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O GELINC foi criado em 2018, com os seguintes objetivos: 
• Investigar as práticas pedagógicas para o ensino de língua materna, 

compreendendo os processos de alfabetização, sua consolidação e 

encaminhamentos nos subsequentes anos de escolaridade. 

• Investigar práticas pedagógicas eficientes no ensino de Língua Portuguesa no 

primeiro segmento do Ensino Fundamental. 

• Relacionar os pressupostos da Linguística Cognitiva às práticas pedagógicas 

investigadas. 

• Propor práticas pedagógicas voltadas para o ensino, no âmbito das linguagens, 

com ênfase na cognição. 

 

As linhas de pesquisa são duas: 

 
 Alfabetização e letramentos: essa linha é voltada para investigações sobre o processo 

de alfabetização e métodos utilizados, bem como as perspectivas de letramentos 

abordadas na escola. As áreas enfatizadas são as seguintes: Trabalho a partir dos 

gêneros textuais / Materiais didáticos / Métodos de alfabetização / Multiletramentos / 

Letramento literário 

 Ensino de Língua Portuguesa: voltada para investigações a respeito das práticas 

pedagógicas utilizadas para se ensinar os conteúdos de Língua Portuguesa, 

enfatizando os seguintes aspectos: Trabalho com gêneros textuais / Análise linguística 

/ Materiais didáticos / Letramento literário 

 

Os resultados esperados dessas investigações são listados a seguir: 

 
• Materiais didáticos que ressaltem o papel da cognição na aprendizagem 

• Sequências didáticas voltadas para a perspectiva discursiva da linguagem 

• Oficinas sobre uso de materiais didáticos (para professores e graduandos) 

• Artigos científicos para divulgação dos estudos realizados 


