse sentido, centramos nossa atenção nas tiras cômicas, que podem 

fomentar as discussões acerca da cultura da língua-meta, e formulamos a seguinte questão: se a tira cômica é um gênero potencial para estimular 

reflexões que envolvem a cultura, no livro didático ela é utilizada em favor desse interesse? Para responder a essa pergunta, analisamos duas coleções 

de manuais aprovados no PNLD de 2012 e de 2015, respectivamente, Síntesis: curso de lengua española (MARTIN, 2011, 2011a, 2011b) e Cercanía 

Joven (COIMBRA; CHAVES; BARCIA, 2013, 2013a, 2013b). Para fundamentar nossa pesquisa estudamos o termo cultura (THOMPSON, 1995), 

aprofundamo-nos na concepção e características da tira cômica (EGUTI, 2001; RAMOS, 2007, 2011; CAGNIN, 2014) e no conceito de livro didático 

(BUNZEN JUNIOR, 2005). Constatamos que a maioria das atividades que utiliza tiras cômicas se centra em itens gramaticais ou pauta-se, em geral, 

em perguntas que exploram a busca de informações explícitas. Assim, consideramos que a proposta de investigação que empreendemos serve para 

fomentar a reflexão crítica não somente de professores, mas também de autores e editores de livros didáticos, com o intuito de potencializar a exploração 

da tira cômica em ambiente escolar, particularmente no que se refere ao aspecto cultural, expressando reflexos positivos também em nossa formação 

como professoras e como elaboradoras de materiais didáticos. Embora nosso estudo esteja centrado na língua espanhola, as teorias apresentadas, as 

discussões realizadas e as conclusões a que chegamos são válidas também para outros idiomas estrangeiros. 

 

Palavras-chave: Cultura - Língua espanhola - Livro didático - Tira cômica. 
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REFLETINDO SOBRE ASPECTOS EMOCIONAIS QUE BLOQUEIAM A APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

Autor: Luciara Batista Avelino 

Filiação institucional: FEUSP 

Ingresso: 2016 

Orientador: Ana Paula Martinez Duboc 

O advento da globalização tornou imperioso o estudo de línguas estrangeiras, sobretudo o inglês. Os métodos usados em nosso país para tornar eficaz 

o ensino/aprendizagem de idiomas têm se mostrado ineficazes, pelo fato de estar o Brasil na 41ª posição no Índice Mundial de Proficiência em Inglês, 

segundo a revista Educação (MORENO, 2015). É comum encontrarmos alunos ansiosos e aflitos ao estudar um novo idioma ou entrar em pânico ao 

contatar um estrangeiro, mesmo tendo conhecimento da língua, impedindo uma habilidade linguística prática. Como lidar com esses problemas 

emocionais? Considerando que a aquisição da linguagem é um processo de desenvolvimento de capacidades inatas, o que nos impede de desenvolver 

o que nos seria natural? Assim, o objetivo geral deste trabalho é identificar a influência dos fatores emocionais no aprendizado de línguas estrangeiras 

e suas implicações na fragmentação do aspecto cognitivo e identitário do aprendiz de inglês como língua estrangeira. Considerando inicialmente que a 

perspectiva eurocêntrica do conhecimento, mais especificamente ligada à razão, levada pela modernidade não soube organizar um padrão interior e 

exterior estrutural suficiente para que aumentasse as capacidades dos indivíduos, gerando, portanto, muita angústia existencial. O Aufklärung, a razão 

técnica, levou-nos a uma irracionalidade emocional, obrigando-nos a buscar elementos interdisciplinares para responder às seguintes questões: 1) Como 

as pesquisas de língua estrangeira LE (SLA Theories), LA ou estudos de linguagem podem travar diálogos para a reestruturação do ser do indivíduo?; 

2) Como o estudo interdisciplinar entre linguística, filosofia e psicanálise podem trazer colaborações integradas na identificação, compreensão e análise 

dos problemas emocionais manifestos em sala de aula? 

 

Palavras-chave: Educação – Emoção – Bloqueios – Ensino/aprendizagem de línguas. 
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EDUCAÇÃO CONFESSIONAL: O PERFIL DO ALUNO DE ESCOLAS ADVENTISTAS 

 

Autor: Patrick Vieira Ferreira 

Filiação institucional: Universidade Metodista de São Paulo 

Ingresso: 2016 

Orientador: não consta 

A presente pesquisa teve como objetivo responder a indagações referentes à escola confessional e seu corpo discente, tal como: qual é o perfil de alunos 

que frequentam escolas confessionais tendo como base a Rede Adventista de Educação. O desenho metodológico foi do tipo descritivo-exploratório, 

sendo realizado com uso de questionários aplicados a alunos do ensino básico (fundamental e médio) de seis escolas confessionais pertencentes à Rede 

Adventista de Educação localizadas na Zona Leste e Norte da cidade de São Paulo. Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter exploratório e 

descritivo. A análise do perfil foi realizada com base em um questionário semiestruturado aplicado pela mantenedora intencionando o levantamento de 

dados para obter informações referentes à espiritualidade/religiosidade da instituição e dos alunos. A amostra foi composta por 1.787 estudantes do 

sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. O resultado a que se chegou foi uma clara diversidade quanto a faixa etária, gênero, 

cor, crença e religião e a evidência de hábitos que demonstram grande interesse por parte dos alunos quanto a espiritualidade/religiosidade. Isso torna-

se interessante, pois desde que as escolas adventistas aceitaram alunos não-confessionais, as instituições passaram a ter que lidar com a tensão entre 

abandonar as características religiosas e tomar posição no cenário acadêmico. De qualquer forma, o atual perfil discente, certamente tem trazido novos 

desafios para a Rede. Por isso, o estudo do perfil é relevante porque possibilitou compreender quem são esses sujeitos, permite discutir sua identidade 

e fornece informações importantes que poderão delinear novas ações para esse segmento educacional e novas pesquisas na área. 

 

Palavras-chave: Escola confessional - Educação adventista - Perfil de aluno.  
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EDUCAÇÃO E RELIGIOSIDADE: uma abordagem fenomenológica de um Grupo de Oração Universitário (GOU) 

 

Autor: Isabela Pereira Vicente 

Filiação institucional: UFSJ 

Ingresso: 2016 

Orientador: Wanderley Cardoso Oliveira 

Este trabalho nasceu da sensibilidade a diversos fatores no meio universitário: inquietações e possibilidades quanto à participação de jovens em grupos 

de oração dentro da Universidade, interação com o ambiente, encontro com a temática da religiosidade no processo educativo, entre outros. Esses fatores 

nortearam o objetivo de tentar compreender os sentidos da participação de estudantes em Grupos de Oração Universitários (GOU) e como se daria a 

relação ou seriam as implicações entre a vida de universitário e a participação em um GOU. Os GOU’s fazem parte do Ministério Universidades 

Renovadas (MUR) e estão inseridos na organização nacional da Renovação Carismática Católica (RCC). Todas as denominações são primeiramente 

católicas e vivem a experiência da Sagrada Escritura; porém têm uma espiritualidade específica, pautada na intimidade com a terceira pessoa da 

Santíssima Trindade, isto é, o Espírito Santo. Com tais especificidades, o GOU reúne a comunidade universitária para cultivar a oração, vivências e 

experiências a partir do chamado Batismo no Espírito Santo. Mas qual seria o sentido dessas experiências para eles, enquanto estudantes universitários? 

Por que escolheram esse grupo de socialização? O que os mantêm ali? Essas interrogações levaram-nos ao pensamento de Merlau-Ponty, no qual as 

relações com o outro e com o mundo ambiente, como elementos constitutivos daquilo que somos, nos pareceram oportunas para a presente pesquisa. 

Deste modo, é na fenomenologia do filósofo francês que buscamos fundamentação e inspiração para a premissa fenomenológica da “busca pelas 

essências”. Dadas as variações do estilo fenomenológico de se fazer pesquisa, defendemos a fenomenologia como uma aproximação concreta da 

existência vivida. Os caminhos da pesquisa têm proporcionado um verdadeiro mergulho na experiência de mundo desses universitários e as vivências 

desvelam um sentido muito peculiar tanto na experiência silenciosa, quanto às expressões linguísticas, artísticas e gestuais que eles revelam. Até o 

momento, temos resultados parciais, mas prosseguimos nesse caminho de constante indagações, onde as incertezas têm proporcionado um ambiente de 

pesquisa cada vez mais inventivo. 

Palavras-chave: Renovação Carismática Católica - Grupo de Oração Universitário – Fenomenologia - Religiosidade. 
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XIII ELPLE – Encontro da linha de pesquisa Linguagem e Educação 

I EIAELPSI – Encontro Internacional da área Educação, Linguagem e Psicologia 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL 

09 ÀS 12 HORAS – SALA 102 

 

 

Coordenador: Profa. Dra. Elizabeth dos Santos Braga 
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MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA: breve histórico e singularidades das práticas educativas 

 

Autor: Rita de Cássia Almeida Braga 

Filiação institucional: FEUSP 

Ingresso: não consta 

Orientador: Idméa Semeghini-Siqueira  

Esta pesquisa qualitativa sobre o Núcleo Educativo do Museu da Língua Portuguesa (MLP) tem como objetivo central a descrição reflexiva do processo 

de consolidação da metodologia utilizada naquele ambiente. Nossa principal pergunta de pesquisa é “Que tipo de trabalho educativo envolvendo a 

Língua Portuguesa é possível neste ambiente, tendo em vista o imbricamento de linguagem verbal e não verbal?”. Para respondê-la, procuramos observar 

como as atividades linguísticas e epilinguísticas realizadas pela equipe multidisciplinar revelam especificidades contextuais de um espaço que difere 

tanto da escola quanto de outros museus. Como um incêndio destruiu o prédio, em dezembro de 2015, e as atividades do Núcleo Educativo precisaram 

ser interrompidas, partimos da análise de documentos disponibilizados pelo museu como referência e testemunho das diferentes fases de consolidação 

dessas práticas em suas diversas frentes de trabalho (visitas, dinâmicas dentro e fora do museu, publicações, oficinas e cursos). Nosso quadro teórico 

sobre Língua Portuguesa parte da concepção de língua defendida por Marcuschi (2001, p.43) e dialoga com as perspectivas multissistêmica 

(CASTILHO, 2010) e sociolinguística (ILARI, 2006, POSSENTI, 1996, PRETI, 1994, BAGNO, 2015 – entre outros), além de referenciais mais 

pontuais sobre as atividades linguísticas e epilinguísticas (FRANCHI, 1992 e 2006; SEMEGHINISIQUEIRA & BEZERRA, 2015). No que se refere 

à Educação não escolar e à Educação em Museus, temos como principais referências: Brougère & Bézille, 2007; Gohn, 2009; Marandino, 2011; 2016; 

Moura & Zucchetti, 2014. No primeiro semestre, o próprio projeto de pesquisa sofreu inúmeras reformulações por conta da dificuldade de construção 

do objeto. Nas leituras sobre o Museu da Língua Portuguesa, tem chamado a atenção o contraste entre os discursos da Academia e dos educadores, 

evidenciados em dissertações, teses, artigos e relatórios funcionais. Neste momento, a principal angústia teórica pousa sobre a “seleção” e “validação” 

de atividades para análise em um universo documental de mais de 3000 páginas. 

