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Das utopias      
Se as coisas são inatingíveis... ora! 
Não é motivo para não querê-las... 

Que tristes os caminhos, se não fora 
A presença distante das estrelas! 

(Mário Quintana) 
 



RESUMO 

 

Esta pesquisa está vinculada à Linha Discurso e Práticas Educativas, no Eixo Temático 
Educação Cultura e Sociedade do Programa de Pós-Graduação em Educação/Mestrado em 
Educação da Universidade Regional de Blumenau (FURB). Nesta investigação objetivamos 
depreender a concepção de linguagem que circulou no curso de Letras da FURB a fim de 
compreender os movimentos curriculares pelos quais o curso passou no período de 1988 a 
2008. A pergunta de pesquisa que instigou o estudo foi: que ecos e silêncios estão presentes 
em reformulações curriculares do curso de Letras da FURB? Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa em educação de cunho interpretativo. Os sujeitos são egressos do curso de Letras 
da FURB dos anos de 1993 a 2008 que, no momento da investigação, atuavam como 
professores de Língua Portuguesa. Além deles, duas professoras aposentadas do curso que 
atuaram também como coordenadoras do Colegiado de Letras nessa instituição também são 
sujeitos da pesquisa. Como instrumento de coleta de dados dos egressos, utilizaram-se 
entrevistas semiestruturadas gravadas em áudio. Esses sujeitos foram questionados sobre as 
suas aulas de Língua Portuguesa, o trabalho com o texto, com a leitura e com a gramática, 
além disso, investigaram-se aspectos relacionados à formação inicial que receberam na 
referida instituição e a sua possível contribuição na atuação profissional dos sujeitos. Com as 
professoras foram realizadas entrevistas narrativas a fim de que contassem como iniciaram 
suas histórias e relação com a FURB e, consequentemente, com o curso de Letras. Todas as 
entrevistas foram transcritas segundo as orientações de Marcuschi (1986) para, em seguida, 
serem analisadas. Para complementar a compreensão do contexto foram também analisados 
os enunciados de documentos oficiais que auxiliaram a atingir os objetivos. São eles: as 
matrizes curriculares do curso de Letras, o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso, as 
ementas de algumas disciplinas, o documento Política das Licenciaturas da FURB, a LDB 
9394/96, as Resoluções CNE/CP 01 e 02 de fevereiro de 2002, a Resolução 055/97 do 
CEE/SC. A análise foi organizada com base nas três principais matrizes curriculares do curso 
dos anos de 1988, 1999 e 2004, pois são essas matrizes que apontam para as principais 
alterações no curso. Com essa organização, os dizeres dos sujeitos foram analisados em união 
com os documentos oficiais citados sob um viés enunciativo baseadas nos estudos do Círculo 
de Bakhtin. A análise dos dados conduz à compreensão de que o curso de Letras da FURB 
modifica-se, principalmente, conforme as exigências legais internas ou externas. Em sua 
última modificação curricular, depreendeu-se um foco na tentativa de superar a racionalidade 
técnica em que se reservam três anos para estudo teórico e apenas um para a prática na escola 
de educação básica. Embora ainda existam movimentos a serem realizados e a racionalidade 
técnica ainda persista de alguma forma, a última reformulação curricular do curso, em 2004, 
permitiu ao próprio curso e a seus agentes uma reconstrução de saberes e a legitimação de 
uma identidade para o curso com a elaboração do seu PPP e com a melhor compreensão das 
concepções vigentes no momento. Depreendemos ainda um movimento dos sujeitos formados 
por esse curso em busca de uma autonomia na formação e posterior atuação, de modo que os 
sujeitos, formados pela matriz curricular vigente a partir do ano de 2004, apontam para uma 
prática mais autônoma e para a maior apreensão de conceitos e concepções. 
PALAVRAS-CHAVE:  Formação de professores. Linguagem. Saberes docentes. Relação 
teoria e prática. Identidade. 
 

 

 

 



ZUSAMMENFASSUNG 

 

Diese Forschung, gehört zu der Gruppe „Discursos e Práticas Educativas“  
(Erziehungsdiskurse und praktiken), in dem tematischen Achse Erziehung, Kultur und 
Gesellschaft des Postgraduierungsprogramms in Erziehung/Masterstudium in Erziehung der 
Regionalen Universität Blumenaus (FURB). In diesem Investigation wollen wir den 
Empfängnis der Sprache erkennen, die in dem Letras Kurs umlief, um die lehrpläne 
Bewegungen des Kurses zu verstehen, die auf von 1988 bis 2008 passierteten. Die Frage, die 
das Studium aufgefordert, war: welche Echos und Stille sind in Unformulierungen des 
Lehrplans der Letras Kurs vorhanden? Dies ist ein qualitativer Forschung in Erziehung mit 
interpretative Präge. Wir haben Interviews mit Absolventen des Letras Kurses der FURB von 
1993 bis 2008 gemacht, die zum Zeitpunkt der Untersuchung als Portugiesisch Lehrer 
arbeiteten. Außer ihnen, zwei pensionierte Lehrer des Kurses, die auch Koordinatoren der 
Kursen an diesem Institut waren. Als Instrument für die Datenerfassung der Absolventen, 
haben wir halb-strukturierten Interviews auf Tonband aufgenommen. Sie wurden nach ihren 
Portugiesisch Sprachkurse, Arbeit mit dem Text, das Lesen und Grammatik gefragt. Außer 
das, haben wir auch Aspekte ihre Ausbildung in FURB investigiert und seinen möglichen 
Beitrag zur beruflichen Leistungsfähigkeit. Mit den Lehrern haben wir eine andere Sorde 
Interview gemacht, eine Erzählung. Wir fragten ihr nach wie die Geschichte und Beziehung 
mit FURB begann und somit mit dem Verlauf der Letras Kurs. Alle Interviews wurden nach 
Marcuschis (1986) Orientierungen umgeschrieben, um es danach zu analysieren. Um das 
Verständnis der Zusammenhänge zu ergänzen wurden auch die Aussagen der offiziellen 
Dokumente analysirte, die uns geholfen haben, die Ziele zu erreichen. Es sind dies: das 
Hauptquartier der Lehrplan der Geisteswissenschaften, der pädagogischen politische Projekt 
(PPP), die Übersichte einiger Fächer des Letras Kurses, das Staatsexamen Projekt der FURB, 
die LDB 9394/96, die Entschließung CNE/CP 01 und 02 Februar 2002, die Entschließung 
055/97 des CEE/SC. Die Analyse wurde auf der Grund die drei Lehrpläne der Letras Kurs der 
Jahre 1988, 1999 und 2004 organiziert, weil diese Lehrpläne die hauptsächliche 
Veränderungen im Laufe den Kurs zeigen. Mit diesem Aufbau, wurden die Aussage der 
Individuen des Forschungs in Verbindung mit dem offizielle Dokumenten analysiert, bei 
einem ausdrück Schrägstreifen gründet bei Bakhtin Studie. Die Analyse der Daten führt zu 
der Erkenntnis, dass der der Letras Kurs der FURB sich verändert mit der Zeit wir 
nachschauten. Vor allem nachdem rochtmäßig inner oder außer FURB. In seinem letzten 
Lehrplan der wir analysierten, haben wir eine Konzentration erkennen in einem Versuch nach 
die technische Grundlagenn zu überwiden auf denen es drei Jahre für teorische Studie gab und 
nur ein, in Ende des Kurses, zur Praxis der schulischen Ausbildung. Obwohl es immer noch 
Bewegungen zu machen gibt und obwohl die technische Rationalität immer noch passiert, 
erkennten wir dass die Reformulierung der Letras Kurs, in 2004, eine Rekonstruktion des 
Wissens erlaubte. Und die Legimität einer Identität für den Kurs mit der Vorbereitung seiner 
PPP und dem besser Verständnis der vorherrschenden Empfängnisse in diesem Moment. Es 
wurde auch eine Bewegung der Absolventen des Kurses erkennt, sie suchen mehr 
Selbststädigkeit in ihrer Bildung und späteren Betrieb. So dass die Absolventen, die durch den 
Lehrplan in Kraft seit 2004 gebildet wurden, auf eine selbstständig Praxis und größer Anliege 
den Empfängnisse und Entwürfe deuten.  
STICHWORTE:  Lehrerausbildung. Sprache. Lehrern Wissen. Theorie und Praxis. Identität. 
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CONVENÇÕES DE TRANSCRIÇÃO1 

 

 (+) – pausas e silêncios pequenos, 0.5 segundos para cada + 

(2.5) – pausas e silêncios contados além de 1.5 segundos 

(           ) – dúvidas e suposições sobre o que foi dito 

/ - truncamentos bruscos, a fala é cortada 

MAIÚSCULAS – ênfase ou acento forte 

: - alongamento de vogal 

((    )) – comentários do analista 

” – subida rápida, corresponde mais ou menos a um ponto de interrogação 

’ – subida leve, como uma vírgula 

, - para descida leve ou brusca 

Repetições – reduplicação de letra ou sílaba 

[...] – o uso desse símbolo indica que se está transcrevendo apenas um trecho ou cortando 

parte do todo 

[    ] – comentários do autor para recuperação de informações dentro do enunciado do sujeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 De acordo com as orientações de Marcuschi (1986). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A imersão num determinado cotidiano pode 
nos cegar justamente por causa da 

familiaridade. Para que alguma coisa possa se 
tornar objeto de pesquisa, é preciso torná-la 

estranha de início para poder retraduzi-la no 
final: do familiar ao estranho e vice-versa, 

sucessivamente. 
(AMORIM, 2004, p. 26) 

 
 

Inicio este texto com as palavras de Amorim, para enunciar o percurso que tive de 

seguir a fim de conseguir me distanciar do campo2 de investigação e dos sujeitos 

entrevistados para que esta pesquisa pudesse ser realizada. Apresento nesta dissertação os 

dizeres de egressos do curso de Letras, de professoras aposentadas do curso e lanço o meu 

olhar sobre o curso de Letras da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) para 

compreendê-lo melhor. 

A dificuldade está no fato de eu ser também egressa desse mesmo curso, da mesma 

instituição. Foi no ano de 2004 que iniciei minha caminhada no curso de Letras da FURB, 

tudo era novo, um novo espaço, novos saberes, disciplinas, das quais, nunca tinha ouvido 

falar. E uma novidade ainda maior: ouvíamos de muitos professores “vocês são a primeira 

turma da nova matriz curricular do curso”. Até aquele momento essa frase tantas vezes 

enunciada para nós não fazia sentido, não compreendíamos ainda a modificação que estava 

acontecendo no curso e em todas as outras licenciaturas da universidade. 

Por conta disso, fui fazendo amizade com alunos do curso de Letras de semestres 

mais adiantados com o intuito de saber o que eles tinham de diferente em relação à minha 

turma. Os primeiros semestres nem traziam tantas novidades, algumas disciplinas mudaram 

de nome ou de posição apenas. Essa questão, no entanto, sempre me deixou muito curiosa 

para saber afinal o que tinha de tão especial em ser a primeira turma da matriz nova. 

Foi então que, no final de 2004, fui convidada pela professora doutora Otilia Lizete 

de Oliveira Martins Heinig (também orientadora desta dissertação), a realizar uma pesquisa de 

Iniciação Científica (doravante IC). Antes mesmo de saber sobre o que era a pesquisa, já 

estava interessada, mas fiquei ainda mais empolgada ao saber que pesquisaria o próprio curso 

de Letras ouvindo o que tinham a dizer seus egressos. Achava que esse era o momento de 

                                                 
2 Campo aqui não é compreendido apenas como um espaço fixo, mas conforme Bakhtin trata-se de um 

espaço teórico e ideológico. 
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descobrir o sentido de ser a primeira turma de uma nova matriz curricular em um curso de 

graduação. 

Quando iniciei as entrevistas com os egressos e comecei a transcrição, a leitura, a 

fase de análise dos dados, é que pude descobrir que o curso de Letras já era muito diferente 

daquele que eu estava conhecendo. Os sujeitos enunciavam um curso de Letras diferente, com 

outras disciplinas, outros professores. Talvez fosse essa a questão, mas eu ainda achava que 

tinha mais alguma coisa. 

Continuei minha pesquisa sob a supervisão da professora doutora Otilia por três anos 

e pude compreender alguns fatos sobre a dinâmica do curso de Letras da FURB, como a 

disposição das disciplinas, os desejos e conflitos dos egressos. A dificuldade, contudo, estava 

no momento de elaboração dos relatórios, afinal, eu era aluna do curso e eu sabia o que se 

passava e o que deveria mudar. Tive, então, a oportunidade de participar do grupo de pesquisa 

do NEL (Núcleo de Estudos da Linguagem). Desse grupo de estudos participavam desde 

alunos da graduação até mestrandos, mestres e professores doutores. Foi aí que me disseram 

“cuidado com o que você afirma sobre o curso, você precisa se distanciar e se ater aos dizeres 

dos sujeitos e não ao que você sabe sobre o curso”. Mas não me parecia assim tão fácil, eu 

sabia que minha concentração deveria estar nos dizeres dos sujeitos. A vontade de falar o que 

eu pensava era grande, mas eu tinha que me posicionar como pesquisadora. 

O momento em que mais quis falar sobre o que eu sabia do curso foi quando cheguei 

ao quinto semestre. Iniciaram as aulas de Estágio Curricular Supervisionado. Os alunos que já 

estavam lá na sétima e oitava fase diziam “mas como? Vocês já têm estágio?”. Foi então que 

comecei a compreender aquilo que mudou de significativo na reformulação curricular do 

curso de Letras: o estágio agora começava no quinto semestre e não mais no sétimo como 

acontecia anteriormente. 

Foi nesse momento que eu-pesquisadora e eu-aluna ficamos ainda mais próximas. A 

dificuldade de falar sobre o curso, pesquisar o curso e ouvir os sujeitos era enorme. Para que 

pudesse me distanciar um pouco mais da pesquisa, modificamos o instrumento de coleta de 

dados. No segundo e terceiro estudo desenvolvidos, ouvimos os formandos do curso e os 

registros foram gerados a partir de memoriais escritos por cada um deles. Desse modo, eu não 

teria mais contato com eles e não correria o risco de opinar caso fosse entrevistá-los. 

No ano de 2007, então, finalizei o curso de Letras da FURB, naquele mesmo ano 

passei na seletiva para o Programa de Pós-Graduação/Mestrado em Educação também da 

FURB. Desejava continuar sendo pesquisadora e mais do que isso, eu queria continuar 

lançando o meu olhar para o curso de Letras agora a fim de compreender de fato o sentido 
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daquela frase proferida durante todo o meu percurso na graduação: “vocês são a primeira 

turma da nova matriz curricular”. 

Inserida no Mestrado em Educação, escolhi a linha Discurso e Práticas Educativas, 

pois de fato pretendia continuar ouvindo os discursos dos egressos do curso de Letras da 

FURB buscando sentidos para a relação teoria e prática nesse universo e analisando a prática 

dos sujeitos em sala de aula enquanto professores formados pelo mesmo curso. Assim, 

objetivava dar continuidade às pesquisas de iniciação científica que iniciei ainda enquanto 

graduanda. E escolhi a Educação justamente por conta do estudo envolver a formação inicial 

de professores em um curso de graduação e buscar compreender em que medida essa 

formação auxiliou na prática de sala de aula desses professores formados. 

Desde o começo tinha a compreensão de que não seria fácil. Precisava me distanciar 

do curso. Sair desse universo e me posicionar como pesquisadora. Olhar para os dizeres dos 

sujeitos como pesquisadora e não como egressa do curso de Letras, como sendo igual a eles, 

do mesmo universo. As primeiras disciplinas no Mestrado apontaram para isso: “cuidado com 

a familiaridade que vocês têm com o objeto de estudo ou campo de investigação de vocês”. O 

que sempre me vinha à mente era mudar minha pesquisa, fazer outro estudo, pois ainda não 

tinha certeza se conseguiria me distanciar. 

Com isso, passei um semestre praticamente sem mexer nos dados antigos que eu já 

tinha (os dizeres dos egressos de 1994 a 2003). Realizei apenas as entrevistas com os egressos 

de 2004 a 2007 para ouvir os egressos das primeiras turmas da nova matriz curricular3 de 

2004. Transcrevi essas entrevistas e abandonei por um tempo. Dediquei-me a olhar os 

Projetos Políticos Pedagógicos e a realizar as leituras que me auxiliaram a compreender 

conceitos necessários para a construção desta dissertação. 

Depois desse tempo voltei a olhar os dizeres e percebi que não estava mais olhando 

para eles como uma conterrânea, mas sim como uma viajante no país do outro, pois cita 

Amorim (2004, p. 26) que “[...] o pesquisador pretende ser aquele que recebe e acolhe o 

estranho. Abandona seu território, desloca-se em direção ao país do outro, para construir uma 

determinada escuta de alteridade, e poder traduzi-la e transmiti-la”. Assim, hoje (2009), 

consigo ver os sujeitos dessa pesquisa como estranhos, não sou nem mais capaz de identificar 

a maioria deles, como tirei os nomes verdadeiros, cada um dos sujeitos é estranho para mim e 

                                                 
3 Nesta dissertação utilizamos o termo matriz curricular como referência aos documentos que apresentam as 
disciplinas do curso de Letras e sua organização nos semestres e carga horária, embora nas matrizes de 1988 e 
1999 os documentos fazem uso do termo grade curricular. Em consonância com as teorias que circulam 
atualmente (2009) preferimos adotar matriz em detrimento de grade. Mantivemos, contudo, a palavra grade 
quando aparece nos documentos ou nas falas dos sujeitos. 
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eu sou uma estrangeira no país do curso de Letras da FURB e estrangeira aqui compreendida 

pelo fato de que me desloquei de minha posição de aluna de Letras, de minha identidade 

enquanto sujeito, para poder também compreender os meus sujeitos como estrangeiros sem 

que a minha identidade pudesse interferir na compreensão dos enunciados de outros. Isso 

porque o pesquisador - (neste caso, eu) – é aquele que passa é recebido e acolhido pelo outro 

de modo que “abandona seu território, desloca-se em direção ao país do outro” (AMORIM, 

2004, p. 26) para construir uma relação de alteridade entre pesquisador e pesquisado de modo 

que o pesquisador se torne capaz de ouvir e traduzir os enunciados dos outros.  Mais uma vez 

busco apoio nos escritos de Amorim (2004) para compreender os sujeitos como estranhos 

para mim. Ela diz: 

 

Podemos também pensar naquela situação em que o pesquisador não se diferencia 
em nada de seu sujeito de pesquisa (por pertencer à mesma classe social, ou à 
mesma geração, etc.), mas, de todo modo, a diferença que permeia o ato da pesquisa 
estará lá, tornando esse sujeito um outro. Colocar esse sujeito no lugar de objeto de 
estudo instaura entre o sujeito cognoscente e o sujeito a conhecer uma relação de 
alteridade fundamental que emerge de uma diferença de lugar na construção do 
saber. O outro se torna estrangeiro pelo simples fato de eu pretender estudá-lo 
(AMORIM, 2004, p. 31) 

 

É o que acontecia comigo, como aluna do curso de Letras. Aproximava-me demais 

de meus sujeitos, agora (2009), compreendo que o simples fato de querer estudar os sujeitos 

egressos do curso de Letras os torna estrangeiros para mim. Demorei a me sentir uma estranha 

no universo da FURB e diante do curso de Letras. O que apresento nesta dissertação, porém, é 

resultado do meu olhar sobre um país estrangeiro que fui conhecer. 

Sei que sempre ficarão marcas e que eu não posso negar que passei pelo curso e vivi 

alguns momentos que os sujeitos enunciam, mas hoje eu analiso tudo com olhar de 

pesquisadora. Eu me desloquei de meu país para entrar no país do meu outro, um outro que 

comecei a conhecer a partir da materialização da linguagem que foi conseguida através das 

entrevistas transcritas. 

Foi a minha caminhada, enunciada até aqui, que me permitiu chegar à 

materialização desta pesquisa, que aqui apresento, e que tem a seguinte questão: que ecos e 

silêncios estão presentes em reformulações curriculares do curso de Letras da FURB? Este 

questionamento está imbricado na compreensão bakhtiniana de que os enunciados circulam 

socialmente e se repetem e os silêncios sinalizam as lacunas que ficam diante dos dizeres de 

nossos sujeitos. O objetivo deste estudo é depreender a concepção de linguagem que 

circula(va) no curso de Letras da FURB a fim de compreender os movimentos curriculares 
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pelos quais o curso passou. Como objetivos específicos, pretendo: traçar o perfil do professor 

formado pelo curso de Letras da FURB; analisar a relação teoria e prática através das matrizes 

curriculares do curso em contraponto com os enunciados do sujeitos; desvelar as 

compreensões de: língua, leitura e escrita que circulam pelo curso e refletir sobre a 

organização curricular do curso em diferentes momentos e suas implicações na formação do 

professor. 

Neste momento, peço licença, a vocês leitores, pois vou me distanciar um pouco 

deste texto. Contei-lhes até agora o meu percurso que me trouxe até aqui. Mas, neste instante, 

não quero mais escrever sozinha. Chamo para escrever comigo os outros que me constituíram 

nessa caminhada e que não permitiram que eu desenvolvesse este texto em solidão. Bakhtin 

(2003) escreve sobre o outro que constitui os sujeitos e que tudo o que se enuncia é já um 

enunciado do outro e uma resposta ao enunciado de mais outros. Assim, convido para 

escrever comigo, os autores que me auxiliaram na compreensão dos enunciados dos sujeitos, 

os professores que estiveram sempre presentes nessa caminhada, meus colegas que por muitas 

vezes leram meus textos e me auxiliaram a analisar meus dados. Passo a escrever, então, com 

eles, pois esta pesquisa não foi feita por mim, mas por muitos outros que se fizeram presentes, 

apesar de a responsabilidade de autoria ser minha.   

Argumenta Bakhtin (2003, p. 341), que “ser significa conviver. [...] Ser significa ser 

para o outro e, através dele, para si. O homem não tem um território interior soberano, está 

todo e sempre na fronteira, olhando para dentro de si ele olha o outro nos olhos ou com os 

olhos do outro”. Com essa reflexão, compreendo a necessidade de olhar para os outros a fim 

de perceber quem sou, através do reconhecimento do outro sobre mim. Por isso, convido os 

outros que me constituíram desde o início da minha caminhada até chegar neste ponto. Os 

outros a que me refiro são tanto os autores que me auxiliaram a refletir e compreender a teoria 

que sustenta minha dissertação, como os professores e colegas que também lançaram olhares 

sobre meus dados e apontaram caminhos que eu pudesse seguir. 

Antes de iniciar, é necessário apresentarmos o esqueleto de nossa pesquisa. Esta 

dissertação inicia-se com este espaço introdutório em que se apresenta a pesquisa, bem como 

o estado da arte que traz outras pesquisas que já foram realizadas com tema aproximado ao 

nosso. Além disso, trazemos também, na introdução, os contornos metodológicos delineando 

os caminhos que percorremos até a fase final deste estudo. Ainda na introdução apresentamos 

o nosso campo de investigação, a FURB e o curso de Letras dessa universidade e, antes de 

iniciar a discussão dos dados, trazemos alguns itens que sentimos a necessidade de discutir 

para facilitar a compreensão dos dados analisados. 
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Após a apresentação da pesquisa, dividimos a dissertação em três capítulos 

principais. Cada um deles trata de uma das três matrizes curriculares do curso que foram aqui 

analisadas. Assim, o primeiro discute as modificações advindas da matriz de 1988; o segundo, 

trata da matriz de 1997 e o terceiro, traz a questão da reforma curricular no ano de 2004. 

Além disso, é a partir da discussão de cada uma das matrizes que aproximamos os dizeres dos 

sujeitos entrevistados e os documentos oficiais. Essa foi uma estratégia de análise que 

escolhemos para esse momento. Essa não é a única maneira de analisar e apresentar os dados, 

também não podemos afirmar que seja a melhor, mas é aquela com a qual nos identificamos 

para alcançar nossos objetivos com esta pesquisa. 

Ao final, traçamos algumas considerações que buscam fazer um arremate da 

pesquisa e apontando novas discussões que surgem a partir do estudo que ora iniciamos. A 

seguir, dispomos as referências indicando os autores que nos auxiliaram na construção desta 

dissertação. 

 

1.1 OBSERVANDO O ESTADO DA ARTE 

 

Neste momento pretendemos situar esta pesquisa quanto àquilo que já vem sendo 

produzido tomando como tema base a formação inicial de professores. No início, 

encontramos poucas pesquisas que estivessem relacionadas com o tema aqui tratado. No 

entanto, em uma busca mais minuciosa, delimitando mais o tema de pesquisa, pudemos achar 

mais pesquisas que estivessem relacionadas com esta que desenvolvemos. Isso porque 

deixamos de nos fixar somente no tema da formação de professores e passamos a olhar 

também para estudos produzidos em áreas como didática, currículo e prática de ensino. Essas 

áreas foram também espaços de busca, pois todas estão relacionadas com este estudo que aqui 

se desenrola e filia-se à Educação.  

Assim, encontramos estudos em diferentes áreas e que são trazidos neste momento 

para que dialoguemos com essas pesquisas buscando aproximações e também divergências, 

mostrando, assim, a pertinência desta pesquisa que desenvolvemos, como um diferencial entre 

outras que já foram produzidas com temas semelhantes. Consideramos aqui o fato de esta 

pesquisa estar relacionada com os aspectos legais da formação de professores, um deles a 

emergência da Lei de Diretrizes e Bases (de agora em diante LDB) no ano de 1996. A partir 

desse ano e depois de 2002, quando o Conselho Nacional da Educação (CNE) modificou 

algumas leis quanto à formação de professores para a Educação Básica, muitas pesquisas 
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foram realizadas nesse viés tomando como base as reformas curriculares dos cursos de 

licenciatura. 

As pesquisas aqui mencionadas aproximam-se do tema aqui desenvolvido. Para a 

busca desses estudos consideramos algumas palavras-chave, entre elas: a formação inicial de 

professores, o curso de Letras, reformas curriculares em cursos de licenciatura, a questão da 

teoria e prática relacionada com a didática e a prática de ensino, além disso, buscamos 

também estudos que consideravam o ensino da língua materna e as concepções de linguagem 

que circulam em cursos de licenciatura e entre professores de língua materna. Assim, 

elencamos aqui estudos relacionados a esses temas e que se aproximam de nossa pesquisa, ora 

pelo campo de investigação, ora pela pertinência da discussão, ora pelo tema, ora pelos 

sujeitos. 

Apresentaremos os estudos encontrados e apontaremos pontos comuns com a 

pesquisa desenvolvida, em um primeiro momento, podem dar a ilusão de que estamos 

pesquisando um tema já discutido. No entanto, para isso, apontamos também as divergências 

entre a pesquisa apresentada, nesta dissertação, e os outros estudos encontrados. Esses pontos 

incomuns auxiliam-nos a justificar a pertinência desta pesquisa que aqui enunciamos no 

âmbito da educação e na linha do discurso. 

Para a constituição do estado da arte, então, iniciamos a busca por pesquisas com 

temas afins na própria universidade à qual esta dissertação se filia: a FURB e dentro da 

instituição delimitamos o nosso olhar para as pesquisas realizadas em nível de mestrado no 

Programa de Pós-Graduação em Educação/Mestrado em Educação em que esta mesma 

pesquisa se desenrola. Após um levantamento das produções locadas nessa universidade, 

observamos que não foi ainda realizado nenhum estudo nessa instituição que tivesse como 

objeto um curso de licenciatura desenvolvendo um estudo em relação ao curso, seus egressos, 

professores, currículo e reformas curriculares em interlocução com documentos oficiais. 

Também não houve estudo que analisasse um curso de licenciatura no espaço-temporal a que 

se pretende esta pesquisa nem na linha do discurso sob um viés enunciativo de análise. 

A partir dessa constatação, realizamos uma busca no Banco Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD) que permite a identificação de pesquisas em nível de doutorado e 

mestrado. A busca pelas pesquisas é feita a partir de palavras-chave e, como já mencionado, a 

princípio nos fixamos apenas na questão da formação inicial de professores. Sem muito 

sucesso no encontro de produções acadêmicas ampliamos os termos de busca que foram: 

“formação inicial de professores e Letras”, “curso de Letras”, “licenciaturas+relação teoria e 

prática” “reformas curriculares em cursos de licenciatura”.  
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Encontramos alguns estudos que, de alguma forma, se aproximam deste que ora 

enunciamos. Temos, assim, um total de três teses e seis dissertações. As teses são de Santos 

(2003), Silva (2006) e Wolf (2007). Dessas achamos pertinente citar a de Santos (2003) que 

faz uma análise dobre a concepção de formação de professores de docentes de cursos de 

algumas licenciaturas, entre elas, a de Letras. A problematização da autora parte do princípio 

de que existe uma lacuna entre as disciplinas de conteúdo pedagógico e de conteúdo 

específico. Para a coleta de dados a autora realizou entrevistas semi-estruturadas com 

professores dos cursos, além de documentos, planos de disciplinas, Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP) dos cursos e anotações em diários de campo. A autora argumenta que, de 

maneira geral, os depoimentos do professores apontam para uma dificuldade de articulação 

entre as disciplinas de conteúdo específico e as de conteúdo pedagógico e isso, segundo a 

autora, está relacionada com a própria formação desses sujeitos e a concepção de formação de 

professor que possuem, uma vez que a formação desses sujeitos deu-se predominantemente 

no modelo da racionalidade técnica (segundo dados apresentados pela autora). Nesse 

contexto, a autora problematiza que a ideia de que para ser professor ‘basta ter conteúdo’ para 

aplicar os conhecimentos teóricos em situações técnicas dominam as falas dos sujeitos 

analisados. Por fim, a autora reflete sobre a necessidade de revisão das concepções e posturas 

acerca da formação docente compreendendo a urgência que existe em realizar um estudo 

aprofundado das políticas educacionais articuladas com as diretrizes curriculares do ensino 

fundamental e médio. Dessa breve análise da pesquisa de Santos (2003), compreendemos a 

aproximação de sua pesquisa com a nossa uma vez que também problematiza a articulação 

entre teoria e prática, entre conteúdos específicos e pedagógicos. Além disso, ela articula os 

dizeres dos professores com documentos oficiais e discute os reflexos da atuação dos seus 

sujeitos enquanto professores como reflexo da formação que eles receberam. Nossa pesquisa 

se distancia da de Santos (2003), contudo, ao passo que essa autora analisa dizeres de 

professores universitários problematizando a questão de maneira mais ampla ao passo que 

analisa cinco cursos de licenciatura (Matemática, História, Geografia, Letras e Biologia) 

enquanto nós nos fixamos apenas em um curso, o de Letras. 

As dissertações que possuem alguma aproximação com a nossa pesquisa encontradas 

no BDTD foram de: Azevedo (2008), Barreto (2007), Biasus (2006), Cruz (2005), Nardini 

(2007) e Nogueira (2006). Desses estudos, queremos destacar a pesquisa de Nardini (2007) 

que buscou conhecer os aspectos do processo de formação dos professores de história 

egressos da Universidade Católica de Goiás (UCG) de 1986 a 2006. Foi uma pesquisa 

desenvolvida a partir do método dialético que, segundo autor, analisa as contradições da 
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realidade e considera a dinâmica interna dos elementos negados pelo seu contrário levando a 

sua superação. Nardini (2006) entregou questionários a trinta professores de História egressos 

do curso de História da UCG selecionados de acordo com o ano de conclusão do curso e 

também com dez professores do curso. Os dados do questionário foram categorizados 

segundo as perguntas feitas e apresentados de maneira quantitativa a partir da construção e 

discussão de gráficos. Além disso, ainda analisou os PPPs do curso de História e todas as 

propostas de reformulações curriculares pelas quais passou o curso de 1986 a 2006 e as 

matrizes curriculares decorrentes desse processo. Além disso, a partir dos dados coletados, o 

autor apresenta o perfil profissional dos professores egressos do curso de História da UCG por 

ele identificado. Ao final de seu estudo, o autor compreende a importância da realização do 

estudo uma vez que recuperou e discutiu alguns elementos importantes no processo de 

constituição do professor de História pelo curso de História da UCG. Além disso, o autor 

reflete, a partir de seus dados, sobre a importância da pesquisa como um valioso (NARDINI, 

2006) instrumento de construção do conhecimento. Esse estudo, segundo a compreensão de 

seu autor, possibilitou ainda uma abertura para possível avaliação, análise e parâmetros para 

redimensionamento do curso de História da UCG. O autor ainda finaliza seu estudo 

avaliando-o como uma contribuição teórica para o debate sobre a relação da teoria com a 

práxis e as concepções dos professores de História. Compreende que houve, no curso de 

História da UCG, a superação do ensino tradicional o que permite a construção da identidade 

do professor de História como um agente na construção social, uma vez que, segundo a 

análise do autor, o professor de História constitui-se segundo a teoria que circulava no 

momento de sua formação. 

Da análise do estudo de Nardini (2006) depreendemos a aproximação com a nossa 

pesquisa uma vez que ele também realiza um estudo com egressos de um curso de licenciatura 

e faz uma relação com as reformas curriculares e os PPPs do curso a fim de compreender as 

concepções que circulavam em cada momento estudado. O distanciamento, entretanto, está 

primeiramente no curso escolhido, o de Nardini (2006) foi o de História e o nosso é o de 

Letras. Além disso, o autor utiliza-se de questionários fechados para entrevistar seus sujeitos, 

já nós realizamos entrevistas semiestruturadas. Nossa pesquisa também se amplia em relação 

à de Nardini (2006) uma vez que abarcamos também os documentos oficiais nacionais que 

regem os cursos de licenciatura. 

Outra dissertação entre as que encontramos e que queremos delinear aqui é a de 

Nogueira (2006) que realiza uma investigação com alunos egressos co curso de Letras da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), objetivando investigar qual a concepção de 



29 
 

ensino de linguagem que subjaz a prática pedagógica do egresso do curso de Letras da UEPG 

e do professor formador do mesmo curso. Para isso, a autora realizou entrevistas com dez 

professores formados em Letras pela UEPG entre os anos de 1993 a 2003 e também com 

professores formadores das disciplinas de Metodologia e Prática de Ensino do curso da 

instituição. A quantidade de sujeitos é justificada pela autora também pela dificuldade de 

encontrar sujeitos dispostos a participar de pesquisas. Por conta disso, precisou aceitar as 

determinações de alguns sujeitos, por isso seus dados foram coletados de diversas formas a 

partir do mesmo questionário. Poucos sujeitos aceitaram gravar a entrevistas, então alguns 

responderam por escrito e outros enviaram as respostas por e-mail. A autora faz uma 

reconstrução da história do curso de Letras da UEPG e, nesse capítulo, faz uma breve 

discussão sobre os processos de reformulação curricular pelos quais o curso passou 

relacionando-os aos documentos do Conselho Nacional de Educação (CNE) e suas resoluções 

de 18 e 19 de fevereiro de 2002. A autora conseguiu verificar como os egressos avaliam o 

curso de Letras da UEPG em questões relacionadas à teoria e prática que dão o suporte para a 

formação inicial do professor. Ao final de seu estudo, a autora compreende que muitos 

professores resistem a mudanças e se mantêm fixos a concepções ultrapassadas. Contudo, 

reflete a necessidade de, antes de haver uma mudança de concepção, que o professor conheça 

e domine a outra concepção que pretende aderir para, aí sim, ser capaz de ressignificar seu 

trabalho e modificar a sua ação pedagógica. A autora depreendeu que, segundo os dados 

coletados com seus sujeitos, a formação dos egressos entrevistados se deu através de modelos 

denominados pela autora de tradicionais que enfatizam a prática gramaticalista da linguagem. 

Nesse contexto, compreende que a formação do professor não finaliza com o término de sua 

graduação (formação inicial), mas estende-se durante todo o seu processo de atuação docente. 

A autora, contudo, reflete sobre a necessidade de que a formação inicial movimente saberes 

que possam servir de base para a construção de novos saberes que levem a uma prática 

pedagógica voltada para a realidade dos alunos. Outro ponto mencionado pela autora é que, 

seus sujeitos, indicam que a formação inicial que tiveram se deu nos moldes da racionalidade 

técnica (três anos de formação teórica e um ano de atuação prática). Ao final, argumenta sobre 

a necessidade de que os sujeitos estejam comprometidos com uma concepção de linguagem 

como interação, como discurso e como ação entre sujeitos. Outro ponto que a autora apresenta 

é que nem sempre o professor (egresso) tem consciência da teoria linguística ou do método 

que embasa seu trabalho, pois não há uma reflexão sobre a metodologia adotada em sala de 

aula de modo que não há um conhecimento sobre a concepção de linguagem e, 

consequentemente, sobre a definição de seu objeto específico, a língua.  
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Aproximamos a nossa pesquisa da investigação realizada por Nogueira (2006) uma 

vez que tanto nós quanto ela lançamos olhares sobre o mesmo curso de licenciatura: o de 

Letras. Também os nossos sujeitos possuem a mesma característica sendo egressos do curso 

de determinado período de tempo. Modifica-se a instituição, enquanto realizamos a 

investigação na FURB, ela se insere na UEPG. A autora se fixa nas concepções de ensino de 

linguagem que circulam na prática pedagógica do professor formado pelo curso de Letras da 

UEPG, já nós, apesar de também tratarmos das concepções de linguagem relacionando as 

matrizes curriculares e ementas do curso de Letras da FURB com os enunciados de nossos 

sujeitos, ampliamos a nossa análise e não nos fixamos apenas nesse tema. A entrevista 

elaborada e realizada por Nogueira (2006) também apresenta perguntas que se aproximam 

muito das questões que nós temos em nossa entrevista, contudo a autora organiza seus dados 

através de tabelas e compreende sua pesquisa como qualitativa e quantitativa. 

Compreendemos que o principal distanciamento se dá em relação à amplitude do tema 

tratado. Nogueira (2006) apesar de também relacionar as questões de reformulações 

curriculares do curso de Letras da UEPG, fixa-se mais na concepção de linguagem que circula 

no curso, nós, contudo, compreendemos o movimento das matrizes curriculares do curso 

como um discurso decorrente de modificações externas ao próprio curso. 

Após a busca no BDTD realizamos também uma procura por pesquisas afins no site 

da Associação Nacional de Pesquisa em Educação (ANPED). Nesse site os trabalhos estão 

divididos por anos e por Grupos de Trabalho (GTs). Para a nossa pesquisa realizamos uma 

busca por estudos do ano de 2000 a 2008 que são os anos disponíveis no site. Quanto aos 

grupos de trabalho nos fixamos em três: o GT 04 que é o de Didática, o GT 08 de Formação 

de Professores e o GT 12 de Currículo. Com essa delimitação, encontramos dezesseis 

pesquisas que se aproximavam da nossa, ora relacionadas com a formação inicial do 

professor, ora relacionadas com os saberes docentes, ora com a relação teoria e prática e com 

os desafios da prática, ora com as modificações dos cursos de licenciatura em relação à nova 

configuração legal nacional. São os estudos de: Freitas (2000), Fonseca (2001), Moraes 

(2001), Campos (2002), Maués (2003), Abdalla (2004), Jordão (2004), Almeida (2005), Corsi 

(2005), Silva (2005), Santos (2005), Fontana e Guedes-Pinto (2005), Fontana (2007), 

Fernandes e Silveira (2007), Fernandes e Fernandes (2008), Garcia (2008), e Machado e Silva 

(2008). 

Desses dezesseis trabalhos, interessa-nos citar a pesquisa de Garcia (2008), pois trata 

de uma investigação sobre a implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores da educação básica em nível superior, dispostas pelo CNE através 
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das Resoluções 01 e 02 de 18 e 19 de fevereiro de 2002. A autora realiza dezesseis entrevistas 

semiestruturadas com sujeitos que, segundo ela, estavam diretamente envolvidos nos 

processos de reformulação de currículos de licenciaturas entre fevereiro de 2002 e dezembro 

de 2004 na Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A delimitação temporal é justificada 

pela autora como o espaço entre o início oficial das discussões sobre as reformas e a 

aprovação dos novos currículos dentro da instituição investigada. Foram entrevistados nove 

coordenadores dos Colegiados dos Cursos de Letras, História, Ciências Sociais, Educação 

Física, Matemática, Física, Química. Além desses, a autora entrevistou também quatro 

professores membros do Colegiado de Letras, dois professores da Faculdade de Educação 

(FaE) que participaram da Comissão de Graduação que discutiu e coordenou juntamente com 

a Pró-Reitoria de Graduação a implantação da reforma na UFPel. Ainda foi entrevistada a 

Pró-Reitora de Graduação que esteve a frente do processo de reformulação das licenciaturas 

na UFPel no período de 2001 a 2004. Além dos dados obtidos através das entrevistas com 

esses sujeitos, foram também objetos de análise da pesquisadora os documentos oficiais da 

universidade que nortearam a reforma e as matrizes curriculares novas e antigas dos cursos 

investigados. Ao final de seu artigo, a autora compreendeu que houve uma autonomia de cada 

colegiado de curso de licenciatura para definir as mudanças necessárias e a nova organização 

dos currículos, apesar de, segundo a autora, existir uma hierarquia dentro da universidade e 

que os postos superiores teriam o poder para definir as regras e os rumos a serem seguidos 

para a reforma na universidade. Essa autonomia, contudo, estava pautada no seguimento das 

diretrizes do CNE. A autora argumenta que a legislação não conseguiu alterar totalmente a 

configuração em que os cursos de licenciatura da UFPel vinham trabalhando, mas deixou 

marcas materializadas nos currículos pelo aumento considerável das atividades relacionadas 

ao ensino e à educação. Pela leitura de seu artigo, depreendemos que a autora, a partir das 

análises por ela realizadas dos dados coletados, compreende que as diretrizes do CNE 

acabaram atribuindo um valor muito forte (GARCIA, 2008) aos saberes da experiência e da 

prática docente em detrimento dos outros saberes que circulam em meio acadêmico. 

A análise e discussão da autora sobre a implantação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de professores da educação básica nível superior aproxima-se do 

que discutimos neste espaço, uma vez que também voltamos olhares para as Resoluções 

CNE/CP 01 e 02 de fevereiro de 2002, pois foram estas que suscitaram a última modificação 

curricular do curso de Letras. Distanciamo-nos da pesquisa de Garcia (2005), contudo, pois 

nos fixamos em apenas um curso de licenciatura, o de Letras e analisamos também outros 

movimentos curriculares e outras questões relacionadas com a formação inicial dos 
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professores. Nossos olhares estão voltados para questões mais específicas do curso de Letras e 

a formação dos professores de língua materna, também em relação às concepções de 

linguagem, texto, sujeito que os egressos do curso adotam. 

