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14. GÊNEROS DISCURSIVOS QUE PERMEIAM A FORMAÇÃO DOCENTE 

NO ÂMBITO DE LÍNGUAS/LINGUAGENS: UM ENFOQUE NO 

CONTEXTO AMAZÔNICO 

 

Coordenadora: Paula Tatiana da Silva Antunes 

 

Para esta pesquisa, que se vincula ao curso de Pós-Graduação em Letras: 

Linguagem e Identidade, da Universidade Federal do Acre, cuja área de concentração é 

Linguagem e Cultura, focalizamos na linha de pesquisa Língua(gem) e Formação 

Docente, mais especificamente em áreas de interesse que englobam “análise linguística e 

letramento em relação à formação e atuação docente e suas interfaces com a produção de 

materiais didáticos para a educação básica; ensino-aprendizagem de Língua Materna 

(LM) [e] Línguas Estrangeiras (LE)” (PROGRAMA, 2021). Partindo disso, defendemos 

que a formação acadêmica de profissionais de Letras e de Pedagogia deve abranger não 

só a discussão de documentos oficiais, a exemplo da Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2018) e projetos pedagógicos de cursos de licenciatura, mas também assuntos 

de interesse global, como meio ambiente, política e questões raciais. Nessa perspectiva, 

a atuação em sala de aula desses professores deverá possibilitar a seus alunos a 

refração/reflexão (VOLÓCHINOV, 2017) de tais temas, visando a um posicionamento 

crítico e mais participativo em uma sociedade em constante transformação, tal como se 

observa na BNCC (BRASIL, 2018), em uma das dez competências gerais que os alunos 

da educação básica devem desenvolver: 

 

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. (BRASIL, 2018, p. 

09).  

 

Assim, partindo das orientações de documentos nacionais, na esfera educacional, 

bem como de documentos oficiais do nosso contexto de atuação, questionamos como os 

temas de interesse geral devem respaldar a formação de professores das áreas de Letras e 

de Pedagogia. Portanto, nosso objetivo geral é investigar os aspectos linguístico-

discursivos de gêneros do discurso que permeiam a formação de professores de 

línguas/linguagens, focalizando, principalmente, documentos oficiais do âmbito 

educacional e textos da esfera midiática, de modo a se pensar no desenvolvimento integral 

desses docentes.  
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Para isso, estabelecemos como primeiro objetivo específico: i) selecionar 

textos/discursos que alicerçam a formação de docentes de línguas/linguagens, de forma a 

contemplar tanto os gêneros discursivos específicos da esfera educacional quanto os que 

abordam temáticas globais, na esfera midiática, voltadas para a formação crítica desses 

profissionais. O recorte estabelecido para a seleção do corpus se deve ao fato de se 

compreender a importância não só de textos que regem a formação e a atuação docente 

de forma direta, mas também a reflexão crítica sobre determinados temas que devem ser 

discutidos em sala de aula nas disciplinas de línguas.  

Como divulgado em pesquisas anteriores (SILVA-ANTUNES; SANTOS, 2019; 

2020),  respectivamente, com o capítulo de livro intitulado “Caracterização geral da Base 

Nacional Comum Curricular e a influência das tecnologias digitais da informação e 

comunicação no ensino de Língua Portuguesa”, e com o artigo científico “Um cenário da 

formação de professoras e professores de línguas(gens) na Amazônia acreana”, 

pretendemos, neste projeto, dar continuidade às pesquisas referentes à análise de 

documentos da esfera educacional, como Base Nacional Comum Curricular e projetos 

pedagógicos curriculares. Assim, temos como segundo objetivo específico: ii) analisar 

documentos oficiais que regem o ensino, problematizando-os em contextos locais, mais 

especificamente na Amazônia acreana, visando compreender como esses discursos 

oficiais influenciam a prática docente. 

Além disso, considerando as indicações da Base Nacional Comum Curricular, 

pontuamos o terceiro objetivo específico desta pesquisa: iii) avaliar de que modo assuntos 

de interesse global, divulgados na esfera midiática, devem se fazer presentes na formação 

de docentes de línguas/linguagens, principalmente dos que atuam na Amazônia acreana, 

de modo a permitir o desenvolvimento do olhar crítico de profissionais da educação que 

têm/terão a incumbência de possibilitar a seus alunos o exercício de refletir/refratar por 

meio das linguagens. 

Partimos da concepção de língua/linguagem enquanto prática social (PAIVA; 

SILVA; GOMES, 2015) de modo a dialogar com a Linguística Aplicada (LA) de caráter 

trans/inter/indisciplinar (PEREIRA; ROCA, 2015; SIGNORINI; CAVALCANTI, 1998) 

da mesma forma que nos pautamos nessa perspectiva teórica para pensarmos a formação 

docente, especificamente de professores de línguas/linguagens. 

 

A LA nasceu como uma disciplina voltada para os estudos sobre ensino de 

línguas estrangeiras e hoje se configura como uma área imensamente 

produtiva, responsável pela emergência de uma série de novos campos de 
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investigação transdisciplinar, de novas formas de pesquisa e de novos olhares 

sobre o que é ciência. (PAIVA; SILVA; GOMES, 2015, p. 26).  

 

Além disso, em complementação a essa concepção de linguagem, investigamos 

alguns aspectos linguísticos e discursivos, com base em Oswald Ducrot (1984; 1987; 

1988; 1989; 2005), cujos estudos em Semântica Argumentativa partem da concepção 

saussuriana de língua enquanto sistema (SAUSSURE, 2012), mas se direciona também 

pela perspectiva enunciativa de Émile Benveniste (2005; 2006), como apresentamos em 

Silva-Antunes e Oliveira (2020). Nesse recorte teórico, apropriamo-nos de conceitos 

como enunciação, enunciado, enunciador, locutor, interlocutores e discurso, por meio dos 

quais direcionamos nossas investigações a respeito dos gêneros discursivos que irão 

compor nosso corpus de pesquisa. 

O objetivo geral e investigar os aspectos linguístico-discursivos de gêneros do 

discurso que permeiam a formação de professores de línguas/linguagens, focalizando, 

principalmente, documentos oficiais do âmbito educacional e textos da esfera midiática, 

de modo a se pensar no desenvolvimento integral desses docentes.  

Os objetivos específicos são: selecionar textos/discursos que alicerçam a 

formação de docentes de línguas/linguagens, de forma a contemplar tanto os gêneros 

discursivos específicos da esfera educacional quanto os que abordam temáticas globais, 

na esfera midiática, voltadas para a formação crítica desses profissionais; analisar 

documentos oficiais que regem o ensino, problematizando-os em contextos locais, mais 

especificamente na Amazônia acreana, visando compreender como esses discursos 

oficiais influenciam a prática docente; avaliar de que modo assuntos de interesse global, 

divulgados na esfera midiática, devem se fazer presentes na formação de docentes de 

línguas/linguagens, principalmente dos que atuam na Amazônia acreana, de modo a 

permitir o desenvolvimento do olhar crítico desses profissionais da educação que 

têm/terão a incumbência de possibilitar a seus alunos o exercício de refletir/refratar por 

meio das linguagens.  
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