
SOBRE OS AUTORES 

Angela B. Kleiman e professora titular no Departamento de Lingufstica 

Aplicada da Unicamp. E autora dos livros Leitura: ensino e pesquisa 

(Pontes Editores); Texto e /eitor: Aspectos cognitivos da /eitura (Pontes 

Editores); Oficina de leitura (Pontes Editores); Leitura e interdisciplinari

dade: Tecendo redes nos projetos da esco/a (Mercado de Letras), em 

parceria com S. Moraes, e organizadora dos livros Os significados do 

letramento (Mercado de Letras); 0 ensino ea forma9ao do professor 

(Artmed), em parceria com Ines Signorini; e Forma9ao do professor. 

Perspectivas da lingufstica aplicada (Mercado de Letras). Organizou 

recentemente, com Maria de Lourdes M. Matencio a obra Letramento e 

forma(:iio do professor (Mercado de Letras 2005) e Lingufstica aplicada: 

suas faces e interfaces (Mercado de Letras 2007) com Marilda Cavalcanti. 

Ines Signorini e professora do Departamento de Lingufstica Aplicada do 

IEL, Unicamp. Fez seu doutorado na Universidade Paul Valery (Franya) 

e seu p6s-doutorado na Univerdade de Montreal (Canada) e na Univer

sidade de Toronto (Canada). E coordenadora do Grupo de Pesquisa 

"Praticas de escrita e de reflexao sob re a escrita em contextos de ensino". 

Tern publicado trabalhos e organizado volumes sabre comunicayao 

intercultural, letramento, escrita e formayao do professor de lfngua 
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materna, os quais destacam-se: Lin(gua)gem e identidade: e/ementos 

para uma discussao no campo aplicado (Mercado de Letras, 1998), 

lnvestigando a rela9ao oral/escrito e as teorias do letramento (Mercado 

de Letras 2001) e Significados da inova¢o no ensino de lingua portuguesa 

e na forma¢o de professores (Mercado de letras 2007). 

lvani Ratto e docente do Departamento de Lingufstica Aplicada d 

lnstituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, no qual vem desenvol

vendo pesquisa sabre Letramento e Discurso. Atualmente e membro do 

projeto tematico "lntera9ao e Aprendizagem de Unguas: Subsfdios para 

a Auto-Forma9ao do Professor de Ungua Materna" e do projeto integrado 

"Letramento e Comunica9ao lntercultural". Participou, em 1994, do "Li

teracy Research Group" e do "Language Ideology Power Research 

Group" da Universidade de Lancaster, lnglaterra. Desenvolve coma 

pesquisa individual, o projeto "A constru9ao do significado e a organiza-

9ao argumentativa do discurso do alfabetizado adulto". 

Izabel Magalhaes e Ph.D. pela Universidade de Lancaster, Reino Unido, 

professora do Programa de P6s-Gradua9ao em Lingufstica da Universi

dade de Brasflia desde 1985. Na P6s-Gradua9ao coordena a area de 

concentra9ao "Analise de Discurso" e o grupo d, pesquisa "Discurso e 

lntera9ao em Contextos lnstitucionais". De 1989 a 1990 foi convidada a 

integrar a equipe multidisciplinar da pesquisa "A Constitui9ao Desejada: 

as 72. 719 sugest6es enviadas pelos cidadaos brasileiros a Assembleia 

Nacional Constituinte", que resultou em um livro com o mesmo tftulo 

editado por Stephane Monclaire e publicado pelo Senado Federal em 

1991. E editora do livro, As mu/tip/as faces da linguagem, lan9ado pela 

Universidade de Brasflia. 

Maria de Lourdes Meirelles Matencio e professora adjunta da Gradua-

9ao e da P6s-gradua9ao em Letras da Pontiffcia Universidade Cat61ica 

de Minas Gerais. Doutora e mestre em Lingufstica Aplicada - Ensino de 
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Lingua Materna (IEUUnicamp). Autora dos livros Leitura, produ9ao de 

textos e a escola e Estudo da lingua falada e au/a de lfngua materna: 

uma abordagem processual da intera9ao professor/alunos, ambos publi

cados pela Editora Mercado de Letras em 1994 e 2001 respectivamente. 