Das pesquisas encontradas no site da ANPED, queremos também destacar a de 

Fernandes e Silveira (2007). As autoras apresentam o estudo como sendo um recorte de 

pesquisa realizada em quatro universidades gaúchas, envolvendo catorze cursos de 

licenciatura com quarenta e um interlocutores entrevistados, entre eles pró-reitores, diretores 

de graduação, coordenadores de curso e professores. Nesse artigo as autoras não trazem os 

enunciados de seus sujeitos que foram coletados através de entrevistas semiestruturadas, nem 

os dados da análise documental da legislação e dos projetos políticos pedagógicos dos cursos. 

Trata-se, assim, de um artigo elaborado com base nos dados coletados, mas que é um diálogo 

apresentado acerca das modificações curriculares que aconteceram na formação de 

professores com relação ao espaço e à compreensão da prática nesses cursos. As autoras 

questionam as dicotomias teoria e prática, sujeito e objeto, mente e matéria e fazem uma 

análise observando se as reformas curriculares de fato contribuíram para a aproximação 

desses itens. As autoras, ao final, escrevem sobre o fato de o estágio, nos cursos de 

licenciatura, ainda não possuir um território, porque ele não é pensado em comunhão entre 

professores da formação específica e da formação pedagógica. É por isso também que o 

estágio não é ainda compreendido como um momento de mediação entre o trabalho 

intelectual e o profissional. Apesar das reformas nos cursos de licenciatura, é ainda necessária 

a busca de uma territorialidade (termo utilizado por Fernandes (1999)) para o estágio. 

Nossa pesquisa se aproxima desse estudo de Fernandes e Silveira (2007) à medida 

que também discutimos questões relacionadas ao estágio, no nosso caso, apenas relacionado 

ao curso de Letras da FURB. Discutimos ainda, a partir dos enunciados de nossos sujeitos, a 

relação entre teoria e prática também abordada pelas autoras. O distanciamento se dá no nível 

em que nosso estudo está mais focado na análise de apenas um curso de licenciatura 

realizando um estudo mais específico das implicações das reformas curriculares dentro de um 

mesmo contexto enquanto as pesquisadoras citadas lançam olhares sobre catorze cursos de 

licenciatura. 

Elencamos ainda a pesquisa de Fernandes e Fernandes (2008) que é um artigo em 

que as autoras apresentam reflexões que já são resultantes de outras pesquisas realizadas sobre 

a reformulação em cursos de licenciatura. Nesse texto, as autoras apresentam a Didática como 

uma possibilidade de mediação entre conhecimentos da área específica e conhecimentos da 

área pedagógica. As autoras apresentam a pesquisa que está em fase de realização a contar da 
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data de publicação do texto. Trata-se de uma investigação com abordagem qualitativa 

longitudinal com estudantes de cinco universidades que são acompanhados desde o seu 

ingresso na instituição até a formatura. Os cursos envolvidos na pesquisa são: Biologia, 

Educação Física, Física, Letras, Matemática e Química que já foram também objeto de estudo 

de outras investigações das pesquisadoras. Do que analisaram, as pesquisadores têm 

observado certo retorno da disciplina Didática Geral ao currículo das licenciaturas por meio 

das disciplinas que são compartilhadas por estudantes de vários cursos. As autoras 

compreendem, assim, que essa disciplina com configuração semelhante à antiga Didática 

Geral, é a mais responsável por mediar os conhecimentos específicos e os pedagógicos nos 

cursos de licenciatura a partir da nova configuração decorrente de modificações na legislação 

nacional para cursos superiores de formação de professores da educação básica. Sob outro 

ponto de vista, contudo, as autoras se apresentam inquietas com a preocupação de que a 

disciplina, na configuração apresentada pelos sujeitos da pesquisa, possa vir a reduzir à 

instância técnica de aplicação de conhecimentos. As autoras finalizam com a reflexão “fica 

para nós uma possibilidade em aberto de uma outra Didática, em um movimento de mediação, 

por suposto, de superação.” (FERNANDES e FERNANDES, 2008, p.11). 

Apresentamos aqui, brevemente, as pesquisas articuladas por Fernandes, ou melhor, 

Cleoni Maria Barboza Fernandes. Essa pesquisadora já apresentou sua pesquisa em alguns 

encontros tratando da temática da reformulação dos cursos de licenciatura em relação à 

aprovação e publicação das Resoluções CNE/CP 01 e 02 de fevereiro de 2002. As discussões 

da pesquisadora giram em torno das implicações dessas Resoluções em diversos cursos de 

licenciatura, duas dessas pesquisas relatadas anteriormente. Nós4 tivemos momentos de 

interação com a doutora Cleoni no V Congresso Internacional de Educação, realizado na 

Universidade do Rio dos Sinos (UNISINOS) no ano de 2007. Foram três dias de trocas, 

discussões e reflexões. O evento foi organizado de tal forma que permitiu que ficássemos os 

três dias no mesmo grupo assistindo a apresentações de pesquisas sobre o mesmo tema. E a 

coordenadora desse grupo era a doutora Cleoni M. B. Fernandes que muito contribuiu para 

nossa pesquisa (que ainda era de Iniciação Científica). 

Nesta seção, apresentamos pesquisas que se aproximam da nossa. Como a nossa 

pesquisa abarca diversos aspectos relacionados aos dizeres dos egressos do curso de Letras da 

FURB, dos dizeres das professoras aposentadas e dos documentos legais, também o estado da 

arte teve uma amplitude maior em relação às pesquisas aqui elencadas. A proximidade se deu, 

                                                 
4 E, nesse momento, escreve-se nós compreendendo eu, pesquisadora, e a orientadora desta pesquisa. 
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ora com relação à formação inicial de professores, ora pela investigação sobre um curso de 

Letras, ora sobre as implicações da nova legislação nacional para cursos de formação de 

professores da educação básica, ora relacionada com as concepções de linguagem e o ensino 

da língua materna. Todas contribuíram um pouco para a construção desta pesquisa como 

também para justificar a pertinência de nosso estudo uma vez que nenhuma das pesquisas 

encontradas para a constituição do estado da arte lança tantos olhares sobre o mesmo curso de 

licenciatura, o de Letras, abarcando diversos aspectos e dados sobre os movimentos 

curriculares do curso e os professores por ele formados. 

Para melhor compreensão das delineações e da construção desta pesquisa, na 

próxima seção, apresentamos os contornos metodológicos, os caminhos seguidos para que 

esta pesquisa chegasse a sua etapa final, pelo mesmo neste momento. 

 

1.2 CONTORNOS METODOLÓGICOS 

 

Toda pesquisa possui uma plano a ser seguido. São passos dados ao longo da 

caminhada. Passos esses que auxiliam o leitor a compreender o tipo de pesquisa desenvolvida 

e como foram selecionados os sujeitos, os procedimentos para a coleta, registro e análise dos 

dados. Muitas pesquisas, inclusive, diferenciam-se nesse ponto: na metodologia. Esse item, 

portanto, passa a ser relevante para a compreensão do todo da pesquisa.  

Para iniciar, falaremos do tipo de pesquisa construída. Trata-se de um estudo 

qualitativo em educação e de cunho interpretativo. Para justificar essa opção, temos como 

base os estudos de Bogdan & Biklen (1994) que delineiam alguns aspectos sobre esse tipo de 

pesquisa. Segundo os autores, as cinco principais características para definir uma pesquisa 

qualitativa são: 1) a fonte dos dados como ambiente natural, constituindo o investigador seu 

instrumento principal; 2) é descritiva com os dados em forma de palavras ou imagens; 3) os 

investigadores interessam-se mais pelo processo que pelos resultados ou produtos. 4) os 

investigadores tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; 5) o significado é de 

importância vital. 

Em relação à primeira característica apresentada, o ambiente que temos para a 

constituição da pesquisa pode ser identificado como natural, uma vez que se trata de um curso 

de graduação no qual os movimentos e as atitudes de seus atores participantes aconteceram de 

maneira natural, pois eram alunos de um curso de graduação e agiram como tal, não havia 

encenação nesse sentido e a própria pesquisadora é conhecedora do campo de investigação, 

pois se formou também no curso de Letras da FURB como já fora citado. Além disso, esta 
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pesquisa se concentrou nos dizeres de sujeitos que já saíram do curso e vivenciaram nele as 

experiências necessárias para a sua formação e obtenção do grau. Compreendemos a 

universidade também como um contexto escolar com sujeitos que assumem a posição de 

professores e outros de alunos e nesse movimento são introduzidos, articulados e 

ressignificados diversos saberes necessários à formação de um professor. Nesse sentido, 

consideramos pertinente a citação dos autores dizendo que:  

 

As experiências educacionais de pessoas de todas as idades [...] tanto em contexto 
escolar como exteriores à escola, podem constituir objecto de estudo. A investigação 
qualitativa em educação assume muitas formas e é conduzida em múltiplos 
contextos. [...] Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa 
ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, [...] 
Privilegiam essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da 
perspectiva dos sujeitos da investigação. (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 16) 

 

Desse trecho, elencamos já a segunda característica apresentada anteriormente, sobre 

a pesquisa qualitativa que é o fato de ser compreendida como descritiva. Assim, os dados 

coletados em contexto escolar, conforme a citação dos autores, são ricos em “pormenores 

descritivos” privilegiando os comportamentos dos sujeitos. Esses pormenores são encontrados 

nos dados advindos dos enunciados dos sujeitos que exprimem as concepções que admitem 

no trabalho em sala de aula. Assim, as matrizes curriculares do curso de Letras da FURB, 

nosso espaço natural, servem de subsídios para a compreensão das questões trazidas para 

análise a partir dos enunciados dos sujeitos.  

O terceiro item (interesse maior pelo processo em detrimento dos resultados) 

justifica-se pelo fato de que pretendemos analisar o percurso dos egressos no curso de Letras e 

os movimentos do curso em si, saem de Letras pessoas graduadas e habilitadas para dar aula, 

mas o que interessa mais é o processo vivenciado nessa graduação e não o seu fim. A análise 

também está em consonância com as palavras de Bogdan e Biklen (1994) quando 

argumentam que ela se dá de forma intuitiva. Tratando-se de um estudo baseado na em um 

viés enunciativo – (que será exposto um pouco mais adiante) -, compreendemos que a análise 

acontece a partir do olhar do pesquisador e que muitos outros sentidos podem ser atribuídos 

aos enunciados analisados, mas importam nesse momento, os sentidos que por nós foram 

atribuídos e discutidos. E por fim, a quinta categoria: o significado é de importância vital 

(conforme enunciado anteriormente por Bogdan e Biklen, 1994), pois aquilo que 

apresentamos na análise, são os sentidos analisados por nós, pesquisadores, e é o que 

devemos defender e discutir em nosso estudo. Cabe, no entanto, citar que, mais do que 

significados, esta pesquisa se deterá aos sentidos produzidos pelos dizeres dos sujeitos, pois 
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escrevemos segundo a perspectiva bakhtiniana e estamos mais interessados em desvelar esses 

sentidos, uma vez que compreendemos por significado algo que já está posto, ao contrário do 

sentido que é tudo aquilo que se pode compreender e interpretar dos enunciados produzidos e 

que pode ser diferente para cada sujeito socialmente organizado que encontra os mesmos 

enunciados na cadeia de enunciação verbal. 

Por se caracterizar como pesquisa qualitativa, ela foi construída em um viés 

enunciativo e está baseada nos estudos desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin acerca do 

dialogismo, característica essencial da linguagem. Ademais, alguns conceitos que tratamos 

estão relacionados à questão dos saberes docentes discutida por Tardif (2006). Nesse 

contexto, também Arroyo (2000) nos auxiliou a compreender a questão da imagem do 

professor. Geraldi (1997) e Soares (1998) auxiliaram na compreensão das concepções de 

linguagem, gramática e texto que aparecem nas matrizes curriculares como também nos 

dizeres dos sujeitos. Além desses, buscamos apoio em Schön (2000) para a questão da relação 

teoria e prática na formação profissional. Silva (2007) foi importante para a discussão sobre 

currículo e identidade. Para esse último tema (identidade) também nos amparamos nos 

estudos de Hall (2006) e Bauman (2005). Esses são os autores que serviram de base para as 

nossas reflexões e discussões, contudo, muitos outros contribuíram para a elaboração desta 

pesquisa, embora não citados aqui, para evitar prolongamento, são todos importantes e 

aparecem devidamente citados na seção de referências. 

A construção teórica possibilitou estabelecer um diálogo com os enunciados de 

nossos sujeitos. Antes de apresentarmos esses enunciados, porém, é necessário esclarecer os 

caminhos seguidos para que pudéssemos chegar à materialidade linguística de nossos dados. 

A busca pelos sujeitos e o contato com eles exigiu cuidado e atenção, pois tudo no mundo 

produz sentidos e esses estão relacionados à situação a que estão submetidos.  

Antes de delinear os caminhos percorridos para a busca de sujeitos e coleta de dados, 

todavia, é necessário citar que, nesta pesquisa, a palavra sujeito possui sentido mais amplo 

que apenas designar as pessoas que forneceram os dados, dizeres para a procedência da 

análise. Nesta dissertação, assumimos o termo sujeito na acepção do Círculo de Bakhtin, 

como um indivíduo socialmente organizado que interage através da linguagem produzindo 

sentidos na cadeia da enunciação verbal, ele interage com o outro e, ao enunciar, aguarda por 

uma resposta. Segundo Fretitas (2007, p. 29), “considerar a pessoa investigada como sujeito 

implica compreendê-la como possuidora de uma voz reveladora da capacidade de construir 

um conhecimento sobre a sua realidade que a torna co-participante do processo de pesquisa.” 

(grifos da autora). Nessa perspectiva, também nós compreendemos nossos sujeitos como 
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indivíduos capazes de interagira através da linguagem e construir sentidos no processo de 

interação com os outros, sendo assim, pessoas importantes e participantes na construção desta 

pesquisa. Consideramos, então, que os sujeitos desta pesquisa, quando enunciam, levam em 

consideração o lugar de onde falam, para quem o fazem e o referente, sobre o que estão 

falando.  

Os sujeitos são egressos do curso de Letras da FURB. A busca por eles se organizou 

em dois momentos distintos. O primeiro aconteceu ainda quando esta pesquisa era de IC. 

Naquele instante objetivávamos ouvir os egressos de Letras dos últimos dez anos, 

considerando que a pesquisa de IC iniciou no ano de 2004, então, egressos de 1993 a 2003. 

No segundo momento, quando já estávamos pesquisando no universo do mestrado é que 

ampliamos esse corpus e entrevistamos também os egressos de 2004 a 2008 para abarcar os 

egressos formados pela matriz curricular do ano de 2004, última reformulação até a data da 

apresentação da pesquisa. Para melhor identificação dos sujeitos, construímos a tabela que 

segue na qual se pode observar a habilitação em que cada um deles foi formado e o tempo que 

atuam no magistério. 

Sujeito Habilitação Tempo de magistério 
S19941 Português/Português 13 anos 
S19942 Português/Inglês 9 anos 
S1995 Português/Português Não informou 
S1996 Português/Português 7 anos 
S19971 Português/Português 22 anos 
S19972 Português/Inglês 13 anos 
S1998 Português/Inglês 10 anos 
S1999 Português/Inglês 7 anos 
S2000 Português/Espanhol 4 anos 
S2001 Português/Espanhol 3 anos 
S2002 Português/Português 4 anos 
S2003 Português/Espanhol 5 anos 
S2004 Português/Inglês 13 anos 
S20051 Português/Inglês 2 anos e meio 
S20052 Português/Português 2 anos 
S20053 Português/Inglês 4 anos 
S2006 Português/Inglês 5 anos 
S20071 Português/Inglês 6 meses 
S20072 Português/Inglês 4 anos 
S20081 Português/Inglês 4 anos 
S20082 Português/Inglês 6 anos 

TABELA 1: tabela de identificação dos sujeitos quando à habilitação e ao tempo de magistério5 

                                                 
5 Considerando esse tempo de magistério datado do ano em que foi realizada a entrevistas com cada um dos 
sujeitos. Assim, com os sujeitos de1994 a 2003 as entrevistas aconteceram durante o ano de 2004 e os sujeitos de 
2004 a 2008 entrevistamos no decorrer de 2008. 
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A fim de que as entrevistas fossem possíveis, iniciamos uma busca na Divisão de 

Registros Acadêmicos (DRA) da universidade objetivando encontrar os números de telefone 

e/ou e-mail dos egressos para que pudéssemos entrar em contato com eles e marcar a data da 

entrevista. Como o estudo de IC estava relacionado ao ensino da língua materna, delimitamos 

a comunidade de sujeitos da seguinte maneira: deveriam ser egressos do curso de Letras da 

FURB que atuassem como professores de Língua Portuguesa.  

Dentro dessa delimitação temporal, atentamos ao fato de que o curso de Letras da 

FURB formou quinhentos e vinte e dois licenciados de 1993 a 2003 (o primeiro momento da 

pesquisa). A maioria dos formados, trezentos e trinta e quatro, é oriunda de Blumenau. O 

único ano que foge à regra é 2000, isto se explica pela oferta do curso Magister na cidade de 

Brusque/SC, o qual reuniu pessoas de vários municípios do estado.  

Quando a pesquisa de IC iniciou, era conduzida ainda por outra bolsista que, após o 

primeiro semestre, desistiu do estudo e, como consequência disso, foi continuada pela 

pesquisadora que ora enuncia.  

Na busca de sujeitos, no entanto, não encontramos egresso para o ano de 1993, pois 

nenhum formado se encaixava nas delimitações estabelecidas. Os egressos desse ano ou 

atuavam como professores de língua estrangeira, ou ocupavam cargos em secretaria de escola, 

cargos de coordenação ou em secretarias municipais, ou ainda não estavam mais atuando na 

área da educação. 

Essa foi também uma dificuldade de busca não somente para o ano de 1993. O que 

pretendíamos era encontrar ao menos dois sujeitos para cada ano, mas não foi possível uma 

vez que observamos que os profissionais que atuam na área de Letras, na sua maioria, 

preferem lecionar Língua Inglesa; os demais ou optaram por Educação Infantil, Ensino 

Fundamental nos dois primeiros ciclos, coordenação, direção ou estão atuando em outras 

atividades profissionais não ligadas ao campo da educação.  

Ao considerar esses aspectos, conseguimos apenas doze sujeitos para a pesquisa de 

IC. Sendo dois sujeitos para os anos de 1994 e dois para 1997, todos os outros anos 

apresentam apenas um sujeito para cada.  

No segundo momento de busca por sujeitos e coleta de dados, entrevistamos os 

sujeitos dos anos de 2004 a 2008. Ampliamos a comunidade a fim de ouvir os egressos do 

curso de Letras que vivenciaram esse curso em um período de mudanças pós-implantação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores e que impulsionou reforma 

curricular do curso em 2004, também analisada nesta dissertação. Nesse período formaram-se 

cento e oitenta e três alunos no curso de Letras da FURB. Somando, com os formados do 
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primeiro grupo (1993 a 2003), temos um total de setecentos e cinco licenciados no período 

que delimitamos para este estudo. Dessa grande comunidade vinte e um são sujeitos desta 

dissertação.  

O contato com os sujeitos, nesse segundo momento, aconteceu durante o primeiro 

semestre do ano de 2008 quando a pesquisa já estava sendo desenvolvida em nível de 

mestrado e definimos que daríamos continuidade à pesquisa de IC. A procura pelos sujeitos, 

mais uma vez, se iniciou com uma busca dos formados na DRA da FURB. Entramos em 

contato com os sujeitos estabelecendo a mesma delimitação: egressos do curso de Letras da 

FURB que estivessem atuando como professores de Língua Portuguesa. 

Para encontrar esses sujeitos também tivemos dificuldades quanto à delimitação de 

serem professores de língua materna, e também levando em consideração que muitos sujeitos, 

nesse tempo, modificaram seus endereços eletrônicos e números de telefones o que dificultou 

o contato. Mas, apesar disso, exceto 2004 e 2006, que possuem apenas um sujeito, para os 

outros anos (2005, 2007 e 2008), temos, três sujeitos de 2005, dois sujeitos de 2007 e dois de 

2008. São, então, oito sujeitos desse período. Somado aos sujeitos anteriores, temos um total 

de vinte e um sujeitos egressos do curso de Letras da FURB, nesta dissertação. 

Optamos por não identificar os sujeitos egressos com seus nomes a fim de manter a 

identidade de cada um deles preservada. Assim, cada sujeito foi identificado com a letra S (de 

sujeito) acrescida do ano em que terminaram o curso. Para os anos em que se tem mais de um 

sujeito acrescentamos a informação 1, 2 ou 3, ficando: S20071 e S20072. 

Expusemos até agora a caracterização dos sujeitos egressos de Letras/FURB, 

contudo, para uma melhor compreensão da disposição do curso, das matrizes curriculares e 

dos próprios enunciados dos egressos, sentimos a necessidade de conversar com duas 

professoras do curso de Letras da FURB que atualmente estão aposentadas. As duas 

entrevistadas foram professoras das disciplinas de Didática Especial da Língua Portuguesa e 

Prática de Ensino no curso de Letras. Além disso, foram também coordenadoras do curso e as 

principais articuladoras das reformulações curriculares de Letras dos anos de 1988, 1999 e 

2004 que são um item de análise desta dissertação. 

A primeira entrevistada iniciou suas atividades, como professora do curso de Letras 

da FURB, nos anos de 1970 e permaneceu até o início do ano de 1999. Neste ano, encerrou 

suas atividades na universidade e também na área da educação. Esta professora tem uma 

história de cinquenta e um anos dedicados à educação e foi uma professora com visibilidade 

no curso de Letras da FURB, devido sua atuação não só como professora, mas também como 

diretora do Centro de Ciências Humanas Artes e Letras (CCHAL). Para manter a identidade 
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dessa professora preservada, adotamos para ela o nome de uma flor para identificá-la no 

decorrer desta dissertação. Assim, este sujeito é apresentado sob a identificação de Violeta6. 

Além disso, para melhor compreensão na hora da leitura, os dizeres da professora Violeta 

aparecerão dentro de um quadro com contorno simples. 

Sua história também inicia no curso de Letras da FURB como aluna das primeiras 

turmas do curso, conforme enuncia: 

 

VIOLETA  “eu fiz curso de letras na furb né” (+) eu fui da segunda turma” 

 

Ela ainda diz: 

 

VIOLETA “ eu lecionei cinquenta e um anos [...] sempre língua portuguesa” 

 

O início da carreira de Violeta no curso de Letras como professora foi em 

Brusque/SC, ela lecionava nesse município e, somente depois, a convite do reitor é que ela 

veio lecionar nessa universidade. 

 

VIOLETA  “é (++) depois é/ houve a necessidade de um professor aqui’ eu nem sei/ eu nem 
me lembro que/ que disciplina que era’ ((3”)) e:: ele disse violeta eu quero que vais lecionar 
LÁ’ (+) aí eu vinha de lá até aqui pra lecionar’ (+) assim nos primeiro anos né” 

 

É necessário citar que o ‘aqui’ que aparece no enunciado da professora Violeta 

refere-se à FURB e quando ela repete a fala do reitor, o ‘lá’ também está relacionado com a 

FURB. Só no final, quando ela diz que vinha “de lá até aqui” o lá se refere a Brusque e o aqui 

a Blumenau, pois hoje ela mora na cidade de Blumenau/SC. 

Analisando o tempo que a professora Violeta estava inserida na universidade, 

compreendemos que ela, também como diretora do centro ao qual pertencia o curso de Letras, 

assina as reformas de matriz curricular dos anos de 1988 e 1999.  

A outra professora que entrevistamos ingressou no curso de Letras da FURB em 

substituição à Violeta. Suas atividades, então, iniciaram no ano de 1999 e foram encerradas 

em 2004. Também para preservar sua identidade, identificamos este sujeito como o nome de 

                                                 
6 Também os outros professores do curso que são citados nas falas de Violeta ou de Íris - (a próxima professora 
que será apresentada) - tiveram seus nomes preservados e aparecem também sob o pseudônimo de nomes de 
flores. 
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outra flor. No decorrer das linhas que se desdobram nesta dissertação, essa professora é 

identificada como Íris e seus dizeres aparecem dentro de um quadro com contorno duplo. 

Ela também iniciou sua história no curso de Letras da FURB como aluna como ela 

mesma nos conta: 

 

ÍRIS  “na furb eu cheguei em:: mil novecentos e setenta no vestibular de letras’ (+) que eu 
não ia fazer mas daí minhas amigas todas foram fazer e eu na última hora resolvi fazer e:: 
passei e enfim’ me formei em setenta e quatro’ ((2”)) e:: ((2”)) se eu não/ é:: eu fui a terceira 
turma de letras né” 

 

Depois, Íris atuou na educação em diversos níveis, mas sua história na sala de aula 

começou quando ainda estava no curso de Letras: 

 

ÍRIS  “eu dava aula porque: quando eu comecei o curso de letras (+) eu já lecionava de 
primeira a quarta’ assim a escola normal né” 

 

Além de professora, Íris, enquanto profissional, preocupava-se com sua área de 

ensino, tanto que foi chamada para ocupar o cargo de coordenadora de Língua Portuguesa, 

como ela nos conta: 

 

ÍRIS “a partir disso eu fui convidada pra trabalhar também na época era quarta ucre hoje é 
gerei e sei lá como é que chama hoje’ (++) e:: pra coordenar a área de língua portuguesa 
no:: em todo o médio vale então isso se estendeu pra outros municípios timbó’ pomerode’ 
indaial’” 

 

Com todos os compromissos que assumiu, enquanto professora da rede pública, a 

primeira vez que foi convidada pela professora Violeta, a professora que também é nosso 

sujeito, para trabalhar no curso de Letras da FURB, não pôde aceitar pela falta de tempo. 

 

ÍRIS “mesmo antes de eu começar lá eu fui convidada já pela dona violeta mesmo pra: 
lecionar: literatura (+) portuguesa (++) só que eu (++) eu entendi que:: não era: o que eu 
gostava (+) não que eu não gostasse de literatura mas o fato de eu ter quarenta horas de 
estado assumir literatura exige muita: leitura né” 

 

Depois que Íris conseguiu se aposentar no estado é que surgiu uma nova 

oportunidade de trabalhar na FURB, mas não foi logo no curso de Letras, ela iniciou suas 
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atividades no curso de Pedagogia e na Escola Técnica do Vale do Itajaí (ETEVI), Ensino 

Médio da universidade, e só mais tarde é que passou para o curso de Letras. 

 

ÍRIS “até que finalmente eu:: me aposentei ((3”)) e na época o professor cravo era o: era o 
coordenador da pedagogia lá’ me convidou então pra dar as as: matéria de didática e de 
português no curso de pedagogia que ele conhecia o meu trabalho da: da ucre na época aí eu 
comecei com pedagogia e comecei na etevi também’ não foi diretamente no curso de letras eu 
não posso nem dizer como é que foi daí ((risadas)) é que foi se avolumando tanto assim que 
eu na: na etevi eu só fiquei dois anos (++) e:: (++) continuei então com pedagogia e:: e 
letras” 

 

Assim, Íris foi professora de Didática e de Língua Portuguesa no curso de Pedagogia 

e depois de Prática de Ensino no curso de Letras. Foi coordenadora e uma pessoa atuante para 

a última reforma curricular, aqui analisada, pela qual o curso passou, no ano de 2004. Embora 

tenha finalizado suas atividades nesse ano, as discussões sobre a reforma da matriz curricular 

iniciaram enquanto ela ainda estava atuando tanto como professora quanto como 

coordenadora. Atemo-nos a ouvir apenas essas duas professoras devido ao fato de elas terem 

assinado e participado das modificações e reformulações do curso de Letras analisadas nesta 

dissertação. Além disso, atuaram também como professoras das disciplinas sob as quais 

também lançamos olhares (Prática de Ensino e Estágio Curricular Supervisionado) com o 

intuito de compreender a relação teoria e prática no curso de Letras. 

Para chegar aos sujeitos e coletar os dados tivemos que pensar bem no instrumento 

de coleta, pois é o momento no qual se obtém registros relacionados com a realidade dos 

sujeitos participantes da pesquisa e o instrumento de coleta deve estar adequado ao objetivo 

de investigação. Para uma melhor compreensão dos itens analisados nesta pesquisa os dados 

discutidos neste espaço foram coletados de sujeitos egressos de Letras, conforme anunciado 

anteriormente, e de professoras aposentadas do curso. Realizamos ainda uma busca em 

documentos do curso de Letras no Centro de Memória Universitária (CMU) da FURB. 

Também efetivamos uma busca dos documentos legais que regem a formação de professores 

em território nacional e estadual (de Santa Catarina).  

Lembramos aqui, que a palavra dados é empregada, nesta dissertação, segundo o 

sentido atribuído por Bogdan e Biklen (1994) referindo-se aos materiais brutos recolhidos do 

objeto que desejamos estudar, sendo elementos que formam a base da análise da pesquisa 

qualitativa. De acordo com os autores,  
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os dados incluem materiais que os investigadores registram activamente, tais como 
transcrições de entrevistas e notas de campo [...] os dados também incluem aquilo 
que outros criaram e que o investigador encontra, tal como diários, fotografias, 
documentos oficiais e artigos de jornais. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 149). 

 

Segundo esta citação, nesta dissertação, a palavra dados será empregada para 

designar todos os materiais que servem de base para a análise. Constam as entrevistas com os 

egressos do curso de Letras e com as professoras aposentadas do curso, além dos documentos 

oficiais como Projeto Político Pedagógico (PPP) de Letras, a LDB 9394/96, a Resolução 

055/97 do Conselho Estadual de Educação/Santa Catarina e os documentos oficiais do 

Conselho Nacional da Educação (CNE). Consideramos esses documentos também como 

dados à medida que compreendemos o texto como enunciado. Essa acepção fazemos a partir 

da argumentação de Barros (1997) sobre os estudos de Bakhtin. Segundo ela, para Bakhtin, 

“[...] o texto é definido como um ‘tecido de muitas vozes’ ou de muitos textos ou discursos 

que se entrecruzam, se completam, respondem umas às outras” (BARROS, 1997, p. 33). 

 Com os sujeitos da pesquisa realizamos entrevistas de dois tipos diferentes. Antes de 

expor cada um dos instrumentos de coleta de dados, contudo, cabe esclarecer que entrevista é 

aqui compreendida como um momento de interação verbal entre sujeitos socialmente 

organizados que produzem sentidos para os enunciados proferidos, é uma interação 

objetivando compreensão por parte de todos os participantes. Assim, a entrevista é delineada 

como responsiva, uma vez que contém em sua natureza o pedido por resposta, pois aquele que 

ouve concorda, discorda, completa, silencia repensa (BAKHTIN, 2004) em constante 

processo de ressignificação dos enunciados e reconstrução dos sentidos. Com isso, 

compreendemos a entrevista como dialógica, pois “[...] ela estabelece uma relação de sentido 

entre os enunciados na comunicação verbal.” (FREITAS, 2007, p. 36). Assim, parafrasendo 

essa autora (2007), a entrevista se caracteriza como uma relação entre os sujeitos e suas 

experiências sociais e culturais que eles compartilham com outras pessoas do ambiente 

referido na entrevista. 

A partir dessas acepções podemos agora delinear os tipos de entrevistas utilizados 

para que chegássemos aos nossos dados. Com os egressos do curso de Letras fizemos 

entrevistas semiestruturadas gravadas em áudio, ou, na nomenclatura de Bogdan e Biklen 

(1994), entrevistas semiestruturadas que, segundo os autores, permitem ao entrevistador uma 

amplitude maior de tópicos e ao sujeito uma oportunidade de guiar a conversa. A entrevista, 

conforme citam Bogdan e Biklen (1994), permite a coleta de dados descritivos da linguagem 

do sujeito, a fim de que o pesquisador possa ter uma ideia sobre como esse sujeito pensa o 
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mundo. No caso de nosso estudo, foi possível, através dos dados obtidos pelas entrevistas, 

analisar a imagem que os sujeitos fazem de si e também do curso de Letras da FURB e sua 

prática em sala de aula. 

Os sujeitos foram entrevistados individualmente, antes, porém, de iniciarmos a 

gravação, cada um dos sujeitos preencheu uma ficha de identificação com registros 

profissionais e de contato que está anexa. Em seguida, fizemos as entrevistas tomando com as 

perguntas base que estão dispostas no questionário anexo. É necessário lembrar, no entanto, 

como se trata de uma entrevista semiestruturadas, as questões lançadas aos sujeitos apenas 

serviram de base e foram modificadas e/ou ampliadas de acordo com a necessidade que 

advinha das enunciações. 

 O local da maioria das entrevistas foi o próprio espaço da instituição – FURB. 

Foram entrevistas individuais em espaços reservados da universidade. O primeiro fato que 

justifica a escolha do local é a falta de possibilidade de deslocamento durante o momento em 

que se realizava a pesquisa de IC. No segundo momento de coleta, apenas duas entrevistas 

foram realizadas na cidade de Timbó/SC, local de residência de dois sujeitos. As outras foram 

realizadas também na universidade por sugestão dos próprios sujeitos.   

Já as entrevistas com as professoras do curso, por pedido delas, foram realizadas na 

casa de cada uma. Estavam presentes no momento da entrevista apenas a pesquisadora e o 

sujeito. No entanto, para este momento adotamos outro método de coleta, outro tipo de 

entrevista. Trata-se de uma entrevista narrativa que, segundo Bauer e Gaskell (2002), 

possibilita que as pessoas (os sujeitos) lembrem do fato que aconteceu e coloquem a 

experiência vivida em uma sequência encontrando possíveis explicações para o ocorrido 

fazendo uma ponte entre a vida pessoal e a social. Os autores ainda acrescentam que a 

entrevista narrativa busca uma situação que estimule e encoraje o entrevistado a contar a 

história sobre algum momento importante de sua vida em contexto social. Assim, o que 

perguntamos para as professoras foi “como começou e como foi a sua história com a 

FURB?”. A partir desse breve comando as entrevistadas puderam contar suas experiências de 

como chegaram à FURB e como vieram a se tornar professoras nessa instituição.   

À medida que as entrevistas foram sendo finalizadas transcrevemos cada uma delas 

com base nas orientações de Marcuschi (1986) para quem,  

 

não existe a melhor transcrição. Todas são mais ou menos boas. O essencial é que o 
analista saiba quais os seus objetivos e não deixe de assinalar o que lhe convém. De 
um modo geral, a transcrição deve ser limpa e legível, sem sobrecarga de símbolos 
complicados. (1986, p.09) 
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Com as devidas transcrições das entrevistas, foi possível organizar a análise desta 

dissertação. Os dados estão distribuídos em três capítulos que se relacionam a cada uma das 

matrizes curriculares aqui analisadas (de 1988, 1999 e 2004). Cabe ressaltar, contudo, que os 

enunciados dos sujeitos não foram organizados de maneira a nos fixarmos nas datas de saída 

dos sujeitos da universidade em relação ao ano da matriz curricular. Quando constituímos a 

análise sob um viés enunciativo, compreendemos que os enunciados circulam socialmente e 

provocam sentidos para os sujeitos envolvidos na interação, assim, não há necessidade de 

estabelecer limites entre os enunciados dos sujeitos. Portanto, embora um sujeito tenha se 

formado em 2000, ele pode produzir sentidos que se aproximam do contexto da matriz de 

1988. Como também um sujeito formado em 1994 pode respingar sentidos do contexto da 

matriz de 2004. 

Além disso, a análise foi organizada de modo que os enunciados dos sujeitos e dos 

documentos oficiais se interpenetram e os aspectos teóricos são discutidos com base nos 

sentidos que apontamos para cada um dos enunciados elencados. Dessa maneira, 

consideramos também que os enunciados podem se repetir durante a análise sempre que 

sentirmos a necessidade de resgatar algum enunciado para a análise específica de um ou outro 

tópico.  

Antes de iniciarmos a análise e discussão dos dados, entretanto, na subseção que 

segue, apresentamos o cenário da pesquisa a fim de que você, leitor, compreenda um pouco 

melhor a constituição do campo pesquisado nesta dissertação. 

 

1.2.1 O cenário da pesquisa 

 

1.2.1.1 A Fundação Universidade Regional de Blumenau7 

 

Para compreender o surgimento da FURB é necessário analisarmos o cenário que se 

tinha em Santa Catarina quando se iniciaram as manifestações a favor de uma universidade na 

região do Vale do Itajaí. Até o ano de 1960, em todo estado, só havia universidade na capital, 

Florianópolis. Assim, em 1953, iniciaram os movimentos de opinião pública solicitando a 

implantação de unidades de Ensino Superior no Vale do Itajaí, região que engloba a cidade de 

Blumenau e outros municípios vizinhos. Nessa época, um vereador da UBE (União 

                                                 
7 Esse trecho foi escrito baseado no livro “Memória da FURB: 1994 - 2004” organizado por Roberto Marcelo 
Caresia, 2005 e no site da universidade www.furb.br 
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Blumenauense de Estudantes) apresenta uma carta à câmara de vereadores solicitando um 

curso superior na região, mas seu pedido foi negado, pois não entraram em acordo sobre o 

curso que seria oferecido. 

A partir do ano de 1956, reivindicações mais evidentes tiveram espaço. Em 1959, a 

UBE promove uma nova campanha através do jornal da entidade – O Estudante – requerendo 

a instalação de um curso superior no município de Blumenau, uma vez que todos aqueles que 

desejavam continuar seus estudos necessitavam deslocar-se ainda até a capital do estado. Mais 

uma vez houve o impasse sobre o curso que deveria ser oferecido primeiramente. 

Após várias manifestações na imprensa, no jornal e rádio, que envolviam políticos e 

professores de Blumenau, chegaram a um consenso, sendo vencedora a proposta de oferecer, 

primeiramente, o curso de Ciências Econômicas. Essa decisão foi tomada visando à classe 

empresarial da região e proporcionando uma maior abrangência de áreas profissionais em que 

os alunos pudessem atuar aplicando os conhecimentos de tal curso no comércio e na indústria 

que eram pólos em crescimento no município e regiões vizinhas. 

Com isso, aos cinco dias de março de 1964, é oficialmente instituída a Faculdade de 

Ciências Econômicas de Blumenau – FACEB, através da Lei Municipal número 1233, sendo 

este o primeiro curso superior do estado de Santa Catarina, fora da capital. A aula inaugural 

aconteceu no dia 2 de maio do mesmo ano, e esta é, então, considerada a data de fundação da 

Instituição, que assinalou uma ruptura no processo de centralização do Ensino Superior. 

No início, as aulas eram ministradas nas dependências da Escola Barão do Rio 

Branco - (escola da rede particular de ensino existente ainda hoje) - e, depois de 

aproximadamente um ano, passaram a ocorrer em salas de aula alugadas ou emprestadas de 

escolas da rede pública. 

Já, em 20 de dezembro do ano de 1967, foi criada a Fundação Universitária de 

Blumenau – FUB. E, nessa mesma ocasião, foram fundadas a Faculdade de Ciências Jurídicas 

e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A partir desse momento, é a FUB que mantém 

os três cursos e passa a funcionar no Colégio Luiz Delfino e Dr. Blumenau. 

Ao final do ano de 1968, é criada a Fundação Universidade Regional de Blumenau, 

FURB e continua com essa designação até os dias atuais. Após a promulgação da lei, que cria 

a FURB, ficou acordado, entre seus dirigentes, que, para o funcionamento pleno e satisfatório 

das três faculdades que compunham a FURB, era necessária uma sede própria. Surge o 

movimento “Nossa Universidade” que buscava meios de conquistar a sede própria para a 

universidade. Assim, no ano seguinte (1969), depois de várias manifestações e reivindicações 

pró-sede própria, e com auxílio da comunidade em campanhas realizadas para arrecadar 
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fundos, é inaugurado o campus I da universidade no local em que se situa atualmente, na Rua 

Antônio da Veiga, 140. 

O primeiro campus da universidade é inaugurado no dia 2 de agosto de 1969 com a 

construção dos primeiros blocos de salas de aula. Nessa época, a FURB era composta pelas 

seguintes entidades; Fundação Universitária de Blumenau, Faculdade de Ciências 

Econômicas de Blumenau, Faculdade de Ciências Jurídicas de Blumenau, Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras de Blumenau, Hospital Santo Antônio, Hospital Infantil (em 

construção) e museu Dr. Fritz Müller. As três últimas instituições foram devolvidas ao 

município anos mais tarde. 

Os anos seguintes foram de grande crescimento com a instituição de novas 

faculdades e novos cursos, um deles a Faculdade de Engenharia de Blumenau. E, na medida 

em que novos cursos eram criados, também a universidade expandia seu espaço físico para 

melhor atender seus acadêmicos. 

Em 1980, a FURB também inicia as atividades da Escola Técnica de Agropecuária 

do Vale do Itajaí que, em 1981, muda de nome passando a ser a atual ETEVI, Escola Técnica 

do Vale do Itajaí. 

Em 19 de outubro de 1982, a Câmara Municipal de Blumenau decretou e sancionou a 

Lei Nº 2876 que consolidou a legislação referente à modificação do nome da universidade 

para Fundação Educacional da Região de Blumenau. Iniciou-se ainda o processo para 

transformação em Universidade. 

E, finalmente, em 13 de fevereiro de 1986, pela Portaria Ministerial No. 117, o 

Ensino Superior mantido pela FURB é reconhecido e credenciado pelo Ministério da 

Educação como Universidade, passando a denominar-se oficialmente Fundação Universidade 

Regional de Blumenau (FURB). 

Durante a década de noventa, então, muitos professores atuantes na FURB saíram 

para fazer mestrado e doutorado e, assim, a FURB pôde oferecer o Mestrado em Educação, 

em que se realiza esta dissertação. 

A partir do dia 21 de março do ano de 1995, pela Lei Complementar no. 80, a 

Universidade Regional de Blumenau figura como uma Instituição de Ensino Superior criada e 

mantida pela Fundação Universidade Regional de Blumenau. Em mais de quarenta anos de 

história, a FURB conquistou seu espaço em Blumenau e em outras regiões próximas. 