 

Palavras-chave: Museu – Práticas Educativas – Ensino de Língua Portuguesa. 
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ESCRITA DE NARRATIVAS: fundamentos teóricos para a (re) significação de seu ensino 

 

Autor: Maria Celeste de Souza  

Filiação institucional: FEUSP (Mestrado) 

Ingresso: 2017 

Orientador: Neide Luzia de Rezende 

A pesquisa trata da problemática da finalidade e da significação inerente ao ensino de escrita de narrativas, atividade comum nos cursos de Português 

dos níveis fundamental e médio. O ponto de partida para a pesquisa foi o reconhecimento de que a escrita de narrativas ainda se encontra entre as 

atividades menos relevantes, visto que esse tipo de texto não é cobrado em exames vestibulares e nem faz parte da produção de conhecimento científico. 

Tanto quanto acontece com os conhecimentos artísticos em geral, o ensino de narrativas é tratado como exercício de criatividade e expressão subjetiva, 

por isso pouco adequado ao trabalho de formação racional e política que é dever da escola. Em síntese, tudo indica que as atividades de escrita de 

narrativas podem ser prazerosas, mas irrelevantes à produção conhecimento essencial. Considerando que a escrita de narrativas pode produzir 

conhecimentos significativos, caso essa prática esteja adequadamente fundamentada em teorias apropriadas à compreensão da narrativa como fenômeno 

literário, mas também como modo do discurso historiográfico e de outros discursos das ciências humanas, decidiu-se realizar um estudo exploratório 

da relação entre ação de linguagem e narratividade estabelecida pela Hermenêutica do filósofo francês Paul Ricoeur (1913-2005), visando a encontrar  

fundamentos cabíveis às significações intencionais a serem objetivadas com o ensino de escrita de narrativas. Verificou-se, por fim, que as teses 

ricoeurianas desenvolvidas em “Tempo e Narrativa”, particularmente as concernentes à revisão do conceito aristotélico de mímesis poética e às 

conclusões sobre a afinidade das operações miméticas com os modos de constituição da identidade, atestam suficientemente que a ressignificação desse 

ensino não só é possível como aconselhável. Pessoalmente, a pesquisa foi uma produtiva revisão dos anos de prática docente e das inquietações 

suscitadas por ela, bem como um encontro com ideias e autores que a reavivaram as convicções sobre o ensino de escrita. 

 

Palavras-chave: ensino – escrita – narrativa 
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AQUISIÇÃO DA ESCRITA: desejo que faz fronteira ao gozo. Um estudo a partir da perspectiva da Psicanálise 

 

Autor: Marisa Teixeira 

Filiação institucional: FEUSP (Doutorado) 

Defesa: 2013 

Orientador: Claudia Rosa Riolfi 

Pergunta: em qual momento da articulação pulsional a criança se lança em direção à aprendizagem da leitura e da escrita? Objetivos: 1) Examinar em 

que medida as vicissitudes da pulsão na criança têm relação com o acesso aos objetos de conhecimento; 2) Averiguar se o professor teria influência no 

desenrolar desse movimento pulsional. Realizei uma pesquisa psicanalítica adotando como ferramenta metodológica a construção do caso. Os corpora 

foram compostos por narrativas de situações escolares vivenciadas pela pesquisadora, bem como pela transcrição de uma interação dialógica entre um 

aluno e sua professora, registrada originalmente em vídeo. A análise do material dos informantes deu a ver que o momento da articulação pulsional em 

que a criança ascende à leitura e à escrita é aquele em que ela consegue ultrapassar a completude da imagem idealizada do corpo, o narcisismo. Além 

do mais, o desfecho da organização pulsional deve propiciar a entrada da criança na linguagem, sem o que ela estará fadada a funcionar com uma 

estrutura de pensamento concreto e em tempo presente, através das estratégias de comunicação. Porém, este momento não pode ser unicamente de 

responsabilidade da criança, mas depende do laço entre o aprendiz e o professor, notadamente quando este último consegue abandonar papéis 

cristalizados e alternar entre posições enunciativas (reprodução, trabalho e inventividade). No material investigado, a alternância entre posições 

enunciativas somente foi possível com a entrada de um interlocutor do professor (a narradora das situações escolares vivenciadas), o que possibilitou 

um trabalho de parceria produtiva, que seguiu os mesmos pressupostos da concepção de parcerias para a escrita cunhada por Riolfi e Magalhães. O 

impacto profissional da pesquisa foi o de que lapidei uma metodologia de intervenção com professores de crianças que estão em impasses nas 

aprendizagens e que coloco em prática na formação continuada de professores e educadores. 

 

Palavras-chave: Escrita – Aquisição – Aquisição da Linguagem 
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PESQUISANDO O “INDIZÍVEL” EM TEXTOS AUTOBIOGRÁFICOS: em busca da escrita do objeto na universidade,  

na psicanálise e na religião 

Autor: Ana Silvia de Morais Nascimento 

Filiação institucional: FEUSP (Doutorado) 

Ingresso: 2016 - Orientador: Claudia Rosa Riolfi 

Este trabalho investiga as escritas autobiográficas provenientes de três instituições - universidade, psicanálise e religião – com o objetivo de analisar os 

recursos de escrita usados pelos autores para expressar aquilo que excede as palavras, como é o caso, por um lado, dos acontecimentos traumáticos 

(FREUD, 1920) e, por outro, da dimensão da fruição estética (BARTHES, 1973). A partir da obra de Wittgenstein (1921), consideramos o indizível 

como um ponto inacessível, atrelado aos limites da própria linguagem. Do campo psicanalítico, recortamos a noção de objeto a, como um dos nomes 

daquilo para o qual não é possível encontrar representação (LACAN, 1962-1963; 1964). Assim, com base em uma articulação entre autores da filosofia, 

dos estudos da linguagem e da psicanálise, formulamos a seguinte questão norteadora: Quais os limites envolvidos no empreendimento de relatar uma 

vida e que recursos são usados para driblá-los em uma escrita autobiográfica? Para respondê-la, analisaremos um corpus de pesquisa formado por 

três grupos de textos autobiográficos: memoriais de livre-docência de docentes de áreas distintas de uma universidade pública paulista; testemunhos de 

um percurso psicanalítico (passe) e autobiografia de santos. Pretendemos analisar os aspectos ligados à textualização, com o objetivo de: a) estabelecer 

o que os textos autobiográficos dizem; seus recursos, sua lógica interna e seus aspectos de verossimilhança; b) buscar nos textos os indícios da presença 

de um indizível, fazendo um levantamento dos modos como eles emergem; e c) as possíveis interferências das instituições onde os textos foram 

produzidos, apresentando marcas específicas das mesmas. Indagações suscitadas pelo projeto: Tendo em vista que o presente estudo convoca áreas 

distintas do conhecimento, e tendo interesse em produzir um trabalho que corrobore com uma universidade produtiva, deparo-me atualmente com a 

tarefa de delinear um potencial leitor para a futura tese. Avalio como relevante essa tomada de decisão, visto que ela poderá delimitar um recorte para 

a pesquisa, com a decorrente priorização de uma das temáticas em questão. No estágio atual da pesquisa, há ainda um impasse de ordem teórica. A 

composição do corpus, formada por textos de instituições diversas, justificou-se pela hipótese inicial de que os textos dariam a ver possíveis 

interferências institucionais sofridas pelos autores das narrativas autobiográficas selecionadas. No projeto da pesquisa, a abordagem para essa questão 

tinha como base a obra do filósofo Michel Foucault (1970). Contudo, foi realizado um trabalho preliminar com os dados, no qual se analisou as 

operações de formulação textual (GERALDI, 1991) em um dos grupos de textos do corpus e cujos resultados foram lidos à luz da teoria dos discursos 

de Jacques Lacan (1969-1970) - um caminho que se mostrou profícuo. A partir desse percurso, questiona-se sobre a viabilidade de compatibilizar 

conceitos trabalhados de modo aparentemente distintos pelos dois autores, como é o caso das noções de “discurso” e de “verdade”. 

 

Palavras-chave: Autobiografia – Indizível - Limites da linguagem – Escrita - Psicanálise. 
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NARRATIVAS SILENCIADAS: identidades linguísticas em contexto de migração 

 
Autor: Priscila da Silva Santos 

Filiação institucional: FEUSP (Doutorado) 

Ingresso: 2014 

Orientador: Emerson de Pietri 

A presente pesquisa é fruto de uma indagação suscitada durante o curso de mestrado: o que vem a ser língua materna? Naquela ocasião, tal pergunta 

foi circunscrita ao âmbito da formação inicial de professores de Português. Concluída a dissertação, o questionamento ganha outro escopo, o da interação 

em salas de aula de educação infantil entre crianças (4 e 5 anos) de diferentes origens, ou melhor, entre crianças de línguas maternas distintas, de acordo 

com a categoria de nacionalidade. Dada a crescente presença de crianças bolivianas em diversas escolas da rede municipal paulistana, este grupo foi 

tomado como foco de observação. A pergunta inicialmente formulada para guiar tal observação era: Quais são os mecanismos de constituição de 

identidades linguísticas de crianças em contextos de migração? Contudo, a heterogeneidade das crianças observadas (filhos (as) de bolivianos, mas 

nascidas no Brasil, nascidas na Bolívia, mas falantes de português, crianças que compreendiam português, mas não falavam esta língua, havia também 

as que não compreendiam nem falavam português dentre outros casos). Primeiramente, esperava-se que o trabalho de base etnográfica inspirado em 

Rockewell (2009) e a perspectiva da narrativa proposta por Bruner (2014, 1997) seriam suficientes para a fundamentação teórico-metodológica, 

entretanto, a interação com os sujeitos da escola e, principalmente com as crianças, bem como a indissociação do par professora/pesquisadora estão 

dando à metodologia contornos de pesquisa-ação (THIOLLENT, 2015). A pergunta inicial que guiava a observação ganhou outros desdobramentos 

interrogativos: O que vem a ser identidades linguísticas? O contexto de migração das crianças na capital paulista caracteriza-se como multi, inter ou 

transcultural? Que impactos a interação entre crianças de origem boliviana e não boliviana gera no contexto escolar?  

 

Palavras-chave: Diversidade linguística – Interação - Bolivianos. 
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XIII ELPLE – Encontro da linha de pesquisa Linguagem e Educação 

I EIAELPSI – Encontro Internacional da área Educação, Linguagem e Psicologia 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL 

09 ÀS 12 HORAS – SALA 103 

 

 

Coordenador: Profa. Livre-docente Leny Magalhães Mrech 
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A TRANSIÇÃO ENTRE O CONHECIMENTO EMPÍRICO E O CONHECIMENTO TEÓRICO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

NAS SÉRIES INICIAIS 

 

Autor: Damon Alves Lobo 

Filiação institucional: PUC-GO 

Ingresso: não consta 

Orientador: não consta 

A pesquisa analisa, a partir da teoria do ensino desenvolvimental de Davydov, práticas de ensino de uma professora das séries iniciais na formação de 

conceitos teóricos em aulas de Ciências. A observação do cotidiano das salas de aula tem mostrado a predominância, no ensino fundamental, do ensino 

baseado no conhecimento empírico. Esse tipo de ensino limita-se à memorização de definições, prejudicando o processo de formação de conceitos e o 

desenvolvimento de processos superiores do pensamento como a capacidade de analisar, comparar e diferenciar. Esta pesquisa tem como pressuposto 

que aprender por conceitos implica a transição do conhecimento empírico para o conhecimento teórico, realizando um movimento no pensamento do 

aluno que o coloca em atividade de estudo. A pesquisa consiste em observar o trabalho de uma professora em situação real de sala de aula para 

acompanhar suas formas de atuação na atividade de formação de conceitos científicos de ciências. A pesquisa parte de algumas perguntas: O aluno está 

se apropriando de conhecimentos teóricos? As dificuldades de aprendizagem têm relação com as dificuldades dos professores em ensinar por conceitos? 

