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Resumo:  

O projeto de pesquisa, intitulado “Estudo de Línguas naturais e suas interfaces: aspectos funcionais, 

escolarização, cultura e memória” se propõe a trabalhar à luz das diversas vertentes da teoria 

funcionalista. Com esse escopo visa a estudar (I) as línguas nas suas mais diversas dimensões: (i) 

como modelo abstrato, levando em consideração o universo cognitivo dos seus usuários; (ii) no 

modo como ela se manifesta em seu uso efetivo, incluindo aí os aspectos ligados à cultura dos seus 

falantes; (iii) a partir de levantamentos históricos, quais sejam, mudanças experimentadas e seu 

desenvolvimento ao longo dos séculos; (II) O processo ensino-aprendizagem e reflexões múltiplas 

dessas línguas nos diversos níveis de escolarização. 
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