Segundo o que consta em seu Estatuto, no artigo primeiro, a universidade caracteriza-se por 

ser uma instituição pública com caráter privado. 
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Art. 1º A Fundação Universidade Regional de Blumenau, simplesmente 
denominada FURB, instituída pela Lei Municipal nº 1.557, de 14 de dezembro de 
1968, e consolidada pela Lei Complementar Municipal nº 80, de 21 de março de 
1995, com sede e foro na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua 
Antônio da Veiga nº 140, é uma pessoa jurídica de direito público interno e 
integrante da Administração Pública Indireta do Município de Blumenau, regendo-
se pelo presente Estatuto e Legislação pertinente. (FURB, 2007, p. 03) 

 

A missão da FURB está consolidada através do artigo dezesseis, parágrafo único do 

Estatuto, onde consta, 

 

Parágrafo único. Fundamentada no princípio inalienável da liberdade de 
pensamento e de crítica, a Universidade é uma instituição integrada à comunidade, 
agente de transformações sociais e tem como missão básica a promoção do 
desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e cultural e a realização de ações 
sociais, esportivas, ambientais e de saúde, com vista ao bem estar e à valorização do 
homem. (FURB, 2007, p. 07) 

 

É, então, no sentido de estar integrada à comunidade e ser agente de transformações 

que a FURB continua conquistando seu espaço, assim como todos os cursos que se organizam 

nessa universidade. Nessa instituição nasce o curso de Letras que, junto com a instituição 

completou quarenta anos em 2008, e é o campo mais específico de análise desta dissertação. 

Sendo que será brevemente apresentado na próxima subseção. 

 

1.2.1.2 O curso de Letras da FURB 

 

O curso de Letras da FURB surgiu quase simultaneamente ao nascimento da própria 

instituição. Como escrevemos anteriormente, no dia 20 de dezembro de 1967, através da Lei 

Municipal no. 1458, se institui a FUB – Fundação Universitária de Blumenau. Na mesma 

ocasião, pela Lei Municipal no. 1459, são criadas as Faculdades de: Filosofia, Ciências e 

Letras de Blumenau e a de Ciências Jurídicas de Blumenau, sendo estas unidades integrantes 

da já nomeada Fundação. Ao final de 1968 surge a Universidade Regional de Blumenau – 

FURB e mantém-se essa designação até os dias atuais (2009) 

Assim, compreende-se que o curso de Letras da FURB possui sua história baseada 

também no desenvolvimento da própria universidade. Criado no ano de 1967, o curso de 

Letras da Universidade Regional de Blumenau, integrava, no início, a Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras juntamente com os cursos de História Natural, Matemática e Química. A 

implantação do curso de Letras, porém, se deu apenas no ano seguinte, 1968, ano este em que 

foi também autorizado pelo Conselho Estadual da Educação através do Parecer no. 143/68 
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como é possível observar no documento que segue que trata da autorização para 

funcionamento redigida pelo Conselho: 

 
Figura 1: Parecer do Conselho Estadual de Educação para autorização do curso de Letras 

 

O reconhecimento do curso de Letras da Universidade de Blumenau pela Presidência 

da República, no entanto, ocorre somente no dia 13 de novembro de 1972 com o Decreto no. 

642. A imagem que segue foi publicada no diário oficial e informa que a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras foi reconhecida:  
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 Figura 2: trecho do Diário Oficial de 15 de 
junho  de  1959

 

 

No ano de 1969, após vários movimentos pró-sede própria da universidade, as aulas 

do curso de Letras passam a acontecer nos primeiros blocos construídos no espaço em que a 

universidade está até hoje (2009). Assim, as aulas eram ministradas em local fixo não 

dependendo mais das dependências das escolas do município. 

No início de sua implantação, o curso oferecia três habilitações: Português/Inglês, 

Português/Francês e Português/Alemão. Mais tarde foram ainda implantadas as habilitações 

Português/Português, Português/Espanhol e o Bacharelado em Tradução, este último, que não 

teve concluintes. 

Em 2009, são oferecidas apenas as habilitações Português/Espanhol e 

Português/Inglês e, no vestibular de inverno deste mesmo ano, é oferecida a habilitação em 

Língua Alemã. Sendo que as ementas e matrizes curriculares das outras habilitações estão 

prontas e poderão ser oferecidas assim que houver procura. 

O curso de Letras da FURB vem, desde o seu começo, oferecendo disciplinas que 

visam à formação do profissional para atuar no magistério com o ensino de língua. Além 

dessa formação, segundo informações que constam no Projeto Político Pedagógico (PPP) do 

curso.

50 
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Figura 3: trecho do PPP 2004 

 

Ainda no documento, 

 

 
Figura 4: trecho do PPP 2004 

 

Compreende-se, assim, a preocupação do curso de Letras da FURB em preparar seus 

alunos para o uso da língua em situações de interação verbal e que seja esse o foco de toda a 

articulação do professor formado com seus alunos em sala de aula, pois se depreende a 

importância que o PPP incorpora ao uso da linguagem. 

Essas habilidades decorrem do fato de que os profissionais que elaboraram o Projeto 

Político Pedagógico do curso de Letras, o compreendem como um espaço de reflexão dos 

fatos linguísticos e literários em que se podem realizar análises, descrições e explicações 

desses fatos baseadas em posicionamentos críticos e reflexivos. 

Na época da implantação (1968) e regulamentação do curso de Letras e após a 

formatura das primeiras turmas, muitos dos acadêmicos formados passaram a fazer parte do 

corpo docente do curso. Entre eles as professoras Violeta e Íris8 que foram entrevistadas para 

a constituição desta pesquisa.  

No ano de 1995, o curso de Letras deixou de integrar o Centro de Ciências Humanas, 

Letras e Artes, e passou a fazer parte do Centro de Ciências da Educação juntamente com os 

cursos de Artes e Pedagogia. Uma das professoras do curso, que já está aposentada, comentou 

essa passagem em uma entrevista cedida a uma pesquisadora do Mestrado em Educação da 

universidade. Retomamos aqui o dizer da professora Violeta que já apareceu anteriormente: 

 

                                                 
8 Nessa seção retomamos alguns enunciados das professoras Íris e Violeta já apresentados anteriormente na 
seção de metodologia sobre a apresentação do sujeito. Repetimos esses enunciados, pois auxiliam a resgatar um 
pouco da história do curso de Letras da FURB. 
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VIOLETA [...] o curso de letras era de outro centro’ ((2”)) sabe”(++) e nesse cent/ nesse 
nesse: nessa época aí passou pro centro de educação’ (++) eu até/ ã:: ã::: eu/ cinco meses 
depois eu me aposentei’ (+) quer dizer eu entrei/ eu sou aposentada pelo centro de educação 
e não tinha nada a ver’ (+) quer dizer não tinha a ver’ tinha porque tinha educação também’ 
mas:: não era mais aquele centro em que eu trabalhei o tempo TODO  
 

 

Violeta enuncia que trabalhou por um tempo no curso de Letras e que, quando se 

aposentou se sentiu deslocada, pois diz que construiu uma história no curso de Letras da 

FURB e no CCHLA e depois foi aposentada pelo CCE. É como se ela perdesse sua identidade 

diante do curso. 

O curso de Letras da FURB, então, é resultado de reflexões e articulações de muitos 

que se formaram através dele. O curso está disposto de tal forma que, segundo a professora 

Íris, todos aqueles que passam por este curso, são por ele constituídos e sofrem modificações. 

Segundo o que a professora enuncia no trecho que segue, ‘ninguém sai do curso de letras sem 

ter sofrido uma modificação’. Compreendemos, assim, como o curso de Letras atua na 

constituição do sujeito, mesmo que este não venha a se tornar professor. 

 

ÍRIS você não tem como se formar em letras sem ter aprendido MUITO (+) então o: o aluno 
pode até dizer que que eu já ouvi (+) a gente ouve críticas como qualquer outro curso 
também a porque é fraco porque eu não aprendi nada não’ (+) se ele é fraco e você não 
aprendeu é porque você realmente não entendeu o que é o curso de letras (+) é onde você 
busca:: (++) ser apresentado a: aos autores e escritores né” de todos os tempos (+) a 
cultura universal [...] (+) então o curso de letras vai te indicar olha se você quer ser uma 
pessoa culta vai lá na biblioteca e procura isso isso e aquilo (+) lá tem né” (++) e só o fato 
de você ter é:: formado pra interpretar pra:: se comunicar você já tem um:: como é que eu 
vou dizer” (+) vamos dizer assim um:: requisito a mais pro convívio social né” pra você se 
integrar socialmente (+) você tem tudo então não (+) ninguém sai do curso de letras sem ter 
sofrido uma modificação (+) porque: ainda que o aluno não seja assim apaixonado por essa 
área (+) ele não: ele não pode ficar indiferente (+) ele não vai ficar indiferente (+) 

 
 

No enunciado da professora, é possível analisar a pertinência do curso de Letras, 

mesmo para aqueles que não desejam seguir a profissão de professor. Isso depreendemos do 

enunciado de Íris, pois, mesmo que se “ouve críticas” sobre o curso de Letras, ela considera 

que isso acontece em “qualquer outro curso”. Apesar das críticas, contudo, a professora 

compreende que “não tem como se formar em letras sem ter aprendido MUITO”, e ela 

enfatiza esse advérbio aumentando o sentido de quantidade expresso por ele. Segundo Íris, o 

curso de Letras é aquele que vai dar subsídios para a construção da autonomia, uma vez que 

permite aquele que faz o curso tem um contato maior com a “a cultura universal” através do 
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(re)conhecimento de “autores e escritores né” de todos os tempos”. Com isso, a pessoa que se 

forma em Letras se torna autônoma para buscar aquilo que lhe interessa, pois o curso “o curso 

de letras vai te indicar olha se você quer ser uma pessoa culta vai lá na biblioteca e procura 

isso isso e aquilo (+) lá tem”. A professora Íris ainda considera a importância do curso de 

Letras em relação à maior possibilidade que a pessoa que se gradua nele tem de melhorar e 

ampliar seu convívio social, “só o fato de você ter é:: formado pra interpretar pra:: se 

comunicar você já tem um:: como é que eu vou dizer” (+) vamos dizer assim um:: requisito a 

mais pro convívio social né” pra você se integrar socialmente”. Assim, depreendemos como 

a professora Íris avalia o curso uma vez que foi tanto aluna quanto professora dele. Nessa 

mesma linha de pensamento, também um aluno egresso que se formou no ano de 1995 

enuncia o seguinte:  

 

S1995 então é::: (+) o que a gente aprendeu durante o curso de Letras nos idos dos anos 
noventa/ [...] é::: não depende só do professor né” do cara’ da jamisn’ da dália’ do narciso’ 
daquele pessoal todo que passava aquela matéria naquela época lá’ depende do aluno’ (+) o 
aluno tem que correr atrás’ o aluno tem que querer’ (+) pra ti entrar dentro de uma sala de 
aula’ pra tu lecionar’ primeiro tu tem que ter dom’ a pessoa tem que ter o dom pra lecionar’ 
se ela recebe um bom auxílio dentro do:: do:: dentro do curso’ se os professores são 
interessantes’ eles vão despertar ainda mais esse dom em você’ se você realmente tá a fim de 
dar aula’ TODOS’ todos os os assuntos’ as matérias que foram que foram passadas pra 
gente naquela época eram perfeitas assim’ não tem/ não tem o que reclamar’ lógico’ é 
corrido né” é tudo muito corrido’ você tem que ler’ você tem que ler bastante’ tem que ler 
direto’ literatura MESMO’ tem que/ é muita::: muita leitura’ como é que eu vou querer falar 
de um autor se eu nunca li nada sobre ele” então tu tem que ler’ tem que ler’ tem que ler’ tem 
que ler bastante’ (+) e em relação a se prepara pra aula’ não’ (+) não’ é uma coisa que tem 
que ser instintivo isso’ isso nasce dentro da pessoa e depois na hora de fazer o:::/ 
 

 

A partir desse dizer, compreendemos que o acadêmico do curso de Letras encontra 

na graduação subsídios para se tornar um profissional crítico, assumindo posicionamento na 

resolução de problemas – o que o curso almeja em seu PPP (2004)-, mas que não depende 

somente dos professores do curso, mas o próprio aluno de Letras deve ser autônomo diante de 

seu saber e conhecimento. 

Outro egresso enuncia que da maneira como o curso de Letras é, ele prepara o seu 

graduando e o forma professor: 

 

S2004 “é eu acho que assim como: é:: no curso de letras se forma um professor’” 
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Mais adiante na entrevista, S2004 fala do curso de Letras da FURB que encontrou 

enquanto acadêmica diante da concepção de linguagem9: 

 

S2004 “eu ainda peguei uma graduação que não trabalhava na perspectiva do gênero eu não 
sei como é que tá agora’ eu fui:: eu traba/ eu fui ALUNA quando se trabalhava narrativa’ 
descrição e dissertação[...] é tipologia textual’ eu: eu peguei uma: graduação assim’ eu acho 
que agora não é mais assim’”  
 

Outro egresso fala sobre como o curso foi desenvolvido de forma que ele pôde se 

tornar autônoma diante do assunto com que lida em suas aulas, como professora formada, 

capaz de escolher os caminhos a seguir no estudo da linguagem. Depois que se formou, o 

egresso foi capaz de avaliar a formação que recebeu no curso de Letras da FURB: 

 
S20082 “tá’ pra começar porque eu não queria fazer letras porque eu não gost/ não não é 
que eu não gostava’ é que eu não me via lecionando português’ e::: inclusive eu falei pra 
jasmin’ mudou totalmente né” eu fui me apaixonando e quando chegou no quinto semestre a 
questão dos gêneros eu me apaixone::i perdidamente e aí assim que surgiu eu fui (+) e:: eu 
devia no ano passado que optar e daí eu fiquei com português (++) então eu acho que (+) foi 
fundamental (+) tudo (+) toda a:: essa:: essa base que a gente tem agora pra dizer não’ essa 
atividade deve ser substituída por essa (+) e eu vejo que eu consigo pelo menos passar (++) 
para os superiores lá na escola a confiança de que realmente essa substituição que eu estou 
fazendo é adequada’ é necessária sabe” (+) e’ na verdade’ eu vejo que é (+) por causa do 
embasamen/ da base que eu tive aqui na furb’ (+) sem isso:: (++) eu posso até ver por 
colegas de outras universidades né” 

 

O sujeito S2008 enuncia a nova fase do curso de Letras depois de sua reformulação 

curricular em 2004. A teoria dos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2004) entrou na matriz 

curricular e apaixona os alunos do curso pelo ensino da linguagem. O dizer de S2008 está em 

consonância com o que se apresentou anteriormente sobre o perfil de graduando esperado 

pelo curso e que é apresentando no PPP de Letras, quando se compreende o compromisso 

maior com o uso da língua em suas diversas situações sociais. 

Aproximando o dizer de S2004 e S2008, compreende-se como o curso de Letras 

também se modificou a fim de atender às novas exigências de uso da linguagem e a 

incorporar em suas ementas e matriz curricular as terias dos gêneros do discurso que são 

também encontradas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). É necessário, contudo, 

analisar a posição de S2008. O curso de Letras da FURB passou por sua última reformulação 

                                                 
9 Aqui compreendemos como concepção de linguagem o conceito que um sujeito tem sobre o ensino-
aprendizagem da língua e as metodologias adotadas durante o processo de estudo. Esse conceito também será 
melhor explorado mais adiante na seção de acordos teóricos. 
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no ano de 2004 e S2008 é uma das primeiras turmas a ser constituída por essa nova matriz 

curricular.  

 

1.3 ALGUNS ACORDOS ANTES DE INICIAR A ANÁLISE 

 

Nesse momento, decidimos fazer uma reflexão teórica antes de ingressar no capítulo 

de análise e discussão dos dados. Essa seção se deve pela necessidade que encontramos de 

esclarecer alguns conceitos que auxiliam na compreensão da maneira como analisamos os 

dados nesta dissertação. São apresentados e discutidos, brevemente, neste espaço, conceitos 

que permeiam todo o nosso estudo e, consequentemente, a análise que fizemos. 

Iniciamos por retomar a questão de que esta pesquisa baseia-se no viés enunciativo 

exposto através dos estudos do Círculo de Bakhtin. Sob essa perspectiva, a linguagem é 

compreendida como dialógica e o sujeito também o é. O que nos remete a todos os momentos 

de interação verbal entre sujeitos socialmente organizados. Na nossa pesquisa, a interação se 

deu entre a pesquisadora e os egressos do curso de Letras da FURB durante as entrevistas, 

como também com as professoras aposentadas do curso. Bakhtin (2004), sobre a interação 

verbal, argumenta que, segundo uma visão dialógica, a interação não acontece somente no 

diálogo face a face. Portanto, compreendemos que o outro sempre se fez e faz presente nos 

contextos de enunciação, mesmo que não esteja presente fisicamente. 

Nesse viés, podemos considerar como interação verbal, além das entrevistas 

realizadas com os sujeitos, também o momento em que lançamos o nosso olhar sobre os 

documentos oficiais que são também analisados nesta pesquisa. Temos, então, as atas das 

reuniões de colegiado do curso de Letras, as ementas e matrizes curriculares, o PPP, além das 

leis e diretrizes nacionais. 

A compreensão da linguagem como dialógica nos remete a mais outros aspectos. 

Segundo Bakhtin (2004), quando um sujeito enuncia algo, esse enunciado retoma o já-dito. 

Assim, conforme a argumentação do autor que adotamos neste estudo, nenhum sujeito é dono 

de seus enunciados e as palavras ditas são refrações das que já foram ditas, conforme Amorim 

(2004, p. 157), “[...] o dialogismo refere-se ao ‘já-dito’ e à interlocução que habitam sempre 

todo enunciado”. Nesse viés, Bakhtin (2003, p. 300) argumenta que nenhum sujeito é um 

‘Adão bíblico’ sendo o primeiro enunciador de suas palavras. Nesse sentido, também o que 

nossos sujeitos falam, assim como o que está disposto nos documentos analisados, são 
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enunciações formadas ao longo do tempo, pois todo enunciado está relacionado com o tempo 

e o espaço em que é proferido e com a cadeia de outros enunciados.  

Sobre a referência ao já-dito, no entanto, cabe citar que nenhum enunciado é repetido 

tal qual proferido em um primeiro momento, mas sim ressignificado. Os enunciados circulam 

socialmente e são retomados pelos sujeitos desse espaço na interação verbal, o sentido 

permanece, as palavras são ressignificadas. “Poderíamos acrescentar que, se a fórmula da 

lógica formal (A=A) não convém ao dialogismo, a fórmula da dialética (A e não-A) também 

não. Em relação à primeira, a forma dialógica seria: A ≠ A; e em relação à segunda, seria A e 

B e C e...” (AMORIM, 2004, p. 141). A partir disso, mesmo que as vozes ecoem nos 

enunciados de um sujeito, elas nunca serão iguais a dos outros, mas sim ressignificadas, é o 

que permite a muitos a ilusão de que o que enuncia é seu e de mais ninguém, trata-se da ilusão 

de ser dono de seu próprio enunciado. Por conta disso, muitos sujeitos acreditam que o que 

enunciam provém de seu próprio ser e ignoram a formação enunciativa ao longo de suas 

interações no espaço social. 

Compreendemos que os sujeitos (indivíduos sociais) não são donos de seus 

enunciados, mas que esses são resultados de todos os outros enunciados pelos quais foram 

constituídos durante o seu reconhecimento como sujeito social e a sua formação como 

professor dentro desse meio. A partir disso, depreendemos que nenhum dos enunciados de 

nossos sujeitos pode ser analisado separadamente, isoladamente. Além disso, os enunciados 

deles circulam por entre as três diferentes matrizes do curso de Letras que apresentamos nesta 

dissertação. Assim, a nossa separação em matrizes curriculares não implica uma consequente 

separação dos sujeitos em datas conforme a matriz curricular pela qual foram formados. 

Como os enunciados circulam socialmente e como os sujeitos são indivíduos socialmente 

organizados, o egresso de 2001 pode ter um enunciado que ecoe as vozes da matriz de 1988, 

assim como um sujeito da última matriz (2004) também pode enunciar apresentando uma 

identificação com a primeira matriz (1988). Isso pode acontecer uma vez que o sujeito se 

constitui socialmente e a formação do professores (conforme discutiremos) não inicia nos 

cursos de graduação e nem finaliza nesse espaço. 

Os ecos nos enunciados dos sujeitos são reflexos do processo da formação de um 

professor que não acontece somente no espaço universitário, conforme argumentam Tardif 

(2002) e Arroyo (2000). Esses autores afirmam que é necessário considerar o tempo que o 

professor esteve em contato com o espaço da sala de aula e com outros professores para então 

compreender o seu processo de formação profissional. Isso porque, os professores, antes de se 

formarem, de estarem habilitados para o exercício da profissão, passam (passaram) mais ou 
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menos dezesseis anos (15.000 horas) em sala de aula, na escola, sendo alunos e criando suas 

imagens sobre o que é ser professor. 

 Assim, o professor inicia a sua formação ainda enquanto aluno, analisando, 

observando, se identificando e refutando as práticas de seus professores. Essas práticas, então, 

com as quais o sujeito teve contato no seu processo de formação, o constituem como sujeito 

profissional. É o que auxilia na compreensão dos ecos presentes nos enunciados dos sujeitos 

desta pesquisa e o distanciamento entre as concepções articuladas durante a sua formação e as 

concepções que adotam enquanto profissionais da educação. 

Arroyo (2000) chama a atenção para a memória que a profissão do magistério 

carrega. Segundo ele, “guardamos em nós o mestre que tantos foram. Podemos modernizá-lo, 

mas nunca deixamos de sê-lo.” (2000, p. 17). A partir disso, compreendemos também a 

identidade do professor, pois o sujeito adota a identidade do professor, sendo que esta carrega 

consigo certa responsabilidade e cargas do passado. O ‘ser professor’ ou ‘tornar-se professor’ 

é resultado de formação social, considerando que socialmente existe uma concepção que 

circula do que significa ser professor em determinado tempo e espaço e essa concepção 

auxilia de maneira significativa na constituição do professor, nos seus enunciados e atitudes. 

Com isso, no espaço social, as posturas, as práticas, as concepções de ensino-aprendizagem e 

os enunciados dos professores se modificam ao longo do tempo. Cada professor é único, mas 

todos carregam a memória do ofício que circula no meio social. 

Um professor pode identificar-se com uma concepção de linguagem, em detrimento 

de outra, mas não é por isso que deixará de ser professor ou de carregar a memória que existe 

acerca desse ofício, pois “o saber-fazer, as artes dos mestres da educação do passado deixam 

suas marcas nas práticas dos educadores e educadoras de nossos dias.” (ARROYO, 2000, p. 

18). Assim, mesmo que um sujeito tenha sido constituído, em sua graduação, por uma 

concepção de linguagem, na sua prática, ele pode trabalhar segundo outra concepção, pois 

este professor é resultado e reflexo de todos os professores, práticas e concepções com as 

quais teve contato no tempo em que permaneceu estudando e atuando. O professor escolhe 

para si, as experiências que lhe foram mais significativas durante todo o seu processo de 

formação como professor, também em seu tempo de aluno. 

Esclarecemos, aqui, mais uma vez, que a concepção de linguagem que adotamos 

nesta pesquisa e segundo a qual analisamos nossos dados, é a concepção de linguagem 

dialógica. Além dessa concepção, contudo, compreendemos a existência de outras duas 

concepções que guiam o trabalho do professor em sala de aula em relação ao ensino-

aprendizagem da linguagem.  
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A concepção de linguagem adotada pelo professor influenciará em seu 

posicionamento diante da língua, na dinâmica de suas aulas como também na concepção de 

sujeito (aluno) o que é refletido pelos enunciados que analisamos aqui e também pelas 

matrizes curriculares do curso de Letras. 

Cada uma das três concepções de linguagem apresenta certas particularidades, mas é 

possível que um professor realize um trabalho em que as três possam ser identificadas em 

momentos diferentes de aula. Da mesma maneira, nem sempre a concepção de linguagem 

adotada é uma escolha consciente. Assim como o sujeito tem a ilusão de que é dono de seu 

dizer, a opção de trabalho segundo uma ou outra concepção pode acontecer através da teoria 

que o constituiu durante a sua formação, mesmo que existam outros caminhos, fica aquilo que 

se torna mais presente e significativo para o sujeito. Para que a nossa análise possa ser mais 

bem compreendida, então, apresentamos aqui as concepções de linguagem que abordamos em 

diferentes momentos ao lançarmos nossos olhares para os dados. 

 A primeira concepção, segundo Soares (1998), vigorou na educação brasileira dos 

anos 1950 aos anos 1960 aproximadamente. Cabe lembrar que, ainda que a autora apresente 

limites de datas, até hoje as três concepções vigoram, as datas não sinalizam rigidez de início 

e final, mas servem para uma melhor contextualização do momento em que cada uma 

imperava nos espaços de ensino-aprendizagem. Ainda para esta autora (1998), a primeira 

concepção de linguagem (língua como sistema) é aquela que se preocupa especificamente 

com o ensino das normas, da gramática que dita as regras da Língua Portuguesa e o ensino 

fica no nível da palavra. O surgimento dessa concepção se deu, pois era um momento em que 

a educação era acessível somente às famílias da camada privilegiada da sociedade. O objetivo 

de ensinar Língua Portuguesa nesse momento não era para ensinar a falar, ou escrever 

simplesmente, mas sim a falar e escrever de acordo com a língua padrão, seguindo as normas 

da língua, pois as crianças das famílias mais ricas deveriam ser melhores que as crianças dos 

criados, precisavam diferenciar-se e dominar a linguagem culta. Nas palavras de Soares 

(1998) 

 

Pode-se concluir que, em todo esse período, a concepção de língua que informava o 
ensino do português foi a concepção de língua como sistema: ensinar português para 
ensinar a conhecer/reconhecer o sistema lingüístico, ou apresentando e fazendo 
aprender a gramática da língua, ou usando textos para buscar neles estruturas 
lingüísticas que eram submetidas à análise gramatical. (1998, p. 55) 

 

O foco na gramática e nas normas da língua começa a declinar e passar por um 

período de mudança por volta dos anos de 1960 quando, segundo Soares (1998), uma nova 
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concepção de linguagem começou a ganhar espaço, de língua como instrumento de 

comunicação. As modificações políticas e sociais do período fizeram com que o ensino da 

língua passasse a ter foco na comunicação e expressão do indivíduo. A própria disciplina de 

Língua Portuguesa, em algumas escolas passou a ser denominada como Comunicação e 

Expressão: 

 

O quadro referencial para o ensino da língua passa então a ser a teoria da 
comunicação, e a concepção de língua é a de instrumento de comunicação. O 
ensino-aprendizagem da gramática [...] perde sua proeminência; os objetivos são, 
agora, pragmáticos e utilitários: trata-se de desenvolver e aperfeiçoar os 
comportamentos do aluno como emissor-codificador e como recebedor-
decodificador de mensagens, pela utilização e compreensão de códigos diversos – 
verbais e não-verbais (SOARES, 1998, p. 57) 

 

Nesse viés, o aluno começa a ser visto como um indivíduo capaz de se comunicar, 

mas ainda não interessa aquilo que ele já traz consigo de casa. O aluno está na escola para 

aprender a desenvolver sua comunicação e ser capaz de receber e enviar mensagens 

corretamente. Já se percebe a existência de uma relação entre emissor/receptor, contudo ainda 

desconectada do contexto social. 

No início dos anos 1990, contudo, uma mobilização na área das ciências linguísticas 

permitiu novas discussões sobre o ensino da língua materna e, assim, uma nova concepção 

não só de linguagem, mas também de texto, gramática e língua começa a ganhar espaço. 

Passa-se a compreender a língua como enunciação que acontece em meio social e o aluno é 

compreendido como um sujeito ativo na construção de seus conhecimentos de língua. 

Ganham destaque os estudos de Bakhtin sobre a dialogicidade da língua, pois este autor 

compreende que todo sujeito é social e desenvolve o seu papel no diálogo com o outro. 

 Assim, a terceira concepção compreende a linguagem como dialógica, levando em 

conta a relação social, portanto, é por meio dela que o locutor interage com os outros e pratica 

ações possíveis de serem realizadas através da fala. 

Embora existam três concepções de linguagem diferentes, as três podem coexistir no 

trabalho do professor. Nesse sentido, Bakhtin (2004) apresenta, em seus estudos, as duas 

orientações relacionadas com as concepções de linguagem. O autor promove uma discussão 

sobre os estudos na área da linguística e da linguagem que antecederam o posicionamento 

teórico do Círculo. Assim, ele discorre sobre o subjetivismo individualista e o objetivismo 

abstrato. A primeira orientação citada diz respeito aos atos de fala individuais, à comunicação 

de um para o outro sem a compreensão da relação na cadeia dos enunciados, em que a língua 

é vista como um sistema estável e acabado, com uma identidade normativa bem delimitada. A 
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segunda - (objetivismo abstrato) – que tem como principal representante, Ferdinand Saussure, 

apresenta a língua como um produto que o indivíduo registra de modo passivo, o sujeito 

falante utiliza o código da língua para exprimir seus pensamentos. 

A partir da compreensão dessas duas orientações diante da língua, é que Bakhtin 

(2004), argumenta a necessidade de conhecer cada uma delas para assim ser capaz de retomar 

o que apresentam de positivo e evoluir na teoria no sentido de desfazer as lacunas que foram 

deixadas em cada orientação. Além disso, cabe reconhecer as limitações dos estudos na época 

em que se tornaram conhecidos. O que se apresenta no subjetivismo individualista e no 

objetivismo abstrato é resultado dos estudos que eram possíveis de realização no momento em 

que se tornaram o foco de pesquisas. Foi a partir da compreensão das duas orientações que 

Bakhtin pôde evoluir em suas análises e apresentar uma nova orientação diante da linguagem, 

a dialógica. 

Com isso, é possível depreender que também o professor, durante a sua atuação, 

deve compreender as três concepções de linguagem para se definir diante delas e organizar 

um trabalho coerente com aquilo em que acredita. Principalmente quando preferir (ou puder) 

realizar um trabalho identificado na concepção dialógica de linguagem, pois, nesta, as outras 

duas também aparecem em alguns momentos de estudo na sala de aula. 

Nesse sentido, encontramos sujeitos que se fixam a apenas uma concepção e sujeitos 

que englobam as três em seu trabalho. Nesse contexto, no entanto, é necessário compreender 

que as instituições tanto de formação de professores como de atuação profissional (escolas) 

também possuem suas concepções. Por isso, quando analisamos as três matrizes curriculares 

do curso de Letras da FURB, lançaremos um olhar também para a concepção adotada pelo 

curso em cada período. Porque compreendemos que a instituição de formação pode também 

influenciar na constituição da identidade profissional do sujeito professor e no seu 

posicionamento diante da compreensão da linguagem no espaço escolar. Também a escola em 

que o professor atua possui uma concepção de ensino-aprendizagem da língua e, muitas 

vezes, o professor tem que deixar a sua concepção de lado para poder atuar conforme 

exigências institucionais. 

Isso não impede que, mesmo depois que esteja atuando por longo tempo, o professor 

modifique a sua maneira de ser e agir no espaço da sala de aula. O sujeito professor adota uma 

identidade enquanto profissional. Neste estudo, compreendemos a identidade conforme as 

perspectivas de Bauman (2005), Hall (2006) e Silva (2007) de que as identidades são líquidas 

e modificam-se ao longo da vida dos sujeitos e das diferentes situações enunciativas a que é 

submetido. Os autores questionam a solidez das identidades e argumentam que estamos 
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passando pelo processo de fluidificação das identidades, pois elas não conseguem manter as 

mesmas formas por muito tempo. 

Assim, também os professores, quando se posicionam como tal, podem modificar 

suas práticas e passar a se identificarem com outras concepções conforme as transformações 

sociais. Isso porque as identidades se liquefazem e movimentam-se no espaço social. É a 

partir desses movimentos que o professor constitui a sua identidade enquanto sujeito e como 

profissional. Silva (2007) inicia uma discussão sobre a identidade e a diferença 

compreendendo as duas como indissociáveis na medida em que um sujeito é aquilo que não é 

e que, quando se posiciona de uma maneira, deixa de se posicionar de diversas outras. 

Segundo o autor, 

 

além de serem interdependentes, identidade e diferença partilham uma importante 
característica: elas são resultado de atos de criação lingüística. [...] significa dizer 
que não são ‘elementos’ da natureza, que não são essências [...] A identidade e a 
diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas não são criaturas do mundo 
natural ou de um mundo transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos nós 
que as fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais. A identidade e a 
diferença são criações sociais e culturais. (SILVA, 2007, p. 76) 

 

A partir dessa citação, depreendemos que a identidade é produzida no meio social 

sendo resultado das enunciações que circulam nesse espaço. Assim, a identidade do professor 

é também construída no social e no diálogo de gerações (ARROYO, 2000). Um professor se 

forma segundo os enunciados que o constituíram, e ainda constituem – (pois esse processo 

não se encerra com a finalização de sua graduação) - durante a sua formação, desde o 

primeiro momento que teve contato com seu primeiro professor, ou antes, quando ouvia os 

enunciados que circulam acerca da imagem que a sociedade tem sobre o que significa ser 

professor. Por isso, é comum encontrarmos, nos enunciados de nossos sujeitos, pistas 

linguísticas que apontam para outros professores e práticas que servem de referência para 

aquelas que adotam em seus trabalhos diários. São diferentes professores com variadas 

práticas de dar aula que constituíram os nossos sujeitos e as identidades profissionais deles. 

Mais uma vez, então, argumentamos que a identidade do professor é plural e se forma ao 

longo dos tempos e no meio social. 

Nesse viés, Heinig (2008) apresenta uma pesquisa realizada com formandos também 

do curso de Letras da FURB, mas a partir de memoriais escritos pelos alunos enquanto ainda 

estavam inseridos no curso. A autora apresenta os resultados de sua pesquisa escrevendo 

também sobre a identidade profissional dos sujeitos que vai ao encontro de que enunciamos 

anteriormente. Segundo ela “cada sujeito que ingressa na licenciatura traz consigo toda a sua 
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história de vida e nela a sua história como aluno. Há uma relação entre o aprender e o ensinar 

que permeia a constituição desse sujeito.” (2008, p. 11). Essa afirmação nos auxilia na 

compreensão da formação da identidade profissional de nossos sujeitos, que inicia ainda 

quando eles eram alunos da escola básica e quando ouviam os enunciados que circulavam em 

seu meio social sobre a imagem do que significa ser professor. 

Mais adiante, Heinig (2008) acrescenta que “[...] o professor é um sujeito em 

letramento, ou seja, a identidade do professor, ou melhor, as identidades são constituídas ao 

longo de sua história e é atravessada pela linguagem que permite ao sujeito a construção de 

novos sentidos.”. A partir dessa citação, compreendemos que a história de que a autora fala 

está relacionada com a constituição de sujeito dos professores, pois é desde o momento em 

que estão inseridos no meio social e considerados socialmente organizados que produzem 

enunciados e também os ressignificam e, neste momento, também são constituídos por 

enunciados acerca do que significa ser professor dentro da sociedade em que se situam. 

Além disso, também as instituições em que os sujeitos trabalham influenciam na 

construção da identidade do profissional e na articulação de seu trabalho. Daí, ingressamos no 

âmbito da ideologia. Hall (2007) afirma que a ideologia influencia na formação da identidade.  

 

[...] a ideologia é eficaz porque ela age tanto ‘nos níveis rudimentares de identidade 
e dos impulsos psíquicos’ quanto no nível da formação e das práticas discursivas 
que constituem o campo social; e que é na articulação desses campos mutuamente 
constitutivos, mas não idênticos, que se situam os problemas conceituais reais. (2007 
p. 114) 

 

Miotello apresenta uma definição de ideologia também baseada nos estudos das 

obras de Bakhtin, segundo ele é “[...] a expressão de uma tomada de posição determinada” 

(2005, p.169). Além disso, anteriormente, Hall afirmava que a ideologia age sobre a formação 

e práticas discursivas dos indivíduos. Assim também Bakhtin (2004) compreende que, entre a 

linguagem e a ideologia existe uma relação de reciprocidade. Através da linguagem o 

indivíduo manifesta a sua ideologia, que não é apenas um conjunto de ideias, mas sim o que 

“se faz” com essas ideias. 

Nesse contexto, Bakhtin (2004) apresenta dois tipos de ideologia: a oficial e a do 

cotidiano. A primeira refere-se às instituições sociais que exercem poder sobre os sujeitos 

sociais e que podem interferir na constituição da sua identidade. Os sujeitos desta pesquisa 

estão submetidos à ideologia oficia à medida que necessitam cumprir regras da escola ou do 

sistema de ensino em que atuam. Segundo a acepção de Miotello (2005, p. 168-169) sobre o 

conceito de ideologia apresentado pelo Círculo de Bakhtin, “a ideologia oficial é entendida 
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como relativamente dominante, procurando implantar uma concepção única de mundo”. 

Compreendemos o uso do termo relativamente na citação, pois, na perspectiva do Círculo de 

Bakhtin, o sujeito, sendo social, encontra meios de driblar a ideologia oficial e fazer valer a 

sua ideologia do cotidiano que é a ideologia relacionada às atitudes do sujeito. Para Miotello 

(2005, p. 169) “a ideologia do cotidiano é considerada como aquela que brota e é construída 

nos encontros casuais e fortuitos [...]”, nas relações mais simples de interação entre os 

sujeitos, o que os permite uma maior identidade com esse tipo de ideologia, pois ela nasce no 

meio em que os sujeitos interagem. Assim, embora os sujeitos (na nossa pesquisa, 

professores) se adéquem ao espaço em que atuam, seguindo as ordens que lhe são ditadas, os 

eles também utilizam meios de, às vezes, burlar a ideologia oficial de modo que se 

posicionam como desejam. É o caso quando um professor diz que a escola exige o uso de um 

material didático, mas ele elabora aulas de modo que o material seja adotado, não impedindo 

o acréscimo de outras atividades. 

É a partir disso que compreendemos a formação de nossos sujeitos, como um 

processo que inicia ainda quando são crianças, em experiências familiares e escolares, com a 

inspiração de outros professores e práticas que carregam consigo e na capacidade que 

possuem, ou não, de adotar a concepção de linguagem da escola em que atuam. 

Nossos sujeitos, segundo nossa compreensão, quando discorrem sobre suas aulas e 

sua formação, apontam para diversos lugares e pessoas que os constituíram, pois os 

enunciados e os comportamentos de uns interpenetram em outros, constituindo-os. Aqui 

trazemos a questão da alteridade também apresentada por Bakhtin (2003) quando argumenta 

que todo sujeito é formado pelos outros e que somente esses outros são capazes de dizer quem 

é o eu que fala. O eu é analisado e constituído pelo olhar e pelos enunciados dos outros. 

Assim, os egressos são os outros em relação ao curso de Letras, eles podem enunciar detalhes 

do curso que seus idealizadores e organizadores não enxergam, pois aquele que enuncia o ‘eu’ 

sempre verá no outro algo que ele não pode ver em si, pois enxerga o outro da posição de fora 

e o outro vê no ‘eu’ o que este não enxerga, é o que Bakhtin (2003) denominou de excedente 

de visão. Para que o curso de Letras possa ser analisado, os alunos se colocam no lugar de 

‘outro’ quando se tornam egressos de Letras, pois passam a enxergar o curso do lado de fora.  

Nessa direção, Bakhtin (2003) argumenta que todo sujeito necessita de seu outro para 

que possa compreender-se enquanto sujeito social. Ao ‘eu’ só é possível posicionar-se 

socialmente a partir da existência do ‘outro’, pois somente este é capaz de dizer quem o ‘eu’ é 

e como ele deve posicionar-se dentro do âmbito social. 
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A partir desse aspecto, é necessário analisar e buscar compreender a situação de 

enunciação em que se dá a interação entre os indivíduos, o ‘eu’ e o ‘outro’ (compreendendo 

que eles mudam sua posição sujeito à medida que adquirem o direito de resposta ao que foi 

enunciado). Cada enunciado se situa em um tempo e espaço sociais determinados, sendo que 

o próprio sujeito do dizer é sempre considerado como um indivíduo socialmente organizado. 

Nessa perspectiva, o local, o momento e os participantes da situação de enunciação podem 

interferir na interação entre os sujeitos, pois o locutor modifica suas palavras à medida que 

mudam os seus interlocutores. 

A partir dessa discussão, cabe atentar para a existência de um auditório social a quem 

se dirigem os enunciados. Nas palavras de Bakhtin (2004, p. 112) “[...] é preciso supor [...] 

um certo horizonte social definido e estabelecido que determina a criação ideológica do grupo 

social e da época a que pertencemos [...]” (grifo do autor). Com essa citação, compreendemos 

que, para haver interação verbal entre dois sujeitos, e para que os enunciados façam sentido 

dentro desse movimento, é necessário que locutor e interlocutor possuam identidades comuns 

a fim de que aconteça a compreensão dos enunciados e, assim, uma resposta de um para o 

outro. Em conformidade às palavras de Bakhtin (2004), o processo de fala não tem começo 

nem fim, a enunciação é um processo ininterrupto. Os limites enunciativos, no entanto, são 

determinados pela situação de enunciação e por seu auditório. Nas palavras do autor, 

 

A situação e o auditório obrigam o discurso interior a realizar-se em uma expressão 
exterior definida, que se insere diretamente no contexto não verbalizado da vida 
corrente, e nele se amplia pela ação, pelo gesto ou pela resposta verbal dos outros 
participantes na situação de enunciação. (2004, p. 125) 

 

A partir dessa reflexão, temos que considerar quem é o sujeito que enuncia, quando 

enuncia, onde, para quem e sobre o que se dá sua enunciação. Nossos sujeitos (num total de 

vinte e um) foram entrevistados pela pesquisadora, em sua maioria no espaço universitário 

(FURB) por escolha dos sujeitos; dois sujeitos (20081 e 2004) preferiram ser entrevistados em 

uma praça de suas cidades. O referente, sobre o qual eles falaram, era o curso de Letras. Curso 

que os formou professores no sentido de fornecer a habilitação para o exercício da profissão. 

Todos eles foram formados por esse mesmo curso, mas devemos considerar o momento 

histórico em que se deu essa formação, pois é para esse ponto que também lançamos nossos 

olhares. Existe um intervalo de catorze anos entre os nossos primeiros sujeitos de 1994 e os 

últimos de 2008.  
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Além disso, ao analisar a formação desses professores, refletimos também sobre o 

aspecto de que, embora todos tenham se formado pelo curso de Letras da FURB, antes de 

ingressarem na universidade, eles vieram de lugares e escolas diversificadas em que tiveram 

contato com diferentes professores e estes articulavam suas aulas de variadas maneiras 

segundo a formação que os constituiu. O que, mais uma vez, auxilia na compreensão das 

vozes que ecoam nos enunciados dos sujeitos que podem ser ressignificadas ou diferentes. 

