
SOBRE LUCIANO: TRAJETÓRIA ACADÊMICA 
E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Possui graduação em Letras-Tradutor, Mestrado em
Comunicação e Letras e Doutorado em Letras pela
Universidade Mackenzie com período sanduíche na
Université Paris VII – Sorbonne Nouvelle. É
professor do curso de Letras, do Programa de Pós-
Graduação em Estudos Linguísticos (POSLIN) e do
Programa de Mestrado Profissional em Letras
(Profletras) da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG).
Suas pesquisas estão relacionadas à didática de
língua materna (português) e estrangeira (francês)
cujas questões essenciais repousam sobre a análise
dos saberes ensinados e seus modos de transposição
didática em contextos escolares.
Interessa-se, também, por analisar, sob a
perspectiva da Semiótica discursiva francesa,
questões enunciativo-discursivas em
discursos/textos pertencentes a variadas esferas de
comunicação social.
Possui capítulos de livros e artigos científicos
principalmente nas áreas de Teoria e Análise do
discurso e do texto, Semiótica discursiva de linha
francesa, Produção textual, leitura e análise
linguística em língua materna (português) e língua
estrangeira (francês) e Ensino de Língua Portuguesa. 
É autor do livro "Leitura e Produção textual na
universidade: teoria e prática" pela Editora
Mackenzie (2a edição).
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TEMAS DE INTERESSE EM PESQUISA

dos discursos preconceituosos e intolerantes,
construídos pela linguagem, dos mais variados
tipos (xenofóbico, racista, homofóbico, bullying,
etc), materializados em discursos e textos
veiculados pela mídia e também em contexto
escolar público brasileiro;
 do ensino de Língua Portuguesa sob o viés dos

gêneros discursivos/textuais, principalmente em
relação a temas como produção textual, leitura e
análise linguística;
do ensino de Língua Francesa sob o viés dos
gêneros discursivos/textuais, principalmente em
relação a temas como produção textual, leitura e
análise linguística;
da análise de textos e discursos das mais

variadas esferas sociais sob o viés de teorias
enunciativo-discursivas;

Seus interesses de pesquisa, atualmente,
concentram-se no âmbito:

CONTATO

Link do currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/2993730142968894

INTERESSES DE ORIENTAÇÃO NO PROFLETRAS

ao uso de gêneros discursivos/textuais em
contextos de ensino-aprendizagem de
produção textual, de leitura e análise
linguística em Língua Portuguesa;
à produção de material didático baseada na
teoria dos gêneros discursivos/textuais;
ao uso de Sequências Didáticas, Projetos de
Letramento e Projetos Didáticos de Gêneros
como práticas didático-pedagógicas e objetos
de ensino de Língua Portuguesa;
ao planejamento da prática teórico-
pedagógica na produção de instrumentos que
orientem a prática docente em aulas de Língua
Portuguesa no ensino fundamental II;
ao exame, descrição e análise dos discursos
preconceituosos e intolerantes dos mais
variados tipos (xenofóbicos, racistas,
homofóbicos, bullying, etc.), produzidos em
contexto escolar público brasileiro;

No âmbito do ProfLetras, tem interesse em
desenvolver trabalhos relacionados:

lucianotocaia@gmail.com