Há indícios nas aulas de Ciências de conquista de formação de conceitos? A formação do professor da educação básica favorece o trabalho voltado para 

a formação de conceitos? O que explica a falta de articulação entre o conhecimento empírico e o conhecimento teórico? A pesquisa encontra-se, no 

momento, na fase de análise dos dados. Os registros de observação mostram predominância de formas de trabalho baseadas em conhecimentos 

empíricos. No entanto, há indícios, nas manifestações de poucos alunos, de movimentos do pensamento em direção à formação do pensamento teórico. 

Podem ser apontados, como resultados ainda parciais: prevalência do ensino de conhecimentos empíricos e limitações no conhecimento 

pedagógicodidático do conteúdo por parte da professora.  

 

Palavraschave: Ensino Desenvolvimental - Conhecimento Empírico - Conhecimento Teórico. 
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O PENSAMENTO CONCEITUAL EM AULAS DE HISTÓRIA NA EJA 
 

Autor: Lucas Antonio Nizuma Simabukulo 

Filiação institucional: FEUSP 

Ingresso: 2015 

Orientador: não consta 

O número alarmante de jovens e adultos analfabetos ou analfabetos funcionais na sociedade brasileira e a redução de matrículas na Educação de Jovens 

e Adultos, nos últimos anos, nos trazem a necessidade de investigar a fundo essa modalidade um tanto marginalizada da educação pública. Para tanto, 

a utilização do método do estudo de caso etnográfico nos tem ajudado a compreender a dinâmica das interações entre sujeitos e o contexto em que elas 

se dão: nas aulas de História para EJA, em uma sala de escola pública na Zona Oeste de São Paulo. Junto à etnografia, também as contribuições de 

Bakhtin muito têm nos ajudado a pensar os diálogos, embates e disputas nas práticas discursivas em sala de aula. Dessa maneira, nossos desafios são 

investigar, a partir das contribuições de Vygotsky e outros autores da Teoria Histórico-Cultural, de que maneira as interações e interlocuções entre os 

sujeitos em sala de aula são constitutivas do seu pensamento conceitual, sendo a escolarização um importante processo com consequências no 

desenvolvimento de alunos jovens e adultos, embora não seja o único. Paralela a essa discussão, trazemos também uma reflexão inicial vinda da Didática 

da História acerca da constituição da consciência histórica em aulas de Educação de Jovens e Adultos, a partir das suas vivências e experiências como 

trabalhadores e moradores dos bairros periféricos. 

 

Palavras-chave: Conceitos – EJA - Teoria Histórico-Cultural. 
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ENSINO DE LITERATURA BRASILEIRA EM TIMOR LESTE 

Autor: Marcia Vandineide Cavalcante 

Filiação institucional: FEUSP 

Ingresso: 2016 

Orientador: Claudemir Belintane 

Este trabalho apresenta o processo de pesquisa desenvolvida no ano de 2014, no âmbito do Programa de Qualificação Docente e Ensino de Língua 

Portuguesa ao atuar como professora de literatura brasileira no Departamento de Língua Portuguesa da Faculdade de Educação da Universidade 

Nacional de Timor Lorosa’e UNTL. O primeiro questionamento foi como ensinar literatura brasileira diante das dificuldades daqueles jovens no que 

diz respeito à língua portuguesa. Partindo dos primeiros contatos com os alunos, o curso foi estruturado tendo como base a literatura comparada 

(brasileira e timorense) e a introdução à produção literária, ressaltando ainda a importância da literatura oral. Foi nesse sentido, que a partir do estudo 

da obra Iracema de José de Alencar e do trabalho relacionado a contos da literatura oral do Brasil, resolveuse pesquisar e registrar lendas de origem 

dos lugares de onde os alunos são oriundos. Considerando a vasta literatura oral existente em TimorLeste, este trabalho tornase relevante à medida 

que se pretende resgatar e registrar aikananoik (narrativas em língua tétum) que fazem parte da história e identidade cultural timorense. Para realização 

desta parte do curso, a metodologia adotada foi a pesquisa de campo em aldeias pertencentes aos 13 Municípios de TimorLeste. A pesquisa possibilitou 

que os estudantes exercitassem a escrita de narrativas da literatura oral e teve como resultado uma coletânea de aiknanoik, que narram a origem de 

aldeias, nascentes ou montanhas. Um desdobramento deste trabalho foi também a formação do primeiro grupo de contadoras de história da UNTL, 

grupo Haktuir Aiknanoik, que continua atuando em diversos contextos. As principais referências teóricas utilizadas durante o curso foram: Cândido 

(1972,1975,2004 e 2006); Cascudo (2000, 2004 e 2012) Esperança (2005), Fanon (1979) e Costa (2002).  

 

Palavras chave: Literatura brasileira - Literatura timorense - Cultura oral. 
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A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTÍSTICO E O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 
 

Autor: Helena Maria Martins da Silva 

Filiação institucional: FEUSP 

Ingresso: 2016 

Orientador: Elizabeth dos Santos Braga 

Enuncia-se aqui uma pesquisa que não considera a criança universal, mas a histórica.  

A criança histórica de Vigotski e da Teoria Histórico-Cultural. A criança situada em determinadas: época, sociedade e seu modo de produção, sua 

cultura e suas contradições. A criança como ser humano histórico e social. O ser humano de Marx e do Materialismo Histórico Dialético. Propõe-se 

esta pesquisa à análise do desenvolvimento da linguagem em crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autístico (TEA). Para tanto, duas 

obras de Vigotski foram escolhidas como norteadoras: A construção do pensamento e da linguagem (2001) e, para relacionar o conceito de compensação 

no desenvolvimento das funções mentais superiores ao tema da pesquisa: Fundamentos de defectologia (2011). Para Vigotski, é pela linguagem que o 

ser humano se apropria das relações sociais construídas historicamente pela humanidade. Newmann & Holzman (2014) definem atividade 

revolucionária como força motriz do desenvolvimento ontogenético, incluindo o processo de desenvolvimento da linguagem. Tal capacidade seria, 

segundo os autores, base para o provável êxito da criança em seu processo de socialização mediado pelos códigos da cultura a que pertence. Considera 

o presente trabalho que, no processo de desenvolvimento da linguagem da criança com TEA, haja certo prejuízo da atividade revolucionária com as 

palavras, seus sentidos e significados, o que dificultaria seu acesso aos bens culturais acumulados historicamente. A práxis desta pesquisa situa-se entre 

o embasamento teórico citado; a revisão bibliográfica das perspectivas atuais vigentes acerca do tema e, também, da observação e registro da prática 

docente da pesquisadora nos últimos nove anos, lecionando para crianças com o diagnóstico na educação básica. 

 

Palavras chave: Autismo – Linguagem - Teoria Histórico-Cultural - Vigotski. 
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O CONCEITO DA VONTADE E SEUS POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO 

HISTÓRICO-CULTURAL EM VYGOTSKI 

 

Autor: Weber Suhett de Oliveira 

Filiação institucional: UNICAMP 

Ingresso: 2017 

Orientador: não consta 

O presente trabalho de pesquisa visa estabelecer um diálogo entre o conceito de vontade desenvolvido por Vygotsky, com o objetivo de verificar como 

o ato volitivo é proveniente do contexto social e influencia a motivação do aluno sob a ótica da perspectiva histórico-cultural. O tema específico 

proposto, conforme as teorias de Vygotsky, visa a compreender a vontade enquanto uma capacidade da alma ( ao lado da sensibilidade e da inteligência, 

e no sentido filosófico cabe ressaltar que a influência de Espinosa na obra de Vygotsky) de realizar um ato humano (intencional e consciente) no qual 

transparece a subjetividade do indivíduo decorrente do seu contexto sociocultural, que, inclusive, oferece desdobramentos significativos sobre a 

formação conceitual no processo educativo. O presente projeto visa a estudar, em primeiro lugar, o conceito de ato volitivo e o que Vygotsky denominou 

como “motivos” e “motivos auxiliares” (estímulos) a fim de fundamentar o enfoque teórico ao tratar da motivação do aluno. Em segundo lugar, pretende-

se averiguar os desdobramentos do pensamento conceitual de Vygotsky, uma vez que este sofreu alterações no decorrer de suas explicitações, tendo o 

conceito da vontade assumido distintos enfoques que merecem ser analisados. Por fim, pretende-se averiguar como a volição – a partir da reação aos 

estímulos recebidos do meio – influenciam a subjetividade do indivíduo orientando suas ações dentro do processo educativo. Indagações: As teorias de 

Vygotsky acrescentam conhecimento para o estudo filosófico do conceito da vontade? As contribuições de Vygotsky – sobre o problema da vontade - 

podem ser aplicadas para o contexto educacional? O que há de novo em suas explicitações? 

 

Palavras-chave: Vontade - Histórico-Cultural – Vygotsky - Processo educativo - Conceitos. 
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XIII ELPLE – Encontro da linha de pesquisa Linguagem e Educação 

I EIAELPSI – Encontro Internacional da área Educação, Linguagem e Psicologia 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL 

09 ÀS 12 HORAS – SALA 104 

 

 

Coordenador: Profa. Dra. Emari Andrade 
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AS FIGURAS DE LINGUAGEM NA SALA DE AULA 

 

Autor: Loreta Russo Monteiro 

Filiação institucional: FEUSP 

Ingresso: não consta 

Orientador: Neide Luzia de Rezende 

Esta pesquisa insere-se nos estudos sobre o ensino de Língua Portuguesa, visando a um conteúdo específico – as figuras de linguagem –, ensinado 

geralmente na 1ª série do Ensino Médio. Propusemos a descrição e a análise de como as figuras de linguagem e as percepções de estilo, no uso da língua 

escrita, são concebidas pelo professor, segundo as teorias de ensino de língua mobilizadas por ele. Nossa pesquisa concentrase nas concepções dos 

professores sobre as figuras de linguagem e o ensino das figuras, descritas e analisadas de forma qualitativa a partir de um questionário com perguntas 

abertas e fechadas, aplicado a 13 professores de Português do ensino médio. Para tal análise, buscamos aporte teórico na Retórica Clássica, na Nova 

Retórica, na filosofia da linguagem de Bakhtin e na teoria socioconstrutivista de Vigotski. Tendo sido concluída a pesquisa, podemos afirmar que 

professores de perfil semelhante ao de nossos informantes – formações recentes (graduação e pósgraduação), sobretudo em instituições públicas – têm 

representações teóricas que propiciam uma abordagem discursiva das figuras. Não se pode mais, hoje, concebê-las como aquilo que é acidental ou mero 

ornamento, como algo a mais (BARTHES, 1975, p. 167). Em outras palavras, docentes experientes e de formação sólida têm em seu projeto didático 

ensinar as figuras sob o enfoque estilístico e discursivo. Além disso, a formação acadêmica recente e contínua (do professor pesquisador, sem perder 

de vista a prática) favorece uma abertura para as teorias linguísticodiscursivas mais recentes e novas práticas de ensino. 