Mais do que ponderar a situação de enunciação em que estão inseridos os sujeitos, 

precisamos considerar as situações que permitiram as alterações e reformulações10 das 

matrizes curriculares do curso. Ao analisarmos os projetos de reformulação do curso de Letras 

da FURB, compreendemos que estes são também resultado de outras situações de enunciação. 

O curso é modificado ou reformulado de acordo com enunciados que ora advêm da própria 

universidade, ora de reorganizações externas a ela. Assim, também os projetos de 

reformulação precisam de um olhar atento para compreender o processo. 

A partir da compreensão de dialogismo, identidade e ideologia, concepção de 

linguagem e alteridade, conceitos que permearão toda a nossa pesquisa, entendemos a 

possibilidade de, agora, entrarmos no capítulo de análise, pois justificamos que os sujeitos, 

nesta dissertação, segundo nosso olhar, não podem ser analisados isoladamente 

compreendendo que todos os enunciados circularão pelos três capítulos de análise segundo a 

aproximação com o item analisado de acordo com a depreensão do dialogismo. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

                                                 
10 Consideramos que estes dois termos não têm o mesmo sentido, pois, na análise realizada das grades 
curriculares, compreendemos a alteração como algo mais relacionado com aspectos de adaptação do curso com 
pequenas, ou nenhuma, modificação nas ementas e disciplinas. Já o termo ‘reformulação’ aparece relacionado às 
modificações mais efetivas e que alteram mais diretamente a estrutura da matriz e ementas das disciplinas. 
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2 “A REFORMULAÇÃO DA GRADE CURRICULAR DARÁ MAIOR 
CONSISTÊNCIA À FORMAÇÃO NO MAGISTÉRIO”: A PRIMEIRA 
REFORMULAÇÃO CURRICULAR DE LETRAS 

“eu tô muito por fora do currículo 
hoje tá” 

(S19941) 
 

É com o enunciado de um de nossos sujeitos que iniciamos este capítulo, pois este 

dizer aponta para a mudança do curso de Letras da FURB. Esse sujeito é egresso do ano de 

1994 e nos concedeu a entrevista em 2003, quase dez anos depois de sua saída da 

universidade. Ele enuncia que está “por fora do currículo hoje”, presumindo que houve 

mudanças e compreendendo que nesses dez anos o curso não se manteve o mesmo. Assim, 

neste capítulo, pretendemos resgatar historicamente e analisar a primeira matriz do curso de 

Letras que constituiu alguns de nossos sujeitos durante o processo de formação. Trata-se da 

matriz do ano de 1988.  

Ao considerarmos o surgimento do curso de Letras da FURB no ano de 1968 com 

uma matriz curricular, notamos que a modificação de matriz no ano de 1988 foi o primeiro 

processo de alteração pelo qual passou este curso. Foram, então, vinte anos com a mesma 

matriz curricular. Ainda assim, não podemos considerar que houve de certo uma reformulação 

da matriz, compreendemos que aconteceu uma adaptação para as exigências internas e 

externas11, sem, no entanto, alterar as ementas do curso. Com isso, compreendemos que 

aconteceram pequenas alterações nas disposições das disciplinas e nos nomes destas, sem que 

estas, alterassem a configuração do curso em si.  

A seguir trazemos um trecho da ata da reunião do colegiado (1988) que trata da 

discussão sobre a reformulação da matriz curricular do curso de Letras.  

                                                 
11 No momento em que a matriz curricular de Letras do ano de 1988 entra em funcionamento, a nível nacional 
vigorava ainda a LDB 5.692/71. Essa, contudo, não traz informações que justificam a alteração da matriz 
curricular do curso de Letras da FURB. 
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Figura 5: trecho da ata de reunião do Colegiado de Letras, 25/10/1988 

 

Desse trecho entendemos que todo o processo de alteração da matriz exigiu tempo, 

pois vinha sendo estudado desde o início de 1988 e, segundo a mesma ata, a reunião referida 

no trecho anterior, aconteceu em outubro: 

 

 
 Figura 6: trecho da ata da reunião de 25/10/1988 
 

Assim, a modificação do curso de Letras não aconteceu repentinamente. Foram 

algumas as discussões até que os professores chegaram a uma versão que foi discutida nessa 

reunião de colegiado em outubro de 1988. Cabe citarmos que das reuniões de Colegiado, 

podem participar todos os professores e alunos que são eleitos pelo Departamento do curso. 

Assim, a modificação curricular foi analisada por todos os professores que se fizeram 

presentes nas reuniões que tinham a matriz curricular do curso em pauta. 

Mais adiante ainda, é enunciado que um dos professores do curso, o professor 

Narciso - (conforme pseudônimo que lhe demos) – sugere que a discussão sobre a nova matriz 

do curso não se encerre com a sua aprovação pelos órgãos competentes. Segundo o que consta 

na ata, imprime-se o propósito de que o novo currículo do curso seja acompanhado de modo 

que as disciplinas sejam trabalhadas em conjunto.  
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 Figura 7: trecho da ata da reunião de 25/10/1988 
 

Depois desse momento, mais uma vez os professores se reuniram a fim de ratificar as 

modificações curriculares do curso de Letras que foram estabelecidas em reuniões anteriores. 

O trecho que segue apresenta o objetivo da reunião deste dia três de novembro de 1988, uma 

reunião de caráter extraordinário. 

 

 
Figura 8: trecho da ata da reunião de 03/11/1988 

 

Narciso 
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Desse excerto da ata, notamos que não aconteceram reformulações no curso, mas sim 

pequenas alterações que consistiram em mudar o semestre de algumas disciplinas ou 

substituir uma por outra. Almeida Filho problematiza a reformulação dos currículos de Letras 

e argumenta que  

 

As transições (superficiais) nas discussões (difíceis) que em geral se obtêm, acabam 
por subtrair e/ou adicionar horas/aula semanais, trocar nomes de disciplinas, 
introduzir modificações metodológicas (quanto a procedimentos e recursos) e de 
perspectiva teórica de tratamento dos temas nas disciplinas. (2000, p. 5) 
 

 
O que este autor enuncia relaciona-se ao contexto dos cursos de Letras em geral. 

Chama-nos atenção em seu texto as palavras que aparecem entre parênteses, ele se refere às 

transições dos cursos de Letras como superficiais e às discussões advindas daquelas como 

difíceis. Assim, embora o autor admita essas discussões como difíceis, ele não compreende a 

consistência das modificações, pois, após estudos e análises, notou que a maior parte das 

mudanças se relaciona apenas a pequenas alterações de carga horária ou nomes de disciplinas.  

Nessa perspectiva, analisamos também as alterações que aconteceram no curso de 

Letras da FURB. Notamos que algumas disciplinas foram substituídas por outras, como 

Produção de Texto II e III, ou então tiveram seu espaço na organização semestral alterado, 

como a Linguística II e II que passaram para os semestres II e III, conforme aparece no trecho 

de ata anterior (figura 6). Nesse contexto, o curso de Letras da FURB está em consonância 

com a pesquisa de Almeida Filho (2000) e faz parte da generalização apresentada pelo autor 

sobre todos os cursos dessa natureza. 

 Além disso, Almeida Filho (2000) questiona o pouco espaço que sobra nos cursos de 

formação de professores de língua para as questões da linguagem, pois, muitas vezes, as 

discussões se pautam em torno de teorias desconectadas com o objeto de ensino em si. Além 

disso, o autor também questiona a defasagem no processo de formação do professor nos 

cursos de Letras uma vez que falta uma via de mão dupla entre a universidade e o espaço de 

atuação dos professores formados (escola). O próprio autor reitera a necessidade de ouvir os 

alunos e egressos do curso a fim de compreender as reformas necessárias para aproximar o 

espaço universitário do espaço profissional dos alunos do curso de Letras, a escola de 

educação básica. Para Almeida Filho, não basta “[...] comunicar aos alunos e autoridades as 

propostas e suas justificativas num cenário de mudanças. Necessitamos antes interpenetrar os 

interesses e necessidades do público [...]” (2000, p. 07), o público a que se refere o autor, 

nessa citação, são os alunos e professores do curso de Letras que interagem nesse espaço de 
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formação. A partir disso, compreendemos a necessidade maior de entender as necessidades 

dos alunos de Letras mais do que tentar justificar as modificações no currículo do curso. 

Para compreendermos, no entanto, as alterações que foram realizadas na matriz 

curricular do curso de Letras da FURB, em 1988, precisamos lançar nossos olhares para o 

objetivo dessa modificação que vem disposto no projeto (1988, p. 02) encaminhado aos 

órgãos competentes a fim de que avaliassem e aprovassem a reformulação curricular.  

 

 
Figura 9: trecho do projeto de reformulação curricular do curso de 1988 
 

A formulação deste objetivo não permite depreender com clareza o motivo que 

incitou a discussão de uma nova matriz curricular. Trata-se de exigências tanto internas 

quanto externas, pois pretendem se “adequar às novas exigências do ensino” (externa) e “às 

orientações da Universidade” (interna), mas ainda não fica claro quais são estas exigências. 

O capítulo seguinte do projeto (1988) é o da justificativa e lá encontramos mais 

subsídios para tentarmos compreender a reformulação. O que nos chama a atenção é que o 

próprio documento enuncia alterações anteriores pelas quais o curso de Letras passou que 

estão em consonância com a citação de Almeida Filho (2000) sobre uma troca das disposições 

e/ou cargas horárias das disciplinas feitas internamente na matriz. 
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Figura 10: trecho do projeto de reformulação curricular do curso de 1988 
 

Sobre a nova reforma, no entanto, o documento (1988, p. 03) enuncia a reformulação 

como decorrente da percepção dos próprios professores do curso de que o currículo de Letras 

se apresentava defasado diante das exigências internas e externas. Buscaram, assim, 

reorganizar o curso de modo a melhorar sua qualidade de ensino e que limitasse sua carga 

horária a fim de que o curso pudesse se adaptar ao currículo noturno. 

 

 
Figura 11: trecho do projeto de reformulação curricular do curso de 1988 

 

A seguir apresentamos a matriz curricular de 1988. Percebemos que, apesar de o 

projeto justificar a alteração de matriz como uma adaptação a novas exigências tanto internas 

quanto externas, volta a acontecer o que Almeida Filho (2000) enumera: as disciplinas trocam 

de nomes, ou de estratégias metodológicas ou modificam a perspectiva teoria adotada. As 

modificações não acontecem, no entanto, nas concepções adotadas pelo curso e nas ementas 

propriamente ditas, conforme se pôde depreender dos trechos das atas aqui apresentados.  
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Figura 12: matriz curricular do curso de Letras de 1988 
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Almeida Filho (2000) problematiza essa questão com a acomodação pelas quais 

passam os cursos universitários. É como se, depois da aprovação e reconhecimento de um 

curso, como o de Letras, não fosse mais necessário modificá-lo de modo que ele evolua junto 

com as novas exigências do mercado profissional. Argumenta o autor que esse 

comportamento é típico das instituições que são de natureza conservadora e inercial, buscando 

manter-se no mesmo lugar, apesar do movimento. Nas palavras do autor, 

 

Para começar, é preciso distinguir a ação de natureza conservadora inercial típica 
das instituições.  O passado cultural colonial do país favorece também uma postura 
cartorial de obter permissão e credenciamentos, os quais, uma vez concedidos, 
garantem uma existência longa de "protegida independência".  Escondidos na 
liberdade de cátedra, nessa autonomia descansada (de freqüente alienação) e 
freqüentemente sem compromisso, estão os esquemas típicos das “reformas” 
intermitentes.  Fala-se de reformas, faz-se movimento em torno da urgência em 
produzir mudanças e algumas medidas transicionais são finalmente aprovadas.  Não 
são raras as modificações externas paliativas para que as coisas permaneçam as 
mesmas em essência, acalmando assim as discussões acaloradas e as “exacerbadas” 
expectativas. (ALMEIDA FILHO, 2000, p. 5-6) 
 

 
Compreendemos as palavras de Almeida Filho quando dirigimos um olhar mais 

cuidadoso para o que vem redigido no projeto de reformulação do curso de Letras. Como o 

objetivo principal era atender às exigências externas - de possuir um currículo mais 

consistente em relação à formação profissional e ao mercado em que os egressos do curso 

serão integrados – e internas – de adequar a carga horária do curso para funcionamento no 

período noturno12-, as principais modificações estavam relacionadas com a carga horária. 

Algumas disciplinas tiveram seus nomes e locais modificados na matriz, mas o que chama a 

atenção no documento é a ampliação de carga horária da disciplina de Prática de Ensino 

somente na matriz curricular de Português/Português, o que possibilita, apenas aos alunos que 

ingressarem nessa habilitação, um tempo maior de contato com a escola. A seguir, trazemos 

um trecho do projeto de reformulação que destaca essa alteração. 

 

                                                 
12 Conforme enunciado na figura 11, página 71. 
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Figura 13: trecho do projeto de reformulação curricular do curso de 1988 

 

No trecho anterior encontramos uma palavra sublinhada – Português - e, em uma 

concepção dialógica de linguagem, notamos o destaque que os autores do documento deram a 

essa palavra. Chama a atenção que a carga horária da disciplina de Prática de Ensino 

aumentou somente na habilitação Português, sendo que os que cursaram a habilitação 

Português com mais uma língua estrangeira, continuaram tendo a mesma carga horária de 

sessenta horas. Com essas modificações, contudo, os professores do curso de Letras 

compreendem que estão comprometidos com as exigências que lhes foram feitas sobre o 

currículo. Nesse sentido, a justificativa do projeto (1988) é finalizada de modo a destacar que 

o objetivo passou a ser atingido. 

 

 
Figura 14: trecho do projeto de reformulação curricular do curso de 1988 
 

Atentamos ainda, nesse documento, para a disposição das disciplinas, a maneira 

como estão organizadas ao longo dos oito semestres do curso. Segundo o documento de 

reformulação da matriz (1988), o curso estava estruturado de modo que as disciplinas são 

distribuídas em três eixos de formação: básica, específica e pedagógica. O que também 

encontramos no enunciado da professora Violeta, 
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VIOLETA  “é naquele tempo não’ (++) e::: (++) então tinha da/ da/ depois das disciplinas 
teóricas (+) vamos dizer [...] né” (++) aí então começava com as disciplinas espeCÍficas 
para formar o professor’ psicologia educacional etecétera né” (+) e depois vinha então 
essas disciplinas de professor de/ de: de: de: de letras’” 

 

A professora utiliza outros termos, diferentes dos que estão escritos no documento, 

mas compreendemos que o sentido se aproxima, considerando o tempo que a professora está 

distante do curso de Letras, o que pode originar esquecimentos ou apagamentos de alguns 

detalhes. Essa divisão das disciplinas em eixos pressupõe uma aproximação entre algumas 

delas para garantir a formação do profissional. Cada um dos eixos, então, possui uma intenção 

dentro do espaço que ocupam no curso. O eixo de formação básica tinha como objetivo: 

 

 
Figura 15: trecho do projeto de reformulação curricular do curso de 1988 
 

Nesse eixo estão dispostas disciplinas como: Fundamentos Filosóficos da Educação, 

Metodologia Científica e Sociologia. A preocupação está em formar os profissionais para 

pensar e problematizar a educação baseada nas teorias filosóficas e sociológicas. 

O segundo eixo de disciplinas é composto por aquelas ditas específicas, que lidam 

com os conhecimentos necessários para a formação de um profissional que vai ensinar a 

língua. Nesse eixo estão as disciplinas de Latim, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira, 

Literatura e Linguística. Segundo o documento (1988, p. 12) 

 

 
Figura 16: trecho do projeto de reformulação curricular do curso de 1988 
 

Segundo esse excerto, analisamos que os autores compreendem as disciplinas desse 

eixo como sendo a base da formação profissional dos professores de língua. Assim, objetivam 

que os alunos desenvolvam habilidades técnicas diante do conhecimento dessas disciplinas 
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compreendendo os conteúdos para que possam trabalhar com eles em seus espaços de 

atuação. 

O terceiro e último eixo é aquele que abarca as disciplinas de formação pedagógica 

com o objetivo de orientar os futuros professores para a inserção no campo profissional. Esse 

eixo contempla as disciplinas de Didática (Geral e Específica), a Prática de Ensino, além da 

Psicologia da Educação. O próprio projeto (1988, p. 12) enuncia que tais disciplinas são as 

que objetivam de fato a formação do professor: 

 

 
Figura 17: trecho do projeto de reformulação curricular do curso de 1988 
 

Conforme o que consta nas linhas do projeto (1988, p.12), seus autores 

compreendem que os três eixos acontecem de maneira que um constitui o outro. Assim, não 

se compreende essa divisão como algo separado, mas as disciplinas se completam a fim 

objetivando uma melhor formação profissional dos alunos do curso de Letras da FURB. 

 

 
Figura 18: trecho do projeto de reformulação curricular do curso de 1988 
 

Desse fragmento, cabe citarmos que a palavra “aspectos”, que aparece, refere-se aos 

três eixos nos quais estão agrupadas as disciplinas do curso de Letras da FURB. 

Depreendemos essa informação, pois, anterior a esse trecho, são apresentados cada um dos 

eixos no documento, o que não trazemos aqui pelo foco que damos à análise nesse espaço.  

Nesse sentido, temos que voltar o nosso olhar para a matriz curricular de 1988. 

Notamos que, o documento de reformulação (1988) enuncia a aproximação entre as 

disciplinas de cada eixo, o que só seria possível com estudo e planejamento por parte dos 

professores no sentido de dar continuidade à construção dos conhecimentos. A partir da 

análise da matriz curricular, examinamos a disposição das disciplinas de modo que as 
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teóricas, tanto do eixo de formação básica quanto de formação específica, estão todas 

dispostas nos primeiros semestres do curso. Ao olharmos os detalhes, podemos ainda dizer 

que a organização se dá de modo que as disciplinas básicas acontecem primeiro com apenas 

algumas específicas. Estas últimas permanecem ao longo do curso dando um espaço para as 

disciplinas pedagógicas apenas nos dois últimos semestres. Assim, compreendemos que a 

dificuldade da interpenetração entre as disciplinas, pois, a partir das ementas, compreendemos 

a aproximação de muitas delas, mas ao olhar a organização da matriz curricular, permanece 

certa distância entre as disciplinas ao longo do curso. Nesse contexto, caberia aos professores 

se organizarem e planejarem suas aulas em conjunto de modo que a interdisciplinaridade seja 

garantida. Quando analisamos o enunciado de um dos sujeitos da pesquisa, no entanto, 

compreendemos que a interdisciplinaridade não acontece, na prática, de maneira tão evidente 

como está escrito no documento, parece que a mudança de professor de um semestre para o 

outro impede essa conjuntura das disciplinas. 

 

S2003 “como eu falei né” (++) acho que faltou isso [fala em referência ao ensino de 
gramática mais efetivo que gostaria de ter tido] na minha:: no meu curso na/ eu não sei se é 
porque cada semestre muda o professor e a maneira do professor trabalhar (++) porque um 
professor nunca vai trabalhar igual ao outro (+) então a gramática ela foi assim::: (+) sei 
lá (++) jogada assim né” um trabalhava isso o outro trabalhava aquilo e não era nada 
daquilo que tu tinha::: sabe” (++) eu acho que preferia o tempo que/ (++) eu sou mais/ eu 
sou velha né” (++) a coisa mais cobrada’ mais cobranças dos professores” 

 

Do dizer de S2003, depreendemos a existência de uma lacuna em sua formação, 

“acho que faltou” e, com o uso do articulador textual porque, o sujeito estabelece a relação de 

causa: “porque cada semestre muda o professor e a maneira do professor trabalhar”. 

Segundo o sujeito, essa organização desencadeou outra ação que foi o fato de “a gramática” 

ter sido, em sua formação, apresentada de uma maneira “jogada”, o que sinaliza falta da 

clareza de conceitos e de relação entre o tópico estudado em um semestre e nos seguintes. 

Ao considerarmos, então, a duração de oito semestres do curso de Letras da FURB, 

depreendemos que os alunos passam seis semestres apenas com disciplinas teóricas e, 

somente ao final, é que vivenciam as situações da sala de aula e trazem para a universidade as 

problemáticas do espaço de atuação: a escola de educação básica. 

Nesse sentido, aproximamos os enunciados de alguns egressos do curso13 que 

problematizam essa questão.  

                                                 
13 A marcação em negrito nos enunciados é feita por nós para destacar alguns trechos dentro do todo aos quais 
nossos olhares se lançam neste momento de análise. 
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S1995 “bom’(++) em relação a isso [o pronome é resposta à pergunta: que sugestão darias ao 
curso de Letras?] eu acho que deveriam se prender um pouco mais no fato da:: da::/ do 
ensinar em sala de aula’ do professor’ do SER professor’ não do aluno estudante de letras’ 
(+) do ser professor da pessoa professor dentro da sala sabe” dedicar mais aulas pra isso 
pra::: desenvolvimento” não sei’ (+) não sei se:: se é a palavra certa’ trabalhar mais a área 
técnica’[...] é’ a didática do lecionar né” que português é português hoje e vai ser português 
daqui a quinhentos anos’ o que é que vai mudar” (+) a didática’ a maneira de você ensinar 
e do despertar interesse por aquilo né” (+) tem gente que não gosta de matemática’ tem 
gente que não gosta de português’ eu acredito que é pela maneira que o professor ensina’ se 
tivesse uma maneira de cativar  aluno’ todo mundo ia adorar português’ e a nossa língua tá 
sendo mal tratada pra caramba’ meu deus’ eu vejo cada coisa’ bom mas’ tem níveis de 
linguagem que a gente tem que respeitar né”  
 
S1996 “não’ (+) não’ tu SÓ aprende na sala de aula’ muita coisa tá faltando’ tem muita 
coisa que devia ser dado mais né” a minha graduação foi dado muito a questão textual sabe” 
mas de gramática eu senti muita falta’ contextualizar um conteúdo’ ” 
 

 

Tanto S1995 quanto S1996 enunciam a falta de relação com a sala de aula da escola 

de educação básica (espaço de atuação dos futuros professores). O primeiro compreende que 

um curso de formação de professores como o de Letras deve centrar-se mais na pessoa do 

professor, ‘deveriam se prender um pouco mais no fato [...] do SER professor’, de modo que 

os alunos do curso passem a ser vistos como futuros professores, e não somente como alunos 

de um curso superior, ‘[...] do ser professor da pessoa professor dentro da sala’. Esse sujeito 

sente a falta de uma relação maior com a sala de aula, com a maneira de ensinar o conteúdo, 

pois, segundo ele14, a teoria vai ser a mesma sempre, o que muda são as habilidades de 

ensinar. Cabe lembrarmos que, o curso de Letras da época em que o sujeito se formou (1995) 

ainda estava em consonância com a organização 3 + 1 (três anos de formação teórica e um de 

formação prática)15 que, no caso do curso de Letras da FURB, era ainda mais distante, pois 

eram três anos e meio de formação teórica e restava apenas um semestre para a prática. 

Compreendemos assim, que o enunciado do egresso reflete essa realidade, pois o sujeito 

argumenta sobre a distância que sentia entre as aulas da universidade e a sala de aula da 

escola básica, por conta disso ele sentia a necessidade de o curso de Letras em geral “dedicar 

mais aulas pra isso pra::: desenvolvimento” [...] trabalhar mais a área técnica’[...] é’ a 

didática do lecionar né”.  

Além disso, segundo a compreensão de que os enunciados circulam e são 

ressignificados pelos sujeitos que os utilizam, depreendemos que o dizer de S1995 é 

                                                 
14 Nesta dissertação, todos os sujeitos serão tratados pelo gênero masculino como mais um cuidado para 
preservar a identidade dos sujeitos. 
15 Esse tema será retomado mais adiante no texto ainda nesse capítulo. 
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circulante no contexto da época em questão. Ao analisarmos as ementas das disciplinas de 

Língua Portuguesa da matriz de 1988 (anexas), depreendemos que a concepção de linguagem 

sustentada pelo curso de Letras da FURB nesse momento, era a de língua como sistema. 

Nesse contexto, compreendemos que o sujeito S1995, uma vez que foi constituído por essa 

matriz, ainda sustenta a concepção da época, pois entende a língua como um sistema que não 

muda, “português é português hoje e vai ser português daqui a quinhentos anos’”. Assim, o 

sujeito enuncia que o curso de formação de professores, como o de Letras deve-se preocupar 

em formar o professor, mas não de articular aspectos sobre a língua, pois esta não se modifica, 

na concepção do sujeito. 

Também S1996 fala sobre a falta do contato com a sala de aula da educação básica. 

No seu enunciado, o professor ‘SÓ’ aprende a ser professor na sala de aula. Chama-nos a 

atenção a ênfase que esse sujeito dá ao advérbio ‘só’ que sinaliza para um sentido de restrição. 

Do dizer do sujeito, é possível depreender que o professor não aprende a profissão em 

nenhum outro lugar. Esse sujeito enuncia que a universidade não prepara seus alunos do curso 

de Letras para serem professores. Além disso, podemos analisar o último trecho de seu dizer: 

‘mas de gramática eu senti muita falta’ contextualizar um conteúdo’, isso remete ao dizer da 

falta já enunciado por S1995. Quando S1996 diz que em sua graduação foi dada muita ênfase 

à questão textual e que sentiu muita falta da contextualização de um conteúdo, 

compreendemos mais uma vez que a universidade centrava-se mais na teoria e que faltava a 

ponte entre o curso de formação de professores e a sala de aula de uma escola real. Em outro 

sentido, S1996 se distancia de S1995 quando afirma que gostaria de ter tido mais gramática, 

sentiu falta desse conteúdo. Mais uma vez circula a concepção de língua como sistema, S1996 

aponta a necessidade de estudar mais gramática e focar mais no ensino normativo. 

Assim, quando unimos os dados aqui apresentados, os dizeres dos sujeitos e o que 

vem disposto no documento de reformulação curricular (1988) do curso de Letras da FURB, 

compreendemos que existe uma incoerência entre o objetivo dos professores em relação aos 

três eixos de disciplinas (básico, específico e pedagógico) e o que acontece sob o olhar dos 

egressos. Podemos dizer que as disciplinas pedagógicas parecem ser um anexo ao curso, pois 

a preocupação está mais centrada nas técnicas e nos conhecimentos científicos em detrimento 

do ensinar e estar em sala de aula e de compreender o aluno de Letras como um professor em 

formação e não somente como aluno. Schön (2000) problematiza essa questão. O autor 

apresenta o termo ‘racionalidade técnica’ para abarcar essa importância que se dá aos 

conteúdos teóricos e a falta de experiências nos locais de trabalho. Segundo o autor  
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A racionalidade técnica diz que os profissionais são aqueles que solucionam 
problemas instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados para 
propósitos específicos. Profissionais rigorosos solucionam problemas instrumentais 
claros, através da aplicação da teoria e da técnica derivados de conhecimento 
sistemático, de preferência científico. (SCHÖN, 2000, p. 15) 

 

 

Dessa concepção de Schön (2000), analisamos a disposição das disciplinas do curso 

de Letras da FURB nessa nova matriz curricular de 1988. A preocupação também está em 

fornecer aos alunos toda a teoria e, assim, tem-se a compreensão de que, dominando a teoria, 

o aluno, quando profissional, poderá resolver todo e qualquer problema que aparecer em suas 

atividades cotidianas. 

Krahe (2007) realiza um estudo similar ao nosso, mas seu olhar está voltado a todas 

as licenciaturas da Universidade Federal do Rio Grande de Sul (UFRGS), enquanto nós 

analisamos apenas uma licenciatura (Letras). Essa autora argumenta que, da década de 1940 

até a de 1970, os cursos de licenciatura da UFRGS eram baseados nessa racionalidade 

técnica/instrumental (KRAHE, 2007), sendo que os currículos eram organizados no que ficou 

conhecido como o sistema 3+1. Assim, os cursos de licenciatura forneciam três anos de 

formação teórico-científica com mais um ano de complementação prática. Nos cursos que 

tinham a opção de se formar bacharel ou licenciado, tinha-se três anos de teoria dedicados à 

formação do bacharel e, caso alguém quisesse se tornar licenciado bastava fazer um ano de 

complementação. 

Nesse sentido, podemos analisar também o curso de Letras da FURB. Na disposição 

das disciplinas na matriz curricular de 1988, considerando a separação das disciplinas nos três 

eixos de formação16, compreendemos que o aluno está submetido à aprendizagem de toda a 

teoria e que somente ao final do curso, oficialmente, ele tem a oportunidade de ingressar em 

seu campo profissional para colocar esses conhecimentos em prática. A partir disso, 

retomamos o enunciado de S1995 quando diz que os professores e organizadores do curso de 

Letras “deveriam se prender um pouco mais no fato da:: da::/ do ensinar em sala de aula’ do 

professor’ do SER professor’ não do aluno estudante de letras’ (+) do ser professor da 

pessoa professor dentro da sala sabe”. Compreendemos a problematização do sujeito, de 

modo que, aqueles que ingressam no curso de Letras são sempre vistos como alunos no 

espaço universitário e não como professores em formação. Do enunciado de S1995 

analisamos que a visão que se tinha do aluno de Letras, naquela época e naquela matriz, é a de 

                                                 
16 Formação básica, formação específica e formação pedagógica. 
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um indivíduo que está nesse curso e nesse espaço para aprender a teoria e deixava-se um 

pouco de lado que se tratava de um curso de formação inicial de professores. 

Nesse contexto, trazemos as palavras de Gonçalves e Gonçalves (1998) que também 

escrevem sobre a racionalidade técnica, baseados na pesquisa de Schön (2000). Estes autores, 

no entanto, fixam-se mais na análise das licenciaturas, 

 

Os cursos de licenciatura, como os demais cursos das universidades brasileiras 
seguem, de modo geral, o modelo da ‘racionalidade técnica’, pelo qual as disciplinas 
de conteúdos específicos são ministradas antes daquelas de cunho pedagógico, em 
momentos distintos do curso e, via de regra, ficando a parte prática ao final dele, 
quando a maioria dos conteúdos teóricos já foi estudada. (1998, p. 114) 

 

Se analisarmos a situação de enunciação, conseguimos compreender melhor a citação 

anterior. Neste capítulo o nosso olhar está voltado para a matriz do curso de Letras da FURB 

do ano de 1988 e a citação dos autores é de 1998. Assim, o enunciado dos autores é 

decorrente do contexto em que estão inseridos no qual os cursos de licenciatura ainda estão 

organizados segundo uma racionalidade técnica. 

Schön (2000) apresenta a racionalidade técnica como um treinamento técnico. Nessa 

perspectiva, cabe ao instrutor a tarefa de comunicar e demonstrar a aplicação de regras e 

avaliar de modo a identificar erros cometidos pelos aprendentes e mostrar a forma correta de 

agir segundo a teoria aprendida. Nesse contexto, não importa a situação real, entende-se que o 

professor será capaz de resolver qualquer problema com base na teoria que recebeu durante 

seu curso de formação. 

Nesse sentido, gostaríamos de refletir sobre uma disciplina do curso de Letras da 

FURB na matriz de 1988: Didática Especial de Língua Portuguesa. Era essa a disciplina que 

precedia o semestre em que os alunos entravam na sala de aula. Atentamos para ela no sentido 

de analisar a problematização sobre o ensino técnico e a formação de um professor como um 

técnico da sala de aula capaz de solucionar problemas através da teoria que domina. Ao 

analisar a ementa da disciplina, mais uma vez, notamos a preocupação com a técnica: 
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Figura 19: ementa da disciplina de Didática Especial de Português, conforme projeto de reformulação de 
1988 
 

Conforme o que consta na ementa, a disciplina Didática Especial de Português 

contemplava o ensino e aprendizagem de como se dá a organização das aulas contemplando a 

questão da avaliação e do planejamento. No momento em que entra em funcionamento esse 

novo currículo (1989), quem lecionava essa disciplina era a professora Violeta e, na entrevista 

que realizamos, ela enuncia que nesta disciplina se trabalhavam os procedimentos a serem 

seguidos para o ensino da Língua Portuguesa.  

 

VIOLETA  “a didática:: a:: a didática especial a gente falava assim de procedimento 
especiais pro ensino da língua portuguesa’ (++) tipo assim o ensino::: da leitura’ (++) o 
ensino::: ã: da redação’ (+) o ensino/ cada coisas dessa separadamente’[...] sabe” ((2”)) o/ 
assim com o/ como o aluno devia fazer exercícios (++) prepara os exercícios pra/ pra turma 
né” 

 

Mais uma vez a preocupação estava no domínio, por parte dos alunos, da técnica de 

dar aula, de modo que os procedimentos fossem a eles apresentados para que soubessem 

como agir nas situações de sala de aula. É como se todas as aulas, em todas as escolas, com 

todos os alunos pudessem ser tratadas da mesma maneira. Essa postura, todavia, é uma atitude 

responsiva ativa (BAKHTIN, 2003) à concepção de linguagem vigente na época, de língua 

como sistema. Também o enunciado da professora Violeta é reflexo dos enunciados sobre 
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linguagem que circulam no espaço escolar da época. É como resultado da concepção de 

linguagem que a professora Violeta fala de procedimentos para o ensino e de exercícios a 

serem preparados pelos professores em formação. O foco do processo de ensino-

aprendizagem daquele tempo era a palavra, e os exercícios e procedimentos metodológicos 

enunciados pela professora dão conta disso. Somente depois da disciplina de Didática 

Especial é que, no semestre seguinte, os alunos de Letras tinham a Prática de Ensino, no 

último semestre e aí sim eram inseridos, oficialmente, no contexto escolar. Até o sétimo 

semestre, as aulas estão pautadas em discussões teóricas fechadas no espaço universitário.  

Da disciplina de Prática de Ensino existem ainda alguns aspectos a serem 

considerados. Os alunos não entravam na escola logo no começo do semestre e também não 

davam as aulas no primeiro momento, pois os alunos precisavam conhecer um pouco melhor 

a turma de alunos com a qual iriam trabalhar. Conforme o dizer da professora, 

 

VIOLETA  “tá” (++) no primeiro grau’ segundo grau ((2”)) eles tinham que dar aula pro 
primeiro e segundo grau’ ((2”)) e antes tinham que:: assistir aulas né” (++) não podia 
chegar na sala a primeira vez e dar aquela aula né” [...] eles tinham que ir lá’ (+) tinham 
que:: umas duas três vezes conhecer a turma’ (++) saber que turma que vai dar pra/ se 
orientar né” [...] isso era a:: a prática final’ (++) mas antes disso aí nós fazíamos o 
microensino (+) eu não sei se hoje ainda fazem” 

 

Na sua fala, podemos ver a ordem em que a disciplina de Prática de Ensino era 

planejada. Primeiro acontecia o microensino que, embora seja o último enunciado pela 

professora, acontecia no primeiro momento da aula quando ela diz “antes disso aí” o pronome 

‘disso’ retoma tudo o que ela citou anteriormente que seria o momento de observação e 

aplicação das aulas. Somente depois do microensino é que os alunos iam para a escola 

observar algumas aulas para depois aplicá-las. Essa organização enunciada pela professora é 

um eco do que vem disposto na própria ementa da disciplina: 
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Figura 20: ementa da disciplina de Prática de Ensino, conforme projeto de reformulação de 1988 

 

Conforme o estudo de Becker (1977), o microensino se originou em 1963 em uma 

universidade dos Estados Unidos da América. Nesse ano, um grupo de professores da 

universidade de Stanford, preocupados com a prática educativa de graduandos em artes 

liberais, organizou um programa de aulas demonstrativas e essas serviram de fundamento para 

a criação do citado microensino (op. cit., 1977). Com as experiências desse grupo de 

professores a prática se difundiu pela maior parte das universidades norte-americanas, “[...] 

ora para capacitar o aluno-mestre, ora como instrumento de pesquisa, ora para treinar 

professores em exercício.” (op. cit., 1977, p. 17). Com isso, essa prática foi ganhando espaço 

também em outros países, inclusive no Brasil. 

Ao final do resgate sobre o surgimento do microensino, Bekcer (1977) aproxima a 

organização dessa técnica da análise de interação de Flanders, criada no início da década de 

1950. Essa análise tinha como objetivo “[...] testar os graus de relacionamento e de interação 

na sala de aula” (BECKER, 1977, p. 11). O sistema de análise de interação de Falnders é, 

então, um método de observação que pode ser usado para analisar e classificar o 

comportamento de aluno e professores em sala de aula. Segundo Becker (1977), Flanders 

organiza dez categorias de análise a serem consideradas na observação de um professor e, 

com a análise dessas categorias, apresenta-se ao professor um feedback de seu desempenho 

em sala de aula. 
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Ainda sobre o microensino, agora retomando a sua organização no Brasil e 

especificamente no curso de Letras da FURB, segundo o que consta em material entregue aos 

alunos na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado (2006)17, o microensino é “um 

método de aulas simuladas, em tempo reduzido, que tem como finalidade aliar os conteúdos 

científicos a uma prática pedagógica [...]”. A partir dessa acepção, compreendemos que se 

trata do primeiro momento no planejamento do curso em que o aluno de Letras tinha a 

oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos que foram discutidos durante os outros 

semestres. No mesmo material, aparecem os objetivos do microensino que são promover: 

 

- envolvimento do professor em formação, imediata e diretamente, numa situação 
simulada de ensino; 
- reorganização particular dos componentes de ensino; 
- objetividade na identificação das ocorrências significativas no que se refere ao 
processo ensino-aprendizagem; 
- desenvolvimento gradual e controlado de habilidades técnicas de ensino; 
- realização de feedback (realimentação ou atualização) adequado; 
- reconhecimento de variadas alternativas de comportamento no ensino. (ESTÁGIO 
CURRUCULAR SUPERVISIONADO, 2006/II) 
 
 

Desses objetivos, atentamos para a utilização de algumas palavras que, nesse 

contexto, tornam-se carregadas de sentido (BAKHTIN, 2004). No microensino, o aluno de 

Letras deve reorganizar de maneira particular, cada aluno para si, os conhecimentos teóricos 

compreendidos até esse momento. Além disso, o aluno, nessas aulas, como professor em 

formação, posiciona-se como um sujeito em treinamento, pois desenvolve de maneira gradual 

e controlada (pelo professor da disciplina) de habilidades técnicas. Assim, o microensino é o 

período que o aluno tem para aprender a dominar as habilidades de dar aula e saber aplicar os 

conhecimentos teóricos em uma sala de aula da escola básica. Essas habilidades a que os 

objetivos da atividade se referem são cinco: habilidade de organizar o contexto, de ilustrar 

com exemplos, de formular perguntas, de conduzir ao fechamento e atingi-lo e de 

providenciar feedback (circuito de realimentação). 

As aulas são organizadas de modo que cada aluno recebe uma habilidade a ser 

desenvolvida em um tempo reduzido. Esse tempo foi modificando, no início eram cinco 

minutos, mais para o final eram quinze minutos para cada professor em formação. Os atores 

dessa encenação são: o professor em formação que dá a aula e desenvolve a habilidade de 

acordo com o assunto que lhe foi designado, além disso, conforme o que consta no material 

que explica essas aulas, são quatro aluno que servem de avaliadores do professor em 

                                                 
17 Material das aulas de Estágio Curricular Supervisionado, 2006/II. 
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formação e que registravam “as evidências relacionadas à habilidade em desenvolvimento e 

protocolo de observação específico” e o restante da turma participa da encenação 

comportando-se como alunos da série para a qual o professor em formação pretende lecionar 

nesse momento. 

Terminada a aula, o professor em formação ouve a avaliação de seus colegas e a do 

professor supervisor. “Caso o PF ((professor em formação)) não atinja os objetivos previstos 

para a habilidade que desenvolveu, será submetido ao Reensino, em data agendada 

previamente.” (grifo do material). 

Para compreendermos melhor a dinâmica do microensino, aproximamos o dizer da 

professora Violeta em que ela explica passo a passo o que era feito nesse processo, 

 

VIOLETA  “o microensino” (++) ele:: ((4”)) o aluno ministra uma aula (++) eu acho que 
era cinco minutos (+) se ele se ele/ ele não sabe se ater ao tempo eu acho’ (+) eles acham 
que é pouco tempo alguma coisa assim [...] então é/ era um assunto pequeno ((3”)) então 
repara como fazia vamos dizer que sejam dez minutos ou quinze né”[...] fazia’ (+) obrigava o 
aluno a raciocinar muito o que que eu vou dizer” porque ele não podia dizer só o bonito 
começo daquilo’ ele ele e ele teria que dizer o imporTANTE daquele assunto que ele ia dar 
(+) e ele ia ter que fazer opção’ quer dizer ia ter que estudar bastante aquele assunto pra 
dar aquilo ali (+) né” (++) e por exemplo assim tinha diversa:s diversos procedimentos’ (+) 
tinha o microensino que avaliava:: as as a::s a/ o tipo de perguntas’ [...] né” (++) e:: eu 
acho que/ a maneira de raciocinar’ a maneira de  PENSAR (+) sabe”  

 

Desse trecho da fala da professora Violeta, compreendemos que o microensino era o 

primeiro momento formal em que os alunos tinham de aplicar os conhecimentos adquiridos 

até então no curso. Nesse instante, toda a teoria que foi estudada até o momento deveria, pela 

primeira vez, ser aplicada, mas ainda em uma situação artificial, pois os alunos davam aula 

para os próprios colegas de classe. Era o momento em que a professora podia avaliar se os 

alunos sabiam aplicar a teoria corretamente e solucionar os problemas técnicos. A própria 

professora diz que “tinha diversos procedimentos” que são, num primeiro momento, treinados 

em uma situação irreal em que os alunos dão aula para os próprios colegas de classe em um 

curto período de tempo. A professora Íris, que entrou no curso de Letras em substituição à 

professora Violeta, também trabalhou na perspectiva do microensino e traz mais alguns 

detalhes sobre essas aulas: 
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ÍRIS  “é aquela técnica antiga a mesma da: da época da dona violeta né” que: muito foi 
chamado de tecnicista né” (+) porque é verdade’ ela trabalha técnicas’ ã: as técnicas de::: 
[...] as habilidades técnicas né” de: [...] dar exemplo’ de feedback ã ã: [...] de fazer 
perguntas’ [...] (++) então (+) dentro dessas:: ã: não é ensinar o: acadêmico o professor a 
fazer perguntas (+) não é ensinar é: mais é:: MOSTRAR que na prática você faz isso (+) 
mas a partir do momento que é apresentado como uma técnica é:: você passa a prestar 
atenção no que você está fazendo em sala de aula (+) então não é alguma coisa assim nova 
né” (+) é você ter como recursos algumas habilidades então pra quem NUNCA entrou numa 
sala de aula podia ser: de repente uma novidade agora quem já estava em sala de aula 
muitas vezes se surpreendia a mas eu agora estou fazendo isso’ (+) mas eu sempre fiz’ claro 
que sempre fez mas quando você começa a aprender a técnica você começa a fazer de 
propósito [...] né com mais: (++) então as aulas eram simuladas né” (+) é:: o aluno mestre 
dando aula pra uma plateia simulando alunos né” com um planejamento com um:: assunto 
determinado ((3”)) havia: época em que eu determinava o conteúdo que cada um dava depois 
eu já deixava escolher porque a própria situação da aula simulada já é fictícia’ já é 
artificial  então se o aluno não tem um bom domínio do conteúdo a situação fica mais difícil e 
ele tem que se preocupar em motivar em desenvolver a habilidade e ainda o conteúdo (+) eu 
sempre achei as aulas muito divertidas ((risadas))” 

 

Da fala da professora Íris, podemos perceber em mais detalhes os procedimentos das 

aulas de microensino. A repetição da palavra ‘técnica’, no início de seu dizer, aponta para o 

foco desse momento. Era a preparação do aluno de Letras para entrar na sala de aula da escola 

básica como professor. Retomamos que esse momento acontecia ao final do curso, toda a 

teoria que os professores, do curso de Letras, compreendiam como necessária para a formação 

do professor, já havia sido apresentada aos alunos. Assim, dentro da perspectiva da 

racionalidade técnica, uma vez dominada a teoria, o professor estava preparado para colocá-la 

em prática em seu espaço de trabalho. Antes disso, porém, sentiam a necessidade de 

confirmar essa preparação através de situações ‘fictícias’, de sala de aula, conforme enuncia 

Íris. 

