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Editorial 
 
 

 
O presente número da revista Horizontes foi 

organizado pela linha de pesquisa Linguagem, discurso 
e práticas educativas e tematiza as relações entre 
linguagem e interação, tomada esta em um sentido mais 
amplo. Todos os artigos têm como pressuposto a idéia 
de que o homem se constitui na e pela linguagem, em 
processos interativos. Os dois artigos iniciais 
constituem reflexões teóricas suscitadas por essa 
perspectiva; os demais são relatos de pesquisa que 
constribuem para a compreensão da relação entre 
linguagem e escola.  

O artigo A metalingüística: por uma ciência dialógica 
da linguagem, de Sheila Vieira de Camargo Grillo, traz 
considerações sobre a última fase dos textos de Bakhtin, 
com o objetivo de mostrar que, embora a proposição de 
uma ciência dialógica da linguagem tenha se originado 
dos estudos literários, a eles não se restringe e pode 
fundamentar uma metalingüística dos fenômenos 
discursivos em geral.  

Com base na pespectiva histórico-cultural, Ana 
Lúcia Horta Nogueira, em Sobre condições de vida e 
educação: infância e desenvolvimento humano, faz uma reflexão 
sobre o conceito de infância e sua condição como lugar 
heterogêneo e contraditório constituído na dinâmica 
social e sobre os discursos que o constroem, destacando 
a idéia de condição humana. 

Nos relatos de pesquisa, dois são sobre 
formação de professores e três sobre situações 
escolares. Denise Telles Leme Palmiere e Carlos 
Eduardo Pizzolatto discutem, em A interação 
pesquisador/pesquisado na formação docente e os efeitos da 
situação discursiva, a problemática envolvida na interação 
pesquisador/pesquisado e os efeitos da situação 
discursiva na constituição de narrativas autobiográficas 
orais e escritas de professores de uma escola pública de 
ensino fundamental do município de Itatiba-SP, 
ressaltando a importância da interação verbal entre 
professores e seus pares, e entre professores e 
pesquisadores. Tomando por base os estudos do 

letramento e as correntes da história cultural e da 
história oral, o artigo de Ana Lúcia Guedes-Pinto, 
Percursos de letramento em narrativas de professores: subsídios 
para a reflexão sobre a formação inicial, apresenta resultados 
parciais de pesquisa acerca da trajetória de letramento 
de professores das séries iniciais e suas práticas de 
leitura. 

Educação de jovens e adultos com deficiência mental: 
inclusão escolar e constituição dos sujeitos, de Maria de Fátima 
Carvalho, baseia-se na perspectiva histórico-cultural em 
psicologia, segundo a qual as funções psicológicas se 
constituem no contexto das interações sociais; centra-se 
na política de inclusão de jovens e adultos com 
deficiência mental na Educação de Jovens e Adultos, no 
cotidiano de um CIEJA (Centro Integrado de Educação 
de Jovens e Adultos) do município de São Paulo e 
investiga as condições de possibilidade de participação 
dos sujeitos com deficiência mental nas práticas 
escolares.  

Os resultados de uma pesquisa realizada com 
um grupo de crianças em uma escola da cidade de São 
Paulo, com o objetivo de compreender a significação 
atribuída à cor da pele são apresentados por Ana 
Gabriela P. Andriani no artigo A cor da pele: uma análise 
das relações e significações no contexto escolar, no qual a autora 
discute temas relacionados ao racismo, à violência e às 
relações de poder na dinâmica social.  

O desenvolvimento da linguagem e sua 
apropriação por crianças na esfera da educação musical 
constitui o tema da pesquisa de Maria Flávia S. Barbosa, 
relatada no texto O papel da mediação no desenvolvimento da 
escrita rítmica. A autora baseia-se nos estudos de Vigostki 
e Luria sobre a história do desenvolvimento da 
linguagem escrita na ontogênese. 
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