
 

 

Linha 8 - Linguagem e Arte em Educação 
 
Coordenadores: Profa. Dra. Claudia Beatriz De Castro N Ometto 

Prof.  Dr. Alexandrina Monteiro 
 
 
Ementa: Estudos e pesquisas acerca das correlações de Linguagem e Arte em diferentes contextos 
educativos, compreendendo-as em suas dimensões metodológica e temática. Abordagem dos 
múltiplos aspectos pelos quais são pensadas e se materializam tanto em práticas, quanto nos sentidos 
e percepções de pluralidade e interpenetração das linguagens. Arte e Linguagem como potências 
produtoras de diferença em Educação 
 
Campos de Estudo e Pesquisa 
Educação, Cultura e Linguagem;  
Educação Visual, Arte e Cultura;  
Escrita, Leitura e Literatura;  
Alteridade/diferença nos Estudos da Lingua(gem)  
Cultura visual e Espaço 
Corporeidades 
Línguas(gens), letramentos e educação 
 

PROFESSORES QUE OFERECEM VAGAS PARA O PROCESSO SELETIVO 2022 - INGRESSO 2023 
 

DOCENTES GRUPO DE PESQUISA 

Alexandrina Monteiro PHALA 

Alik Wunder OLHO 

Antonio Carlos R. de Amorim OLHO 

Aryane Santos Nogueira                           GP-LnD 

Gabriela Guarnieri de C. Tebet DIS 

Heloísa A. Matos Lins  DIS 

Lilian Cristine Ribeiro Nascimento GP-LnD 

Rogério Adolfo de Moura                             OLHO 

  
 
Currículo: A linha de pesquisa Linguagem e Arte na Educação considera critério de avaliação do 
Curriculum cursos realizados, experiência profissional, produção bibliográfica, produções técnicas e 
artísticas, pesquisas, participação em congressos, IC, participação em grupos ou projetos de pesquisa 
e participação em movimentos sociais, culturais e artísticos. 
 
 
EMENTAS DOS GRUPOS DE PESQUISA: 
 
 
GP-LnD - Grupo de Pesquisa Linguagem na Diferença 
Site: https://sites.google.com/unicamp.br/gplnd 
 
O Grupo de Pesquisa Linguagem na Diferença intenciona construir entendimentos sobre questões 
educacionais em que a linguagem tem um papel central. Desse modo, o Grupo tem por objetivo 
estudar e pesquisar, sob uma perspectiva inter/transdisciplinar, a linguagem em seu aspecto aplicado 
em contextos múltiplos de diferença – grupos minoritários ou minoritarizados e cenários de 
vulnerabilidades como surdos, imigrantes, e todos aqueles cujas formas de expressão podem divergir 
das socialmente valorizadas. A interface direta com a educação ocorre, porque a escolarização desses 

https://sites.google.com/unicamp.br/gplnd


 

 

grupos tende a ser marcada por apagamentos/invisibilidades ou pouco reconhecimento/valorização 
da complexidade sóciohistórica e linguística que os caracteriza, trazendo grande impacto para como 
esses sujeitos constituem-se e são constituídos em seus processos educativos.  
 
Para mais informações sobre os temas/questões que têm feito parte das pesquisas atuais dos docentes 
do grupo, acessar: https://sites.google.com/unicamp.br/gplnd/projetos?authuser=0 
 
 
OLHO - Laboratório de Estudos Audiovisuais 
Site: https://laboratorioolho.weebly.com/ ou https://www.fe.unicamp.br/olho/ 
Diretório dos Grupos CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8092472042897523 
 
O Laboratório de Estudos Audiovisuais Olho investiga a educação estética, cultural e política, vistas 
como formas complexas do viver cultural e social contemporâneo. Pesquisa e estuda a educação, o 
conhecimento, a linguagem e arte como faces entrelaçadas e como produções materiais coletivas e 
ideologias complexas, alegóricas, abertas à interpretações não determinadas, fundadas no universo 
interdisciplinar da cultura, da arte e da ciência. Estas interpretações, como pontos significativos de 
alegorias do momento presente, partem do movimento do conteúdo manifesto do objeto, para 
descerrar o seu ordenamento cronológico e rastrear suas origens, na dispersão da História e da 
Memória.  
 
 
 
PHALA - Grupo de Pesquisa em Educação, Linguagem e Práticas Culturais 
Site: https://www.phala.fe.unicamp.br  
Diretório dos Grupos CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2573190019948471  
 
O grupo realiza pesquisas que problematizam da relação entre linguagem e diferentes práticas 
culturais com ênfase nos campos das práticas e processos educativos, da formação de professores e 
educadores, do currículo, dos saberes (in)disciplinares, da memória e patrimônios culturais imateriais. 
O interesse gira em torno de referenciais teóricos e metodológicos oriundos da(s) filosofia (s) 
contemporânea, dos estudos culturais, pós-colonialistas e decolonialistas. Destaca-se a repercussão 
da virada linguística e do pressuposto do papel constitutivo da linguagem sobre as formas de se 
conceber as singularidades dos sujeitos, as práticas culturais, os processos educativos, as atividades 
humanas, dentre outros. O grupo de organiza nas linhas: Linguagem e práticas educativas 
(in)disciplinares; Práticas curriculares: discursividades, governamentalidade e diferença; Filosofias da 
diferença em interface com a educação e Educação e (re)existências em práticas culturais afro-
diaspóricas e de povos indígenas. 
 
 
Dis - Grupo de Estudos e Pesquisa Diferenças e Subjetividades em Educação: Estudos surdos, das 

questões raciais, de gênero e da infância 
Site: https://www.dis.fe.unicamp.br/ 
Diretório dos Grupos CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3392051348051703 
 
A partir da formação atual do grupo, busca-se produzir conhecimentos na transversalidade de campos 
epistemológicos que tenham como perspectiva a condição humana, em especial, com a Filosofia da 
Diferença, a Sociologia, Psicologia Social, Psicanálise, Linguística e Ciências Sociais afins às questões 
que envolvam as subjetividades e as dimensões interseccionais. Nesse contexto, destacam-se os 
estudos surdos, sobre racismo e africanidades, gênero/ sexualidades e infâncias. 
 
 

REFERÊNCIAS PARA O PROCESSO SELETIVO: 
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