Além da ‘técnica’, ecoa a palavra ‘simulada’ confirmando que as aulas de 

microensino ainda não permitiam ao aluno vivenciar uma situação real de sala de aula, o 

aluno era submetido a um teste em que tinha que seguir todos os procedimentos que lhe foram 

apresentados durante o curso para o planejamento e organização de uma aula. Desse trecho da 

fala de Íris, compreendemos o curso de Letras da FURB e suas ementas como baseadas na 

escola ‘tecnicista’ (em consonância a suas palavras) em que os alunos eram treinados para 

reproduzir habilidades e sempre que conseguiam fazê-lo, eram recompensados. 

Tardif (2002) é um autor que investiga cursos de formação de professores e os 

saberes docentes. Nesse contexto, ele argumenta que 
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Os cursos de formação para o magistério são globalmente idealizados segundo um 
modelo aplicacionista do conhecimento: os alunos passam um certo número de anos 
a assistir a aulas baseadas em disciplinas e constituídas de conhecimentos 
proposicionais. Em seguida, ou durante essas aulas, eles vão estagiar para 
“aplicarem” esses conhecimentos. Enfim, quando a formação termina, eles começam 
a trabalhar sozinhos, aprendendo seu ofício na prática e constatando, na maioria das 
vezes, que esses conhecimentos proposicionais não se aplicam bem na ação 
cotidiana. (TARDIF, 2002, p. 270) 

 

A argumentação do autor nos auxilia a compreender a dinâmica do curso de Letras e 

os enunciados de sujeitos como S199618 de que professor só aprende na sala de aula e de 

outros sujeitos em que ecoam essas vozes, por terem sido constituídos por um mesmo curso, 

embora em momentos distintos. 

 

S1999 “em termos de prática de sala de aula’ eu posso dizer que a universidade me deu 
alguns modelos positivos e outros negativos’ e o meu:: (+) a minha prática de sala de aula 
ela é construída no dia-a-dia’ ela está sendo construída’ [...] (+) a disciplina de prática de 
ensino ã::: (+) você aprendeu tudo o que você faz lá” não (+) eu não aprendi (+) eu aprendi 
algumas coisas lá’ algumas coisas eu uso’ outras não’ umas eu usei e não me adaptei bem’ 
outras eu usei e achei legal e deixei de usar pra usar outras (++) eu não posso dizer que foi 
inútil mas a minha prática de hoje ela é construída no dia-a-dia né” e eu costumo dizer’ 
professor não aprende a ser professor na universidade’ professor aprende a ser professor 
na sala de aula’ (+) a universidade ela te dá a bagagem pra você ir com um pouco mais de 
segurança’ mas as situações que acontecem no dia-a-dia são tão inesperadas’ tão inusitadas 
que ali no vamos ver que a gente sabe se a gente sabe fazer aquilo’” 

 

Esse sujeito, assim como S1996, enuncia que o “professor aprende a ser professor 

na sala de aula” e enfatiza as situações cotidianas como sendo inusitadas e inesperadas, o 

professor não pode prever se algo dará certo ou não antes de chegar à sala de aula e deixar sua 

aula fluir. Foi o que Tardif (2002) argumentou, muitas vezes, quando o professor chega à sala 

de aula, ele percebe que a realidade é outra e que a teoria estudada na universidade não o 

ajuda a solucionar os problemas de uma sala de aula real. Assim, compreendemos um impasse 

da racionalidade técnica, pois os professores, depois de formados, não conseguem resolver os 

problemas apenas com a teoria que lhes foi fornecida na universidade, conforme se presumia 

que fosse possível nessa perspectiva.  

Por conta disso, citam os egressos que o professor se forma na sala de aula, no dia-a-

dia da sala de aula, ao que Tardif (2002) denominou de saberes experienciais, aqueles que 

brotam da experiência dos professores e são por ela validados. Segundo o mesmo autor, é a 

partir desses saberes que os professores julgam sua formação universitária anterior e, para 

muitos professores, quando não conseguem relacionar a teoria da universidade com a sala de 

                                                 
18 Ver página 78. 
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aula real, os saberes experienciais são os únicos que consideram válidos para suas práticas 

diárias. Nesse contexto, ao refletir sobre o espaço da prática nos cursos de licenciatura, 

Fernandes (2008, p. 07) argumenta que “a prática do professor é produzida na materialidade 

das relações concretas do cotidiano [...]”. Essas relações concretas são iniciadas ainda durante 

o processo de formação universitária, mas a experiência dentro dos cursos de licenciatura, na 

perspectiva da racionalidade técnica, leva o sujeito a desconsiderar a validade da prática 

vivenciada em seu curso de graduação. Nesse sentido, analisamos outros enunciados, 

 
S2001 “é um semestre só (+) entende” é um semestre (++) como eu disse pra ti’ ali na furb’ 
assim (+) faltou MUITO pra mim’ eu saí da furb/ eu saí assim (+) cru da furb’ sabe” eu 
tive que buscar muita coisa fora’ eu entrei em sala e fiquei perdida em sala de aula’ eu vi 
que toda a teoria que eu aprendi na furb (+) trazer pra sala de aula (+) eu vi que a 
realidade era outra né” de todas as faixas sociais’ tem um que é super pobre mora numa 
casinha humilde lá’ o pai bate na mãe’ o irmão é drogado’ (+) então a situação assim toda 
delicada (+) o aluno traz todos esses problemas pra sala de aula (++) então quando a gente 
entra em sala de aula’ a gente vê uma realidade TODA diferente’ (+) é difícil’ (+) tem aquele 
aluno que é drogado mesmo’ é usuário de drogas’” 
 
S2002 “o que a universidade deu de suporte” ((3”)) ã::: (++) bom (++) praticamente a 
gente sai da universidade com quinze por cento do que a gente deveria ter (++) essa é a 
minha visão (++) o que a universidade peca muito é que sempre tem aquele discurso de que 
não existe a fórmula pra trabalhar isso ou trabalhar aquilo (++) mas eu acho que deveria se 
procurar pesquisar uma fórmula’ uma maneira da gente sair da universidade e trabalhar 
determinados assuntos’ sejam eles textuais ou gramaticais ou literários ((4)) de maneira 
realmente diversificada (++) porque o que acaba acontecendo na universidade é que se 
passa um conteúdo desnecessário’ uma teoria desnecessária’ muito blá blá blá (+) que às 
vezes a gente não utiliza em prática e a gente quer sair da universidade com a prática (+) 
sabendo COMO fazer (+) tendo a parte teórica’ mas sabendo COMO utilizar (++) e isso a 
gente vai aperfeiçoando (++) eu vejo que nessa parte a universidade peca bastante (++) eu 
acho que’ de uma maneira geral’ deveria se dar esse enfoque na prática’ COMO trabalhar 
esse assunto na prática (+) COMO trabalhar isso’ uma maneira de a gente trabalhar isso 
(+) ter esse suporte” 

 

O egresso S2001 está também em consonância com o que problematizamos até aqui 

sobre a racionalidade técnica. Seu dizer é sobre a falta, pois, segundo ele, teve que “buscar 

muita coisa fora” e não conseguiu fazer uma ponte entre a teoria da universidade e a realidade 

da sala de aula. Já S2002 enuncia que o desejo não é abandonar a teoria, mas sim sair da 

universidade com a teoria, mas mais que isso, sabendo como aplicá-la. Assim, mais uma vez, 

compreendemos que a teoria discutida na universidade até o sexto semestre (conforme a 

matriz de 1988), é pouco aproveitada quando os alunos do curso de Letras se tornam 

professores, pois eles percebem uma distância entre essa teoria e o cotidiano da escola básica, 

enunciando dificuldade de fazer a ponte entre os aspectos teóricos e a prática.  
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Além disso, nos chama a atenção a repetição da palavra ‘como’ no enunciado de 

S2002. Acrescentamos que, além de repetida, a palavra é também destacada na fala do sujeito 

em um tom de voz mais elevado que o restante. Esse egresso apresenta a teoria estudada na 

universidade como distante e separada da prática de sala de aula. A partir de seu enunciado, é 

possível perceber que a universidade não o preparou no sentido prático de dar aula para saber 

“COMO fazer [...] COMO utilizar [...] COMO trabalhar”. 

Argumentamos que falta uma ponte entre a teoria e a prática, pois alguns autores 

escrevem sobre a discrepância entre estas partes do curso de formação de professores. Um 

deles é Reinaldo (2001, p. 1) que, após pesquisas realizadas sobre o assunto, assim se 

manifesta: “[...] os docentes egressos dos cursos de Letras traduzem a mesma representação 

de distância entre teoria e prática, entre formação inicial e experiência profissional”. 

Entendemos, assim, que não se trata de um caso específico do curso de Letras da FURB, mas 

de uma realidade de um contexto mais amplo. É necessário compreender, no entanto, que não 

se trata apenas de uma transposição didática da teoria da universidade para a sala de aula da 

escola básica. A teoria discutida no curso serve de base para organização e planejamento das 

aulas dos professores formados, mas não como um conteúdo a ser transferido para a escola 

básica. Às vezes há incompreensão dos professores em formação quanto a isso. 

Tardif (2002) problematiza essa questão argumentando que as teorias dos cursos de 

formação de professores foram, na maioria das vezes, concebidas sem relação com as 

realidades do ofício de professor. Além disso, cita o autor, que, muitas vezes, essas mesmas 

teorias são apresentadas na universidade por professores que nunca atuaram nas escolas de 

educação básica ou que estão muito distantes dela. Quando os alunos querem aplicar essas 

teorias a suas realidades de sala de aula, eles não obtêm sucesso, percebendo a ineficácia da 

teoria sem valor simbólico nem prático (TARDIF, 2002). Anteriormente (ver p. 81) 

elencamos uma citação do autor que cabe também no contexto aqui discutido. Parafrasenado 

o que argumenta o autor, quando o professor já formado entra na sala de aula da educação 

básica e começa a trabalhar sozinho e experiencia seu ofício na prática, acaba percebendo 

que, na maioria das vezes, os conhecimentos articulados durante a formação e depois 

aplicados nos momentos de estágio não se relacionam muito bem com a prática cotidiana do 

professor.  

Em outro viés, compreendemos a necessidade de aproximarmos aqui as reflexões de 

Kleiman (2008) sobre a formação de professores em cursos de Pedagogia e Letras. Segundo a 

autora, existe uma centralidade dos conhecimentos específicos nos cursos de formação de 

professores e essa centralidade é, na maior parte, orientada pelos documentos oficiais. A 
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autora, em seu artigo, considera principalmente a questão da inserção de conceitos dos Novos 

Estudos do Letramento no processo de formação de professores. Nesse contexto, a autora 

reflete sobre a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de 

Letras, argumentando que “há embutida, nesse documento, uma visão reducionista na própria 

concepção dos saberes relevantes para a formação do professor de língua materna.” 

(KLEIMAN, 2008, p. 492). Assim, ao considerar as DCN como o documento que regula os 

currículos dos cursos de graduação (entre eles o de Letras) a visão de língua é reducionista 

uma vez que o foco está em estudos linguísticos e literários, como se encontra no próprio 

documento, “considerando os diversos profissionais que o curso de Letras pode formar, os 

conteúdos caracterizadores básicos devem estar ligados à área dos Estudos Lingüísticos e 

Literários, contemplando o desenvolvimento de competências e habilidades específicas.” 

(BRASIL, 2001, p.) Sobre esse aspecto, Kleiman (2008) argumenta, 

 

Apesar da abrangência desse documento regulador [as DCN para os cursos de 
Letras] quanto aos saberes lingüísticos (segundo o qual qualquer perspectiva teórica 
seria válida), se tomamos literalmente a prescrição sobre o currículo, percebemos 
que uma interpretação da expressão “[...] conteúdos básicos ligados à área dos 
Estudos Lingüísticos [...]” como apenas aqueles conteúdos informados pelos estudos 
subsidiados pelas teorias lingüísticas não permitiria a realização de um trabalho 
eficiente no ensino da língua materna. (KLEIMAN, 2008, p. 492-493) 

 

 

Em outro trecho das DCN para o curso de Letras, encontramos que “os estudos 

lingüísticos e literários devem fundar-se na percepção da língua e da literatura como prática 

social e como forma mais elaborada das manifestações culturais.” (BRASIL, 2001, p.). Sobre 

esse aspecto, Kleiman (2008) advoga que, se os cursos de Letras compartilham essa 

concepção apresentada nas DCN, se tornam insubstituíveis os estudos que interessam pelas 

realidades do mundo social, entre eles os Estudos do Letramento. 

Nessa conjuntura, é compreendida a necessidade de estudar aspectos relacionados ao 

letramento para que assim se efetive a concepção de língua e literatura como prática social, 

Kleiman (2008) argumenta que não são os cursos de formação que darão conta de toda a 

abrangência relacionada aos aspectos do letramento. Segundo ela, 

 

é o professor familiarizado com as práticas de letramento acadêmicas (entre outras) 
quem determina quais são os limites e as possibilidades dos saberes teóricos que 
subsidiam sua disciplina de ensino. Sem os demais saberes, perceberá 
constantemente os limites dos saberes especializados; munido de outros saberes, 
multiplicará as possibilidades acenadas pelo saber teórico, em função da segurança 
decorrente de seu conhecimento sobre o funcionamento da linguagem. Portanto, em 
última instância, somos nós, os formadores dos professores, que demarcamos os 
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limites, mas, sobretudo, as interfaces potencializadoras dos saberes teóricos e a 
prática social no ensino da língua escrita. (KLEIMAN, 2008, p 512) 

 

Com isso, compreendemos que a universidade cumpre seu papel na medida em que 

oferece a seus alunos os conhecimentos necessários para que eles possam, durante a sua 

atuação na confluência de vários saberes, determinar os melhores caminhos a serem trilhados 

para atingir a formação dos alunos na escola de educação básica. Aos professores formadores 

cabe discutir com seus alunos em formação as teorias que julgam necessárias a fim de formar 

um professor autônomo que seja capaz de, em seu trabalho, considerar a cultura do local em 

que atuam. 

Assim, quando S2002 enuncia a necessidade de “sair da universidade com a prática 

(+) sabendo COMO fazer”, compreendemos que esse sujeito desconsidera a sua autonomia, 

sua capacidade de agir segundo as suas próprias concepções diante das situações que encontra 

na sala de aula, uma vez que o como é circulante em seu enunciado e ele o enfatiza a maneira 

como gostaria que fosse na universidade,“tendo a parte teórica’ mas sabendo COMO utilizar 

(++)deveria se dar esse enfoque na prática’ COMO trabalhar esse assunto na prática (+) 

COMO trabalhar isso’ uma maneira de a gente trabalhar isso (+) ter esse suporte”. 

Percebemos assim que esse sujeito ingressou no curso de Letras com a intenção de sair um 

profissional pronto e acabado de modo que tudo o que estudou na universidade servisse para a 

sua atuação. Arriscamos afirmar que S2002 idealizou o curso de Letras como um local em 

que a formação de professores é iniciada e também finalizada. Ao fazer isso, então, ele 

desconsidera todos os outros saberes docentes que circulam fora do espaço da universidade. 

Neste estudo, contudo, não queremos desconsiderar a angústia apontada por nossos 

sujeitos. A reflexão de Tardif (2002) trazida anteriormente também nos auxilia a compreender 

a angústia de nossos sujeitos formados por um curso de licenciatura. Os enunciados anteriores 

dos sujeitos sinalizam a falta da prática de modo que os dizeres dos sujeitos sinalizam que a 

teoria estudada na universidade era uma “teoria desnecessária’ [...] que às vezes a gente não 

utiliza em prática”. 

A professora Violeta, de certa forma, compreendia a falta de contato com a escola 

durante o curso e a falta de tempo para estar nela. Isso se faz sentir quando ela enuncia que 

buscava antecipar o contato dos alunos com a escola já na disciplina de Didática Especial da 

Língua Portuguesa, ela planejava atividades que inserissem seus alunos no espaço escolar, 
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VIOLETA  “e:: e nessa:: nessa/ nesse estágio aí a gente fazia até/ JÁ preocupada (+) 
preocupados né” com a:: com o fato de acharmos que tínhamos POUCO TEMPO pra 
didática especial e pra prática de ensino’ (++) a gente então/ EU então colocava ali na 
prática de en/ na diDÁtica especial (+) já alguma coisa’ ligação com ESCOLA já’ [...] 
sabe” a gente/ fazia MUITO em cima’ tinha muita redaçãozinha’ (+) redação assim de linha 
por linha’ trocando uma palavra por outra’ fazendo (+) assim exercício tipo assim qué vê ó’ 
(++) ã::: ((3”)) a gente pedia que eles lessem uma página ou uma parte de uma página de 
qualquer coisa lá’ (+) quantas linhas são” são:: quinze linhas’ muito bem’ vocês vão 
escrever isso aqui (++) em dez linhas’ (+) tira o desnecessário daqui (+) sabe” aí eles 
tiravam [...] sabe” (+) tem que ter atenção no texto e de/ de/ de maneira de redigir’ tira essa 
palavra bota outra (+) era um traBAlho mesmo né” e eles faziam isso dep/ ENTÃO’ (+) eles 
tinham que aplicar isso naquela época’ (+) eles já tinham que aplicar isso nas escolas’ [...] 
na escola’ eles podiam escolher a escola que quisessem e eles aplicavam (++) davam o texto 
pro aluno e o aluno tinha que fazer aquilo ali’ [...] de/ de/ que a gente podia ver que/ que 
aquele aluno tava fraco naquela escola né” nós fazíamos também na didática especial 
((1.5”)) a::/ então (++)) você vê (+) ele já teve um contatozinho com a escola’ [...] e eu/ e::/ 
então eles já estavam assim ligando lá’ (++) tipo assim’ quando a gente falava em ensino da 
leitura’ (++) nós/ nós fizemos algumas vezes uma:: pesquisa sobre livro didático’” 

 

Nesse enunciado da professora Violeta, nos chama a atenção a ocorrência da palavra 

‘já’ que se repete seis vezes. Segundo Neves (2000) o ‘já’ é considerado um advérbio que 

precede algo ou de outro período referido. A análise do advérbio no contexto nos dá pistas 

linguísticas para depreender a identificação articulada pela autora. Quando a professora 

Violeta enuncia: “JÁ preocupada [...] com o fato de acharmos que tínhamos POUCO 

TEMPO pra didática especial e pra prática de ensino’ ”, é possível depreender a antecipação 

que ela implica a esse fato. A professora, em seu planejamento e organização, em uma visão 

geral do curso e das disciplinas – (pois era ela que lecionava Didática Especial do Português e 

Prática de Ensino) – estava preocupada com o pouco tempo de contato do aluno de Letras 

com a escola de educação básica, por isso, ela antecipava alguns momentos que são descritos 

na continuidade de seu dizer. Também quando a professora Violeta diz: “EU então colocava 

ali na prática de en/ na diDÁtica especial (+) já alguma coisa’ ligação com ESCOLA já’ ”, 

nesse enunciado, o ‘já’ aparece duas vezes como uma maneira de confirmar a antecipação que 

ela dava para a entrada dos alunos de Letras na escola. Além disso, chama a atenção a ênfase 

que a professora Violeta dá ao pronome pessoal ‘eu’ para mostrar que a atitude vinha dela e, 

se observarmos as ementas das disciplinas, percebemos que somente na disciplina de Prática 

de Ensino que estava prevista a ida do graduando para a escola. A professora usa ainda,em 

sua fala, o advérbio ‘ali’ que indica lugar, mas nesse contexto, serve para identificar a 

disciplina de Didática Especial no qual era antecipada a atividade de ir para a escola de 

educação básica. 
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 Mais adiante a professora Violeta diz que “naquela época’ (+) eles já tinham que 

aplicar isso nas escolas’”. A expressão ‘naquela época’ está diretamente relacionada com o 

uso do ‘já’, pois ‘naquela época’ é uma locução adverbial de tempo que auxilia a confirmar a 

antecipação enunciada pelo ‘já’. Assim, a professora desloca-se no seu lugar de enunciadora 

do dizer e retorna ao lugar de professora, fez-se o distanciamento, mas não é a isso somente 

que se relaciona a expressão de tempo utilizada. Mais que isso, é compreendido, o uso de 

‘naquela época’ serve para sustentar a ideia de antecipar as atividades, por conseguinte, 

ocorre a enunciação do ‘já’.  No dizer, “ele já teve um contatozinho com a escola’”, o ‘ já’ 

unido ao ‘teve’ é enunciado pela professora a fim de mostrar que seu objetivo naquela 

disciplina foi alcançado, pois, embora não estivesse na ementa, o aluno teve a oportunidade de 

precipitar em um semestre a sua ida para a escola. 

Ao final de seu enunciado, aparece, “então eles já estavam assim ligando lá”, o uso 

do ‘então’ seguido pelo ‘já’ confirmam que a professora conseguiu atingir seus objetivos com 

a disciplina. Cabe lembrar que o advérbio ‘lá’ usado nesse dizer faz referência à escola de 

educação básica com a qual os alunos do curso de Letras da FURB tinham um contato 

antecipado por mudança de planejamento da professora. 

 Se retornarmos à ementa da disciplina de Didática Especial da Língua Portuguesa19, 

analisamos que esta não contempla as idas para a escola. A professora Violeta, no entanto, se 

mostrava preocupada com a questão do tempo, compreendendo que somente a disciplina da 

Prática de Ensino não era suficiente para a inserção dos alunos de Letras no espaço escolar. 

Inserida nesse contexto, a professora Violeta enuncia que ‘já’, na disciplina de Didática 

Especial, buscava inserir o aluno na escola, a própria expressão que ela usa ‘naquela época’, 

não remete ao tempo em que ela era professora, mas sim à época em que os alunos cursavam 

a Didática Especial. Com essa análise, compreendemos as estratégias que a professora Violeta 

utilizava para driblar a ideologia oficial que estava disposta através das ementas da disciplina, 

colocando em prática a sua ideologia do cotidiano na qual construiu para si a noção de que os 

alunos tinham pouco contato com a escola e compreendia a necessidade de aumentar esse 

tempo.  

A partir do dizer da professora Violeta, notamos que ela, enquanto professora das 

duas disciplinas (Didática Especial e Prática de Ensino), percebia que os alunos do curso de 

Letras necessitavam estar mais tempo na escola para uma melhor compreensão desse espaço. 

Nesse sentido, Violeta, sendo também diretora do centro do curso, entende que algumas 

                                                 
19 Disposta na página 82. 
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disciplinas, dispostas na sua matriz curricular, pouco acrescentavam na formação profissional 

do aluno de Letras.  

 

VIOLETA  “algumas dessas disciplinas nem tinham nada a ver com o ENSINO (++) com 
a/ com a língua portuguesa’ ou língua estrangeira’ (++) né” [...] e::: ((4”)) tipo assim ó’ 
(+) biologia’ (++) a gente estudava dois semestres de biologia (+) educacional’ tá muito 
certo [...] pra saber mais/ a gente achava ao mesmo tempo que/ que não sobrava tempo no 
curso/ no currí/ no currículo pra biologia né” [...]aí eu fui daquelas mais entusiasmadas pra 
tirar a biologia’ ((3”)) porque/ e colocar mais alguma coisa que eles estavam sentindo 
necessidade ali” 

 

A professora Violeta enuncia que algumas disciplinas do curso “nem tinham nada a 

ver com o ENSINO (++) com a/ com a língua portuguesa’ ou língua estrangeira’”, atentamos 

para a ênfase que ela dá para a palavra ‘ensino’ mostrando a sua preocupação em manter, no 

currículo, as disciplinas que estavam diretamente relacionadas ao ensino-aprendizagem da 

Língua Portuguesa ou Estrangeira. A professora Violeta considera ainda o pouco tempo de 

duração do curso e que esse tempo deveria estar centrado em atividades de formação 

profissional em consonância com as necessidades dos alunos. Foi em 1988, na matriz 

curricular analisada neste capítulo, que a disciplina de Biologia (conforme vontade da 

professora Violeta), deixou de fazer parte do currículo.  

Nesse mesmo contexto, a pesquisadora retomou um tópico que foi enunciado pela 

professora Violeta quando entramos em contato com ela, por telefone, para marcar a 

entrevista,  

 

P “então é isso que a senhora falou esse esse/ (+) segunda-feira no telefone pra mim (++) 
que a senhora disse assim que as outras disciplinas’ por exemplo literatura’ língua 
portuguesa já deveriam estar lincadas com a sala de aula’ com a escola” 

 

 

A professora Violeta responde, segundo a sua concepção, que todas as disciplinas do 

curso de Letras da FURB deveriam fazer uma ponte com a sala de aula e não se preocupar 

somente com o ensinamento das teorias que não possam ser ressignificadas pelo professor em 

sua prática.  
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VIOLETA  “pois é ou pelo menos de fazer a:: alguma programação que LIGASSE aquela 
literatura [...] que eu acho que tem que estudar aquela coisa toda de de na/ naquela teoria 
toda sobre literatura né” [...] ma::s ((1.5”)) podia fazer sabe alguma coisa assim  com o 
professor de literatura’ o que que o senhor vê nesses alunos de como ensinar a literatura no 
primeiro grau” [...] como é que vai ser” o que que o senhor acha como professor de 
literatura” [...] é’ (++) não (+) assim com primeiro grau (++) porque o aluno’ até a oitava 
série ele vai aprender literatura” vai’ como que vai aprender” [...] você não vai dar/ você 
não vai dar poesia pra eles [...] você não vai dar aula de não sei quem nasceu e não sei 
quantos poetas de literatura’ você vai ter/ só que ele vai ter que aprender literatura” como” 
(+) como é que é a literatura pra aquelas crianças” (++) como é que vai ser aquela 
linguística pra aquela criança lá” (+) vai passar de repente o quê” o que que liga” o que 
que é importante” (+) o: o aluno de letras tá/ chegar lá as/” 

 

Nessa direção, também Kleiman (2008) argumenta que não é só a teoria, por mais 

atual que seja, que formará o professor de língua materna, mas, se quisermos formar 

professores que atuem em uma perspectiva de língua como prática social, é necessário que 

eles criem estratégias próprias de trabalho através do conhecimento sobre a comunidade com 

a qual atuam. Destacamos na fala da professora Violeta alguns questionamentos que ela faz ao 

longo de seu enunciado. Demos realce especial à palavra “como” que aparece algumas vezes 

ao longo do dizer. Compreendemos, com isso, que a professora Violeta enuncia a 

preocupação de ensinar os alunos de Letras como passar a teoria para os seus futuros alunos, a 

mesma preocupação que foi anteriormente discutida no dizer de S200220 que aponta para 

necessidade que sentiu de que a universidade lhe ensinasse o como fazer. Analisamos o 

enunciado do egresso e da professora como dizeres da falta. Violeta, enquanto professora do 

curso, que participou da organização curricular de Letras, comenta que as disciplinas, 

dispostas na matriz, deveriam todas estar relacionadas com a sala de aula. E o egresso S2002 

indica também essa mesma necessidade de aprender a teoria, mas saber como levá-la para a 

sala de aula. 

Assim, nem aluno egresso, nem professora desconsideram as disciplinas do curso de 

Letras e a teoria específica de cada uma delas. Ambos, no entanto, compreendem que cada 

professor, de cada disciplina, deveria preocupar-se em planejar suas aulas de modo que a 

ponte entre a teoria e a sala de aula do espaço escolar seja garantida desde o início do curso 

até o seu final. 

Nesse sentido, considerando que analisamos aqui as reformas curriculares do curso 

de Letras e, neste capítulo, a reformulação de 1988, compreendemos que a disposição das 

disciplinas no novo currículo se dá ainda na racionalidade técnica, sendo que a teoria é 

                                                 
20 Ver página 89. 
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ensinada em um primeiro momento e a prática somente ao final do curso. Segundo Arroyo 

(2000, p. 133), “as reformas de currículos [...] se limitam a rearranjos de conteúdos, de cargas 

horárias, a separar licenciatura de bacharelado, tudo menos ir fundo no ordenamento escolar e 

no perfil de Educação Básica e de mestre”. Ao analisar o projeto de reformulação da matriz 

do curso, depreendemos que ela se deu para a adaptação da carga horária do curso ao período 

noturno como resultado de exigências da universidade e algumas disciplinas tiveram seus 

lugares alterados na organização curricular. A escola, como futuro local de atuação dos alunos 

de Letras, continua em segundo plano, com pouco espaço para discussão. 

Podemos perceber a maior preocupação com a técnica quando lançamos o olhar para 

as ementas do curso de 1988 e encontramos disciplinas como “Estrutura e funcionamento do 

Ensino de 1º. e 2º. Graus” que tem como objetivo tornar o aluno um professor eficiente, tal 

qual aparece no documento: 

 

 
Figura 21: ementa da disciplina de Estrutura e Funcionamento do Ensino, conforme projeto de 
reformulação de 1988 

 

Além disso, relembramos que o aluno de Letras, nessa época, ainda era tinha que 

experenciar o microensino. Nesse contexto, depreendemos o foco do curso de Letras em 1988 
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de desenvolver em seus alunos habilidades técnicas a fim de que as aplicassem aplicadas na 

sala de aula da educação básica em uma situação real de atuação.  

Nesse sentido, aproximamos nossa análise de Silva (2004) quando cita o estudo de 

Bobbit (1918) sobre o currículo. Bobbit foi um autor que olhou para o currículo como algo 

mecânico, sendo que nele deveriam constar as disciplinas que permitissem o desenvolvimento 

de habilidades técnicas a serem utilizadas no trabalho. Bobbit, segundo o que cita Silva, 

compreendia a escola como uma empresa. Assim, o currículo escolar deveria abarcar 

disciplinas para o desenvolvimento técnico do profissional. É o que compreendemos do 

currículo de Letras de 1988 que foca nas habilidades técnicas dos futuros profissionais, 

professores. 

Ao ponderarmos alguns aspectos da matriz curricular do curso de Letras de 1988, 

abrimos também um espaço para a discussão da concepção de linguagem que circulava no 

curso naquela época. Porque compreendemos que o professor que se forma nesse curso será 

constituído pelos enunciados que circulam na universidade e poderá, assim, ressignificá-los 

para articulá-los em suas práticas em sala de aula. Cabe lembrarmos, no entanto, que todo o 

professor, constituiu sua identidade de professor, antes mesmo de se formar, quando 

consideramos o tempo que cada sujeito esteve em contato com professores que puderam lhe 

servir de modelo. Assim, embora consideremos aqui a concepção que perpassava o curso na 

época, alguns sujeitos poderão apresentar enunciados dissonantes a esta. 

Na seção de acordos teóricos discutimos brevemente as três concepções de 

linguagem: com foco na gramática normativa, com foco na teoria da comunicação e a 

dialógica. Nesse momento, então, analisamos a concepção adotada pelo curso de Letras da 

FURB em sua matriz curricular de 1988. Quando analisamos as ementas da disciplina de 

Língua Portuguesa I a VIII21 do curso (anexo 3 a 10), percebemos um foco nos estudos da 

gramática e da estrutura da língua em relação à norma culta, quando encontramos expressões 

como: nomenclatura gramatical brasileira, figuras de sintaxe, morfossintaxe, regência, 

concordância, frase, oração, período, tipos de período, classificação das orações e as normas 

cultas da língua. 

Nesse sentido, argumentamos que os sujeitos, que são constituídos por essa nova 

matriz curricular, foram formados pela primeira concepção de linguagem que está centrada 

nos estudos gramaticais da língua com foco na linguagem culta. Nessa concepção, segundo o 

                                                 
21 Elencamos essas disciplinas por considerarmos que elas apontam de maneira mais significativa para a 
concepção de linguagem que circula no curso em cada momento, uma vez que sinalizam para o tratamento dado 
às noções de língua, gramática, erro e linguagem a partir do modo como esses aspectos são abordados durante o 
ensino. 
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estudo de Bakhtin (2004, p. 77), “[...] em cada enunciação encontram-se elementos idênticos 

aos de outras enunciações [...] são justamente esses traços idênticos [...] que garantem a 

unicidade de uma dada língua e sua compreensão por todos os locutores de uma mesma 

comunidade.”. Nesse sentido, o autor continua sua reflexão e situa a primeira concepção (o 

objetivismo abstrato de Saussure) como aquela que independe totalmente do ato de criação 

individual, “a língua opõe-se ao indivíduo enquanto norma indestrutível, peremptória, que o 

indivíduo só pode aceitar como tal” (BAKHTIN, 2004, p. 78). Nesse contexto, depreendemos 

que o professor, em sala de aula, em um trabalho com o foco na gramática, pode criar uma 

situação em que seu aluno seja considerado sujeito passivo quando fala com os outros, pois 

toma para si uma linguagem que já está pronta e não pode ser modificada nos atos de criação 

verbal. Assim, a linguagem que o aluno traz de casa e com a qual ele interage com os outros é 

considerada errada segundo a primeira concepção, pois não se encaixa no sistema de normas 

aceitáveis e considerado único. 

Alguns de nossos sujeitos enunciam seu trabalho em sala de aula conforme a 

primeira concepção de linguagem. 

 

S2001 “Tem a parte gramatical, aqui nós temos que dar conta da parte gramatical [...] 
Então eu procuro dividir, numa semana eu trabalho as questões gramaticais, na outra 
semana eu trabalho a produção de textos [...]” 
 
S1995 “Na época em que eu tava lecionando numa escola’ tinha aquele negócio que tinha 
que passar o aluno. [...] Tem o conteúdo programático que tu tem que seguir.”  
 
S1996 “Então o professor tem que dar um jeito de passar o conteúdo [...]”  
 
S1998 “ [...] a gramática que tinha que seguir o conteúdo programático da escola.” 
 

 

Desses enunciados compreendemos que o foco desses professores, diante do ensino-

aprendizagem da Língua Portuguesa, está na gramática, no ensino das questões gramaticais. 

Por outro lado, precisamos olhar os dados com atenção para depreendermos que não é 

somente uma escolha dos professores. Nesses enunciados ecoa a voz da obrigação: “tem que”, 

“ tinha que”, “ temos que”. Com isso, compreendemos que esses professores articulam seu 

trabalho segundo a primeira concepção de linguagem não apenas porque a escolheram ou 

porque acreditam nessa perspectiva, mas também porque a escola, ou outro órgão 

educacional, exige que o professor dê conta do conteúdo gramatical. Nesse sentido, 
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lembramos também que existem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)22 e que, cada 

estado, e, em alguns casos, cada município possuem a sua proposta de ensino-aprendizagem. 

Também esses documentos possuem uma concepção de linguagem que acaba constituindo os 

órgãos públicos que orientam as escolas e estas, por sua vez, formam seus professores e 

alunos no trabalho diário. 

Nesse contexto, retomamos a discussão anterior sobre ideologia. Embora o professor, 

às vezes, possuir um posicionamento diante das concepções de linguagem, as instituições e 

órgãos oficiais de poder exigem que ele se adéque àquilo que estes pregam como verdade. É a 

ideologia oficial que se sobrepõe à ideologia do cotidiano, do trabalho do professor. Um de 

nossos sujeitos enuncia essa inscrição à ideologia oficial23 da instituição em que trabalha, 

 

S19971 “ faço minhas coisas sozinha’ (+) que como a escola não te exige determinadas 
coisas’ porque por exemplo (+) eu trabalhei em escola particular em que tem que ter um 
certo valor entendesse” então já é o tipo de avaliação que eu não gosto’ mas quando eu 
estou dentro de uma instituição’ não é a instituição que tem que se adequar a mim (+) eu a 
ela (++) mas se eu  trabalho por exemplo numa escola onde eu posso decidir as coisas que 
eu quero’ então eu:: eu:: eu sempre dou assim ó’ uma nota pela escrita e uma nota pelo oral” 

 

Essa resposta é decorrente do questionamento sobre a maneira como avalia o texto de 

seus alunos. O sujeito, então, afirma que é o professor que, quando opta por trabalhar em uma 

instituição em detrimento de todas as outras possíveis, tem que se adequar e se adaptar às 

exigências da escola em que ingressou. O sujeito S19971 enuncia ter a liberdade de poder 

decidir os rumos de seus trabalhos, faço minhas coisas sozinha e isso é decorrente de a escola 

em que trabalha não te exige. Nem sempre, porém, é possível ter essa liberdade, como 

enunciam os sujeitos anteriores que apontam para a obrigação de dar conta dos conteúdos 

gramaticais. O que não significa, no entanto, que as aulas desses professores tenham que se 

centrar apenas na gramática. Os conteúdos gramaticais podem aparecer em sala de aula na 

interação com outros conteúdos de uma maneira em que não haja fixidez nas regras somente. 

Essa liberdade, o professor tem, quando está em sala de aula. A exigência é seguir os 

conteúdos gramaticais, mas não se diz como fazê-lo e esse “como” fica por conta do 

planejamento do próprio professor. 

Compreendemos, assim, que o foco dado à gramática no dizer dos sujeitos, apesar de 

apontar, em um primeiro momento, para a primeira concepção de linguagem, por focar nos 

                                                 
22 Considerarmos citar os PCN aqui não com o olhar voltado somente para a matriz curricular de Letras de 1988, 
mas ao compreendermos que os sujeitos enunciam suas falas do momento em que foram realizadas as entrevistas 
(em 2004 e 2008). 
23 Se necessário, retomar conceito na seção de acordos teóricos. 
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conteúdos gramaticais, depende da organização dada às aulas e de como o conteúdo 

gramatical passa a ser abordado por eles. Se analisarmos o que os sujeitos enunciam mais 

adiante nas entrevistas, aí compreendemos as aulas deles segundo a primeira concepção de 

linguagem, uma vez que o texto aparece na sala de aula apenas como pretexto para outras 

atividades relacionadas à gramática, ou então, são resolvidas listas de exercícios que 

contemplam as regras. 

 

S2001 “aí a questão da gramática né” eu gosto de trabalhar com jornais’ peço que eles 
localizem’ por exemplo/ (+) agora a gente está trabalhando as vozes do verbo’ eu dou 
exercício lógico pra eles praticarem’ mas eu gosto que eles procurem as frases dentro de um 
contexto maior’” 
 
S1995 “é::: exercício’ (+) eu cobrava exercício’ tipo um vestibular’ um concurso’ que não 
adiantava eu querer pedir perguntas dissertativas pra eles’ [...] sim’ era tudo objetivo’ 
justamente’ por exemplo’ eu dava algumas questões pra eles fazer’ ou seja’ já trazia isso de 
casa lógico né” passava pra eles e a gente resolvia em sala de aula’ ” 
 
S1998 “tá’ o texto’ é::: (+) às vezes é::: (+) meu deus’ agora assim’ eu vou  e falar só de 
uma vez’ de um texto que eu fiz’ eu pedi pra eles/ tá a gente leu o texto em sala daí a gente 
fez uma interpretação falada mesmo’ pedi pra discutir o texto’ e depois eu pedi pra eles  
procurarem no texto é::: (+) sublinhar os verbos’ sublinhar os substantivos’ sublinhar os 
adjetivos’ assim eu tentei explorar o texto em cima da gramática né” não só/ [...] é’ isso’ e 
no final eu peguei uma música que eu não lembro mais qual era ma::s (+) era caetano 
veloso’ e eu pedi pra eles é::: (+) eu acho que a música tinha a ver com o texto’ eu pedi pra 
eles procurarem destacar na música também’ daí eu dei a letra da música é::: o que tinha a 
ver com o texto’ daí achar também novamente substantivos’ adjetivos’ verbos’ (+) tudo 
dentro da música ma::s é que é uma coisa tinha a ver com outra’ agora também eu não 
lembro o que que era’” 
 

Esses enunciados apontam para o estudo da língua padrão e os sujeitos, que 

enunciam um trabalho a partir do texto (S2001 e S1998), não o fazem de fato, pois o texto 

serve apenas como fonte de localização de palavras relacionadas aos conteúdos gramaticais 

estudados. O egresso S1998 deixa, em seu enunciado, pistas linguísticas que nos levam a 

compreender suas atividades com o texto à medida que este passar a ser utilizado como 

pretexto (GERALDI, 1997). O sujeito pede para os alunos “procurarem no texto é::: (+) 

sublinhar os verbos’ sublinhar os substantivos’ sublinhar os adjetivos’ assim eu tentei 

explorar o texto em cima da gramática”, nesse tipo de atividade, é possível perceber que a 

presença do texto na sala de aula não é significativa para a aprendizagem do que se pretende 

ensinar, pois o foco está na metalinguagem gramatical, e não no texto como um recurso 

linguístico. Também S2001, nesse sentido, enuncia o pedido que faz aos alunos para “que eles 

localizem’ [...] procurem as frases dentro de um contexto maior’”, mais uma vez, percebemos 
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o foco na localização das palavras dentro do texto, mas não na compreensão do texto como 

um instrumento de interação verbal entre os sujeitos, uma vez que, para nós, segundo a 

compreensão da teoria do Círculo de Bakhtin, o texto é também um enunciado que exige dos 

interlocutores uma atitude responsiva ativa (BAKHTIN, 2003). 

