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Introdução  

Este projeto de pesquisa investiga, além de  aspectos teóricos, implicações que determinadas 

experiências escolares da infância do professor de Língua Portuguesa têm em suas práticas 

pedagógicas de linguagem. O corpus constitui-se de histórias de leitura e de escrita vivenciadas 

por docentes durante sua formação escolar básica e de entrevistas realizadas com esses 

profissionais. 

  

Objetivos 

Verificar se as experiências pessoais de leitura e de escrita vivenciadas durante o período escolar 

dos professores têm implicações diretas no trabalho escolar que realizam com a linguagem. 

  

Identificar e avaliar projetos e atividades voltados ao desenvolvimento de habilidades de leitura e 

de escrita percebidos, por atores da educação, como “práticas de sucesso”. 

  

Metodologia  

 A coleta e a análise de dados ancoram-se na pesquisa narrativa, que tem conseguido 

notoriedade por sua potencialidade na captura de dimensões humanas que não podem ser 

quantificadas. 

 

Suporte teórico 

A investigação ancora-se em pesquisas de linguística aplicada e, mais especificamente, no 

interacionismo sociodiscursivo, corrente teórica resultante de estudos interdisciplinares – 

psicologia e linguística –, áreas representadas por Vigotsky e Bakhtin.   

 

Resultados parciais 

Os resultados parciais evidenciam uma estreita relação entre as experiências escolares de leitura 

e de escrita vivenciadas na infância pelos professores e seu fazer pedagógico. 
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