 

Palavras-chave: não consta. 
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DOS TEXTOS AO TEXTO: correção, reescrita e autoria em redações de alunos do ensino médio 

 

Autor: Ana Paula Bezerra Severiano 

Filiação institucional: FEUSP 

Ingresso: 2017 - Orientador: Claudia Rosa Riolfi 

O trabalho discute o momento inicial de elaboração de uma pesquisa idealizada por ingressante no programa Linguagem e Educação (FEUSP) em 2017. Seu 

objeto inicial é a investigação dos processos de reescrita em produções de textos argumentativos elaborados por estudantes de Ensino Médio. Seu objetivo 

principal é analisar em que medida as correções do professor ou de outros agentes contribuem para que o aprendiz retome sua escrita e modifique seu texto 

no sentido de traçar um percurso de autoria. No atual estágio da investigação, delineia-se a seguinte articulação teórico-metodológica. A teoria polifônica da 

enunciação proposta por Ducrot fundamentará a análise da relação entre professor/corretor e aluno: a hipótese é a de que nas intervenções (comentários 

orientadores, perguntas, correções gramaticais) feitas durante a correção é possível identificar diferentes concepções de linguagem, as quais podem – ou não 

– estimular a construção de um percurso de autoria pelo aluno. Esta, por sua vez, entendida aqui na perspectiva de Possenti, para quem “a autoria é um efeito 

simultâneo de um jogo estilístico e de uma posição enunciativa”. Finalmente, no que tange à análise das transformações feitas pelos alunos nas redações após 

a correção, parte-se do paradigma indiciário proposto por Carlo Ginzburg. Com o início do mestrado, algumas dúvidas se colocaram:  

1. Qual o melhor corpus para analisar o fenômeno da autoria em redações de alunos do Ensino Médio? 

2. Em que medida os corpora possíveis respondem aos interesses pessoais do pesquisador? 

3. Em que me medida a relação direta da pesquisadora com o corpus (enquanto professora dos alunos que escreveram as redações) pode interferir na 

análise? 

4. Como articular os diversos aspectos das teorias previamente elencadas entre si? 

5. Como articular o previamente pensado com as novidades com as quais, inevitavelmente, o ingressante do programa de pós-graduação toma contato? 

 

Palavras-chave: Correção - Escrita, Autoria - Texto argumentativo - Ensino médio. 
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ESCREVER SEM O APOIO DA LÍNGUA ORAL: UM ESTUDO SOBRE TEXTOS DE SURDOS 

Autor: Carla Samile Machado Trucolo Trindade 

Filiação institucional: FEUSP (Mestrado) 

Defesa: 2016 

Orientador: Claudia Rosa Riolfi 

A pesquisa apresentada tomou como objeto de estudo o modo como um aluno surdo escreve, quando atende à solicitação de produzir textos dissertativos. 

Constituindo-se como um estudo de caso, buscou investigar: 1) a natureza dos principais impasses presentes na escrita de um aluno que, antes de iniciar 

suas tentativas de se utilizar do sistema alfabético de representação, tinha como referência exclusiva uma língua gestual; e 2) a medida em que os 

desvios presentes nos textos do aluno apresentam uma lógica textual, ainda que tenham sido escritos sem o apoio da oralidade. A investigação partiu 

da hipótese de que a escrita de pessoas surdas, embora marcada por uma condição linguística peculiar, poderia apresentar textura, isto é, atender aos 

fatores de textualidade propostos por Fávero e Koch (1983). A partir da análise dos dados, verificou-se que a escrita do aluno surdo se constitui de 

modo diferente do ouvinte, pelo fato de não contar com o apoio prévio oralidade e, também, de ter a língua de sinais como referência. Contudo, a 

disposição do aluno para aprender, a prática da reescrita e a posição adotada pela professora em suas intervenções foram determinantes para que a 

escrita do informante surdo passasse por movimentos que resultaram em expressiva melhoria no trabalho com os aspectos formais e textuais de sua 

produção, corroborando para que houvesse textura em suas produções. Assim, verificou-se que, mesmo sem o apoio da língua oral, a surdez não é uma 

condição determinante para o aluno na conquista do bem escrever. No que se refere ao impacto da pesquisa na trajetória da pesquisadora, destacamos 

sua mudança de posição frente ao objeto de pesquisa, resultado de um refinamento no olhar e de movimentos de ajustes ao tema, que surgiram a partir 

da relação dialética com a realidade e projetaram caminhos para o aprofundamento da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Escrita; Ensino; Produção de Texto; Surdez. 
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AQUELE QUE ACREDITA EM RÓTULOS, NO MAIS DAS VEZES SE ENGANA: o politicamente correto na literatura infantil 

 

Autor: Vita Ichilevici 

Filiação institucional: FEUSP (Mestrado) 

Ingresso: 2016 

Orientador: Neide Luzia de Rezende 

Partindo do pressuposto de que o livro, em especial aquele destinado à criança, não deve ser usado como instrumento de doutrinação, o objetivo da 

pesquisa é analisar as implicações do fenômeno do politicamente correto na literatura infantil. Conceitos éticos e morais presentes em livros infantis, 

atuam, ainda que de forma velada ou não intencional, como mecanismos de controle e formadores de opinião. Sabese, no entanto, que da perspectiva, 

tanto da teoria psicogenética quanto sociocultural, o aprendizado moral da criança é significativo se ocorre tão somente através de um processo de 

construção e internalização, e não a partir de regras e interdições. Assim, com a crença de que (i) a literatura contribui para a constituição da criança 

como sujeito, (ii) que a recepção e a apropriação são centrais nesse processo, que se dá a partir de uma relação dialógica, tanto com a obra quanto com 

o adulto mediador e (iii) que o poder emancipatório da literatura pode colaborar para que o leitor se liberte de suas limitações e prejuízos, procurase 

refletir a respeito da adequação e eficiência da modificação da linguagem – e, por vezes, de enredos – de livros infantis para a diminuição de preconceitos 

sociais. Tratase de pesquisa teórica que demanda, inicialmente, a discussão do sentido atribuído a aspectos tais como: literatura infantil, ética e moral 

(comumente utilizados como sinônimos), politicamente correto (conceito bastante disputado), concepção social da infância e formação moral da criança. 

O objeto inicialmente especificado no projeto de pesquisa mostrou-se impossível de ser contido dentro de suas fronteiras originais, tornando-se, a cada 

avanço, mais complexo e multidisciplinar, abrangendo, além da literatura infantil, diferentes campos do conhecimento, tais como sociologia da infância, 

psicologia da educação e análise do discurso. Esse percurso, tem sido, até aqui, profundamente desafiador, desacomodando antigas certezas e suscitando 

novas questões e possíveis interrelações, antes insuspeitas.  

 

Palavras-chave: Literatura infantil. Politicamente correto. Recepção literária. Ética e moral. 
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PSICOPEDAGOGIA PREVENTIVA:  

como preencher a lacuna da falta do objeto materno no período sensório-motor e préoperatório dentro das creches 

 

Autor: Adriana de Freitas Ribeiro 

Filiação institucional: Universidade Católica de Santos 

Orientador: não consta 

Este trabalho busca pesquisar, através da psicopedagogia, uma possibilidade de ocupar os períodos de tempo gastos dentro de creches e escolas que 

acolhem a faixa etária de zero a seis anos otimizando o tempo para suprir a deficiência afetiva ocasionada pela separação das mães em período precoce. 

 

Palavras-chave: não consta. 
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XIII ELPLE – Encontro da linha de pesquisa Linguagem e Educação 

I EIAELPSI – Encontro Internacional da área Educação, Linguagem e Psicologia 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL 

14 ÀS 17 HORAS – SALA 107 

 

 

Coordenador: Profa. Dra. Rosa Iavelberg 
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A PESQUISA EM ESCRITA ENQUANTO PROCESSO: EM BUSCA EM INDÍCIOS DE ESTILO EM TEXTOS DE 

CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Autor: Renata de Oliveira Costa 

Filiação institucional: FEUSP (Doutorado) 

Ingresso: 2015 

Orientador: Claudia Rosa Riolfi  

O presente estudo versa a respeito da escrita de crianças do ensino fundamental. Investiga, a partir da análise de manuscritos produzidos por um grupo 

de informantes, a possibilidade de encontrar marcas de estilo que nomeamos indícios de estilosidade. Trata-se de um neologismo criado a partir da ideia 

de Indícios de autoria, cunhada por Possenti (2002). A pesquisa toma como hipótese a possibilidade de identificar traços de estilo na escrita de crianças 

a partir do terceiro ano do ensino fundamental. Assim, busca-se responder a seguinte questão norteadora: Quais marcas linguísticas e discursivas podem 

caracterizar o estilo de um sujeito em textos produzidos por crianças do ensino fundamental? Para tanto, durante três anos (2013-2016), coletamos 

produções escritas de quatro turmas que, à data da primeira coleta, cursavam o terceiro ano do ensino fundamental, em uma escola municipal da zona 

leste da cidade de São Paulo. Os dados coletados serão analisados longitudinalmente de modo a comparar os textos produzidos por uma mesma criança, 

em uma tentativa de descrever as marcas de estilo que caracterizam a escrita de um mesmo sujeito: os indícios de estilosidade. Principais indagações:  

1) Tendo coletado todo o corpus de pesquisa, quais critérios utilizar para o recorte e seleção de dados para a análise?  

2) Como abordar estilo, singularidade e autoria no âmbito de produções de crianças do ensino fundamental, em situações nas quais o sujeito escreve 

a partir de uma demanda externa?  

3) De que modos pode-se categorizar a estilosidade?  

a) A estilosidade depende da ruptura? Neste caso, ruptura em relação a quê?  

b) Textos considerados “ruins” podem ter traços de estilo?  

c) Seria possível distinguir níveis?  

Palavras-chave: Escrita – Estilo – Subjetividade - Ensino fundamental. 
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PORTFÓLIOS DE PRODUÇÃO TEXTUAL: PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO 

 

Autor: Luiza Guimarães de Moraes  

Filiação institucional: FEUSP (Mestrado) 

Ingresso: 2016 

Orientador: Emerson de Pietri  

A partir da análise de portfólios de produção textual, a pesquisa busca investigar de que maneiras o distanciamento do autor em relação ao próprio texto, 

por meio da escrita, impacta a constituição do sujeito enquanto escritor. Os portfólios analisados foram elaborados por alunos do Fundamental 2, e 

pretendem registrar os progressos de cada estudante no que diz respeito à produção textual, bem como o desenvolvimento do modo como ele pôde 

enxergar seu percurso como escritor durante parte da escolaridade básica. Dessa forma, cada portfólio analisado foi composto por textos produzidos na 

escola e cartas de apresentação que analisam esses textos, durante os quatro anos do Fundamental 2. Partimos da seguinte hipótese: na medida em que 

o aluno escreve sobre a própria escrita, ele se distancia da própria produção, podendo tomar mais consciência sobre seu processo de constituição 

enquanto escritor. Junto com essa consciência, haveria maior possibilidade de intervenção do estudante em seu percurso de aprendizagem. Na produção 

dos portfólios, os alunos dialogam consigo próprios; entendemos que quanto mais eles vão respondendo a eles mesmos, mais teriam consciência de seu 

percurso enquanto escritor. Buscaremos, então, mostrar de que maneiras os alunos respondem a eles mesmos. Traremos três conceitos para subsidiarem 

as reflexões teóricas e o processo de análise: diálogo (BAKHTIN); referenciação (MONDADA e DUBOIS, 2014); reflexividade (GÓES, 2013; 

MORATO, 2016). As principais indagações que a pesquisa suscita nesse momento são: 1. falar em diálogo consigo mesmo não seria contraditório com 

a importância do outro para a constituição do sujeito? Ou, da perspectiva do sociointeracionismo, é possível dialogar consigo mesmo?; 2. Como escolher 

de quais portfólios tratarei, sem que a metodologia enrijeça a leitura do material, mas também, sem fazer escolhas intuitivas demais? 