Já o egresso S1995 enuncia que “dava algumas questões pra eles fazer’ [...] passava 

pra eles e a gente resolvia em sala de aula’”, esse professor focava-se nos exercícios 

gramaticais sem relação com o texto, pois diz que eram questões “tipo um vestibular’ um 

concurso’” e que “não adiantava eu querer pedir perguntas dissertativas pra eles’”. É 

possível compreender, do enunciado de S1995, que ele realizava atividades em suas aulas, 

pois não acreditava na capacidade de seus alunos de ir além das questões gramaticais. 

Dos enunciados desses três professores, compreendemos o foco na gramática e na 

metalinguagem do estudo da língua. A prática desses sujeitos centra-se na primeira concepção 

de linguagem, em que a língua é vista como um sistema estável e imutável. Quando os 

egressos enunciam, contudo, que pedem a seus alunos que localizem as palavras dentro de um 

“contexto maior’”, dentro do texto, eles têm a ilusão de que estão trabalhando a gramática a 

partir desse texto. É necessário situarmos, no entanto, a época em que os alunos estavam se 

formando no curso de Letras para compreendermos o motivo desses enunciados. Conforme o 

que foi exposto no capítulo de acordos teóricos, a concepção dialógica de linguagem começou 

a surgir no início dos anos 1990 e os três sujeitos aqui apresentados se formaram em 1995, 

2001 e 1998 em meio ao despontar da terceira concepção de linguagem. Nesse contexto, 

lembramos que a compreender a linguagem como dialógica implica um repensar a prática de 

sala de aula diante do ensino-aprendizagem da língua materna. Segundo Dolz e Schneuwly 

(2004), que estruturam um estudo a partir da leitura de Bakhtin, o gênero discursivo, na 

concepção dialógica de linguagem, é um megainstrumento de ensino. Foi então, a partir de 

1990 que começou a circular o enunciado sobre um trabalho da gramática a partir do texto. 

O que fazem nossos sujeitos citados, no entanto, não é um estudo da gramática 

utilizando o texto como um instrumento de ensino-aprendizagem, conforme argumenta 

Neves: 

Na verdade, ao indicar os exercícios que mais freqüentemente propõem a seus 
alunos, os professores revelaram uma preferência maciça por dois tipos, ambos 
representativos de uma simples atividade de catalogação de entidades: classificação 
de palavras e discriminação das funções sintáticas. Para fugir à acusação de trabalhar 
artificialmente a gramática – já que trabalham com palavras soltas -, os professores, 
na sua maioria, afirmaram que, no ensino gramatical, partem de textos, ou, no 
mínimo, de frases. Isso, porém, nada mais representa do que retirar palavras de 
frases ou de textos e trabalhar com elas como entidades de estatuto autônomo. 
(2002, p. 238).  
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A partir das palavras da autora, compreendemos que os sujeitos aproximados para a 

análise tentam apenas justificar seu trabalho com a linguagem como se estivessem em 

consonância com os discursos que começaram a circular na época, de analisar as palavras e 

suas funções dentro do texto. O que esses professores fazem é usar o texto como pano de 

fundo, mas as palavras continuam sendo analisadas isoladamente e não no contexto textual.  

Consoante às palavras de Neves (2002), o texto passa a ser apenas o ‘estoque’ de palavras 

para o estudo gramatical e essas palavras, quando retiradas do texto, deixam de ser parte 

integrante e constitutiva deste e tornam-se elementos gramaticais isolados. 

Outro aspecto que aponta a prática do professor relacionada com a primeira 

concepção é o fato de o estudo da Língua Portuguesa acontecer de maneira seccionada como 

se pode observar nos dizeres que seguem: 

 

S2001 “Então (+) eu procuro dividir, numa semana eu trabalho as questões gramaticais, na 
outra semana eu trabalho a produção de textos [...]”  

 

S19941 “eu:: (+) na verdade:: (+) as questões gramaticais eu aponto’ (+) eu não as trabalho 
(+) quem faz isso é minha colega que trabalha a parte de gramática” 
 
S19972 “eu trabalho gramática’ (+) então a produção de texto infelizmente é outro 
departamento que é redação’” 

 

A partir desses dizeres, é possível observarmos o ensino da língua materna de 

maneira dividida, segmentada. A Língua Portuguesa e as habilidades a serem desenvolvidas 

com a língua não são compreendidas como complementares e contínuas. Existe uma ruptura 

em três segmentos: redação, gramática e literatura. Em alguns casos inclusive os professores 

são outros como é o caso de S19941 e S19972 que enunciam o fato de a outra parte da 

disciplina ser ministrada por colegas o que segmenta ainda mais as partes da disciplina, pois, 

além de terem nomenclaturas diferentes, ainda possuem outros professores, lembrando que 

cada professor é formado de uma maneira diversificada e possui outras concepções de ensino-

aprendizagem. Segundo o enunciado de S2001 depreendemos que a divisão no modo de 

trabalhar a língua, partiu dele mesmo quando diz ‘eu procuro dividir’, o pronome pessoal do 

caso reto em primeira pessoa do singular ajuda a compreender o fato de que a divisão de 

trabalho partiu dele e não da escola ou de uma medida governamental do local em que atua. 

Já a fala de S19972, não pode ser analisada do mesmo modo, pois, pelo que enuncia é 

possível notarmos que não se trata de algo feito por escolha do próprio sujeito. Ele utiliza em 
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seu dizer a palavra ‘infelizmente’ que indica uma negação, algo com o qual não está de 

acordo. Trata-se de uma atitude que o sujeito não percebe como sendo positiva. Segundo 

Bronckart (1999, p. 330) a expressão ‘infelizmente’ é um modalizador, sendo que “as 

modalizações têm como finalidade geral traduzir, a partir de qualquer voz enunciativa, os 

diversos comentários ou avaliações formulados a respeito de alguns elementos do conteúdo 

temático”. A partir dessa compreensão, é possível argumentar que o ‘infelizmente’, enunciado 

pelo sujeito, avalia a sua situação como professor inserido em uma instituição de ideologia 

oficial24, pois, conforme o autor, trata-se de uma modalização apreciativa, que julga aquilo a 

que se refere. 

 Retomamos, nesse contexto, a questão da ideologia. O professor, em sua sala de 

aula, pode utilizar diversos artifícios para burlar a ideologia oficial da escola ou do governo 

que organiza a educação no sistema em que a escola está inserido, mas existem momentos em 

que isso não é possível. A escola em que esse sujeito atua, conforme o que depreendemos de 

seu enunciado, já apresenta a Língua Portuguesa de maneira seccionada e, além disso, para 

cada uma das “disciplinas” (Redação, Gramática e Literatura) existe um professor diferente. 

Assim, aquele professor que trabalha gramática fixa-se no conteúdo gramatical, o outro 

somente trabalha a parte de redação e um terceiro, a parte de literatura. 

A esse aspecto, Neves (2002) argumenta que o ensino segmentando faz com que a 

compreensão de língua seja também segmentada, pois 

 

Despreza-se quase totalmente a atividade de reflexão e operação sobre a linguagem, 
do que resulta uma organização dos trabalhos em compartimentos totalmente 
apartados: de um lado, redação e leitura com interpretação 
(estruturação/representação/comunicação de experiências, mais interpretação de 
experiências comunicadas), e, de outro, gramática (conhecimento do quadro de 
entidades da língua, e, também, algum conhecimento do que se considera bom uso 
da língua). (2002, p. 238) 

 

Os próprios alunos da escola básica acabam por se acostumar a esse ensino 

seccionado e não são capazes de perceber a unidade que existem entre esses três itens de 

estudo da língua, quando S19972 enuncia,  

 
S19972 “[...] eu passo alguma coisa em termos de produção de texto também’ mas existe uma 
certa resistência até por parte dos alunos porque eles dizem’ professora’ escrever texto é na 
aula de redação’ alou’” 

  

                                                 
24 Conceito anteriormente explorado na seção de acordos teóricos. 
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Notamos como o sujeito até busca meios de encaminhar suas aulas de modo que não 

se torne um estudo seccionado buscando praticar a sua ideologia do cotidiano em que 

compreende o ensino da língua como interligado. Os alunos, porém, acabam por lembrar o 

próprio professor de que cada assunto possui um lugar diferente e único, não podendo 

atravessar as barreiras que os limitam.  

Os dizeres dos professores, de modo geral, refletem o ato constitutivo da matriz 

curricular de 1988 em suas formações profissionais ou ainda o reflexo da imagem de 

professor e de aula que carregam desde suas épocas de alunos. O foco está nas questões 

gramaticais. A formação dos alunos do curso de Letras dessa matriz curricular se dá pela 

primeira concepção de linguagem. Os esforços de buscar uma maneira diferenciada de 

trabalhar vêm da formação do professor aquém da formação inicial no espaço universitário. 

Nesse sentido, compreendemos o poder que a universidade e o curso de formação 

têm enquanto formadores de profissionais e na constituição das identidades dos sujeitos 

formados. Em um primeiro momento, o que a universidade apresenta pode ser analisado como 

verdade absoluta. A mudança, no entanto, vem de cada sujeito, que, sendo um indivíduo 

social é constituído pelos enunciados que circulam nesse espaço. Assim, quando as 

concepções de linguagem mudam e passam a circular socialmente, esses enunciados chegam 

aos sujeitos, professores, e eles posicionam-se de modo a responder ativamente ao buscar 

meios de se inserir nas novas concepções ou manter-se fiel aquilo que acredita sem buscar 

modificar seu trabalho. Outros sujeitos, contudo, apontam para a concepção que adotam e 

concluem que é uma opção de trabalho que partiu deles. Em todos os casos, compreendemos a 

instituição formadora como dominante e articuladora de uma ideologia oficial, em que se 

acredita que tudo o que circula nesta é verdade no campo que se estuda. Além disso, as 

próprias instituições, em que os professores atuam, possuem também uma ideologia oficial 

que deve ser seguida por eles. Assim, às vezes, mesmo não possuindo a mesma concepção, os 

sujeitos, quando desejam atuar em uma determinada escola, necessitam adequar-se à ideologia 

que circulam naquele espaço educacional (não somente a escola, mas também o departamento 

oficial que a controla). 

Quando compreendemos a universidade como um espaço de ideologia e poder 

constituindo os sujeitos e suas identidades, retomamos o que discutimos nos acordos teóricos 

sobre a ideologia. Compreendemo-la como uma tomada de posição que está relacionada aos 

aspectos sociais. Nesse viés, a ideologia se modifica segundo os movimentos sociais em que 

as pessoas e instituições de poder estão inseridos. Com isso, quando existe uma modificação 

que vem de uma instituição de poder, todas as outras, que estão abaixo desta, também se 
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modificarão para cumprir as exigências. Nesse sentido, também os cursos de uma instituição 

formadora modificam-se segundo os movimentos internos e externos à universidade.  

Assim, os usos que se fazem da linguagem e a compreensão que se tem dela em 

relação ao meio social e ainda a consequente compreensão de aluno e objeto de ensino é uma 

ideologia que se modifica de acordo com as mais sensíveis modificações da sociedade. 

Quando fizemos uma breve apresentação do contexto de surgimento de cada concepção de 

linguagem, compreendemos como a modificação social estava relacionada com o tratamento 

que se dava à língua e a tudo que vinha relacionado com ela. A concepção de linguagem é 

também uma ideologia que circula em meio social. Ao modificar a concepção, modificam-se 

os estudos e enunciados que circulam em meio social principalmente no âmbito da educação. 

Assim, desde as instituições que regulamentam o ensino superior e de educação básica até os 

cursos de formação de professores e as escolas são constituídos pela ideologia que perpassa a 

compreensão de língua. Retomamos, nesse contexto, a citação de Hall (2007)25 que 

compreende a ideologia como eficaz, pois ela atua nos níveis rudimentares de identidade 

como também nos níveis de formação de práticas discursivas. 

Por conta disso, ao finalizarmos a análise da primeira modificação pela qual o curso 

de Letras da FURB passou (1988), queremos compreender os movimentos que permitiram 

uma nova modificação curricular no ano de 1999. Esse novo currículo surge após algumas 

mudanças tanto internas quanto externas à universidade. Da mesma forma que fizemos, neste 

primeiro momento, continuaremos acompanhando as ementas e analisando a disposição das 

disciplinas, os dizeres dos sujeitos e os documentos legais que fazem parte desta dissertação. 

Um novo momento, outros alunos, novas realidades. O que suscita a mudança? Quais foram 

efetivamente as modificações, na prática, para os alunos de Letras? O que a nova matriz 

curricular traz de novidade? São alguns dos aspectos a serem discutidos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Se necessário, retomar na página 62. 
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3 “HOJE, NOVA REFORMULAÇÃO URGE”: A MATRIZ CURRICUL AR SE 
ADAPTA ÀS EXIGÊNCIAS DA LDB 9394/96 

“como é que eu vou te dizer isso” 
((4”)) não sei::: ((4”)) talvez fosse 

a nossa grade’ [...] que agora 
mudou né” (S2003) 

 
 

 

Iniciamos com o dizer de um de nossos sujeitos que surge quando questionado sobre 

o suporte que a universidade lhe ofereceu para a atuação em sala de aula; aí vem como 

primeira resposta essa fala. Compreendemos, pelas pausas e pelos prolongamentos da fala do 

sujeito, a sua reflexão em torno do que vivenciou durante o seu processo de formação inicial e 

entendendo que, talvez, o problema estava centrado na própria matriz do curso. Além disso, 

ao final de sua fala, o sujeito enuncia conhecer que, no momento em que fala (quando 

concedeu a entrevista em 2008), a matriz já havia modificado. 

Neste capítulo, analisamos a matriz curricular do curso de Letras do ano de 1999 

(que perdurou até 2004) em que houve outra reformulação no currículo. Além disso, 

dialogamos com os enunciados dos sujeitos e das leis que regem a educação nesse momento e 

todos os documentos elaborados para tornar pública e efetiva a reformulação da matriz do 

curso, como o projeto que o CCE envia ao Conselho Estadual de Pesquisa e Extensão (de 

agora em diante, CEPE) para análise e aprovação. 

Para iniciar, necessitamos analisar as situações de enunciação da nova matriz 

curricular e o contexto em que esta foi planejada e organizada. No capítulo anterior, 

apresentamos nossa análise da matriz de 1988 em que houve modificações no curso. Depois 

disso, em 1997, o Colegiado do curso de Letras elabora novo projeto decorrente de pequenas 

alterações na matriz do curso. Estas, contudo, ficavam no âmbito do que já foi discutido sobre 

a argumentação de Almeida Filho (2000) que aparece anteriormente26. A novidade, na 

reformulação de 1997, é a criação de Letras, Bacharel em Tradução. As outras modificações 

contemplam alteração de nomes de disciplinas, redução de carga horária e reestruturação do 

espaço que a disciplina ocupa na matriz passando a acontecer antes ou mais tarde. 

Quando o CCE encaminhou o projeto de reformulação de 1997, todavia, já tinham 

conhecimento de que em breve deveriam modificar a matriz curricular do curso de Letras 

novamente. Isso porque, em 1996 é publicada a LDB 9.394/96. É a publicação dessa lei, 

                                                 
26 Ver página 68. 
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então, que impulsiona a reformulação e encaminhamento do projeto no ano de 1999, 

conforme consta ainda no projeto de 1997: 

 

 

 

Figura 22: trecho do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1997 
  

Quando analisamos o título da lei: ‘Lei de Diretrizes e Bases’, compreendemos que, 

apesar de ser uma Lei, não possui enunciado em seu texto, um aspecto de punição para 

aqueles que não a cumprirem. Trata-se de uma lei de diretrizes, que dá uma direção sobre o 

planejamento das ações da educação básica, é uma base para melhor organização e 

desenvolvimento do trabalho escolar e dos locais em que se formam os professores da 

educação básica, no nosso caso, a universidade, especificamente, o curso de Letras.  Assim, a 

LDB serve para direcionar diversos aspectos que concernem à educação, mas não presume, 

em seu texto, punição com a falta de seu cumprimento. A própria LDB 9.394/96 se enuncia 

como a que “estabelece as diretrizes e bases para a educação nacional”. 

Precisamos, porém, compreender a Lei diante das instituições nacionais às quais esta 

foi encaminhada. Ao considerarmos que a LDB 9.394/96 foi elaborada pelos órgãos nacionais 

por via de decreto do Congresso Nacional e sanção do então presidente, Fernando Henrique 

Cardoso, depreendemos a ideologia que perpassa esse momento. Nacionalmente é publicado o 

documento da Lei que, embora não estabeleça regras fechadas, vem assinado por pessoas a 

quem, naquela época, foi delegado o poder, são posições importantes no âmbito nacional, o 

presidente e o ministro da educação. Nesse aspecto, compreendemos essas duas pessoas como 

detentoras de poder dentro da sociedade.  

Com isso, ao colocar em no título a palavra “lei” antes de “diretrizes”, 

compreendemos o modo como a ideologia oficial das pessoas que a assinaram assume 

posição. Caso o título fosse apenas “Diretrizes e Bases”, talvez não se presumisse a 

necessidade de adaptação a ela. Com o acréscimo da palavra “lei”, automaticamente cria-se o 

sentido de respeitar obrigatoriamente, pois no contexto social em que a LDB 9.394/96 surgiu, 

palavra lei, ao se tornar um signo, confere o sentido de cumprimento e, caso não seja 

cumprido, pode sim punir, afinal, trata-se de uma lei. Assim, existe uma compreensão por 

parte dos órgãos e instituições educacionais, que estão submetidos ao Congresso Nacional, 

que a Lei deve ser seguida e que a organização e planejamento dos espaços educacionais 
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precisam ser adaptados ao que consta na Lei. O Congresso Nacional e as pessoas que assinam 

a lei assumem a ideologia oficial nesse contexto. Dessa maneira, as prefeituras municipais 

com os respectivos secretários de educação, as próprias escolas e universidades sentem a 

necessidade de se adequarem à Lei para continuarem desenvolvendo seus trabalhos de 

maneira mais regular. 

Arriscamos dizer que o poder desta Lei é de tal força que admite às pessoas 

envolvidas com a educação a compreensão de que a LDB 9.394/96 serve para ser seguida 

fielmente quando se considera as pessoas e órgãos nacionais que a elaboraram, decretaram e 

sancionaram. Com isso, apesar de ainda existir certa mobilidade para as instituições 

educacionais brasileiras, no contexto da ideologia do cotidiano, a maior parte considera a 

necessidade de reorganização para adaptação à lei, daí decorre o trecho trazido anteriormente, 

do projeto do curso de Letras da FURB de 1997 em que seus elaboradores enunciam a 

preocupação de, mais uma vez, modificar a matriz curricular do curso a fim de adequá-la à 

LDB 9.394/96. 

Assim, o projeto do curso de Letras que analisamos neste capítulo é encaminhado ao 

CEPE e entregue em dezembro de 1999 sob o seguinte título: 

 

 
Figura 23: título do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1999 

 

 

Já a partir do próprio título da lei, compreendemos a maneira como o curso de Letras 

e quiçá a própria universidade se submeteu à força da lei, à ideologia que perpassa a 

publicação da LDB 9.394/96 de modo que se crie uma nova matriz curricular do curso de 

Letras com a intenção de se adaptar a esta lei, ficar em conformidade com ela. 

Ao lançarmos o olhar para o documento de reformulação curricular de Letras (1999), 

e para a justificativa dessa nele enunciada, mais uma vez, depreendemos a maneira como o 

curso de Letras e a FURB se submeteram à ideologia oficial do Congresso Nacional e das 

instituições e pessoas envolvidas nesse espaço, além dos meios utilizados para o cumprimento 

da LDB 9.394/96. No documento de reformulação de Letras (1999) encontramos, 
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Figura 24: trecho do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1999 
 

Cabe lembrar que, o ‘hoje’ que aparece nesse excerto faz referência ao período em 

que o projeto foi elaborado e entregue ao CEPE, no ano de 1999. Nesse trecho é enunciada a 

necessidade de cumprimento da Lei e adequação do currículo ao que esta apresenta em seu 

conteúdo. Nele, nos chama a atenção a urgência com que esse projeto de reformulação é 

elaborado Isso é revelado pelo uso do verbo ‘urge’ que aparece relacionado com a expressão 

‘nova reformulação’. Assim, depreendemos a rapidez com que os envolvidos com o curso de 

Letras pensaram e reelaboraram a matriz curricular a fim de adaptá-la à LDB 9.394/96. Por 

outro lado, compreendemos que essa urgência de adaptação não impediu um estudo e 

interlocução acerca de como deveria ficar a nova matriz, quando consideramos que a Lei foi 

publicada em 1996 e o projeto de reformulação foi entregue ao CEPE em dezembro de 1999. 

Ao continuarmos a leitura do documento de reformulação de Letras (1999) 

identificamos a enunciação de outra instituição de poder, 

  

 

 

Figura 25: trecho do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1999 
 

Desse trecho, compreendemos a ideologia sustentada pela LDB 9.394/96 e pelos 

outros órgãos a que esta Lei atingiu antes de chegar às instituições educacionais. Antes de 

efetivamente chegar à universidade e ao curso de Letras, a LDB, no estado de Santa Catarina, 

em que está a FURB, passou pelos olhares e análises do Conselho Estadual de Educação de 

Santa Catarina (doravante CEE/SC). Só depois que o CEE/SC fez a sua leitura da LDB 

9.394/96 é que as exigências dispostas nessa Lei atingiram a FURB e o curso de Letras para 

que se mobilizassem no sentido de se adaptarem a elas. Assim, a LDB 9.394/96, enquanto 

publicação nacional assinada sob o poder do presidente e ministro da educação, exerce uma 

ideologia oficial sobre todos os outros órgãos educacionais inferiores às determinações 

nacionais. Quando voltamos olhares para a FURB, ela necessita adequar-se às exigências, em 

primeiro momento, do CEE/SC e, em um segundo momento às exigências nacionais, pois 



111 
 

compreendemos que o CEE/SC está também organizado de modo a cumprir o que se exige 

em âmbito nacional. A situação da FURB em relação aos documentos nacionais e ao CEE/SC 

justifica-se pela sua natureza, pois se apresenta como uma instituição pública, mas com 

caráter privado27. 

Essa situação, então, suscita a atitude responsiva (BAKHTIN, 2004) do curso de 

Letras mediante a publicação da LDB 9.394/96 e as diretrizes do CEE/SC. A resposta é o 

projeto de reformulação da matriz curricular que deveria estar de acordo com as diretrizes da 

universidade. Esta, por sua vez, deve atender às exigências do CEE/SC e este último está 

abaixo da ideologia oficial do ministério nacional. 

Nesse contexto, quando está escrito no projeto que ‘nova reformulação urge’28 por 

conta da publicação da LDB 9.394/96, por outro lado, aparece citado, no trecho apresentado 

anteriormente, o CEE/SC. Daquele trecho, depreendemos o modo como a universidade 

necessita conhecer e respeitar, além das leis e diretrizes do ministério nacional, também o que 

é elaborado pelo CEE/SC. O curso de Letras, então, deve compreender e adequar-se àquilo 

que a universidade depreendeu das leis e diretrizes dos dois órgãos oficiais aos quais foi 

conferido o poder de legalizar e fiscalizar as instituições de educação básica e de formação de 

professores. Entre as atribuições do CEE/SC encontramos: 

 

- propor ao Conselho Nacional de Educação a aprovação de habilitações 
profissionais que não tenham mínimos de currículos previamente estabelecidos por 
aquele órgão, para efeito de validade dos respectivos estudos; 
- aprovar os regimentos dos estabelecimentos isolados de ensino superior, onde 
serão disciplinados a organização e o funcionamento dos seus órgãos; 
- fixar as normas julgadas de ensino superior das redes estadual e municipais 
convenientes à criação e ao funcionamento dos estabelecimentos estaduais e 
municipais de ensino superior. (CEE/SC, 1997) 

 

 

Nessas atribuições, encontramos os enunciados que nos auxiliam a justificar a FURB 

– (e assim também o curso de Letras) – como uma instituição que necessita se submeter à 

ideologia oficial do CEE/SC, pois este órgão tem como função regulamentar as instituições 

particulares de ensino superior do estado de Santa Catarina.   

Faz-se a compreensão do modo como a ideologia oficial perpassa a universidade até 

atingir o curso de Letras através do uso do verbo ‘obedecer’ empregado no projeto de 

reformulação. Quando o documento enuncia esse verbo, seus elaboradores e colaboradores 

sinalizam que a adaptação da matriz curricular está submetida às diretrizes tanto nacionais 

                                                 
27 Se necessário, retomar a subseção sobre o cenário da pesquisa, p. 47. 
28 Retomar página 110, se necessário. 
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quanto estaduais. Mais uma vez, porém, lembramos que se tratam de diretrizes e que essas, 

embora confiram uma ideologia oficial, podem ser adaptadas e ressignificadas a partir da 

ideologia do cotidiano dentro de cada instituição. 

Por conta disso, compreendemos a atitude do CEE/SC quando ressignifica e amplia a 

diretriz da LDB 9.394/96 conforme enunciado no projeto de adaptação do curso de Letras, 

 

 
Figura 26: trecho do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1999 
 

Segundo o que é enunciado nesse trecho, a LDB 9.394/96 enquanto lei de âmbito 

nacional não abarca a formação docente dentro das instituições de educação superior. O 

CEE/SC, contudo, amplia essa diretriz e adiciona as ‘trezentas horas de Prática de Ensino’ 

também para a educação superior. Com isso, o curso de Letras, enquanto curso de formação 

docente do ensino superior, deveria inserir, em sua matriz curricular, espaço para as ‘trezentas 

horas’, apesar de LDB 9.394/96 não exigir. É um ‘obedecer’ ao ministério nacional e ao 

conselho estadual.  

Para uma melhor compreensão dessa situação a que o curso de Letras está 

submetido, é necessário olhar para os trechos tanto da LDB 9.394/96 quanto da Resolução 

055/97 do CEE/SC sobre as trezentas horas de prática de ensino. No documento nacional 

firma-se o seguinte, 

 

Art. 65º. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de 
ensino de, no mínimo, trezentas horas. (BRASIL, 1996, p. 23) 

 

Do artigo disposto na LDB 9.394/96, é possível depreender que a FURB e, 

consequentemente seus cursos de licenciatura, não são atingidos por ele, uma vez que a 

educação superior é excluída do cumprimento deste artigo através da palavra ‘exceto’. Essa 

exclusão, no entanto, é modificada pelo CEE/SC que, em sua Resolução 055/97, artigo doze, 

inciso sétimo, enuncia: 

VII. Inclusão, também, nos currículos dos cursos de formação docente, da disciplina 
Prática de Ensino voltada para a Educação Básica, a partir do início do ano letivo de 
1998, com um mínimo de (300) trezentas horas. (CEE/SC, 1997) 
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Da leitura desse inciso, depreendemos que ‘também’ as instituições de ensino 

superior, que tenham cursos de formação de professores para a educação básica, (como a 

FURB) devem incluir, em seus currículos, o mínimo de trezentas horas para disciplina de 

Prática de Ensino. 

Nesse contexto, é possível compreender a tentativa, por parte dos órgãos oficiais, de 

superar a antiga configuração dos cursos de formação de professores que se caracterizavam 

pela racionalidade técnica em que a teoria vinha antes da prática e sobrava pouco tempo para 

o contato entre o aluno de Letras e a escola básica. Ao retomarmos a matriz curricular de 

198829 (analisada no capítulo anterior), percebemos que restava apenas um semestre, o último, 

para a disciplina de Prática de Ensino perfazendo um total de apenas sessenta horas. Com a 

LDB 9.394/96 e a resolução do CEE/SC, a Prática de Ensino dos cursos de formação de 

professores passa a ter duzentas e quarenta horas a mais que na matriz anterior. 

Cabe citar, no entanto, que a alteração fica no âmbito do aumento da carga horária da 

Prática de Ensino. Nem a LDB 9.394/96, nem a Resolução 055/97 do CEE/SC legislam sobre 

a organização da Prática de Ensino dentro dos cursos de licenciatura. Nesse contexto, os 

cursos necessitam reorganizar suas matrizes curriculares a fim de realizar essa ampliação das 

horas da prática. O planejamento e organização das ações a serem realizadas durante o 

processo de Prática de Ensino, contudo, ficam a cargo de cada instituição, conforme aparece 

no artigo no. 82 da LDB 9.394/96: 

 

Art. 82º. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas para realização dos estágios 
dos alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior em sua 
jurisdição. (BRASIL, 1996, p. 29)   

 

A partir da leitura deste artigo, compreendemos que cada instituição de ensino possui 

liberdade de ação diante do planejamento das atividades a serem realizadas na Prática de 

Ensino. Em um primeiro momento, com o aumento da carga horária da prática para trezentas 

horas, compreenderíamos que essa nova configuração significaria um maior tempo para o 

aluno de Letras estar em contato com a escola de educação básica. Com a leitura do artigo 

oitenta e dois, da LDB 9.394/96, no entanto, entendemos que a racionalidade técnica, com três 

anos de formação básica voltada para a teoria e apenas um ano para a prática, não está 

superada, essa compreensão resulta do nosso olhar para a matriz curricular de 1999 em que 

examinamos a disciplina de Prática de Ensino que agora passa a aparecer nos dois últimos 

semestres do curso de Letras da FURB. 

                                                 
29 Ver página 72. 
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Para dar continuidade à discussão, a seguir, são apresentadas as matrizes curriculares 

de 1999 a fim de que se possa compreender o espaço da Prática de Ensino diante da exigência 

das trezentas horas. Utilizamos o termo “matrizes”, no plural, pois traremos as matrizes das 

três habilitações que estavam em vigor no ano em que aconteceram as modificações, isso 

porque, se retornarmos à tabela de identificação dos sujeitos egressos, perceberemos que 

temos egressos constituídos por cada uma das três habilitações (anexo 1). 
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Figura 27: matriz curricular do curso de Letras de 1999, Habilitação Língua Portuguesa/Língua 
Portuguesa 
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Figura 28: matriz curricular do curso de Letras de 1999, Habilitação Língua Portuguesa/Língua Inglesa 
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Figura 29: matriz curricular do curso de Letras de 1999, Habilitação Língua Portuguesa/Língua 
Espanhola 

 

Com a análise das matrizes curriculares, tem-se a compreensão de que a 

racionalidade técnica ainda não foi superada, embora a carga horária da Prática de Ensino 
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tenha sido consideravelmente aumentada, passou de sessenta horas, para trezentas. A partir da 

análise da matriz curricular de 1988, compreendemos que o curso de Letras da FURB 

oferecia, na época, três anos e meio de formação teórica e um semestre de formação prática. 

Ao analisarmos, então, as matrizes de 1999, é possível depreender que, nesse momento, o 

curso está de acordo com a fórmula da racionalidade técnica de 3 + 1, pois, com a ampliação 

para trezentas horas de Prática de Ensino, essa disciplina passa a acontecer nos dois últimos 

semestres, sétimo e oitavo, perfazendo, assim, os três anos de teoria e um para a prática. 

Ao compararmos o espaço da Prática de Ensino nas matrizes das três habilitações, 

depreendemos que, somente os alunos que cursam a Habilitação Língua Portuguesa/Língua 

Portuguesa tinham, de fato as trezentas horas de Prática de Ensino. Já os que cursam outra 

Habilitação de Língua Portuguesa e mais uma Língua Estrangeira, tinham as trezentas horas 

contempladas na matriz curricular, mas elas eram divididas entre cada uma das disciplinas, 

perfazendo cento e cinquenta horas para a Prática de Ensino de Língua Portuguesa e cento e 

cinquenta para a Língua Estrangeira. Assim, o aluno que cursava Letras de dupla habilitação 

necessitava dividir o tempo de trezentas horas em dois para que a duração do curso 

permanecesse em oito semestres. 

É necessário, além de analisar as matrizes curriculares, lançarmos o olhar para as 

outras mudanças que aconteceram na matriz curricular de 1999 a fim de compreendermos o 

contexto dessas modificações, assim, seguem as mudanças enunciadas pelo documento de 

reformulação curricular (1999, p. 15). 
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Figura 30: trecho do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1999 que relata as 
modificações na Habilitação Língua Portuguesa/Língua Portuguesa 
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Figura 31: trecho do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1999 que relata as 
modificações na Habilitação Língua Portuguesa/Língua Inglesa 
 

 
Figura 32: trecho do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1999 que relata as 
modificações na Habilitação Língua Portuguesa/Língua Espanhola 
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A partir dessas figuras, mais uma vez, aproximamos esse contexto da pesquisa de 

Almeida Filho (2000) que discute as reformas curriculares nos cursos de Letras e compreende 

que, em sua maioria, as modificações curriculares ficam no âmbito das mudanças dos nomes 

das disciplinas, da carga horária e/ou da disposição na organização semestral. O autor 

argumenta que os cursos de Letras vivem um momento de crise frente aos resultados de 

avaliações desses cursos. Ao considerarmos que a pesquisa do autor é apresentada no ano de 

2000, compreendemos o contexto de sua discussão quando olhamos para o curso de Letras 

que analisamos nesta dissertação. Almeida Filho (2000) apresenta três fatores para a crise: 

redução de motivação dos futuros professores, super oferta de vaga e qualidade incerta ou 

variável.  Nesse contexto, ele afirma que “além desses três fatores ocorre ainda o da 

estagnação dos currículos que não conseguem acompanhar novas demandas da vida 

contemporânea aos profissionais da área da linguagem.” (2000, p. 01).  

A citação do autor é mais bem compreendida ao aproximarmos o contexto do curso 

de Letras da FURB. A matriz curricular do curso de Letras de 1988 surgiu com a intenção de 

adaptar o currículo às exigências externas de formar profissionais mais competentes diante 

das modificações sociais e de adaptar à carga horária segundo as exigências da universidade. 

Nesse cenário, percebemos a ponte entre a pesquisa de Almeida Filho (2000) e o contexto do 

curso de Letras da FURB. Os professores do curso, em 1988, sentiam a necessidade de 

modificar a matriz curricular na tentativa de acompanhar as exigências profissionais da 

sociedade. Ainda assim, diante dos dizeres dos egressos, analisados e discutidos no capítulo, 

anterior e da análise de Almeida Filho (2000), as adaptações ficaram no âmbito de pequenas 

modificações nos nomes das disciplinas e na carga horária. 

Ao analisarmos, então, a matriz de 1999, é possível compreender que as 

modificações continuaram acontecendo nesse sentido, as disciplinas tiveram seus nomes 

alterados ou então foram modificadas as suas cargas horárias, mas o cenário descrito por 

Almeida Filho (2000) permanece. Nesse contexto, chama a atenção a descrição do documento 

de que a disciplina de Prática de Ensino será oferecida em período oposto ao funcionamento 

do curso, ou então em um nono semestre. Nessa perspectiva, além de analisarmos que a 

racionalidade técnica ainda não foi superada com essa nova matriz, os organizadores do curso, 

pretendem aumentar ainda mais a distância entre a teoria e a prática, deixando esta última 

para um momento isolado de todo o contexto do curso, a fórmula passa de 3 +1 para 4 + 1, 

quatro anos de formação teórica e um ano para a prática (oitavo e nono semestres). 

A disciplina de Didática Especial de Português sofre também um aumento de carga 

horária, segundo a figura anterior passa de duas para quatro horas. Ao retomarmos a discussão 
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acerca da disciplina, iniciada com a fala da professora Violeta30, compreendemos que esta 

disciplina já estava voltada para a sala de aula da escola básica, mas os alunos ainda não iam a 

campo segundo a ementa oficial do curso. Com a reestruturação da matriz curricular em 1999, 

segundo o projeto, a disciplina mantém a ementa anterior. 

 

 
Figura 33: trecho do projeto de reformulação da matriz do curso de Letras de 1999 - Habilitação Língua 
Portuguesa/Língua Inglesa 

 

 
Figura 34: trecho do projeto de reformulação da matriz do curso de Letras de 1999 - Habilitação Língua 
Portuguesa/Língua Espanhola 
 
 

 
Figura 35: trecho do projeto de reformulação da matriz do curso de Letras de 1999 - Habilitação Língua 
Portuguesa/Língua Portuguesa 

 

Já a Prática de Ensino, sob força da lei, sofreu uma alteração maior em sua carga 

horária, pois, como descrito, passou de sessenta horas, para trezentas. As trezentas horas 

completas, todavia, conforme já enunciamos, se dão apenas na Habilitação Língua 

Portuguesa/Língua Portuguesa. Nas duplas Habilitações o tempo de trezentas horas é 

igualmente dividido entre a Língua Portuguesa e a Estrangeira. Na LDB 9.394/96 e na 

Resolução do CEE/SC, no entanto, não aparecem descrições de como proceder diante da 

disciplina. Assim, ela não é modificada em sua organização e planejamento, apenas em sua 

carga horária. O documento de reformulação do curso de Letras (1999) enuncia que a ementa 

da disciplina ainda depende de projeto que está em elaboração, 

 

 
Figura 36: trecho do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1999 - Habilitação Língua 
Portuguesa/Língua Inglesa 
 
                                                 
30 Se necessário, retornar à página 83 e seguintes. 
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Figura 37: trecho do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1999 - Habilitação Língua 
Portuguesa/Língua Espanhola 
 
 

 
Figura 38: trecho do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1999 - Habilitação Língua 
Portuguesa/Língua Portuguesa 
 

Os enunciados de nossos sujeitos, contudo, circulam e apontam para a disciplina sem 

modificações quanto ao tempo em que são inseridos na escola de educação básica. Um 

egresso, quando questionado sobre como consegue fazer a ponte entre os conhecimentos da 

universidade, do curso de Letras e a sala de aula da escola, responde, 

 

S20071 “a minha experiência em sala de aula é que vai mostrar como aplicar isso (++) né 
(+) quer dizer (+) a prática de ensino em si (++) ela não dá: (+) fundamento suficiente (+) é 
muito pouco tempo” 
 

 

A partir do dizer desse sujeito, é possível compreender a falta que ainda sentem de 

contato com a escola de atuação, apesar da ampliação das horas da Prática de Ensino. O 

sujeito intensifica o ‘pouco’ pelo uso do advérbio ‘muito’, com isso o tempo da Prática de 

Ensino é mais que pouco, é ‘muito pouco’ e por conta do pouco tempo, essas aulas, na opinião 

do sujeito, não lhe dá fundamentos suficientes para a prática de sala de aula. Nesse sentido, o 

sujeito compreende como válidos os saberes da experiência (TARDIF, 2002), pois é a sua 

‘experiência de sala de aula’ que vai dar conta de lhe mostrar caminhos para a aplicação dos 

conhecimentos teóricos discutidos durante a graduação. Compreendemos, a partir desse 

enunciado, que a ponte entre o curso de Letras, a universidade e a escola de educação básica 

possui hiatos a serem superadas. Para que isso aconteça, o sujeito apresenta algumas 

sugestões, 
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S20071 “bom talvez se:: (+) pudesse ser feito:: mais aulas (+) na:: de prática (+) não em 
grande quantidade (++) mas ao longo do curso (++) digamos quatro semestres (++) cinco 
seis aulas (+) aplicadas” 
 

 

O sujeito aponta para a necessidade de a prática acompanhar os alunos ao longo do 

curso de Letras e não somente ao final. Sugere, assim, que fossem dadas mais aulas, mais 

espaço para a prática, para a inserção do aluno de Letras em seu futuro contexto de atuação. 

Na continuidade de sua fala, o sujeito enuncia sobre a Prática de Ensino, 

 

S20071 “não assim a prática (+) de ensino foi válida [...] acrescentou [...] mas não foi o 
suficiente ((3”)) deveria ser mais’” 
 

 

Com esse dizer, o sujeito considera a Prática de Ensino como uma experiência válida 

durante a sua formação, mas reitera a necessidade de ter tido mais aulas práticas. Outro sujeito 

apresenta um dizer próximo ao de S20071, 

 

S20051 “(+) em termos de PRÁTICA de sala de aula eu acho assim que o processo devia ser 
diferente né” eu sei que hoje ele é um pouco diferente’ mas na minha época era só na sétima 
e oitava fases que você ia dar aula realmente’ na verdade era só na oitava né” no sétimo a 
gente fazia só observação e na oitava tinha que aplicar aula ((2”)) então em português eu 
dei dez aulas’ (+) então assi:m muito pouco né eu acho’ e inglês eu dei umas cinco seis’ 
sabe tinha que ser em dupla então um dava metade o outro a outra’ então eu acho assim 
que tinha que ser um processo mais regular’ (+) é:: e mais longo assim’ tipo assim de 
repente não assim mais aulas mas assim tipo um pouquinho no segundo sabe” 
 

 

A fala desse sujeito permite um reconhecimento sobre como as aulas de Prática de 

Ensino aconteciam. Segundo ele, apesar de a matriz dispor a disciplina no sétimo e oitavo 

semestres, é apenas no oitavo (último do curso) que acontece efetivamente a atuação do 

graduando em sala de aula, pois, na sétima fase, eles apenas observavam as aulas, “na 

verdade era só na oitava né” no sétimo a gente fazia só observação e na oitava tinha que 

aplicar aula”. O sujeito ainda fala sobre a maneira como as aulas se organizavam, além de 

serem poucas as aulas, elas ainda eram, divididas pelos componentes das duplas, “tinha que 

ser em dupla então um dava metade o outro a outra’”. O uso da expressão ‘tinha que’ revela 

a obrigatoriedade de efetuar a Prática de Ensino em dupla e, como consequência, ter o tempo 

de regência reduzido pela metade.  
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Em conformidade com S20071, S20051, também sente a necessidade de que a prática 

acompanhe o desenrolar do curso, “tinha que ser um processo mais regular’ (+) é:: e mais 

longo”. Mais uma vez, em seu enunciado, aparece o uso da expressão ‘tinha que’, mas dessa 

vez, compreendemos que se trata de um desejo particular seu e não de uma obrigação que 

vem de outra pessoa ou instituição. O egresso S20051 reflete sobre a inserção da prática no 

curso de Letras de maneira “mais regular”, de modo que apresente uma melhor distribuição 

ao longo do curso e que ocorra em intervalos harmônicos, se repetindo durante todo o 

processo de formação. A partir desses sentidos, depreendemos que S20051 compreende a 

prática como um momento que deve ser distribuído ao longo do curso de Letras e que passa a 

ser repetida com o avançar dos semestres, sendo que o espaço não fique reduzido a apenas 

dois semestres. No dizer do sujeito, não se trata de aumentar o número de aulas somente, mas 

de ampliar o espaço dado para a Prática de Ensino de modo que possam ter um pouco em 

cada semestre do curso. 

