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              Um exemplo de participação no Programa CAPES-COFECUB 
                                                           Maria Cecília Pérez de Souza e Silva  
 
 
No âmbito do Programa CAPES-COFECUB, o projeto Atividades de linguagem em 
situação de trabalho, desenvolvido pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas (LAEL), vem, ao lado de uma série de 
outras iniciativas, contribuir para a consolidação do patrimônio científico e 
institucional da PUC-SP, especialmente na vertente direcionada para a 
internacionalização das suas práticas e atividades de pesquisa e ensino. 
 
Nessa iniciativa, a PUC-SP ocupa posição de destaque por assumir a coordenação, 
no lado brasileiro, de um programa no qual são nossas parcerias a PUC-RJ e a UERJ 
e por ter sido contemplada com um projeto (de um total de 75 propostas 
encaminhadas, apenas um terço foi implementado), cuja temática apresenta 
grande alcance social. 
 
De fato, constituir como objeto de pesquisa as práticas de linguagem no trabalho e 
procurar meios para descrever seu funcionamento representa uma primeira 
iniciativa para a criação de um domínio de pesquisa pluridisciplinar, construído no 
cruzamento das ciências da linguagem, do trabalho e das organizações. 
 
Nesse sentido, revelou-se extremamente rica a associação, na França, com os 
grupos pluridisciplinares Langage et Travail (Paris), Analyse Pluridisciplinaire des 
Situations de Travail (Aix-en-Provence) e Dynamiques Sociolangagières (Rouen), os 
quais, cada qual à sua maneira, vêm contribuindo, há mais de dez anos, para o 
estudo e entendimento de um cenário econômico e social em modificação rápida e 
constante. 
 
Novas formas de trabalho e novas tecnologias de informação estão efetivamente 
levando ao aumento e diversificação das práticas de linguagem, bem como à 
valorização das competências comunicacionais.  
 
Surgem, então, vários questionamentos: a que concepções de linguagem, de 
trabalho, de sujeito, de cooperação e de contexto recorrer? Procurando responder a 
essas questões, tem sido fundamental a posição de ponta assumida pela PUC-SP, 
enquanto propulsora de projetos de cooperação internacional. 
 
É importante destacar que a construção desse projeto, que inicialmente se 
estenderá por dois anos e apoiará programas de missões de professores-
pesquisadores e bolsas de doutorado e pós-doutorado, envolvendo três 
universidades brasileiras e as Universidades de Provence e Rouen, foi resultado de 
várias ações que se cruzaram e interpenetraram.  
 
Além da determinação e do trabalho intenso dos professores e alunos do LAEL/PUC-
SP interessados na problemática abordada, dos contatos mantidos com os grupos 
do Rio de Janeiro e da França, e da experiência adquirida em outros projetos - 
especialmente em um deles, no qual participei, voltado para o estudo da 
comunicação em contextos profissionais (FAPESP) e coordenado pela professora  
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Maria Antonieta Alba Celani -, foi fundamental o apoio das instâncias da PUC-SP 
envolvidas, Coordenadora do LAEL, Presidente da Comissão Geral de Pós-
Graduação, e, finalmente, a competência e disponibilidade da Equipe da ARII, 
liderada pela professora Renée Zicman, que acompanhou toda a elaboração do 
projeto, desde as dúvidas mais corriqueiras e os contatos com os órgãos de 
fomento até a formatação final e o encaminhamento do projeto à CAPES. 
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