 

Palavras-chave: Práticas de ensino – Escrita – Subjetividade - Ensino fundamental. 
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O ENSINO COM ARTE: ALGUMAS IMPLICAÇÕES DA PRESENÇA DA ARTE NO COTIDIANO ESCOLAR 

 

Autor: Maria Cristina Bergonsini Ennser 

Filiação institucional: FEUSP  

Ingresso: 2016 

Orientador: Elizabeth dos Santos Braga 

Esta é uma proposta de pesquisa na área de Educação, Linguagem e Psicologia que visa trazer reflexões sobre o diálogo entre arte e educação, pensando 

se, e de que forma, a arte pode afetar o desenvolvimento das crianças. O referencial teórico básico deste trabalho é a abordagem histórico-cultural, 

segundo a qual o homem é um ser social; seu desenvolvimento depende da interação; a significação do mundo passa por outros indivíduos, sendo 

histórica e cultural. Para Vigotski (2010), o ser humano se relaciona com o mundo por meio de instrumentos e de signos, destacando-se a linguagem 

como forma de mediação primordial na constituição psíquica. A linguagem, muito além de meio de comunicação, permite a representação mental, 

possibilita as ideias de passado e de futuro, organiza o pensamento e atua como instrumento de autorregulação; enfim, a linguagem nos torna humanos. 

Ancorado nesses pressupostos, este trabalho investigará algumas formas de pensar as linguagens artísticas que permeiam as interações com o mundo e 

estabelecer relações teóricas sobre possibilidades de reorganização psíquica a partir da vivência artística. A arte como parte da formação integral do 

homem já era valorizada na antiga Grécia; foi abordada e significada de formas distintas em diferentes espaços, tempos e lugares, mas sua importância 

na escola continua sendo relevante como objeto de investigação. A presente pesquisa busca expandir a visão sobre o trabalho com arte dentro da escola.  

 

Palavras-chave: Arte – Educação - Teoria Histórico-Cultural. 
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A ESCRITA LITERÁRIA NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO 

 

Autor: Sarah Vervloet Soares  

Filiação institucional: FEUSP (Doutorado) 

Ingresso: 2016 

Orientador: Neide Luzia de Rezende 

Esta pesquisa busca centrarse nas práticas de escrita literária no contexto escolar do Ensino Médio. Pretendemos concentrar-nos, em um primeiro 

momento, em verificar se essas práticas ocorrem e quais são suas circunstâncias – de ocorrência ou não ocorrência. Nosso objetivo é propor uma 

discussão acerca do ensino da escrita literária no Ensino Médio, partindo do pressuposto de que esse ensino específico é mais dedicado ao nível 

fundamental básico. Com isso, pretendemos refletir sobre a importância dessa escrita para a formação do sujeito e de suas capacidades cognitivas, 

pensando em sua constituição como autor. O foco de abordagem ligase a quatro questões principais: a) o ensino da escrita literária ocorre na prática? 

b) O que se ensina quando se ensina a escrita literária? c) Como se aprende a escrita literária? d) Por que ensinar a escrita literária? Para responder a 

esses questionamentos, é necessário situar a escrita no contexto escolar, buscar compreender seus sentidos e objetivos para o processo educativo e 

analisar as diretrizes de ensino e as práticas pedagógicas, levando em conta condicionantes sociais, culturais e pedagógicos da aprendizagem. 

Conjecturar a escrita literária como parte do ensino de Língua e Literatura significa apontar que a prática dessa escrita carrega valores que podem 

subsidiar diferentes vínculos com a aprendizagem. Escrever deixa de ser um conteúdo restrito à dimensão técnica ou aos anos iniciais da escola para 

assumir um sentido social, afetivo, estético, cultural e político. O trabalho será amparado pelos estudos de Vygotsky (1987, 1988, 1999), Catherine 

Tauveron (2005, 2007, 2014), Christine BarréDe Miniac (2015), Roger Chartier (2001, 2002), entre outros. Visamos a uma pesquisa de caráter 

etnográfico, cuja principal intenção é compreender os processos e as relações que configuram as atividades de escrita literária no âmbito escolar.  

 

Palavraschave: Escrita Literária - Ensino Médio - Produção de texto – Literatura - Ensino. 
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A PROBLEMÁTICA DA PESQUISA DA ESCRITA EM PROCESSO: INVESTIGAÇÃO EM VERSÕES DE TEXTO  

AUTOR: Suelen Gregatti da Igreja  

Filiação institucional: FEUSP (Doutorado – Defesa: maio de 2017) 

Orientador: Claudia Rosa Riolfi 

Neste trabalho interessa-nos relatar como foi, ao longo de nossa pesquisa de doutorado, ter analisado versões de textos para investigar como se dá o 

ultrapassamento dos obstáculos epistemológicos que entravam sua reconstrução do conhecimento da modalidade científica (BACHELARD, 1938). 

Nosso objetivo geral foi, a partir da análise de marcas visíveis e invisíveis de formulação textual (GRÉSILLON, 2007), discutir quais são os empecilhos 

no processo de escrita de um pesquisador em formação. Cumprir esse objetivo nos trouxe questionamentos: 1) quais os critérios para selecionar os 

dados, considerando a extensão de nosso corpus, constituído de 879 versões?; 2) como localizar as marcas visíveis e invisíveis de formulação textual? 

3) como saber se essas marcas apontam para mudanças textuais que dão a ver a presença de obstáculos epistemológicos e seu ultrapassamento? Posto 

isso, no que se refere à mobilização da teoria, vale considerar que, ao elegermos a psicanálise de orientação lacaniana como principal arcabouço teórico, 

em especial, considerando as operações de alienação e separação (LACAN, 1964), nos deparamos os questionamentos: como seria possível dar a ver 

os modos como essas operações ocorrem no processo de escrita de um pesquisador em formação? Há marcas linguístico-textuais recorrentes? Como 

delimitar as diferenças entre os momentos em que o pesquisador pareceria estar colando sua palavra e a palavra do outro e aqueles em que conseguiria 

construir um lugar enunciativo próprio, sem desconsiderar o legado cultural da área em que está se inserindo? 

 

Palavras-chave: Escrita - Formação do pesquisador; Obstáculos epistemológicos. 
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XIII ELPLE – Encontro da linha de pesquisa Linguagem e Educação 

I EIAELPSI – Encontro Internacional da área Educação, Linguagem e Psicologia 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL 

14 ÀS 17 HORAS – SALA 108 

 

 

Coordenador: Profa. Dra. Ana Paula Duboc 
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DIREITO AMBIENTAL: RELAÇÕES JURÍDICAS MODELADAS PELA MATEMÁTICA VISANDO UMA FORMAÇÃO  

PROFISSIONAL CRÍTICA E CIDADÃ DOS BACHARELANDOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL  
 

Autor: Claudia  de  Oliveira Lozada 

Filiação institucional: FEUSP  

Tese defendida - Orientador: não consta 

Este trabalho faz parte da tese de Doutorado defendida na FEUSP que teve como objetivo central investigar como a flexibilidade cognitiva se opera no 

processo de elaboração de modelos matemáticos de relações jurídicas em domínios complexos ou mal estruturados com enfoque transdisciplinar e que 

conhecimentos matemáticos podem ser mobilizados. Para tanto, uma pesquisa qualitativa foi realizada com bacharelandos do 1º semestre do Curso de 

Engenharia Ambiental de uma Instituição Particular de Ensino Superior, localizada no município de São Paulo (SP), durante um Curso de Formação 

Acadêmica e Profissional. A fundamentação teórica está embasada na Teoria da Flexibilidade Cognitiva de Spiro e colaboradores (1988, 1992, 2003) 

e nas ideias de Robert (1987) sobre níveis de funcionamento de conhecimentos matemáticos. Em relação à Modelagem Matemática, primordialmente 

nos embasamos nas concepções de D´Ambrosio (1986, 1996, 2009, 2013) sustentadas pelas ideias de Barbosa (2001, 2002, 2003, 2004) e Bassanezi 

(1994, 2002), entre outros. Para análise da flexibilidade cognitiva foram elaborados indicadores com base nos trabalhos de Sternberg (1985, 1988, 1993, 

2000, 2005) sobre a Teoria Triárquica da Inteligência e de Ennis (1991, 1993, 1996, 2011) sobre pensamento crítico. Os resultados demonstram que o 

grupo de alunos pesquisado apresenta dificuldades em mobilizar os conhecimentos intramatemáticos na modelagem matemática de relações jurídicas, 

provavelmente decorrente de falhas na assimilação de conteúdos matemáticos ao longo de sua formação escolar. Identificamos ainda dificuldades em 

relacionar a linguagem materna com a linguagem algébrica na elaboração dos modelos matemáticos, bem como na validação dos modelos matemáticos. 

No entanto, apresentaram indícios favoráveis ao pensamento criativo, prático e crítico, o que favorece consideravelmente a flexibilidade cognitiva e o 

desenvolvimento de habilidades para se lidar com situações novas em domínios complexos ou mal estruturados. Assim, consideramos o resultado dessa 

pesquisa satisfatório com relação ao nível introdutório, pois o grupo de alunos pesquisado apresentou indícios de flexibilidade cognitiva durante o 

processo de modelagem, sendo necessário favorecer a promoção de outras atividades com enfoque transdisciplinar que possibilitem o avanço no 

desenvolvimento da flexibilidade cognitiva, sobretudo em relação ao pensamento analítico que se refere à abstração. 

 

Palavras-chave: não consta 
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LETRAMENTO CRÍTICO NA CONTEMPORANEIDADE: O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E OS IMPERATIVOS 

ATUAIS DA EDUCAÇÃO 
 

Autor: Olívia Bueno Silva Fortes 

Filiação institucional: FEUSP (Doutorado) 

Ingresso: 2016 

Orientador: Ana Paula Duboc  

Este projeto preocupa-se, principalmente, em pensar o lugar do componente curricular língua inglesa como disciplina corresponsável pela formação 

crítica do aluno, mais especificamente, de que maneira o inglês pode fomentar essa formação crítica. Trata-se de uma pesquisa qualitativo-interpretativa 

de natureza etnográfica que se baseará em dados recolhidos durante trabalho de campo em um ambiente escolar, em uma escola pública na capital de 

São Paulo, a ser iniciado nos próximos meses. Algumas perguntas direcionam a nossa pesquisa: quais são os entendimentos do termo “formação crítica” 

circulantes nos vários documentos reguladores da Educação Básica? Essa análise será fundamental para entender de que maneira esse termo está sendo 

apropriado pelas políticas educacionais em um contexto mais amplo. Outra questão é: que tipo de exercício crítico está presente na sala de aula de 

inglês? Nossas observações em sala de aula terão um olhar privilegiado para a maneira como o material didático e as aulas em si promovem o 

desenvolvimento da criticidade dos alunos. Por último, perguntamo-nos qual o lugar do letramento crítico na sala de aula de línguas face à crescente 

onda neoconservadora em políticas educacionais vigentes.  