Na continuidade do dizer de S20051, encontramos, 

 

S20051 “”(+) de repente assim visitar mais colégios’ por exemplo assim a gente visitava/ eu 
nunca visitei colégios assim na minha vida e eu era professor [...,] eu fui visitar depois que 
eu me formei’ tipo eu não conhecia assim colégios não sabia direito onde era a secretaria 
de educação: né” e trabalhava já como professor nunca tinha ido’ [...] então assim tinha 
coisas que eu não conhecia da educação que eu acho que falTOU assim isso::: então assim 
esse é meu/ não/ né” eu acho que devia ser um processo mais regular e mais visitas de 
repente:: vamos chamar aqui de visita técnica [...] conhecer o processo da escola como é 
que funciona’ daí aplicar de repente um projeto menor né de leitura ou só de gramática daí 
(+) aí DEPOIS dar aula (++) não sei (+) acho que seria uma coisa mais interessante né” 

 

O sujeito enuncia que o curso de Letras, com o pouco tempo para a inserção de seus 

alunos na escola de educação básica, deixou algumas lacunas. Esse egresso, quando se 

formou, sentiu a necessidade de conhecer melhor o cenário da escola. Ele afirma que “era 

professor” e “nunca visitei colégios” não sabendo direito “onde era a secretaria de 

educação:”. Compreendemos que o sujeito pretendia compreender melhor a escola de 

educação básica e alguns outros aspectos da educação os quais não foram explorados durante 

a seu tempo na graduação “tinha coisas que eu não conhecia da educação que eu acho que 

falTOU”. Aqui enuncia a falta com ênfase nessa palavra, daí compreendemos que no curso 

ficaram lacunas para serem preenchidas, por opção dos egressos depois que saíssem do 

espaço universitário, “eu fui visitar depois que eu me formei’”. 

Ao final de seu enunciado, o sujeito reforça a necessidade de um processo regular de 

inserção do aluno de Letras na escola de educação básica com mais visitas para compreender 
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o contexto das escolas e da sala de aula, afinal, trata-se do campo de atuação desses futuros 

professores, “eu acho que devia ser um processo mais regular e mais visitas de repente:: 

vamos chamar aqui de visita técnica”. Além disso, S20051 aponta para necessidade de “ [...] 

conhecer o processo da escola como é que funciona’”, para depois elaborar um projeto31 

menor e que esteja mais relacionado com o contexto da escola, “daí aplicar de repente um 

projeto menor né de leitura ou só de gramática daí”. Somente depois de conhecer a escola e 

elaborar o projeto é que o sujeito compreende o momento de aplicar as aulas, “aí DEPOIS dar 

aula”. Atentamos para a ênfase dada pelo sujeito ao advérbio ‘depois’ retomando todas as 

etapas que foram posteriormente citadas em sua fala (“mais visitas”  às escolas, “conhecer o 

processo da escola como é que funciona” e “aplicar de repente um projeto menor”).  

Após a apresentação de suas sugestões, de como deveria acontecer o processo da 

Prática de Ensino, o sujeito ainda afirma “acho que seria uma coisa mais interessante”. Da 

maneira como é enunciada, compreendemos a palavra “interessante” relacionada ao sentido 

de tornar o momento da prática mais significativo durante a formação oficial do professor. 

Assim, compreendemos que S20051, admite essa organização como mais significativa, 

cativante para os alunos de Letras, enquanto futuros professores. Quando um aluno sente-se 

mais cativado com o processo de se tornar professor e de entrar na sala de aula, um dos 

problemas apontados por Almeida Filho (2000), a falta de motivação dos futuros professores, 

poderia, talvez, ser minimizado ou até solucionado. 

Além disso, compreendemos o uso da palavra “interessante” pelo sujeito como uma 

maneira de traduzir o seu desejo de ter tido uma prática mais contextualizada durante o seu 

período de formação, que lhe permitisse conhecer mais sobre o seu espaço de atuação 

profissional. Fernandes e Silveira (2007) argumentam que a teoria sob a ótica cognitiva 

instrumental traz a ilusão de que a teoria se comprova na prática e que aquela traz soluções 

para as situações encontradas durante a atuação prática. A teoria se configura, nesse contexto, 

como aquela que sempre tem que anteceder à prática, pois é ela quem fornece os subsídios 

necessários para a ação. Nessa perspectiva, contudo, a prática fica reduzida à simples 

execução de tarefas sem que isso produza sentidos para seu executor. Assim, compreendemos 

que o sujeito S20051 sugere uma prática contextualizada em movimento regular ao longo do 

curso para que a teoria e a prática possam fazer sentido no trabalho diário e para que uma 

sirva de complemento para a outra. 

                                                 
31 O projeto citado pelo sujeito refere-se ao relatório das aulas e dos procedimentos realizados para planejamento 
das aulas aplicadas pelos alunos de Letras como meio de avaliação da disciplina de Prática de Ensino, conforme 
ementa na página 84. 
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É com base na análise dos enunciados aqui elencados que compreendemos que a 

racionalidade técnica ainda permanece na organização da matriz curricular (1999) do curso de 

Letras da FURB. Os alunos, que nele ingressam, continuam sendo inseridos em momentos de 

discussão teórica, dispostos todos nos primeiros anos do curso de Letras; já o espaço para a 

prática continuava sendo o final do curso, como um adendo da teoria. Nessa perspectiva, 

insiste-se que o aluno de Letras continua sendo compreendido como um sujeito capaz de 

aplicar a teoria em todas as situações passíveis de serem encontradas em sua atuação. Nesse 

contexto, circulam enunciados de nossos sujeitos, egressos, sobre a dificuldade de realizar a 

transposição didática dos conteúdos da universidade para a sala de aula de educação básica. 

Retomamos aqui, o enunciado de S2001, já analisado em outro contexto. Ele fala sobre a 

lacuna deixada pela universidade em sua formação ou na formação que desejava receber antes 

de ingressar na instituição.  

 

S2001 “ali na furb’ assim (+) faltou MUITO pra mim’ eu saí da furb/ eu saí assim (+) crua 
da furb’ sabe” eu tive que buscar muita coisa fora’ eu entrei em sala e fiquei perdida em 
sala de aula’ eu vi que toda a teoria que eu aprendi na furb (+++) trazer pra sala de aula 
(+) eu vi que a realidade era outra né” de todas as faixas sociais’ tem um que é super pobre 
mora numa casinha humilde lá’ o pai bate na mãe’ o irmão é drogado’ (+) então a situação 
assim toda delicada (+) o aluno traz todos esses problemas pra sala de aula (++) então 
quando a gente entra em sala de aula’ a gente vê uma realidade TODA diferente’ (+) é 
difícil’ (+) tem aquele aluno que é drogado mesmo’ é usuário de drogas’[...]como agir com 
esse aluno” o que fazer com ele” (+) não (+) aborda em psicologia’ mas o assunto é visto 
sobre um ponto de vista teórico’ não prático’ que mostre uma solução de como fazer’ hoje 
(+) nesses três anos que eu trabalho aqui na escola’ eu tenho participado de cursos de 
capacitação promovidos pela gerei’ muitas são palestrantes da furb que vêm pra cá’ alguns 
muito bons’ outros nem tanto’ (+) a gente percebe que a realidade não é exatamente aquilo 
que é colocado’ às vezes nós estamos em sala de aula com tantos alunos que são tão 
diferentes um do outro: (+) essa preparação que a universidade deixou a desejar’ ”” 
 

 

O sujeito enuncia que a universidade não deu conta das variadas situações que 

podem ser encontradas em uma sala de aula real32. Esse é o reflexo de um curso que se 

organiza conforme a racionalidade técnica, pois, nessa perspectiva, o profissional é aquele 

capaz de solucionar problemas instrumentais, selecionando a técnica mais adequada a partir 

da teoria estudada (SCHÖN, 2000). Com isso, o curso de Letras e seus articuladores 

compreendiam que o professor formado seria capaz de, através da teoria que estudou no 

curso, dar aula em qualquer sala de aula, para quaisquer alunos, em qualquer contexto. O 

                                                 
32 Aquela em que os professores de Letras atuam como professores, regentes da classe e não como professores 
em formação. 
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sujeito S2001, no entanto, fala que “a realidade era outra” e que teve que “buscar muita 

coisa fora’” para aprender a dar aula nas mais variadas situações, contornando os problemas 

que os alunos trazem para a sala de aula. 

Com a análise desses dizeres, podemos aproximar a reflexão de Fernandes (2009) 

sobre a dicotomia que ocorre nos cursos de licenciatura entre a teoria e a prática. Segundo a 

autora, 

  

Esta polarização da teoria e da prática não dá conta da complexidade da realidade e, 
sim exige uma postura tensionada entre elas, entendendo que a teoria dialeticamente 
está imbricada com a prática. Senão, a teoria tende a se tornar um acúmulo de 
informações sem uma sistematização, que lhe fundamente as evidências colhidas 
numa prática refletida que tensione e recrie a teoria. Essa relação dialetizada nas 
contradições e imprevisibilidades que a realidade complexa, mutante e ambivalente 
possibilita, faz com que na prática a teoria seja outra, para então se mudar a teoria e 
se transformar a prática. São dimensões indissociáveis do ato de conhecer. (2009, p. 
12) 

 

Na aproximação dos dizeres dos sujeitos e da reflexão de Fernandes (2009), 

compreendemos a circulação dos enunciados. A autora também realiza pesquisas 

direcionando olhares para cursos de licenciatura diante das novas modificações curriculares 

decorrentes da publicação de novas leis. Nesse sentido, os enunciados circulam de modo que 

nossos sujeitos expressam àquilo que já vem teorizado pela autora. Nessa perspectiva, torna-

se necessário compreender a liquidez da realidade da sala de aula para que a teoria seja mais 

coerente com esse contexto e que a distância entre a teoria da universidade e a sala de aula 

real seja diminuída. 

O sujeito S2001 sente a necessidade de saber “como agir com esse aluno” e “o que 

fazer com ele”, aquele aluno que vem para a sala de aula drogado, ou que foi espancado pelo 

pai, ou que não teve nada para comer antes de sair de casa. Nesse contexto, compreendemos a 

pluralidade do saber do professor, não basta a ele que saiba como dar aula e como planejar 

suas aulas, também não basta ter conhecimento e domínio do conteúdo a ser ensinado, é 

necessário buscar saberes em outros lugares, de diversas fontes diferentes para que o 

professor tenha maior possibilidade de ação em sala de aula. O sujeito aponta, então, que tem 

“participado de cursos de capacitação” buscando outras fontes de saberes além da 

universidade. Além disso, na continuidade de seu dizer, sugere que o próprio curso de Letras 

pode organizar um momento para articular outras fontes de saber que estão relacionadas com 

o contexto da sala de aula. 
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S2001 “acho que mais palestras com psicólogos’ como agir em determinada situação’ 
quando tu vê um aluno teu dentro de sala de aula bêbado’ o que fazer” e agora” levar pra 
diretoria” será que é a solução” dar uma bronca” passar a mão na cabeça e dizer que está 
tudo bem” é essa a solução” ISSO faz falta’ (+) eu não tive esse apoio na universidade’ não 
sei como é hoje’ se há esse apoio’ mas eu acho que faltou muito palestras de profissionais 
mesmo’ [...] gente além’ (+) fora de sala de aula’ eu diria assim’ médicos’ poderia ter 
trazido médicos pra orientar como agir nessas situações’ (+) tem tantas instituições que 
cuidam de drogados’ de alcoólatras’ (+) e trazer alguém dessas instituições’ como é o 
trabalho feito lá” ou até estar informando pra onde direcionar esses alunos’ o que fazer com 
um aluno usuário de drogas” encaminhar pra onde” que assistência dar pra ele” 
 

 

É o dizer desse sujeito que aponta para o saber do professor como plural e 

heterogêneo, em conformidade com a compreensão de Tardif (2002). O sujeito argumenta que 

o curso de Letras deveria trazer conhecimentos de outras áreas a partir de palestras de 

profissionais formadas em cursos diferentes como “médicos” e “psicólogos” para que estes 

possam auxiliar os professores em formação a saber como agir em situações variadas de sala 

de aula como “um aluno bêbado”. O egresso S2001 enuncia que esse tipo de saber fez falta 

para compreender qual a ação que um professor deve ter diante de situações variadas com 

seus alunos na sala de aula. Superar a racionalidade técnica e compreender que o profissional 

que se forma em um curso não é um sujeito capaz de solucionar todos os problemas a partir 

de conhecimentos teóricos básicos mediados na universidade, esse é um passo importante 

para suprir a falta que o curso deixou para a carreira de S2001. Em outro aspecto, é necessário 

lembrarmos o que já discutimos anteriormente. A universidade, enquanto instituição 

formadora, não dará conta de formar um profissional em todos os aspectos que os ingressantes 

consideram necessários. Até porque compreendemos que o professor, como sujeito social, 

também não se forma apenas na universidade, mas em todo o contexto em que interage. A 

universidade dá conta da formação inicial, de iniciar oficialmente e autenticar a formação do 

professor. Esse profissional, entretanto, ao finalizar sua graduação, tem a opção de 

complementá-la através de cursos de formação continuado e outros espaços de discussão e 

construção de saberes. 

A partir dessa reflexão, é necessário lembrar, no entanto, que foi no início dos anos 

1990 que surge a discussão sobre a concepção de linguagem dialógica e, por conseguinte, de 

um sujeito dialógico que interage na e pela linguagem no meio social. O curso de Letras, em 

sua reformulação curricular de 1999, contudo, continua compreendendo seu aluno como um 

sujeito aplicador de teorias. Assim, depreendemos que também a linguagem continua sendo 

compreendida conforme a primeira concepção, de língua como sistema, pois, se o aluno é um 
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sujeito capaz de aplicar as mesmas teorias em todas as situações, depreende-se que o ensino 

da língua é único e não se modifica.  

Para compreender o sentido dessa proposição, no entanto, é necessário trazermos as 

ementas das disciplinas de Língua Portuguesa do curso, segundo a organização da matriz 

curricular de 1999, para que se possa compreender a concepção de linguagem que é 

sustentada pelo curso e articulada nas aulas planejadas para os professores em formação.  

No projeto de reformulação da matriz curricular de 1999, consta a preocupação dos 

elaboradores deste diante da disciplina de Língua Portuguesa, 

 

 
Figura 39: trecho do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1999 

 

Desse trecho compreendemos que os responsáveis pela organização do curso de 

Letras da FURB, em relação à matriz curricular, tinham a preocupação de repensar as oito 

disciplinas de Língua Portuguesa, pois constituem a base do curso. Almeida Filho (2000) 

também chama a atenção para o estudo da língua nos cursos de Letras quando argumenta que 

“as disciplinas de língua propriamente ditas ficam sempre aquém em espaço curricular ao 

necessário para viabilizar uma formação de alto desempenho no âmbito da linguagem.” 

(2000, p. 02). 

Nesse contexto, o Colegiado de Letras, ao repensar a matriz curricular do curso, 

reconsidera também o contexto do estudo da Língua Portuguesa, pois compreende sua 

importância na formação de professores de língua materna, conforme consta no documento. 

 

 
Figura 40: trecho do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1999 

 

A partir desse excerto, compreendemos a necessidade percebida por parte dos 

professores do curso, que participavam do Colegiado, de superar as imperfeições e lacunas 

encontradas diante da análise das oito ementas da disciplina de Língua Portuguesa. 
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O documento de reformulação da matriz, após apresentar as ementas anteriores de 

Língua Portuguesa, enumera as novas. Antes disso, porém, acrescenta a seguinte explicação, 

 

 
Figura 41: trecho do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1999 
 

Nesse contexto, compreendemos que a matéria Língua Portuguesa sustentará a 

mesma concepção de linguagem que trazia até então, pois as novas ementas ‘acolhem os 

mesmos conteúdos’. Argumentar, porém, que a concepção de linguagem que circula no curso 

de Letras nessa época é a de língua como sistema, é possível quando analisamos as ementas 

de cada uma das oito disciplinas de Língua Portuguesa (anexo 11). O projeto de reformulação 

curricular de 1999 apresenta as ementas destas disciplinas uma seguida da outra e enuncia a 

vantagem da Língua Portuguesa I em relação às demais. 

 

 
Figura 42: trecho do projeto de reformulação da matriz curricular de Letras de 1999 

 

Os elaboradores da nova matriz curricular do curso de Letras, ao refletirem sobre a 

disciplina de Língua Portuguesa, compreendem a necessidade de ampliar a carga horária da 

Língua Portuguesa I, em uma tentativa de suprir as dificuldades que os ingressantes trazem de 

suas trajetórias anteriores à graduação relacionadas com a aprendizagem da linguagem. Sobre 

esse aspecto, contudo, aproximamos a reflexão de Pécora (1999) que, após analisar os 

problemas de redação de vestibulandos e graduandos do primeiro ano de universidade, 

argumenta que mesmo diante de algumas tentativas dos cursos de graduação de incluir ou 

melhorar disciplinas a fim de suprir as deficiências que os ingressantes trazem do Ensino 

Médio, advoga que, 

não será a universidade a resgatar pelo rabo um processo, orgânico mesmo, de 
formação, talvez algumas coisas possam estimular a recuperação do tempo perdido, 
mas nada poderá recuperar uma experiência que deixou de haver. Sem dúvida, a 
universidade não poderá sanar os problemas da educação brasileira e nem mesmo 
poderá resolver integralmente os problemas trazidos pelo público que recebe 
anualmente, mas ela também não poderá permanecer imune a eles – nem que 
quisesse: pois esse é o seu público e esse é o seu virtual destino (PÉCORA, 1999, p. 
16-17, grifos do autor) 
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Ao aproximarmos a reflexão do autor da realidade do curso de Letras em 1999, 

compreendemos que, embora não seja possível, para o curso, recuperar o que está defasado 

nos alunos que recebe, em seu primeiro semestre, também não pode desconsiderar a 

existência dessas lacunas ou faltas na formação desse ingressante. Assim, o curso de Letras, 

na tentativa de criar caminhos para diminuir as lacunas na formação de seus alunos de 

primeiro semestre, percebe a necessidade de ampliar a carga horária da disciplina de Língua 

Portuguesa na primeira fase. Essa ampliação pode não ser a solução dos problemas, pois, 

como cita o autor, a universidade não dará conta de solucioná-los, mas é uma maneira de 

mostrar que o curso de Letras não está indiferente às defasagens de seus alunos. 

O aumento de carga horária, porém acontece somente na disciplina de Língua 

Portuguesa I. Cabe, agora, analisarmos as ementas das disciplinas de Língua Portuguesa de I a 

VIII para, então, compreendermos o foco que é dado ao ensino de língua no curso de Letras, 

em sua matriz curricular de 1999. Ao analisarmos essas ementas, observamos que os cinco 

primeiro semestres de Língua Portuguesa centram-se no estudo da morfossintaxe com o foco 

para as dez classes gramaticais distribuídas ao longo dos semestres. Já as disciplinas de 

Língua Portuguesa VI e VII abarcam a sintaxe analítica e, na última fase do curso, são 

apresentadas algumas noções de semântica. 

É a partir desse contexto que compreendemos o curso de Letras como sustentando 

ainda a primeira concepção de linguagem, de língua como sistema, focando o processo de 

ensino-aprendizagem nas questões gramaticais relacionadas à regra e à língua formal, dita 

culta. Isso acontece mesmo em um contexto maior em que as discussões sobre a linguagem 

começam a apontar para outro âmbito, o dialógico. 

Nessa conjuntura é que compreendemos os enunciados de alguns dos sujeitos, 

egressos do curso que, embora formados no curso de Letras da FURB, pela primeira 

concepção de linguagem, apontam para um trabalho em que assumem uma concepção de 

linguagem dialógica. 

 

S2004 “eu sempre parto dum gênero do discurso né” hu::m eu já faço isso há algum tempo 
(+) é:: então a partir do gênero eu vou::: desenvolvendo atividades’ primeiro faço com que 
eles compreendam o gênero com que a gente tá trabalhando (+) pra depois entrar no:s no 
mérito da disciplina né” outros/ outros conteúdos pertinentes” 
 

 

Esse sujeito desenvolve um trabalho que se aproxima de uma concepção dialógica de 

linguagem, pois enuncia que seu trabalho “sempre” parte de um “gênero do discurso”. Ao 
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apresentar a concepção de linguagem como dialógica, Bakhtin (2003) argumenta que o estudo 

da língua deve partir do estudo de um gênero do discurso, pois, segundo o autor, as pessoas 

interagem na e pela linguagem e os indivíduos que participam dessa interação são sujeitos 

socialmente organizados. Essa interação se organiza em gêneros do discurso, os quais são 

definidos como tipos relativamente estáveis de enunciado (BAKHTIN, 2003) que circulam 

nas diversas esferas de atividade humana. Dessa forma, cada esfera compreende um tipo de 

enunciado, de gênero diferente. 

Quando S2004 enuncia a organização de seu trabalho partindo de um gênero do 

discurso, compreendemos que, apesar de esse sujeito ter sido formado professor 

(oficialmente) por um curso que sustentava a concepção de língua enquanto sistema, esse 

sujeito ressignifica os discursos que o constituíram na universidade e amplia a sua prática. 

Nesse sentido, Tardif (2002) argumenta que “[...] o saber dos professores é plural, compósito, 

heterogêneo, porque envolve, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-

fazer bastante diversos, provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza 

diferente.” (2002, p. 18). Mais adiante, na fala de S2004, ele enuncia de onde provém o seu 

conhecimento sobre os gêneros do discurso, 

 

S2004 “mas eu aprendi muito mais foi na pós-graduação’” 
 

Foi então depois de formada, na pós-graduação, que S2004 tem contato com a 

concepção dialógica de linguagem e com a organização de um trabalho de ensino-

aprendizagem da língua em consonância com ela. Isso porque, ainda, segundo o sujeito: 

 

S2004 “eu ainda peguei uma graduação que não trabalhava na perspectiva do gênero eu 
não sei como é que tá agora’ eu fui:: eu traba/ eu fui ALUNO quando se trabalhava 
narrativa’ descrição e dissertação” 

 

Desse dizer, compreendemos que o sujeito ressignificou seus saberes a partir das 

suas aulas na pós-graduação, pois o curso de Letras da FURB, quando ele era aluno “não 

trabalhava na perspectiva do gênero”. Em seguida, ele enuncia o saber que circulava no 

curso de Letras quando era aluno, “quando se trabalhava narrativa’ descrição e dissertação”. 

O que o sujeito diz sobre a sua graduação refere-se ao estudo da tipologia textual e quando 

analisamos as ementas das oito disciplinas de Língua Portuguesa do curso, compreendemos a 

fala do sujeito, pois, quando esse egresso era aluno, as ementas articulavam o estudo dos tipos 

de composição: a narração, a descrição e a dissertação.  
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Esse último dizer de S2004, apresentando, auxilia a depreender, mais uma vez, a 

formação plural e heterogênea do professor. É um discurso circular, que ecoa e se repete em 

outros enunciados de outros sujeitos, pois, segundo Bakhtin (2003, p. 2999) “[...] o enunciado 

é representado por ecos como que distantes e mal percebidos das alternâncias dos sujeitos do 

discurso e pelas tonalidades dialógicas, enfraquecidas ao extremo pelos limites dos 

enunciados, totalmente permeáveis à expressão do autor”. A partir dessa reflexão, ecoa o 

dizer de S20051, sem que ele perceba os limites entre seu enunciado e outros que o 

constituem. 

 
S20051 “[...] eu não acredito que somente a faculdade faça o aluno ou o professor né” eu 
(+) eu sempre gostei de estudar muito além da sala de aula né” tanto que na época eu fiz 
pesquisa com a jasmin porque eu tinha mais interesse na verdade de aprender do que na 
verdade de fazer pesquisa né” 
 

 

Com esse dizer, compreendemos que o professor se forma durante todo a sua vida de 

aluno, quando aceita ou refuta práticas de professores que teve. Mais tarde o sujeito se forma 

oficialmente professor quando passa por um curso de formação. Depois disso, continua a sua 

formação quando realiza cursos e no dia-a-dia de sua atuação na sala de aula. Assim, é 

compreensível que um sujeito, formado por uma instituição, que sustentava uma determinada 

concepção de linguagem em sua prática, possa adotar outra devido a um saber adquirido em 

outro contexto, outra fonte. 

É a partir das concepções de Bakhtin sobre os gêneros discursivos, então, que 

compreendemos o espaço e o papel da linguagem em sala de aula. Rojo (2006) sugere que o 

texto deve ser a base para o estudo da língua e que é interessante organizar o planejamento a 

partir da teoria dos gêneros discursivos. Argumenta a autora que os próprios Parâmetros 

Curriculares Nacionais baseiam-se nessa teoria e trazem a acepção de Bakhtin (2003) sobre o 

assunto. Nessa perspectiva, o texto deve entrar na sala de aula para ser a base de toda a 

discussão sobre a língua, abarcando diferentes gêneros para possibilitar, aos alunos, que as 

aulas sejam relacionadas com as práticas sociais de que participam em suas comunidades. 

Também Dolz e Schneuwly (2004), compreendem a importância do planejamento 

das aulas de língua materna a partir do gênero. Para os autores, o texto entra em sala de aula 

para o estudo dos diferentes gêneros. Os autores concebem o gênero como um 

megainstrumento que vai mediar o ensino. A base para a organização e planejamento das 

aulas, a partir de um gênero, ainda conforme os autores, é a análise das características do 

gênero e estas servirão de ponto de partida para todas as outras atividades de estudo da língua, 
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inclusive das questões gramaticais. Nosso sujeito, então, compreende a necessidade de levar o 

texto para a sala de aula em um movimento contínuo, pois enuncia que “sempre” inicia seu 

trabalho a partir de um gênero do discurso e isso se repete na continuidade de seu dizer no 

desenrolar da entrevista. 

 

S2004 “eu sempre parto do texto em toda e qualquer atividade’” 
 

Outro sujeito, também formado, oficialmente, pela primeira concepção de 

linguagem, fala que o estudo do gênero “domina” o seu trabalho com a língua materna, 

 

S20053 “então assim quer dizer’ é o gênero que domina’” 

 

Assim, inseridos em um contexto de linguagem dialógica, os sujeitos passam a ter 

outra visão de aluno que é também compreendido como um sujeito dialógico capaz de 

interagir através da linguagem que já traz de casa quando entra na escola. A compreensão do 

aluno como um sujeito do saber e do fazer exige do professor que realiza um trabalho 

considerando o meio social em que o aluno está inserido para que ele (aluno) possa interagir 

de maneira eficiente em seu contexto de interação. Um de nossos sujeitos, que trabalha em 

duas escolas diferentes, argumenta que procura fazer um planejamento de aulas diferenciado 

para cada uma das escolas, pois são de realidades diferentes. 

 

S20053 “olha eu tento: fazer bastante’ TRAZER bastante novidades pras aulas’ porque eu 
noto que os alunos é::: são muito voltados pras tecnologias’ (+) interne::t né” msn:: e:: 
essa é a fixação deles’ então o que eu tenho tentado é marcar muitas aulas na sala 
informatizada’ embora todas tenham sido frustradas’ por conta de equipamento:: obsoleto:: 
é::: ou então:: muitas vezes a internet lenta:’ eu preparei uma aula assim recheada de vídeo 
e de/ sites que eles pudessem entrar e: [...] na outra esCOla’ (+++) é um pouquinho mais 
complicado’ (+) é uma comunidade diferente então lá eu não posso trabalhar esse tipo de 
gênero’ eu tem que pegar BEM os gêneros que eles estão é::: VENDO diariamente’ [...] 
coisas MAIS (+) mais básicas assim’ mais fundamentais’ pra eles ir se familiarizando’ então 
trabalho lá manchete no jornal’ notícia’ é:::/ co::m (+) a gente já fez um scrapbuki:: né” 
dentro da sala assim né um livro de recados’ eu trabalho com quadrinhos (+) com textos 
menores e de mais fácil compreensão” 
 

 

Desse enunciado, compreendemos como S20053 realiza um trabalho considerando a 

linguagem como dialógica, compreende os seus alunos como sujeitos ativos na construção do 

saber e tem a preocupação de trabalhar com eles gêneros do discurso que estejam ao alcance 
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de cada um dos alunos dentro da realidade deles. Em uma escola, ele consegue trabalhar com 

gêneros “voltados pras tecnologias’ ”, pois o interesse de seus alunos dessa escola são os 

gêneros que circulam nesse espaço. Já na outra escola “na outra esCOla’ (+++) é um 

pouquinho mais complicado’ (+) é uma comunidade diferente”, segundo enunciação do 

sujeito, está localizada em uma comunidade mais simples e ele percebe que “não” pode 

“ trabalhar esse tipo de gênero” voltado para as tecnologias e tem que partir de “coisas MAIS 

(+) mais básicas” que circulem no ambiente dos alunos dessa escola. Compreendemos a 

articulação das aulas de S20053 como organizadas na perspectiva da pedagogia culturalmente 

sensível (ERICKSON, 1996), pois se trata de um esforço da escola para empreender maneiras 

de diminuir a dificuldade de comunicação entre alunos e professores, ao considerar o espaço 

de onde vem seu aluno e como ele chega até a escola, abarcando as estratégias que os alunos 

já utilizam para interagir com os outros no meio em que vivem. 

Nesse sentido de pedagogia culturalmente sensível, Kleiman (2008) se posiciona de 

modo que advoga sobre a necessidade que o professor deve ter de conhecer seus alunos e o 

meio social no qual estão inseridos. Segundo a autora, 

 

Além dos conhecimentos teóricos pertinentes, devidamente ressignificados para a 
situação de ensino, o letramento para o local de trabalho abrange também 
conhecimentos sobre as condições específicas de trabalho, as capacidades e 
interesses da turma, a disponibilidade de materiais e o acesso que a comunidade tem 
a eles. E, nesse sentido, quanto mais o docente souber sobre o objeto de estudo e a 
situação comunicativa envolvida, sobre seus alunos e sua bagagem cultural, maiores 
serão as probabilidades de ele ser capaz de criar situações significativas de 
aprendizagem. (KLEIMAN, 2008, p 512) 

 

É nessa esteira que Bakhtin (2003) articula a questão dos gêneros, pois, para ele, o 

enunciado é tudo o que circula em meio social e que utilize a linguagem como modo de 

interação com o outro. Cada esfera de utilização da linguagem compreende gêneros 

discursivos diferentes e é a partir do estudo dos gêneros que circulam no meio social do qual o 

aluno, sujeito de interação, faz parte, que ele consegue compreender e apreender as questões 

de linguagem necessárias para se inserir em práticas sociais letradas. 

Quando o ensino-aprendizagem da língua materna está articulado nesse sentido, o 

aluno é inserido no processo de letramento, pois se torna capaz de interagir em diferentes 

práticas e eventos de letramento33 (HEATH, 1982). Nesse contexto, o processo deixa de focar 

na palavra e passa a analisar o enunciado e a palavra dentro do contexto. É um estudo da 

                                                 
33 As práticas, aqui, são compreendidas como as situações sociais mais amplas que abarcam os eventos, pois 
estes são mais específicos e relacionam-se às variadas situações em que o texto escrito faz parte da natureza dos 
participantes e de seus processos interpretativos (HEATH, 1982).  
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língua que parte do texto34, mas não como um pretexto para o estudo da palavra, como 

apresentado no dizer de alguns de nossos sujeitos anteriormente, o gênero é o instrumento 

para o estudo de todas as outras questões relacionadas à linguagem, a análise está voltada para 

a intenção, por exemplo, do uso das palavras de certa classe gramatical dentro do texto, é 

nesse sentido que emerge o enunciado do sujeito quando questionado sobre o modo como 

trabalha as questões gramaticais: 

 

S2004 “sim’ eu:: eu faço assim primeiro claro uma:: uma:: uma::: uma explanação do:: do 
que é crase e depois eu dou exercício sim’ eu dou exercícios específicos tamBÉM’ mas assi:m 
é:: tentando dar o maior número de possibilidades pra eles compreenderem o uso da crase 
né”[...] mas eu (+) eu trabalho com exercício::s como é que se diz” tradicionais também 
sim né” o que eu não faço é o seguinte’ pegar uma frase e dizer pra eles’ classifica sujeito 
objeto direto objeto indireto essas coisas isso sinceramente eu não faço’ (+) é’ eu não faço 
análise sintática [...] análise específica sabe de ter/ [...] é:: é:: você vai estar falando:: num 
determinado tempo de advérbio [...] porque ele::s sei lá num memorial eles não utilizaram 
expressões que indicam tempo passado né” [...] não né’’ eu passo claro digo ó isso é um 
objeto direto isso é um objeto indireto [...]  mas não necessariamente que eu dê pra eles uma 
prova e diga sublinhe o objeto direto [...] ou sublinhe o objeto indireto”  

 

O sujeito diz que trabalha as questões gramaticais, mas não utiliza o texto ou a frase 

como pretexto e não exige de seus alunos que saibam identificar e sublinhar as palavras de 

diferentes classes gramaticais dentro do texto. No enunciado de S2004, todavia, as questões 

gramaticais aparecem a partir do gênero discursivo estudado, “:: você vai estar falando:: num 

determinado tempo de advérbio [...] porque ele::s sei lá num memorial eles não utilizaram 

expressões que indicam tempo passado”. Assim, se os alunos não utilizaram os advérbios 

corretamente, conforme exigências do gênero discursivo, esse sujeito aborda a questão dos 

advérbios, mas sem, no entanto, cair em questões de classificação e simples identificação das 

classes gramaticais. Trata-se de compreender a utilização de algumas palavras segundo a 

estrutura básica do gênero estudado. 

Sobre a organização e o planejamento do trabalho a partir de um gênero, Rojo 

(2006), após analisar as aulas de uma professora com foco voltado para a função do texto na 

sala de aula, reflete sobre três dimensões do gênero que devem ser contempladas nas aulas de 

língua materna: a forma composicional, o tema e a função. Dessa reflexão, depreendemos que 

trabalhar com gêneros discursivos significa dar-lhes um sentido social, assim, estuda-se a 

estrutura desse gênero, o tema que de que trata e suas funções na esfera em que circula. Nessa 

perspectiva, quando retomamos a última fala de S2004, compreendemos a preocupação que 
                                                 
34 Lembrando que a concepção dialógica compreende o texto enquanto enunciado, assim tanto na forma oral 
quanto escrita. 
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tem em estudar o gênero de forma integral, sendo que também o estudo da gramática 

normativa parte desse gênero, uma vez que foca na importância do uso das palavras dentro do 

texto, pois cada gênero possui características delimitadas, alguns de maneira mais clara outros 

não, sendo tipos relativamente estáveis de enunciado (BAKHTIN, 2003). Dessa forma, ao 

compreender que o uso de algumas palavras está relacionado com as características de um 

gênero, S2004 indica a sua preocupação de contemplar as três dimensões do gênero, essa sua 

compreensão depreendemos quando aproxima o gênero memorial do estudo dos advérbios. 

Com a análise dos enunciados de S2004 e S20053 depreendemos a liberdade e 

autonomia que esses sujeitos têm diante de seu trabalho com a língua, pois conseguem 

planejar suas aulas de acordo com aquilo que entendem ser o mais adequado na perspectiva a 

que se filiam. Em relação à escolha da concepção de linguagem, que guia o trabalho do 

professor, contudo, mais uma vez lembramos que, nem sempre, se trata de uma escolha 

espontânea. A situação em que o professor trabalha, muitas vezes, guia o seu trabalho e pode 

vir a modificar/adaptar a sua concepção para que possa se inserir em uma determinada 

instituição de ensino. 

Assim, ao mesmo tempo em que S2004 enuncia um ensino-aprendizagem da língua 

materna voltado para a linguagem dialógica, quando esse mesmo sujeito está inserido em 

outra realidade, aponta para um trabalho mais tradicional, voltado para a primeira concepção 

de linguagem. O sujeito trabalha em duas escolas diferentes. Uma em que é concursada e 

possui garantia da continuidade de seu trabalho no ano seguinte e uma em que trabalha em 

caráter temporário, sendo que depois de certo período terá que sair dessa escola. A partir 

desse contexto de trabalho é que enuncia quando questionado sobre a maneira como trabalha 

as questões gramaticais, 

 

S2004 “né” é lógico que que às vezes (+) principalmente nas escolas onde:: eu não sou 
efetiva (+) e que eu sei que os meus alunos/ esses alunos não vão ser meus ano que vem’ eu 
tenho o cuidado de estar passando é:: a gramática normativa (+) é::: da forma 
tradicional’ ” 
 

 

Com essa sua fala, compreendemos, mais uma vez, como o saber do professor é 

plural, se relaciona e é “profundamente social” (TARDIF, 2002, p. 15), pois é o contexto 

social em que o professor está inserido que determina a sua prática de sala de aula. Com isso, 

o sujeito S2004, diz que prefere trabalhar a partir de uma concepção dialógica de linguagem, 

mas, dependendo do contexto social em que atua, modifica seu trabalho e pode também 
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desenvolver uma prática de acordo com a concepção de língua como sistema, articulando as 

questões gramaticais, da “gramática normativa da forma tradicional”. Essa modificação da 

organização e planejamento da prática desse professor relaciona-se com o desconhecimento 

do outro professor que assumirá a turma no ano seguinte, uma vez que não sabe a concepção 

de linguagem que sustentará o trabalho do próximo professor da turma e não que os alunos 

“sofram no ano que vem”. 

O sujeito S2004 aponta para um cuidado com o outro, na interação de sala de aula, 

seus alunos torna-se seus outros com que interage. De acordo com as concepções de Bakhtin 

(2003), o “eu” se constitui pelo “outro”, é através do “outro” que o sujeito se torna pode se 

reconhecer e tornar-se o “eu” que enuncia. Como já enunciado no capítulo de introdução, 

Bakhtin (2003, p. 341) compreende que “ser significa conviver” (grifo do autor) e 

compreendemos o conviver como uma necessidade de olhar para o outro e entender o que ele 

necessita para que a convivência seja um momento de reconhecimento, e não de recusa, na 

interação. 

Dessa reflexão do autor, compreendemos a preocupação de S2004 de modificar suas 

aulas com algumas turmas como um resultado de sua convivência com esses alunos, para que 

eles possam se sentir inseridos no processo de ensino-aprendizagem de outro professor que 

poderá substituí-lo. Na busca de sua identidade, de ser professor desses alunos, compreende a 

necessidade de ser para seus alunos, seus outros, nesse espaço de interação, pois se torna um 

professor preocupado quando enxerga seus alunos com os olhos deles para si antecipando que 

essa interação possa chegar a um fim e que outro professor venha a se tornar “eu” nesse 

contexto. Na continuidade do dizer de S2004, depreendemos, mais uma vez essa preocupação 

com o outro. 

 
S2004 “[...] nessa escola que eu sei que eu vou/ que o ano que vem eles não vão ser meus 
alunos’ eu sei que eu vou ter que parar e vou ter que fazer [um trabalho sobre a gramática 
normativa] [...] então eu também não quero que eles sofram no ano que vem’” 
 

 

Na fala anterior o sujeito enuncia que tem que fazer um trabalho voltado para as 

questões da gramática normativa por desconhecer o professor que assumirá a turma no ano 

seguinte. A partir dos enunciados desse sujeito, arriscamos dizer que a concepção de 

linguagem que ainda domina o contexto geral de ensino-aprendizagem da língua materna é a 

primeira, de língua como sistema único e imutável, apesar de os PCN também introduzirem a 

concepção dialógica de linguagem. Isso afirmamos, pois o sujeito diz que,  na turma com a 
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qual não trabalhará no ano seguinte, articula suas aulas a partir do estudo da gramática 

normativa, pois não conhece o professor do próximo ano. Esse dizer do sujeito nos permite 

fazer a acepção de que, se os alunos dominarem a gramática normativa, independente da 

concepção de linguagem sustentada pelo professor seguinte, conseguirão se inserir no 

processo de ensino-aprendizagem. Se a professora trabalhar na concepção dialógica de 

linguagem, no entanto, sente o medo de que os alunos sofram e não saibam relacionar os 

conhecimentos adquiridos com a gramática normativa. 

Diante de toda essa discussão, compreendemos que a reformulação curricular do 

curso de Letras da FURB, em 1999 aconteceu sob a força da lei de duas instituições oficiais a 

que a FURB e, consequentemente, o curso de Letras, estão submetidos. Apesar disso, no 

entanto, as modificações que aconteceram ficaram no âmbito da discussão apresentada por 

Almeida Filho (2000), mudaram-se os nomes das disciplinas, ampliam-se ou diminuem-se as 

cargas horárias ou modifica-se o local de uma disciplina dentro da matriz, mas não acontecem 

alterações significativas no sentido de superar a racionalidade técnica e permitir ao professor 

em formação um melhor reconhecimento do espaço escolar em que, possivelmente, irá atuar 

depois que se formar. 

Embora a carga horária da disciplina de Prática de Ensino tenha sido aumentada 

consideravelmente (de sessenta para trezentas horas) em obediência à LDB 9.394/96 e ao 

CEE/SC, os sujeitos ainda apontam para a falta de tempo para a prática, para o processo de 

conhecer as escolas e todo o contexto que faz parte delas. O curso continua focando a teoria, 

os conhecimentos científicos nos três primeiros anos do curso e deixa apenas um ano para o 

espaço da prática. Um tópico que chama a atenção é que foi cogitada a possibilidade de criar 

um nono semestre para o curso em que os alunos ingressariam na escola para aplicar as aulas 

previstas na ementa da Prática de Ensino. Assim, seriam quatro anos de teoria e mais um 

semestre de prática, o que distanciaria ainda mais a prática do restante do curso e reforçaria a 

ideia de que todas as aulas são iguais e que a teoria discutida no curso serve para solucionar 

todos os problemas da prática (SCHÖN, 2000). Segundo Fernandes (2008) esse contexto 

revela, 

 

um problema ainda não resolvido em nossa tradição filosófica, epistemológica e 
pedagógica: a questão da relação da teoria e da prática. Essa tradição marcada pelo 
positivismo tem na teoria uma representação da idéia de que a teoria se comprova na 
prática, condicionando uma visão de que a teoria antecede à prática e, que esta, 
aplica soluções trazidas pela teoria. (2008, p. 06) 
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A partir disso, a autora argumenta que é a polarização que se dá entre a teoria e a 

prática nos cursos de licenciatura que configuram uma teoria que não dá conta da 

complexidade da prática. Assim, as concepções da racionalidade técnica deixam de ser 

verdadeiras à medida que se compreende a prática como uma realidade heterogênea dentro de 

uma perspectiva dialógica de ensino. 