Organizou, em parceria com Angela Kleiman a obra: Letramento e 

forma9ao do professor (Mercado de Letras 2005). 

Marta Kohl de Oliveira e formada em Pedagogia pela Universidade de 

Sao Paulo e tern mestrado e doutorado em Psicologia Educacional pela 

Stanford University (EUA). E docente da Faculdade de Educagao da 

Universidade de Sao Paulo, ministrando cursos de graduagao e p6s-gra

duagao na area de Psicologia da Educagao Tern realizado trabalhos de 

pesquisa sobre processos cognitivos em adultos pouco escolarizados, 

interessando-se particularmente pelas relag6es entre alfabetizagao, es

colariza9ao e constru9ao de diferentes modalidades de pensamento. 

Tern realizado, tambem, um trabalho de aprofundamento te6rico a res

peito de pensamento de Vygotsky. Suas principais publig6es sao: Piaget, 

Vygotsky e Wal/on: teorias psicogeneticas em discussao (Summus 1992, 

com colabs.) e Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, um processo 

s6cio-hist6rico (Scipione 1993). 

Roxane Rojo e professora e pesquisadora do Programa de Estudos 

P6s-Graduados em Lingufstica Aplicada (LAEL) da PUC-SP e coorde

nadora do convenio interinstitucional estabelecido entre o Programa de 

Lingufstica Aplicada da PUC-SP ea Faculdade de Psicologia e Ciencias 

da Educa9ao (FAPSE) da Universidade de Genebra, Suf9a. Organizou 

para a Editora Mercado de Letras as seguintes obras: Alfabetiza9ao e 

letramento A perspectivas linguisticas (1998); A pratica de linguagem em 

sala de au/a - praticando os PCNs (2000) e Livro didatico de lingua 

portuguesa, letramento e cultura da escrita (2003), em parceria com 

Antonio Augusto G. Batista. Traduziu em parceria com Glafs Sales 
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Cordeiro a obra Generos orais e escritos na esco/a (de Bernard 

Schneuwly, Joaquim Dolz e colaboradores, Mercado de Letras 2004). 

Stella Maris Bertoni e professora titular de Lingufstica da Universidade 

de Brasilia. E pesquisadora na area de Sociolingufstica, onde tern a maior 

parte de suas publicac;:6es, que sao voltadas para a situac;:ao sociolin

gufstica brasileira, examinada em uma perspectiva micro (variac;:ao do 

portugues do Brasil) e Macro (ecologia lingufstica no pafs, polftica de 

lfngua etc.). E autora de muitos trabalhos os quais The urbanization of 

rural dialect speakers - a sociolinguistic study in Brazil, (Cambridge, 

University Press, 1985). Participa, tambem, da coletanea Genas de sala 

de au/a, organizado por Maria Ines P. Coxe Ana Antonia de Assis-Pe

terson (Mercado de Letras, 2001). Nos ultimos anos vem-se dedicando 

ao estudo das condi<;:6es sociolingufsticas em sala de aula e suas 

implicac;:6es para o ensino, conciliando uma metodologia etnografica e 

quantitativa. Organizou recentemente a obra Transculturalidade, lingua

gem e educa9ao com Marilda Cavalcanti (Mercado de Letras 2007). 

Sylvia Bueno Terzi e formada em Letras pela Pontiffcia Universidade 

Cat61ica de Campinas, onde tambem obteve seu tftulo de mestre em 

Lingufstica. Fez o doutorado na Unicamp, onde e docente do Departa

mento de Lingufstica Aplicada do lnstituto de Estudos da Linguagem, 

atuando na graduac;:ao e na p6s-graduac;:ao. Sua pesquisa atual envolve 

as areas de leitura em lfngua materna, letramento e interac;:ao, e suas 

inter-rela<;:6es, focalizando predominantemente crianc;:as de meios iletra

dos. Dentro desse mesmo interesse, desenvolve projeto de formac;:ao em 

servi<;:o com professoras de uma escola publica de periferia. E autora do 

livro: A constru9ao da /eitura por crian9as de meios iletrados (Editora da 

Unicamp 1995). 
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