 

Palavras-chave: Letramento crítico / ensino de língua inglesa / políticas educacionais 
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CRENÇAS E EXPECTATIVAS SOBRE ENSINAR/APRENDER LÍNGUA ESTRANGEIRA NA FORMAÇÃO DOCENTE  

INICIAL DE PROFESSORES DE INGLÊ 
 

Autor: Luciana Kinoshita Barros 

Filiação institucional: FEUSP (Doutorado) 

Ingresso: 2014 

Orientador: não consta 

Este estudo é uma tese de doutorado em andamento na qual investigamos implicações de crenças e expectativas de governo, graduandos e formadores 

sobre o processo de ensino/aprendizagem de inglês como Língua Estrangeira durante a formação inicial de professores em um curso de Licenciatura 

em Letras Inglês. Buscamos responder os seguintes questionamentos: a) Quais são o perfil, as crenças e as expectativas dos sujeitos envolvidos? b) 

Como o perfil, as crenças e as expectativas estão inter-relacionados? c) De que forma conhecer o perfil, as crenças e as expectativas contribuirá para o 

ensino/aprendizagem de inglês na formação inicial do professor nãonativo? Nosso objetivo é compreender crenças e expectativas de governo, 

graduandos e formadores sobre o ensino/aprendizagem de inglês durante a formação inicial de professores do idioma para a Educação Básica e, a partir 

desta compreensão, chegar às representações sobre o ensino/aprendizagem da língua. Para alcançar o objetivo traçado estamos desenvolvendo uma 

investigação de cunho qualitativo com quantificação de argumentos que envolve aplicação de questionários, entrevistas, estudo documental e pesquisa 

bibliográfica com base em referencial teórico relativo a estudos sobre essas questões na área de Linguística Aplicada que tiverem como foco 

investigações a respeito de crenças e expectativas em relação ao ensino/aprendizagem de línguas e formação docente (ALMEIDA FILHO, 1993 e 2009; 

BARCELOS, 1995 e 2001; EAGLY e CHAIKEN, 1993; HYMES, 1979; LEFFA, 2001; LIMA, 2011; PAJARES, 1992; PAVAN, 2012; SILVA, 2011 

e 2013; VIEIRAABRAHÃO, 2006). No momento, estamos realizando a pesquisa de campo e os dados produzidos sugerem que formadores e 

graduandos têm representações diferentes sobre como o ensino/aprendizagem do idioma (deve) ocorre(r) na formação inicial.  

 

Palavraschave: Ensino/Aprendizagem de Língua Estrangeira - Formação inicial de professores - Crenças, expectativas. 
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PLURILINGUISMO NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DE APLICAÇÃO DA FEUSP 
 

Autor: Claudia Viégas Saraiva 

Filiação institucional: FEUSP 

Ingresso: 2017 (Doutorado) 

Orientador: Ana Paula Duboc  

O presente projeto propõe uma discussão dos conceitos de plurilinguismo, multilinguismo e pluralidade linguística, termos encontrados nos textos da 

legislação educacional brasileira. Todos estes documentos apontam para a valorização do ensino de mais de uma língua estrangeira no contexto escolar, 

tal é o caso da Escola de Aplicação, onde o espanhol, o inglês e o francês compõem o currículo obrigatório. A variedade de línguas estrangeiras é 

observada também na comunidade escolar, composta por falantes de espanhol, inglês, alemão, russo e chinês. No entanto, as línguas estrangeiras 

modernas figuram apenas no currículo obrigatório dos estudantes dos terceiros e quartos ciclos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. No intuito de 

preencher esta lacuna e em consonância com a proposta de pluralidade linguística e cultural, valorizando sua identidade e cultura pelo reconhecimento 

e estima por outras culturas este projeto propõe uma reflexão seguida de proposição de um desenho curricular de orientação plurilíngue para anos 

iniciais. Tal reflexão se orienta para questões como a formação docente, o status da disciplina de línguas estrangeiras face às atuais políticas educacionais 

e ainda o espaço e papel das humanidades no contexto atual. Principais indagações: O recente início do doutorado, as leituras e discussões propostas 

nas disciplinas que faço atualmente me levaram à necessidade de um esclarecimento e aprofundamento conceitual dos termos multilinguismo e 

plurilinguismo dos quais havia tratado de maneira superficial quando da escrita do projeto. Além dos termos citados anteriormente, surgiu a importância 

da inclusão do termo translinguismo. Este aprofundamento me levou à necessidade de reflexão sobre questões culturais como: multiculturalismo, 

interculturalidade, transculturalidade que pretendo também abordar.  

 

Palavras-chave: Plurilinguismo - Educação básica - Línguas estrangeiras. 
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LIVRO ARBÍTRIO: UM ESTUDO SOBRE AS FUNÇÕES E OS USOS DO LIVRO DIDÁTICO DE ESPANHOL NO ENSINO MÉDIO 

 
Autor: Roberta Amendola 

Filiação institucional: FEUSP 

Defesa: 2017 (março) 

Orientador: Isabel Gretel María Eres Fernández  

Partindo da pergunta “Qual a relação entre o histórico do livro didático (LD) e a formação de professores no Brasil e o seu uso nas aulas de espanhol 

do Ensino Médio?”, visamos identificar em que medida tais aspectos impactavam a presença e a adaptação do LD. Recuperamos sua trajetória político-

educacional, suas funções e usos segundo alguns documentos oficiais nacionais e estudos de Choppin (2002, 2004); Gérard; Roegiers (1998); Lajolo 

(1996); Oliveira; Guimarães; Bomény (1984) e Richards (2002). Tratamos da formação inicial e continuada de professores e seu impacto no papel do 

livro, com base em textos legais brasileiros; em questões sobre (des)valorização docente segundo as DCN (BRASIL, 2013), Nóvoa (1999); e na relação 

dos mestres com o LD, de acordo com Almeida Filho (2010), Eres Fernández (2009), Fiscarelli (2008), Leffa (2008) e Munakata (1997, 2012). Damos 

voz a uma professora de escola pública e a outra de colégio privado do estado de São Paulo com base três instrumentos de pesquisa complementares: 

questionários, entrevistas e assistências às aulas e procedemos à triangulação dos dados obtidos. Concluímos que a principal função do LD é a referencial 

(CHOPPIN, 2004) e que as profissionais raramente usufruíram do arbítrio ao utilizá-lo, o que creditamos ao histórico de desvalorização docente, à sua 

capacitação deficiente e às suas crenças sobre ensino de línguas. Ressaltamos a importância de se repensar os cursos superiores de formação. 

Observamos que o acesso a recursos didáticos ou didatizáveis complementares aos LDs está relacionado com o comprometimento do profissional e não 

necessariamente com o nível socioecomômico da escola. Por fim, propusemos sugestões para a concepção e o emprego do livro didático. Após este 

estudo, desenvolvemos uma coleção que busca atender, ao menos em partes, a algumas das considerações das docentes pesquisadas. 

 

Palavras-chave: Livro didático – Espanhol – Histórico – Funções – Usos - Formação de professores. 
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O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL I: UM ESTUDO DA FORMAÇÃO DOCENTE 

 
Autor: Daniela Mota Barbosa 

Filiação institucional: PUC-SP 

Ingresso: 2015 

Orientador: não consta 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a formação do professor de língua inglesa do Ensino Fundamental I que ensina nas escolas municipais de São 

Paulo, desde a introdução do Programa Língua Inglesa no Ciclo em 2012. Partindo da hipótese de que a formação inicial fornecida pelas Licenciaturas 

em Letras é insuficiente para preparar o professor para atuar neste novo contexto, são analisados os cursos de formação continuada oferecidos pela 

Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) com o objetivo de preparar os professores que ensinam língua inglesa no Ensino Fundamental I. Como 

referenciais teóricos são utilizados autores como Carlos Marcelo, Maurice Tardif e Danielle Raymond, Lynne Cameron, entre outros. Para 

contextualização do citado programa, foram analisados documentos como legislações e materiais fornecidos pelos cursos de formação continuada. 

Foram realizadas entrevistas e aplicados questionários com 02 professores formadores, 06 professores cursistas e 01 gestor responsável pelo programa. 

A pesquisa está em fase de qualificação e a análise de dados será iniciada posteriormente. Ao coletar os dados para a pesquisa, percebi a complexidade 

de uma Rede tão grande como a de São Paulo e, consequentemente, as necessidades formativas dos professores são muito diversas, assim como as 

realidades em que atuam. Portanto, a pesquisa me faz indagar o quanto as formações inicial e continuada podem preparar os docentes para atuarem em 

um cenário tão complexo e em constante transformação e que ações formativas seriam mais eficientes. É possível questionar ainda que políticas públicas 

seriam mais relevantes para atender às demandas de professores e alunos. 

 

Palavraschave: Formação continuada de professores – Ensino de língua estrangeira – Inglês para crianças – Inglês no ensino fundamental. 
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XIII ELPLE – Encontro da linha de pesquisa Linguagem e Educação 

I EIAELPSI – Encontro Internacional da área Educação, Linguagem e Psicologia 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL 

14 ÀS 17 HORAS – SALA 109 

 

 

Coordenador: Prof. Dr. Emerson de Pietri 
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LENDO SIGNOS E COMPREENDENDO O UNIVERSO DE DISCURSOS SOCIOEDUACIONAIS: UMA LEITURA A PARTIR DA LIN

GUÍSTICA POÉTICA E DA SEMIÓTICA LITERÁRIA 

 

Autor: Jose Flavio da Paz 

Filiação institucional: UNIR 

Ingresso: 2017 

Orientador: não consta 

Como lemos, interpretamos e entendemos o espaço escolar? Como a oratória e a retórica constituem efetivamente situações de comunicação? Por que 

os signos e símbolos são importantes na constituição de linguagem, sentidos e significados interativos? A escola estaria preparada para mudar o foco 

do ensino e da aprendizagem para um método mais sofisticado e vivencial de entender o mundo que a cerca e a vida dos seus discentes? Como os 

docentes têm agido em sala de aula, de maneira que tenhamos, em um futuro breve, cidadãos mais autônomos e críticos frente às adversidades naturais 

do seu tempo? Diante dessas e de inúmeras outras indagações possíveis, a presente proposta apresentará os resultados parciais da investigação, oriundos 

da revisão bibliográfica que envolve temas relacionados aos processos retóricos e da oratória no espaço escolar e nas situações cotidianas, com especial 

atenção nas relações entre docentes, discentes e demais agentes escolares. Concernentes à docência, às práticas de incentivo à leitura e à produção da 

poética nas suas mais diversas formas de produção de significado e de sentidos, o que traz à baila, as reflexões greimasianas e a aplicação do seu 

quadrado semiótico, cujos eixos semânticos exprimem tipos de relações opostas ou mesmo contradições em seus discursos, seja sob a perspectiva linear: 

vertical, horizontal ou transversal. A intensão é refletir e reconhecer que os discursos ou eixo semiótico, neste caso, estão sempre na direção contrária 

à do outro. Fato comum no cotidiano das relações humanas, mas pouco percebível e pesquisado nas relações do interior da escola. As bases teóricas 

que sustentam este trabalho perpassam pelas ideias de Delas & Filliolet (1973); Madeira (1994); Vanoyer (1987); Greimas & Fontanille (1993); Greimas 

(2002); Quadros (2008); Zilberman & Rösing (2009) e outros pensadores contemporâneos das áreas de Letras, Artes, Comunicação e Educação. 

