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Resumo:  

 

Projeto investiga bases conceituais do pensamento bakhtiniano (Mikhail Bakhtin) e freiriano (Paulo Freire). 

Particularizam-se interfaces transdisciplinares, a natureza dialógica e a alteridade constitutiva das pesquisas em 

Linguística Aplicada e em Educação. Postula a elaboração e exposição de metodologias e produtos técnicos 

científicos que contribuam para a aplicação dos princípios da teoria dialógica da linguagem para a formação do 

profissional docente e para o ensino e aprendizagem na sala de aula. Pautam-se a cultura e linguagem inscrita 

nos textos autorais de Paulo Freire e em Mikhail Bakhtin e dos estudos do Círculo Bakhtiniano, a fim de 

extração das suas interfaces epistemológicas para o campo do currículo e da linguagem na educação básica. Tais 

categorias analíticas remontam a estudos referenciados em  teorias dialógicas da linguagem e na pedagogia 

emancipatória, diálogo conceitual e  ideológico esse que tem instanciado uma posição política frente aos 

projetos de formação inicial e continuada da identidade docente.A análise dos produtos elaborados pelos 

bolsistas licenciandos, professores em formação inicial e ou continuada – narrativas, planos de aula, materiais 

didáticos, etc. -, assim como as observações do cotidiano escolar revelam, como marca de identidade da 

profissão docente, uma instância de letramento do professor que merece ser problematizada. Soma-se a isso, no 

âmbito do agir docente, a cartografia de gestos de professoralidade típicos das práticas discursivas para o ensino.  
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