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EMENTA 
 

Esta Seção Temática publicou estudos que abordam a Língua, ou diferentes formas de 

linguagem, na sua relação com o Ensino, tanto na situação das possíveis práticas de 

ensino/aprendizagem quanto na situação de formação de professores. Em suma, observa-

se, nessas situações, tentativas de transmissão e produção de conhecimento, processos 

que se configuram, inevitavelmente, via linguagem em funcionamento na sociedade e, 

portanto, afetados e significados por determinações sócio-históricas. Os professores 

costumam perder de vista a maneira como a linguagem funciona e produz efeitos, 

enquanto fato sócio-histórico, sempre sujeita à falhas e equívocos que possibilitam 

diferentes gestos de interpretação e posicionamentos frente aos acontecimentos que se 

desdobram no âmbito do ensino e da formação docente. Sem perder de vista que não há 

conhecimento linguístico neutro, os estudos submetidos a esta seção dedicam-se à 

compreensão do funcionamento de práticas pedagógicas e/ou formativas, tomando-as em 

sua constituição política, histórica e ideológica, e considerando que o modo como são 

significadas produz efeitos sobre o funcionamento dos espaços escolares, dos documentos 

oficiais, das práticas avaliativas, dos recursos didáticos, das novas tecnologias, das 

tecnologias de linguagem, dos processos de subjetivação, da relação 

Língua/Estado/Nação, das políticas de língua etc. Em uma época em que o ensino, de 

modo geral, se mostra tão enfraquecido e carente de mudanças significativas, a relevância 

desta seção temática consiste em reunir trabalhos que enderecem questões postas pela 

sociedade, com o objetivo de repensar e promover deslocamentos possíveis (n)as práticas 

de ensino, aprendizagem e formação discente e docente, por meio de um trabalho com a 

linguagem que possibilite a compreensão das condições sócio-históricas que sustentam 

essas práticas e seus efeitos na sociedade. 
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