 

Palavraschave: Linguística poética – Linguagem – Semiótica – Comunicação - Escola. 
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ASSASSINOS, PREGUIÇOSOS, TROGLODITAS: imagens do professor de Língua Portuguesa na imprensa paulistana 
 

Autor: Adriana Seabra 

Filiação institucional: FE-USP (Doutorado) 

Defesa: 2016 

Orientador: não consta 

Quando se trata de opinar ou “reportar fatos” sobre o ensino de LP, os jornais raramente consultam professores da educação básica. Registram, 

entretanto, pareceres de advogados, economistas, administradores... “fontes” que, ao falar sobre a língua na escola, produzem imagens bastante 

deletérias a respeito de seu ensino. Em nosso doutoramento, dedicamonos a analisar tais imagens, extraídas dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado 

de S. Paulo. Investigamos, em contrapartida, textos publicados por professores na internet, para observar como respondiam ao imaginário pejorativo 

configurado nesses jornais. O corpus constituiuse a partir de um eventoamostra: a polêmica instaurada pela mídia a propósito do didático Por uma 

vida melhor (2011). Para dissecar tal polêmica, recorremos a categorias de análise propostas por Maingueneau: interincompreeensão, simulacro, 

aforização. Para analisar os dispositivos de enunciação e veridicção do discurso jornalístico, a construtos de Greimas e Ducrot; para a imagem discursiva 

dos coenunciadores, às noções de ethos e pathos, cuja formalização remonta a Aristóteles. Pudemos constatar que, nos textos opinativos dos jornais, 

discursos provenientes de esferas como a biologia, o direito e a economia estabelecem juízos de valor sobre a língua e seu ensino. Por meio de 

expedientes enunciativos que reificam a opinião, convertendo juízo de valor em juízo de fato, os textos informativos apropriamse diferencialmente 

desses discursos, atualizando e mantendo em circulação aqueles cuja concepção de língua e de ensino de língua seja conveniente à axiologia dos jornais, 

sustentada nos valores do autoritarismo. Professores informados por concepções de linguagem não normativas são retratados como bárbaros, 

preguiçosos, assassinos da língua. Estes, ao adentrar o debate, têm de compor um ethos que afaste o imaginário disfórico produzido nos jornais; com 

esse fim, procuram demonstrar seu domínio sobre o objeto de ensino e seu compromisso político com a docência. 

 

Palavraschave: Professor de Língua Portuguesa - Discurso da imprensa - Polêmica. 
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O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL – O QUE A PSICANÁLISE TEM A VER COM ISSO? 

Autor: Karina de Queiroz Bueno 

Filiação institucional: FE-USP 

Ingresso: 2016 

Orientador: Rinaldo Voltolini 

A presente pesquisa em andamento explora os tensionamentos presentes no conceito de adaptação, especificamente no que tange à educação infantil 

(zero a três anos). Quais teorias e fundamentos epistemológicos sustentam a noção de “período de adaptação”, como um dispositivo da práxis em 

educação infantil? Vinda da biologia, a adaptação funda a ideia de “indivíduo adaptado”, para aqueles que se encontram favorecidos pelo meio em que 

habitam. A psicologia piagetiana apresenta a adaptação enquanto um processo orgânico do indivíduo para sanar suas necessidades e como um processo 

construtor das estruturas psíquicas. A análise do comportamento (behaviorismo radical) compreende a noção de adaptação através da ideia de modelação 

de comportamentos, de acordo uma perspectiva darwinista de seleção e variação. A pedagogia faz uso de diversos conceitos e linhas teóricas para 

fundamentar discussões e práticas em torno da noção de período de adaptação. A psicanálise, especificamente a psicologia do ego muito contribuiu para 

a formalização do conceito de adaptação presente nas práticas educativas com a ideia de que um ego forte corresponde a um sujeito adaptado a realidade 

externa. Tento em vista a complexidade da trama de conceitos e teorias em torno da noção de adaptação, voltamos a premissa básica para levantarmos 

o questionamento sobre o que podemos esperar ou exigir de uma criança de zero a três anos, recém inserida em um ambiente institucional escolar? 

Partindo de um referencial teórico psicanalítico de Freud e Lacan abordamos esses tensionamentos tanto como um “sintoma” da relação público/privado, 

singular/coletivo como do discurso psicopedagógico hegemônico. Se educar implica a constituição da subjetividade, seria possível no cotidiano 

pedagógico irmos do bebê para o aluno sem embrutecimento? Seria possível um processo de constituição subjetiva na escola sem modelos 

adaptacionistas? O que seria enfim, o processo de adaptação de uma criança na escola em termos subjetivos?  

 

Palavras-chave: Adaptação - Educação infantil - Psicanálise. 
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM UNIVERSIDADES PRIVADAS 

Autor: Ana Karina Amorim Checchia 

Filiação institucional: FEUSP (Pós-doutorado) 

Supervisor: Sandra Maria Sawaya 

O modo como a Psicologia se insere, historicamente, na formação inicial de professores é atravessado pelo psicologismo na Educação, compreendido 

como uma expressão do reducionismo de questões sociais e educacionais ao âmbito individual. Tal reducionismo vem sendo questionado pelo 

movimento crítico no campo da Psicologia Escolar, por meio do qual se problematiza a primazia do indivíduo como foco de análise de questões relativas 

à interface Psicologia e Educação. Enfatiza-se, então, a relevância de se deslocar tal foco de análise da centralidade no indivíduo para a reflexão sobre 

o processo de escolarização, compreendido em sua complexidade, e as relações entre os sujeitos históricos que constituem a vida diária escolar. Este 

trabalho refere-se a uma pesquisa de pós-doutorado que se encontra em andamento, cujo objetivo consiste em investigar contribuições que a disciplina 

Psicologia da Educação, ministrada em cursos de Pedagogia em Universidades privadas no estado de São Paulo, pode propiciar na formação inicial de 

educadores, para a compreensão da complexidade envolvida no processo de escolarização. Para tanto, estão sendo realizadas: a) leitura e análise de 

ementas e planos de ensino de disciplinas de Psicologia da Educação, ministradas nos cursos de Pedagogia, bem como de sua matriz curricular; b) 

entrevistas individuais com coordenadores e docentes de disciplinas de Psicologia da Educação destes cursos. A análise parcial do material obtido 

possibilita a compreensão de alcances e limites da contribuição da Psicologia Escolar para a formação de professores nestes cursos, com repetições e 

rupturas relativas à primazia do indivíduo na análise de questões na interface Psicologia e Educação. Além disso, é possível identificar indícios de que 

tal disciplina pode ser uma importante aliada na luta pela humanização das relações escolares e pela educação pública de qualidade, tendo como alicerce 

discussões, no campo da Psicologia Escolar, voltadas para a compreensão de elementos sociais, políticos, institucionais e relacionais envolvidos no 

processo de escolarização e para a problematização de preconceitos cientificamente legitimados que atravessam as relações escolares e do reducionismo 

de questões socialmente constituídas ao âmbito individual.  

 

Palavras-chave: Formação de professores - Ensino superior - Psicologia escolar. 

  



48 
 

PERCEPÇÃO DE PROFESSORES ACERCA DA VIOLÊNCIA NA ESCOLA 
 

Autor: Maria A. Lima Piai 

Filiação institucional: FE-USP 

Ingresso: 2015 

Orientador: não consta 

Este projeto busca alargar a compreensão da violência no contexto escolar da atualidade brasileira. A história tem mostrado que a relação professor-

aluno no contexto escolar muitas vezes foi atravessada por um jogo de poder e violência. Ao buscar a superação do estado de violência e dominação que 

permeava as relações sociais neste ambiente, parece que a sociedade contemporânea saiu de um extremo – a violência do professor para com o aluno – e 

foi para o outro extremo – a violência do aluno para com o professor. E é este segundo extremo que se pretende discutir. Então o objetivo desta pesquisa 

é abordar o problema da violência na escola a partir do ponto de vista do professorado como o sujeito sobre o qual recai a ação. A fim de entender os 

motivos que ocasionam esse tipo de violência vou buscar no egoísmo e no sentimento de ódio uma das possíveis causas. Desta forma, apresento a 

discussão em três perspectiva: a primeira que discute egoísmo e o ódio como um fenômeno do conhecimento individual, portanto inerente a natureza 

humana; uma segunda perspectiva que discute o egoísmo e o ódio como resultado do processo social no qual cada indivíduo se encontra, e, uma terceira 

perspectiva que traz alguns elementos da psicanálise freudiana e lacaniana que abordam tanto os aspectos individuais como sociais. A principal 

indagação é como os professores percebem (sentem/compreendem) o fenômeno da violência no ambiente escolar. O referencial teórico apresenta uma 

pesquisa bibliográfica de cunho filosófico e psicanalítico que fundamenta a pesquisa de campo com coleta de dados a partir de relatos de casos de 

violência de professores da educação básica.  

 

Palavras-chave: Agressividade – Psicanálise – Violência - Violência contra professores - Violência na escola.  
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XIII ELPLE – Encontro da linha de pesquisa Linguagem e Educação 

I EIAELPSI – Encontro Internacional da área Educação, Linguagem e Psicologia 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL 

14 ÀS 17 HORAS – SALA 110 

 

 

Coordenador: Profa. Dra. Neide Luzia de Rezende 
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CONHECIMENTO E DESEJO NAS FORMULAÇÕES INFANTIS 

 

Autor: Julia Maria Borges Anacleto 

Filiação institucional: FEUSP 

Ingresso: 2014  

Orientador: não consta 

A pesquisa em andamento partiu da problemática em torno dos determinantes da construção do conhecimento, onde predomina a dicotomia entre 

aspectos estruturais – confundidos com determinações biológicas e/ou evolutivas – e aspectos sócio-histórico-culturais. A fim de fazer uma torção nesse 

debate, propõe-se como objetivo geral da pesquisa a sustentação teórica de uma concepção de construção do sujeito epistêmico e do objeto de 

conhecimento como efeito de práticas discursivas no campo do Outro, entendido como matriz simbólica ou cadeia significante. Isso porque se supõe 

ser possível abordar as hipóteses infantis acerca dos objetos de conhecimento como narrativas epistêmicas e, portanto, como processo discursivo. Para 

tanto, propõe-se uma pesquisa eminentemente teórico, voltada à análise e construção de nexos conceituais com foco no debate em torno da causalidade 

da inteligência, problematizando a perspectiva de estudos que tomam como base a teoria piagetiana e que enfatizam o aspecto evolutivo desta em 

detrimento de sua filiação ao estruturalismo. Retomando os aspectos estruturalistas subjacentes à ideia de construção do conhecimento, pretende-se 

recorrer ao modo como Lacan se apropria do estruturalismo para fazer emergir o sujeito do inconsciente como forma de pensar criticamente sobre a 

ideia de articulação entre estruturação inteligente e estruturação desejante. Na apresentação em questão, pretende-se abordar a questão da escolha por 

uma pesquisa teórica e bibliográfica, focada nos fundamentos da educação, levantando para a discussão o lugar da pesquisa teórica na área da educação. 

 

Palavras-chave: Fundamentos da educação – Psicanálise – Conhecimento - Sujeito do inconsciente - Narrativas infantis. 
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O AVESSO DA EDUCAÇÃO: a função do público e do privado na construção das infâncias atuais 

 

Autor: Lia Silva Fonteles Serra 

Filiação institucional: FEUSP 

Ingresso: 2016  

Orientador: Rinaldo Voltolini 

Este projeto visa à realização de uma investigação de base psicanalítica acerca das categorias público, privado, educação e infância, no intuito de analisar 

o universo simbólico operante na educação pública e na educação privada e suas implicações na construção das infâncias atuais. Nosso problema de 

pesquisa gira em torno do modo como os discursos de professores no ato de educar, em contextos marcados pela diferença na circulação do significante 

dinheiro – velado na escola pública e marcado na privada -, incidem na construção das infâncias atuais. A partir deste problema, nos questionamos: 

como a educação em instituições públicas e privadas opera na construção das infâncias atuais? Nosso objeto, portanto, serão os discursos dos 

professores, a partir dos quais poderemos identificar significantes e seus efeitos na construção das infâncias de hoje. Entendemos que os discursos 

operados nas escolas marcam a posição de um discurso pedagógico atual que se diferencia pelas marcas geradas pelo objeto primeiro do capitalismo – 

o dinheiro – nos diferentes contextos de operação da educação. De que modo e com que “disfarces” este objeto aparece nos significantes operados no 

discurso pedagógico? Entendemos, no âmbito deste trabalho, as infâncias como realidades psíquicas e, por isso, utilizamos o termo no plural. Para 

leitura dos fragmentos discursivos coletados a partir de entrevistas e observação de professores no ato de educar, em uma escola pública e outra privada, 

utilizaremos a teoria lacaniana dos discursos.   

 

Palavras-chave: Público – Privado – Infância - Educação. 
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REFLEXÕES PSICANALÍTICAS ACERCA DO PARADIGMA TECNOCRÁTICO NA ESFERA EDUCACIONAL 

 

Autor: Elaine Cristina Mourão 

Filiação institucional: FEUSP 

Ingresso: 2016  

Orientador: não consta 

Freud, em Algumas Reflexões sobre a Psicologia do Escolar (1914), e Albert Camus, ao escrever uma carta para seu professor primário após receber o 

Prêmio Nobel de Literatura de 1957, são exemplos de autores que elucidaram a implicação da palavra no ato educativo. Todavia, tal implicação não 

tem sido colocada em pauta como forma de lidar com as vicissitudes do ato educativo em nossa era. Alicerçandonos sobre o método psicanalítico como 

operador de leitura, na teoria psicanalítica de Freud e Lacan, nosso intuito é discutir os efeitos e as vicissitudes do paradigma tecnocrático no ideal 

pedagógico em voga e a exacerbação dos meandros da sedução na educação a partir da aliança entre a Psicologia e a Pedagogia. Com esse intuito, 

deternosemos sobre os desdobramentos desse paradigma no cenário educacional – no que concerne aos discursos sobre técnicas e métodos de ensino 

como salvação da escola – tendo em vista que consideramos que alicerçar os processos educacionais no paradigma técnico tratase de fazer com que a 

educação atenda a demandas de ordem capitalista, que Lacan (1992) aborda ao descrever o discurso do capitalista, o que traz grandes implicações para 

o ato educativo em relação à ascensão do sujeito do desejo, da singularidade. A partir disso, indagamonos: 1) Quais são os efeitos e as vicissitudes do 

paradigma tecnocrático no ideal pedagógico em voga?; 2) Que relações há entre a supremacia do paradigma tecnocrático e a aliança entre Pedagogia e 

Psicologia no ideal pedagógico em voga?; 3) A exacerbação dos meandros da sedução na educação está atrelada meramente a exacerbação do paradigma 

tecnocrático no campo educativo? 4) Quais são as relações entre a exacerbação da sedução como artifício e a exacerbação dos processos de 

psicologização/medicalização da sociedade? 5) Quais são as vicissitudes dos meandros da sedução no manejo dos impasses, entraves dos processos de 

escolarização, por exemplo, as dificuldades de aprendizagem? e 6) De que modo os meandros da sedução estão relacionados ao padecimento do 

remetimento ao coletivo e a exacerbação do discurso capitalista como organizador do laço social?  

 

Palavraschave: Tecnocracia - Métodos e técnicas de ensino - Psicanálise e educação. 
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O INCONSCIENTE NOS PRIMEIROS TEXTOS DE FREUD: aparelho de linguagem, aparelho de memória e aparelho psíquico 

 

Autor: Dayanna Pereira dos Santos 

Filiação institucional: UFGO 

Defesa: 2013  

Orientador: não consta 

A dissertação intitulada “O inconsciente nos primeiros textos de Freud: aparelho de linguagem, aparelho de memória e aparelho psíquico” teve por 

finalidade contribuir para a discussão do conceito de inconsciente buscando compreendê-lo no início da elaboração freudiana, nos denominados textos 

prépsicanalíticos. Para tal empreitada, este estudo traz uma reflexão sobre o modo como Freud configura, no texto A interpretação das Afasias (1891), 

o aparelho psíquico como um “aparelho de linguagem” e o papel desempenhado pela associação de representações na constituição e no encadeamento 

dos processos de ordem inconsciente. Tratou-se da tentativa de situar, na discussão deste tema, o fato de que a linguagem não é apenas o produto do 

funcionamento desse aparelho, mas é especialmente aquilo que o institui. O desenvolvimento da reflexão proposta pretendeu definir as peculiares 

características dos processos que atuam no inconsciente. Para tanto, privilegia-se o texto A Interpretação dos sonhos, de 1900, onde Freud retoma a 

noção de memória desenvolvida na Carta 52 (1896) para expor que o inconsciente (ics) e o pré-consciente (pcs) são dois derradeiros registros mnêmicos 

do aparelho psíquico. À luz dos referidos textos, objetivou-se constatar que os sistemas pré-consciente e inconsciente são análogos aos processos 

primários e os secundários mencionados no Projeto para uma psicologia científica (1895). O percurso trilhado no mestrado suscitou inúmeras questões 

sobre a estruturação psíquica do sujeito. Algumas foram respondidas, outras ficaram abertas para um estudo mais aprofundado no doutoramento. Assim, 

a dissertação impactou em um novo projeto vinculado a investigação acerca da estruturação subjetiva sujeito, considerando, sobretudo, a passagem do 

infans à falante segundo a teoria psicanalítica lacaniana.  

 

Palavras-chave: Aparelho psíquico – Representação - Memória, linguagem, inconsciente. 
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RAZÃO FEMININA NO PENSAMENTO PEDAGÓGICO BRASILEIRO: uma investigação a partir da segunda metade do século XIX 

 

Autor: Natatcha Priscilla Romão 

Filiação institucional: UNINOVE 

Ingresso: 2016 

Orientador: Antônio Joaquim Severino 
Pesquisa teórica, de abordagem qualitativa, bibliográfica, exploratória e descritiva. Tem como hipótese a ideia de que educadoras produziram pensamento pedagógico 

sobre a educação no Brasil, mas foram eclipsadas pela hegemonia masculina. A tese explicita a existência de uma racionalidade feminina capaz de influenciar a 

construção do pensamento pedagógico brasileiro. O referencial teórico baseia-se nas categorias antropológicas básicas oprimido-opressor de Paulo Freire e nas 

categorias das epistemologias contra-hegemônicas. Os procedimentos adotados consistem no exame da historiografia especializada em relação à educação brasileira 

e na verificação da literatura histórica sobre a construção da condição feminina, a partir de meados do século XIX. Como resultado espera-se produzir um registro da 

presença de pensadoras capazes de contribuir para a construção do pensamento pedagógico brasileiro, apresentando subsídios teóricos para uma leitura crítica da 

educação no Brasil. 

 

Palavras-chave: Contra-hegemônica – Educadoras – Epistemologia - Pensamento pedagógico - Razão feminina. 

 

  



55 
 

EDUCAÇÃO, LINGUAGEM E PSICOLOGIA 
Ementa: 

Abrange investigações teóricas e práticas no campo da educação em intersecção com a arte, as línguas, o lúdico e a psicologia. Compreende estudos sobre os 
processos de desenvolvimento, de ensino e de aprendizagem. Articula esses processos nas seguintes vertentes: educação linguística; educação literária e educação 
em arte; educação em outros contextos sociais; estudos das línguas maternas, estrangeiras, adicionais e de herança; estudos sobre a escolarização desde a educação 
infantil e o cotidiano das instituições de ensino e estudos psicanalíticos, todos eles considerados na contemporaneidade.   
 
 

LINHAS DE PESQUISA: 

I) Oralidade, Alfabetização, Multiletramentos e Arte 

Ementa:  

Interessa-se por aquisição da fala, oralidade e letramento emergente nos atuais processos de significação, incluindo brinquedos/brincadeiras e livro/e-book de arte 
visual & literatura infantil. Conduz investigações referentes à arte, à cultura, aos processos de comunicação social, aos multiletramentos e às novas tecnologias em 
suas múltiplas relações com a escola.  

Docentes: 

1. Ana Paula Martinez Duboc - anaduboc@usp.br 
2. Celso Fernando Favaretto - cffavare@usp.br 
3. Claudemir Belintane – belintane@usp.br 
4. Idméa Semeghini-Siqueira - isemeghi@usp.br 
5. Maria de Lourdes Ramos da Silva - mlramos@usp.br 
6. Silvia de Mattos Gasparian Colello - silviacolello@usp.br 
7. Rosa Iavelberg - rosaiave@usp.br 
8. Tizuko Morchida Kishimoto - tmkishim@usp.br 
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II) Teorias e práticas para a educação linguística e literária 

Ementa:  

Interessa-se pelos processos de oralidade, leitura, escrita e análise de textos escolares e/ou voltados para as políticas de ensino e aprendizagem de línguas e a 
formação de professores das línguas materna e estrangeiras. 

Docentes: 

1. Ana Paula Martinez Duboc - anaduboc@usp.br 
2. Claudia Rosa Riolfi - riolfi@usp.br 
3. Elizabeth dos Santos Braga - elizabeth.braga@usp.br;  
4. Emerson de Pietri - pietri@usp.br 
5. Idméa Semeghini-Siqueira - isemeghi@usp.br 
6. Isabel Gretel María Eres Fernández - igmefern@usp.br 
7. Neide Luzia de Rezende - neirez@usp.br 
8. Nilson José Machado - njmachad@usp.br 
9. Sandoval Nonato Gomes Santos - sandovalnonato@usp.br 
10. Valdir Heitor Barzotto – barzotto@usp.br 
11. Vojislav Aleksandar Jovanovic - jovanov@usp.br 

12. Silvia de Mattos Gasparian Colello - silviacolello@usp.br 
 
 
III) Psicanálise e Educação 
 
Ementa:  

 
A linha de pesquisa de Psicanálise e Educação visa a investigar os fundamentos da teoria psicanalítica e suas possíveis conexões com a Educação, dando destaque 
as contribuições de Freud e Lacan e seus seguidores.  
 
Docentes: 

1. Claudia Rosa Riolfi - riolfi@usp.br 
2. Maria Cristina Machado Kupfer - mckupfer@usp.br 

3. Mônica Guimarães Teixeira do Amaral - monicagta@usp.br 
4. Leandro de Lajonquière - ldelajon@usp.br 
5. Leny Magalhães Mrech - lenymrech@usp.br 
6. Rinaldo Voltolini - rvoltolini@usp.br 
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IV) Psicologia e Educação 

Ementa:  

Envolve investigações teóricas e práticas, articulando as áreas da psicologia e da educação. Compreende estudos sobre processos e condições de desenvolvimento, 
ensino, aprendizagem, considerando as dimensões cognitiva e afetiva do psiquismo humano, bem como sobre diferenças socioculturais e aspectos relacionais na 
escola e em outros espaços educativos. Inclui ainda estudos sobre psicologia escolar, problemas educacionais e lúdicos na atualidade, formação docente e narrativa. 

Docentes: 

1. Elcie Apparecida Fortes Salzano Masini - elcie@mackenzie.com.br 
2. Elizabeth dos Santos Braga - elizabeth.braga@usp.br 
3. Maria de Lourdes Ramos da Silva - malu.ramos@fito.edu.br 
4. Maria Eliza Mattosinho Bernardes - memberna@usp.br 
5. Rosa Iavelberg - rosaiave@usp.br 
6. Sandra Maria Sawaya - smsawaya@usp.br 
7. Tizuko Morchida Kishimoto - tmkishim@usp.br 
8. Ulisses Araújo - uliarau@usp.br 
9. Valéria Amorim Arantes - varantes@usp.br 
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