O curso de Letras se adaptou às novas exigências, mas como os documentos legais 

não tratavam da organização da Prática de Ensino, apenas da carga horária, a modificação 

ficou neste item e não foi alterada em si a ementa da disciplina. 

Ao finalizarmos a análise de mais uma matriz curricular (1999) do curso de Letras é 

que nos aproximamos de um novo contexto. No ano de 2000, novas leis, novas diretrizes 

darão uma guinada no curso de Letras e acarretarão novas modificações, surgiu uma nova 

matriz curricular no ano de 2004. É a análise dela que faremos no próximo capítulo voltando 

o nosso olhar para o novo contexto nacional que determina novos rumos para o curso. 
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4 “FOI UM MOMENTO EM QUE TODAS AS LICENCIATURAS DA FURB) TIVERAM 
QUE SE ADAPTAR À NOVA LEGISLAÇÃO”: UMA REFORMULAÇÃO DIALÓGICA  
 

“ [...] eu ainda peguei uma graduação que não 
trabalhava na perspectiva do gênero eu não 

sei como é que tá agora’” (S2004) 
 

 

Para iniciar este capítulo, retomamos o dizer de um dos sujeitos da pesquisa. No 

capítulo anterior iniciamos a discussão sobre o trabalho com a linguagem segundo uma 

concepção dialógica. A partir da análise da matriz curricular de 1999, compreendemos que, 

apesar de os estudos sobre a dialogicidade da língua principiarem em meados de 1990, a 

matriz analisada ainda se orientava pela primeira concepção de linguagem, compreendendo a 

língua como um sistema fechado de regras. 

O dizer do sujeito que abre este capítulo, no entanto, conforme análise anterior, 

aponta para um trabalho na perspectiva do gênero, segundo uma concepção dialógica de 

linguagem. A graduação de S2004, contudo, “não trabalhava na perspectiva do gênero”. Esse 

sujeito ainda diz “eu não sei como é que tá agora” e é isso que queremos analisar neste 

capítulo. Aqui, lançamos olhares sobre a matriz curricular35 do curso de Letras da FURB e o 

seu projeto de reformulação do ano de 2004. Trata-se da última reformulação curricular do 

curso até a data da pesquisa (2008/2009). A partir da análise dessa matriz e dos documentos 

que a ela se referem, será possível compreender como o curso de Letras da FURB se 

apresenta atualmente (2009) buscando mostrar “como tá agora”. 

Para iniciar a análise, é necessário que compreendamos o que suscitou essa nova 

reformulação no ano de 2004. Para isso, tentaremos recuperar a situação de enunciação do 

novo projeto da matriz curricular do curso de Letras. 

No ano de 2001, foram publicadas, pelo CNE, as DCN para os cursos de Letras, 

como já apresentamos em momento anterior. Nesse documento, constam informações sobre a 

organização desses cursos em relação à sua estrutura, ao perfil dos formandos, competências e 

habilidades a serem consideradas no curso e avaliação. AS DCN, para os cursos de Letras, se 

norteiam pela “flexibilidade na organização do curso de Letras e a consciência da 

diversidade/heterogeneidade do conhecimento do aluno, tanto no que se refere à sua formação 

anterior, quanto aos interesses e expectativas em relação ao curso e ao futuro exercício da 

profissão.” (BRASIL, 2001, p. 29). Ao observarmos os aspectos elencados nesse documento, 

                                                 
35 É na reformulação curricular do curso de Letras da FURB, em 2004 que o termo matriz curricular passa a ser 
usado nos documentos do curso.   
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compreendemos que o curso de Letras da FURB está em consonância com as diretrizes 

apontadas nele. Situamos esse fator, então, como uma das maneiras de constituição e 

afirmação da identidade do próprio curso, pois, é a partir do ano de 2004 que o curso de 

Letras da FURB passa a ter o seu PPP que abarca os aspectos definidos nas DCN. 

Já ao de no ano de 2002 um novo movimento nos documentos nacionais para a 

educação suscitou reflexões sobre a organização de cursos de licenciatura. O Conselho 

Nacional de Educação (doravante CNE) aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

para os cursos de formação de professores da Educação Básica, sendo o curso de Letras da 

FURB um destes cursos, portanto, inseridos nesse contexto. Nesse ano, no mês de fevereiro, 

em dias seguidos (18 e 19) foram publicados dois documentos. O primeiro deles, 

CNE/CP3601 de 18 de fevereiro de 2002 “Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena” (BRASIL, 2002a, p. 01). Já o segundo documento, CNE/CP02 de 19 de 

fevereiro de 2002, “Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior” 

(BRASIL, 2002b, p. 01). Compreendemos, assim, que os dois documentos apresentam itens a 

serem analisados e, se necessário, modificados nos cursos de formação de professores para a 

Educação Básica. 

Nesse momento, mais uma vez, retomamos a questão da ideologia. Os dois 

documentos citados foram aprovados pelo governo federal e assinados pelo, então, presidente 

do CNE. Com isso, compreendemos que a publicação das DCN provocou, nas instituições 

formadoras de professores, uma resposta no sentido de se adequarem às novas exigências do 

país. 

Quando aproximamos, da análise do capítulo anterior, a LDB 9.394/96, analisamos o 

título da lei que, apesar de ser lei, aponta as diretrizes não implicando em punição direta 

àqueles que não a seguirem. Como documento nacional é assinado por pessoas que possuem 

uma ideologia oficial sobre os sujeitos de ação (secretarias de educação, universidades, 

escolas, professores), porém, as instituições submetidas ao governo federal (como a FURB) 

compreenderam a necessidade de se adaptarem às disposições da LDB 9.394/96. 

Nesse novo contexto, também a Resolução CNE/CP01 de 18 de fevereiro de 2002 

institui as diretrizes para a formação de professores da Educação Básica. Esse fator, contudo, 

não seria suficiente para implicar punição às instituições formadoras, uma vez que diretrizes, 

                                                 
36 Conselho Pleno 
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nesse sentido, são as linhas reguladoras da modalidade de ensino, no caso, os cursos de 

formação de professores. Esse sentido é também enunciado no artigo primeiro da Resolução 

CNE/CP01/2002, 

 
Art. 1º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 
constituem-se de um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem 
observados na organização institucional e curricular de cada estabelecimento de 
ensino e aplicam-se a todas as etapas e modalidades da educação básica. (BRASIL, 
2002a, p. 01) 

 

 A partir disso e compreendendo a Resolução do CNE como um documento de 

diretrizes que apontam fundamentos e procedimentos a serem seguidos, a desobediência às 

diretrizes não implicariam punição, pois o próprio documento enuncia que esses princípios e 

fundamentos devem ser observados na organização institucional e curricular o que não exige 

que sejam fielmente seguido, mas apenas observados. 

Para evitar esse tipo de interpretação, todavia, e fazer valer a ideologia oficial na 

tentativa de homogeneizar as instituições que formam professores para a Educação Básica, o 

próprio documento CNE/CP01/2002 enuncia que 

 

Art. 15. Os cursos de formação de professores para a educação básica que se 
encontrarem em funcionamento deverão se adaptar a esta Resolução, no prazo de 
dois anos. 
§ 1º Nenhum novo curso será autorizado, a partir da vigência destas normas, sem 
que o seu projeto seja organizado nos termos das mesmas. 
§ 2º Os projetos em tramitação deverão ser restituídos aos requerentes para a devida 
adequação. (BRASIL, 2002a, p. 06) 

 
 

Com esse artigo e parágrafos, a Resolução CNE/CP1/2002 posiciona-se 

ideologicamente e exige das instituições formadoras de professores que se adaptem a ela no 

prazo de dois anos de modo que nenhuma instituição compreenda a possibilidade de não se 

adaptar à lei. Essa exigência é depreendida a partir do uso do verbo deverão, em seu 

infinitivo, dever, que atribui à ação o sentido de obrigatoriedade, é um dever a ser seguido. 

Dentro do enunciado da Resolução, compreendemos o verbo deverão como uma modalização 

pragmática (BRONCKART, 1999) que contribui para a explicitação da responsabilidade 

relacionada às ações do agente atribuindo intenções, razões ou capacidades de ação. Nesse 

contexto, compreendemos que a Resolução CNE/CP 01 e 02 de fevereiro de 2002 e seus 

idealizadores utilizam-se de forças, centrípetas (BAKHTIN, 2004) a fim de regular as 

instituições formadoras de modo que todas estejam igualmente adaptadas às exigências da 
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Resolução do CNE. Além disso, novos cursos não poderão ser oferecidos sem que estejam em 

conformidade às diretrizes instituídas pelos documentos do CNE. Essa articulação aproxima-

se do que argumenta Faraco (2006), 

 

[...] é importante deixar registrado que a reação ao caráter infinito (centrífugo) da 
semiose humana será parte inerente ao jogo dos poderes sociais. As vontades sociais 
de poder tentarão sempre estancar, por gestos centrípetos, aquele movimento: 
tentarão impor uma das verdades sociais (a sua), como a verdade; tentarão submeter 
a heterogeneidade discursiva (controlar a multidão de discursos); monologizar (dar a 
última palavra); tornar o signo monovalente (deter a dispersão semântica); finalizar 
o diálogo. (2006, p. 52) 

 

Ao aproximarmos o enunciado da Resolução CNE/CP01/2002 da citação de Faraco 

(2006), compreendemos a tentativa do governo federal de homogeneizar seus sujeitos de 

ação, as instituições formadoras de professores da Educação Básica. Ao utilizar-se de seu 

poder, através de forças centrípetas, a Resolução impõe a sua verdade, ou aquela que julga ser 

a verdade, de como as instituições devem se organizar para formar os professores. A multidão 

de discursos é homogeneizada e impera o discurso pertencente à ideologia oficial. 

Compreendemos o poder da Resolução ao aproximarmos o dizer37 da professora Íris sobre o 

contexto da reforma nos cursos de licenciatura, 

 

ÍRIS  “é’ (++) eu não quis usar o termo coação (+) mas foi/ foi uma imposição né” 

 

Nesse dizer, a professora usa dois termos para caracterizar o momento em que todos 

os cursos de licenciatura tiveram que se adaptar à nova legislação em vigência: coação e 

imposição. Essas duas palavras nos levam a compreender como a enunciação das DCN pelo 

CNE refletiu sobre os discursos dos professores que estavam envolvidos na coordenação dos 

cursos de licenciatura. Nesse contexto, a professora Íris, em seu enunciado ainda afirma “foi 

uma exigência legal”. A união das palavras coação, imposição e exigência no dizer da 

professora Íris, nos permite a compreensão de que não foi uma reforma por necessidades 

advindas do contexto do próprio curso de Letras e não foi sequer um movimento de fácil 

arquitetura, pois aconteceu por obrigação de uma instituição oficial na conjuntura nacional em 

que a FURB e, consequentemente o curso de Letras desta, estão inseridos. 

A esse respeito, trazemos as reflexões de Geraldi (1997) sobre as ações que se fazem 

com a linguagem. O autor, em consonância aos estudos de Bakhtin, compreende a linguagem 

                                                 
37 Esse dizer aparecerá completo mais adiante. 
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como interação entre um eu e um tu38 e, nesse sentido, apresenta a interação verbal como um 

jogo entre os interlocutores. Na acepção de Geraldi (1997), nesse jogo, existem objetivos que 

se pretende atingir, os jogadores agem um sobre o outro. Compreendemos assim, o que 

Bakhtin apresenta como atitude responsiva ativa, a cada dizer que se enuncia, o outro 

responde de maneira ativa quando atingido pelo enunciado do eu. Além disso, o eu e o tu 

trocam constantemente de posição nesse elo de interação. Nesse jogo entre o eu e o tu é que 

encontramos a FURB, o curso de Letras, os professores desse curso, os egressos. O CNE 

enuncia as diretrizes para a formação de professores para a educação básica. Os envolvidos 

nesses cursos e instituições são atingidos por esse enunciado e respondem de modo a 

adaptarem-se a ele, pois o enunciado da lei provocou uma resposta de submissão e de 

necessidade de adequação. 

Mais adiante, a professora Íris enuncia de outra maneira a obrigação de se adaptarem 

ao novo contexto legislativo. 

 

ÍRIS “já estava terminando o prazo pra ser feito é: e tinha que ser feito’” 

 

No enunciado da professora, encontramos pistas linguísticas que apontam para o 

contexto em que as reformas das licenciaturas da FURB aconteceram, quando foram iniciadas 

as discussões para adaptação à Resolução CNE/CP01/2002, “já estava terminando o prazo”, a 

utilização do advérbio “já” retoma um período anterior que é o início das discussões. Nesse 

contexto, apesar de a Resolução apontar as diretrizes, compreendemos o domínio da ideologia 

oficial das pessoas que assinavam a Resolução e da instituição a que estava inserida, CNE, 

quando a professora Íris enuncia que “tinha que ser feito”, o uso da expressão “tinha que” 

denota a obrigatoriedade que sentiam diante da publicação do documento do CNE. 

Dentro desse contexto de obrigatoriedade de adaptação à lei, a professora Íris ainda 

fala sobre em que medida tiveram liberdade de ação e puderam fazer uso da ideologia do 

cotidiano que perpassava o curso de Letras da FURB e seus organizadores. 

 

ÍRIS “nós tivemos a liberdade de achar a fórmula de fazer só que não:: não havia tanta 
escolha né” não havia tanta possibilidade então foi o/ buscou-se fazer o melhor” 

 

                                                 
38 Lembramos que essa relação do eu e do tu, no viés bakhtiniano, não pressupõe um diálogo direto, face a face, 
mas pode acontecer com um interlocutor imaginário. 
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Com esse dizer, compreendemos que, no jogo da enunciação, aqueles que estavam 

inseridos nas instituições, que tinham cursos de formação de professores para a educação 

básica, tiveram “a liberdade de achar a fórmula”, mas que a lei não dava “tanta 

possibilidade” de escolha. Além disso, a própria FURB também teve iniciativa e criou o 

documento de Política das Licenciaturas (doravante PL) em que estabeleceu normas a serem 

seguidas por todos os cursos de licenciatura da universidade. Esse documento enuncia que, 

em 2003, foram iniciados “[...] encontros sistemáticos para discutir as licenciaturas frente ao 

contexto atual” (PL, [2003?], p. 02). Esses encontros, segundo o mesmo documento, 

suscitaram o desejo de organizar um projeto político pedagógico para as licenciaturas, de 

modo que todas deveriam ser fiéis a esse projeto. O desejo enunciado pela PL, por sua vez, é 

compreendido como resposta ao que vem enunciado na própria Resolução CNE/CP01/2002 

em seu artigo catorze. 

 
Art. 14. Nestas Diretrizes, é enfatizada a flexibilidade necessária, de modo que cada 
instituição formadora construa projetos inovadores e próprios, integrando os eixos 
articuladores nelas mencionados. 

 

Nesse artigo, há indícios de que o CNE objetivava, com a publicação das DCN, que 

cada instituição se mobilizasse de modo a criar projetos inovadores elaborados a partir das 

disposições legais. Com a publicação interna da PL, a FURB se insere no contexto de criação 

de um projeto próprio para nortear a organização das licenciaturas. 

Assim, a FURB ressignifica os enunciados das Resoluções CNE/CP 01 e 02 de 

fevereiro de 2002 para, a partir deles, criar um projeto que norteie cada um dos cursos de 

licenciatura da instituição de modo homogêneo. Com isso, vem que, se as Resoluções não 

eram tão rígidas quanto aos modos de adaptação à lei, a universidade criou estratégias de 

homogeneização para os cursos de formação de professores da educação básica. A PL enuncia 

que, enquanto documento, “[...] propõe princípios de formação para subsidiarem os Cursos de 

Licenciatura da Universidade Regional de Blumenau; orientando quanto: o perfil do professor 

em formação nesta instituição; os objetivos a nortearem o processo formador e as diretrizes 

para a elaboração da matriz curricular” (PL, [20003?], p. 02-03). Com isso, o curso de Letras 

tinha que se adequar às resoluções CNE/CP 01 e 02 de fevereiro de 2002 a partir das 

diretrizes organizadas pela própria FURB para a elaboração da matriz curricular do curso. Os 

professores organizadores do curso de Letras da FURB tinham a liberdade de decidir de que 

modo procederiam à adaptação de sua matriz curricular ao novo contexto, mas não tinham, no 
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entanto, total liberdade de escolha e de organização, pois necessitavam seguir também à 

política e exigências da FURB. 

Compreendemos, assim, que o curso de Letras da FURB, enquanto curso de 

formação de professores para a Educação Básica, está submetido às exigências do CNE e da 

FURB e necessita se homogeneizar e se adaptar a elas. É nesse contexto, então, que surge o 

projeto de reformulação curricular do curso no ano de 2004. Reformulação que acontece no 

limite do tempo, a publicação da Resolução CNE/CP01/2002 se deu no ano de 2002, e neste 

consta, no artigo 15 (trazido anteriormente), que os cursos tinham um prazo de dois anos para 

se adaptarem às exigências ali descritas e o prazo no contexto em que a FURB se encontrava 

“ já estava terminando”, segundo a professora Íris. 

Em outro sentido, no entanto, precisamos analisar que não se trata somente de uma 

modificação no curso de Letras. Este não foi o único curso que teve que modificar sua matriz 

curricular a fim de se adaptar às novas exigências. A Resolução CNE/CP01/2002 institui as 

diretrizes para todos os cursos de formação de professores para a Educação Básica. Nesse 

contexto, todos os cursos de licenciatura da FURB necessitavam adequar-se às diretrizes da 

Resolução. 

A professora Íris enuncia o momento em que assumiu a coordenação do curso de 

Letras da FURB, momento este das “mudanças radicais” advindas da aprovação e publicação 

da nova legislação para os cursos de licenciatura no Brasil. 

 

ÍRIS  “foi muito por acaso’ que nunca tive a intenção porque: uma coisa é você estar na sala 
de aula fazendo e outra é você querer que as pessoas façam né” (++) mas: como todo curso 
tem que ter uma coordenação eu acabei assumindo: terminado: o mandato da: coordenadora 
que se aposentou (+) e foi um momento das mudanças radicais né” então foi um momento 
em que todas as licenciaturas da furb é:: ((3”)) tiveram que se adaptar à nova legislação e:: 
e não posso dizer que tenha sido imposta né” mas ela na realidade: eu que me lembre nunca 
tinha participado de alguma discussão sobre aquilo tudo que estava já em lei e:: já estava 
terminando o prazo pra ser feito é: e tinha que ser feito’ bom (+) então ã: graças a uma boa 
coordenação né” aí nós tivemos uma pró reitoria bastante ativa (+) foram efetuadas 
reuniões com todas as licenciaturas e estudadas formas de: podermos nos adaptar àquela 
legislação’ ou seja’ uma carga: (++) pro estágio muito muito maior (++) incluir disciplinas 
comuns a todas as licenciaturas (+) então uma delas ficou a cargo justamente do curso de 
letras que é a produção de texto (++) mas enfim uma mudança que mexeu com toda a 
grade do curso (+) e não só de letras dos outros também (+) mas a a:: na parte de letras foi 
particularmente mais difícil porque nós já tínhamos assim uma grade bastante enxuta (+) 
não existem disciplinas dispensáveis não é que EU vá julgar o que pode ser dispensado né” 
mas no consenso não só dos professores mas de outras pessoas também (++) que não se 
confere um professor de português que não tenha estudado o português lógico né” as 
literaturas pelo menos o: a brasileira e a portuguesa’ o o latim é uma base e ainda é muito 
pouco o que está ali’ a linguística é:: teoria da literatura enfim e aí agora entrava toda a 
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parte:: da questão didática pedagógica uma: uma carga muito maior (+) então não havia 
como cortar e havia uma recomendação do mec e assim uma FORTE recomendação 
também por parte da furb de se reduzir a duração dos cursos ((3”)) quer dizer’ além de 
você ter que incluir outras/[...] ao mesmo tempo reduzir a hora e:: e:: bom’ (+) 
particularmente eu já não concordei e obviamente nenhum outro professor do curso: (+) 
concordou com isso (+) então ã: houve várias propostas mas nenhuma foi aceita né” é: 
porque: nenhum professor também quis assim prejudicar a sua disciplina e eu acho até foi 
bom que tivessem resistido né” (+) e:: alguma coisa talvez pudesse ter sido feita a distância 
(+) ã: como hoje até se faz’ mas não é parte do currículo só a:: o próprio professor que se 
dispõe né” ((2.5”)) então é foi um momento de mudanças e de mudanças radicais eu diria e 
difíceis né” e eu não sei como está se refletindo mas os últimos anos o que eu acompanhei 
a repercussão não foi boa’ e parece-me que até pras outras licenciaturas também não não 
foi bom (++) mas ã: soube também depois que nem todas as universidades se adaptaram tão 
rápido quanto a furb à nova orientação do mec (+) mas foi uma exigência legal” 

 
 

Desse enunciado, depreendemos os procedimentos seguidos pela universidade e pelo 

curso de Letras para a adaptação à nova legislação. Segundo a professora Íris, quando 

assumiu a coordenação, já estava inserida no contexto das “mudanças radicais” e, como já 

citamos anteriormente e retomamos do enunciado da professora, “foi um momento em que 

todas as licenciaturas da furb é:: ((3”)) tiveram que se adaptar à nova legislação”. Assim, 

reiteramos que não foi um momento de modificação do curso de Letras como ocorrera na 

matriz curricular de 1988. Também não foi uma adaptação isolada, como na matriz de 1999, 

pois nesta também havia a necessidade de adequação à lei, LDB 9.394/96, mas não se 

organizou um diálogo entre os cursos de licenciatura para compreender a maneira que essa 

adaptação deveria acontecer, cada curso, assim como o de Letras se organizou a partir de 

discussões nos próprios colegiados. 

A publicação da Resolução CNE/CP01/2002, no entanto, suscitou na FURB uma 

atitude responsiva ativa de se organizarem, “nós tivemos uma pró-reitoria bastante ativa (+) 

foram efetuadas reuniões com todas as licenciaturas e estudadas formas de: podermos nos 

adaptar àquela legislação’”. A partir desse enunciado, compreendemos que a nova 

reformulação curricular do curso de Letras aconteceu de maneira conjunta em reuniões 

organizadas pela pró-reitoria com os coordenadores dos cursos de licenciatura. A reforma 

surgiu de momentos de reflexão e não aconteceu de modo isolado, cada curso 

individualmente. Nesse contexto, compreendemos a intenção da própria universidade de criar 

uma linha de trabalho mais coerente em todos os cursos de licenciatura. Não deixa de ser 

também uma maneira de homogeneizar os discursos dos cursos de licenciatura, mas 

precisamos compreender a necessidade sentida, por parte da pró-reitoria da universidade, de 
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discutir o novo contexto a que as licenciaturas deveriam se adaptar a fim de encontrar “formas 

de: podermos nos adaptar àquela legislação” (lembrando que o nos refere-se aos 

participantes das discussões sobre a reforma). 

No enunciado da professora Íris, parece que encontramos as modificações que mais 

trouxeram alteração para as matrizes curriculares dos cursos de licenciatura: “uma carga: 

(++) pro estágio muito muito maior (++) incluir disciplinas comuns a todas as 

licenciaturas”. Essas alterações, contudo, já estão relacionadas com Resolução CNE/CP02 de 

19 de fevereiro de 2002 que “institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior”, 

enunciando, em seu artigo primeiro a carga horária para os cursos. 

 

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada 
mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas 
quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, 
as seguintes dimensões dos componentes comuns: 
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 
longo do curso; 
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início 
da segunda metade do curso; 
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 
natureza científico-cultural; 
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-
culturais. (BRASIL, 2002b, p. 01) 

 

 
A partir da análise desse artigo, compreendemos que, se antes o curso de Letras 

dispensava somente trezentas horas para a Prática de Ensino (em adequação às exigências da 

LDB 9.394/96), após a publicação da Resolução CNE/CP02/2002, o curso aumenta de 

trezentas para duas mil e oitocentas horas de articulação teoria e prática. São, então, 

quatrocentas horas para o estágio curricular supervisionado e mais quatrocentas horas para a 

prática como componente curricular. Além disso, no curso de Letras da FURB, o estágio 

curricular supervisionado é antecipado para o quinto semestre, metade do curso, conforme a 

legislação. Assim, deixa de ficar isolado nos dois últimos semestres. Essa antecipação é ainda 

abarcada na Resolução CNE/CP01/2002 que, apesar de não instituir a carga horária das 

disciplinas, enuncia, em seu artigo treze, parágrafo terceiro, que o estágio passa a acontecer a 

partir da metade do curso. 

 

§ 3º O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em escola 
de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os sistemas de 
ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser 
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avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio. 
(BRASIL, 2002a, p. 06)  

 

 

Esse artigo da Resolução CNE/CP01/2002 institui que o estágio seja iniciado na 

metade do curso. Ao retomarmos as duas matrizes anteriormente analisadas (1988 e 1999), 

compreendemos que esse artigo implica uma mudança significativa na organização e 

planejamento do curso de Letras da FURB, uma vez que anteriormente o estágio se estendeu 

somente até os dois últimos semestres do curso, o sétimo e o oitavo. 

Modificar a matriz curricular de Letras foi um processo complicado, pois, com a 

antecipação do estágio, diminuiu-se o espaço das outras disciplinas. A professora Íris enuncia 

que foi uma mudança que “mexeu com toda a grade do curso (+) e não só de letras dos 

outros também (+) mas a a:: na parte de letras foi particularmente mais difícil porque nós já 

tínhamos assim uma grade bastante enxuta (+) não existem disciplinas dispensáveis não é 

que EU vá julgar o que pode ser dispensado né” mas no consenso não só dos professores 

mas de outras pessoas também”. Segundo ela, a modificação foi ainda mais difícil no curso 

de Letras que nos outros, pois a matriz do curso já estava bastante “enxuta” e não tinha espaço 

para a inserção de mais disciplinas. Além disso, ao mesmo tempo em que tinham que ampliar 

o espaço do estágio curricular supervisionado e acrescentar algumas disciplinas, “havia uma 

recomendação do mec e assim uma FORTE recomendação também por parte da furb de se 

reduzir a duração dos cursos”, assim, necessitava-se ampliar o número de disciplinas, mas 

exigia-se que o tempo de duração dos cursos fosse diminuído. Isso causou alguns impasses 

nas discussões sobre a reformulação curricular.  

A professora Íris, enquanto coordenadora do curso, julgava que “não existem 

disciplinas dispensáveis” e com isso aumentava a dificuldade de saber como organizar a 

matriz curricular no âmbito das novas exigências. A professora também não se sentia capaz de 

julgar quais disciplinas poderiam ser retiradas, pois, apesar de assumir uma posição de poder, 

compreendia a posição de cada um dos professores do curso diante de sua disciplina e a 

importância de cada uma delas na matriz curricular, “não é que EU vá julgar o que pode ser 

dispensado né” mas no consenso não só dos professores mas de outras pessoas também”. A 

professora Íris desejava, então, que todo o processo de modificação fosse realizado no 

“consenso” de todos os professores do curso e com a ênfase ao pronome pessoal “EU”, 

depreendemos que ela, mesmo assumindo uma posição sujeito de poder dentro do curso de 

Letras (coordenadora), não se sentia à vontade para tomar decisões sem o consentimento dos 
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outros professores, pois compreendia a importância de cada um deles e de cada disciplina que 

lecionavam dentro do curso. 

Apesar disso, a professora Íris ainda enfrentou dificuldades diante do contexto das 

mudanças. Anteriormente39 ela argumenta que “buscou-se fazer o melhor” na reformulação 

curricular do curso de Letras. Ainda assim, como ocupava uma posição de poder e possui 

palavra final na aprovação da matriz curricular, mesmo que houve discussões anteriores, 

alguns professores ficaram descontentes.  

 

ÍRIS “ também um:: tanto quanto apressado né” isso merecia mais discussão concordo né” 
recebi críticas por parte dos professores com relação a isso” 

 

Diante dessa situação, a professora Íris julga aquele momento como “um momento de 

mudanças e de mudanças radicais eu diria e difíceis”. Esse seu enunciado resume a 

dificuldade que sentiam diante das novas exigências da legislação sobre os cursos de 

licenciatura. Esse seu julgamento pode ser compreendido como decorrente da necessidade de 

“mais discussões” antes da adaptação, pois, segundo a professora Íris, foi um momento “tanto 

quanto apressado”. A pressa e a falta de mais discussões, contudo, compreendemos como 

atitudes decorrentes do fato já enunciado pela professora Íris de que “já estava terminando o 

prazo pra ser feito é: e tinha que ser feito”. 

Nesse contexto, sentimos a necessidade de, agora, apresentar a nova matriz curricular 

do curso de Letras40, aprovada no ano de 2004. Lembramos que é um documento 

desenvolvido em conjunto, após as reuniões e discussões com a pró-reitoria da FURB e 

consequentes reuniões do colegiado do curso.  

 

 

 

                                                 
39 Se necessário, retomar o enunciado na página 148-149. 
40 Nesse capítulo trazemos apenas a matriz curricular de Habilitação: Língua Portuguesa e Respectivas 
Literaturas e Língua Inglesa e Respectivas Literaturas, pois, em 2004, quando essa matriz passou a vigorar, não 
abriu mais turma para as outras habilitações. 
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Figura 43: matriz curricular do curso de Letras da FURB aprovada em 2004 
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Após a apresentação da nova matriz curricular, o documento de reformulação 

curricular do curso de Letras (2004) posiciona uma sequência de quadros em que elenca as 

alterações propostas. O primeiro quadro refere-se às alterações relacionadas à nomenclatura 

das disciplinas. 

 

 

 

 
Figura 44: quadro com as mudanças propostas e justificativas para a nova matriz curricular do curso de 
Letras de 2004 

 

Essas primeiras modificações apresentadas ficam no âmbito da discussão de Almeida 

Filho (2000), são alterações pequenas apenas na nomenclatura das disciplinas e na sua 
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disposição na matriz curricular. Mais adiante, são apresentadas as alterações de inclusão de 

algumas disciplinas que antes não estavam dispostas na matriz curricular. 

 

 
Figura 45: quadro com as disciplinas incluídas no currículo e justificativas para a nova matriz curricular 
do curso de Letras de 2004 

 

Embora isso não esteja esclarecido na justificativa da inclusão das disciplinas, a 

partir do que estamos discutindo, compreendemos a inclusão dessas como uma maneira do 

curso de Letras de se adaptar às exigências da universidade que criou o documento de PL em 

que as disciplinas do eixo articulador estão dispostas. 

Nesse sentido, a exclusão de disciplinas da matriz curricular é justificada de modo 

que os conteúdos das disciplinas excluídas são contemplados em outras disciplinas do eixo 

articulador das licenciaturas, conforme o que é enunciado no excerto que segue. 
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Figura 46: quadro com as disciplinas excluídas do currículo e justificativas para a nova matriz curricular 
do curso de Letras de 2004 

  

Em seguida, o documento de reformulação curricular de Letras (2004) destaca as 

mudanças que ocorreram na matriz curricular em relação à carga horária das disciplinas e à 

referente justificativa. 

 

 

 

Figura 47: quadro com as mudanças propostas e justificativas para a nova matriz curricular do curso de 
Letras de 2004 
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Em um primeiro momento, poderíamos argumentar que se tratam, mais uma vez, de 

modificações superficiais, que apenas alteram a carga horária das disciplinas, conforme 

análise de Almeida Filho (2000). Ao analisar, contudo, as disciplinas que tiveram a sua carga 

horária alterada e o objetivo dessa alteração, depreendemos um novo sentido a essa 

configuração. Da análise da matriz curricular de 2004, observamos que a disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado passa a acontecer a partir do quinto semestre do curso, considerado 

o início da segunda metade do curso de oito semestres. Depreendemos, então, que se trata de 

uma modificação curricular de maior âmbito no sentido de que abarcará não só modificações 

superficiais de troca de disciplina ou carga horária, mas necessita-se de novas construções de 

concepções para sustentar o curso. Isso porque exige um repensar da configuração do curso, 

no sentido de identificar uma maneira de organizar a matriz curricular nessa nova 

organização, compreendendo a importância de cada disciplina que já possui seu espaço na 

dentro da matriz, pois, segundo a professora Íris, “nós [os atores educacionais do curso de 

Letras] já tínhamos assim uma grade bastante enxuta (+) não existem disciplinas 

dispensáveis”. Nesse sentido, aumentar a carga horária da disciplina de Estágio e antecipá-la 

para o quinto semestre implica alterações nas concepções eleitas para nortear o curso de 

Letras e compreender de maneira mais fundamentada a nova organização curricular do curso 

diante de um novo cenário. 

Nesse contexto, compreendemos a antecipação da disciplina de Estágio, para a 

segunda metade do curso, como uma maneira de superar a racionalidade técnica, a 

configuração 3 + 1 disposta até o momento nos cursos de licenciatura. Em consonância a isso, 

Agostini e Terrazzan (2008), argumentam que as disposições do artigo treze, da Resolução 

CNE/CP01/2002, propõe  

 

articular a teoria e a prática a fim de superar os tradicionais problemas decorrentes 
desde a criação dos Cursos de Licenciatura no Brasil na década de 30, no qual a 
prática era processada desvinculada da teoria, gerando os constantes problemas de 
dicotomia entre teoria e prática na formação de professores. (2008, p. 05)  

 
 

Alguns desses problemas de que falam os autores, puderam ser apontados e 

discutidos quando analisamos as duas matrizes curriculares anteriores - (1988 e 1999) - do 

curso de Letras da FURB. Os egressos do curso apontaram a dificuldade que sentiram quando 

entraram em uma escola de educação básica para dar aula, enunciaram a distância que 

existente entre a teoria discutida durante o curso e a realidade que encontravam nas salas de 

aula reais. Além disso, os egressos enunciavam o desejo de um maior tempo para conhecer e 
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compreender a escola básica, como futuro espaço de atuação dos profissionais formados pelo 

curso de Letras da FURB. Também Arroyo (2000, p. 23) se posiciona nesse sentido, quando 

argumenta que “os currículos gradeados e disciplinares empobreceram o conhecimento, a 

escola e os professores. [...] Reduzimos a escola a ensino e os mestres a ensinantes”. 

A partir dessa reflexão, depreendemos a aprovação e publicação das Resoluções 

CNE/CP 1 e 2 de fevereiro de 2002 como um meio de superar a racionalidade técnica a fim de 

proporcionar aos graduandos dos cursos de licenciatura um maior tempo de inserção na escola 

básica e um enriquecimento do conhecimento e do processo de ensino-aprendizagem para se 

tornar professor. O documento de reformulação curricular do curso de Letras, aqui analisado, 

questiona, em sua justificativa, a formação técnica dos profissionais. 

 

 
Figura 48: trecho da justificativa do projeto de reformulação curricular do curso de Letras em 2004 

 

Nesse excerto, é citada a perspectiva dialógica de educação que, como abordamos 

anteriormente, começa a ser discutida em meados dos anos de 1990, porém não é ainda 

compreendida na reformulação curricular que aconteceu no curso de Letras no ano de 1999. 

Além disso, são compreendidas as teorias críticas sobre currículo que, segundo Silva (2004, p. 

29), “efetuam uma completa inversão nos fundamentos das teorias tradicionais”. Essas teorias 

tradicionais eram aquelas que se restringiam à atividade técnica, na perspectiva da 

racionalidade técnica, quando os problemas podem ser solucionados a partir do domínio de 

uma teoria específica. 

Com ascensão das teorias críticas do currículo, ganham espaço os estudos 

fenomenológicos que enfatizam a experiência no mundo vivido, tendo pouco sentido as 

formas de compreensão técnica e científica. O currículo, no viés fenomenológico, passa a ser 

visto como “experiência e como local de interrogação e questionamento da experiência.” 

(SILVA, 2004, p. 41). Nesse contexto, é a experiência dos alunos que se torna objeto de 

estudo e de investigação, sendo que eles são encorajados a aplicar suas próprias experiências 
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em situações do mundo em que vivem. Nesse viés, o currículo deixa de ser uma atividade 

limitada pela vida escolar e passa a integrar toda a vida do aluno e do professor. 

Parte dessas reflexões pode ser considerada um ponto de partida para que os 

organizadores da matriz curricular do curso de Letras compreendessem a necessidade de 

superar a racionalidade técnica, citada no documento como lógica disciplinar, passando a 

conceber o currículo como um documento que ultrapassa as barreiras da apropriação de 

conteúdos e abarca as experiências dos alunos como significativas no processo de formação. 

 

 
Figura 49: trecho da justificativa do projeto de reformulação curricular do curso de Letras de 2004 
 

Ao final da justificativa do projeto de reformulação curricular do curso de Letras 

(2004), encontramos a enunciação do documento sobre o que discutíamos até aqui. 

 

 
Figura 50: trecho da justificativa do projeto de reformulação curricular do curso de Letras de 2004 
  

O documento, elaborado pelos professores e alunos do curso de Letras que 

participam das reuniões de Colegiado, enuncia que o projeto de reformulação curricular do 

curso veio em resposta às exigências da PL da FURB. Esta, por sua vez, está ideologicamente 

submetida às Resoluções CNE/CP 01 e 02 de fevereiro de 2002. Mais uma vez, então, 

compreendemos a maneira como se estruturam as instituições que assumem poder nesse 

contexto: a FURB se submete às resoluções nacionais, dentro da FURB essas resoluções 

atingem diretamente a PL, por se tratarem de diretrizes a todos os cursos de formação de 

professores para educação básica. Essa PL atinge o curso de Letras em si que reformula sua 

matriz curricular para atender às exigências impostas. Essa reformulação, em sua prática, 

passa a atingir os alunos e professores do curso e, em longo prazo, a escola de educação 

básica. 
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No trecho anterior, do projeto de reformulação curricular do curso de Letras (2004) 

ainda encontramos como justificativa à reformulação: “[...] a P L da Universidade Regional 

de Blumenau propõe reformulação curricular dos cursos, na tentativa de superar a lógica 

disciplinar [...]”. Nesse excerto, seria possível compreender, em um primeiro olhar, que foi a 

PL da FURB que objetivou a reformulação para a superação da racionalidade técnica. Esse 

enunciado anterior da PL, contudo, já é resposta às Resoluções CNE/CP01/2002, em seu 

artigo quinto, parágrafo único.  

 
 

Parágrafo único. A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico 
geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de 
situações-problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas. (BRASIL, 
2002a, p. 03) 

 
 

A FURB, todavia, do modo como está anunciado no documento, parece criar a ilusão 

de ser enunciador primeiro dessa superação, mas como, em uma perspectiva dialógica, os 

enunciados circulam e a ele são atribuídos novos sentidos por outros falantes, compreendemos 

a posição da FURB diante desse contexto. Assim, como uma maneira de exceder a 

racionalidade técnica a Resolução CNE/CP01/2002 sugere uma aprendizagem guiada pelo 

princípio da ação-reflexão-ação. Esse princípio vai ser incorporado pela PL da FURB até 

atingir os cursos em si, como o de Letras. 

Segundo Schön (2000), na perspectiva da ação-reflexão-ação, o profissional é capaz 

de refletir sobre a sua prática e encontrar soluções diante de situações para as quais não há 

regas prontas a serem aplicadas. Forma-se, assim, um profissional autônomo capaz de agir em 

momentos imprevisíveis. Esse profissional também terá maior autonomia em sua prática para 

decidir aquilo que lhe serve como auxílio e o que não lhe é tão útil. Essa autonomia é refletida 

nos dizeres de um de nossos sujeitos egressos que foi constituído pela matriz curricular de 

2004 e enuncia, 

 

S20082 “ foi fundamental (+) tudo (+) toda a:: essa:: essa base que a gente tem agora pra 
dizer não’ essa atividade deve ser substituída por essa (+) e eu vejo que eu consigo pelo 
menos passar (++) para os superiores lá na escola a confiança de que realmente essa 
substituição que eu estou fazendo é adequada’ é necessária sabe” (+) e’ na verdade’ eu 
vejo que é (+) por causa do embasamen/ da base que eu tive aqui na furb’ (+) sem isso:: 
(++) eu posso até ver por colegas de outras universidades né [...] isso é bem:: bem nítido (+) 
mas EU enquanto/ a/ a: a:: segurança que eu tenho em sala de aula de argumentar com o 
alu:no’ o porquê de ele estar fazendo aquilo (+) o PORQUÊ de planejar e ficar essa horas 
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procurando textos e tal é: é justamente pra tentar ascender (++) chegar (++) o MÁXIMO 
possível PRÓXIMO do que:: eu via e sempre defendia na graduação né” 

 

Esse enunciado surge como resposta ao questionamento sobre em que medida a 

formação recebida na universidade auxiliou em suas aulas. O sujeito compreende que a sua 

formação “foi fundamental” para a sua atuação em sala de aula. Sua autonomia diante de seu 

trabalho aparece quando enuncia uma substituição que deseja fazer no conteúdo a ser 

ensinado aos alunos, “eu consigo pelo menos passar (++) para os superiores lá na escola a 

confiança de que realmente essa substituição que eu estou fazendo é adequada’ é 

necessária”. O sujeito diz que consegue passar confiança aos superiores a quem está 

submetido na escola em que atua e que isso é decorrente da “base que eu tive aqui na furb”. A 

autonomia do sujeito ainda emerge na medida em que ele se posiciona como dono de seu 

dizer e de suas atitudes, isso depreendemos do uso do pronome pessoal “eu” que aparece 

repetido no enunciado. 

Além disso, o sujeito enuncia que esse embasamento e sua autonomia diante de seus 

superiores, quando enfrenta a ideologia oficial para fazer valer a sua voz, é reflexo de sua 

ideologia do cotidiano, foi constituída pela FURB, pois alguns de seus colegas de outras 

universidades não têm essa mesma autonomia e esse embasamento para justificar algumas 

atitudes. A diferença entre S20082 e seus colegas de outra universidade “é bem nítido”, ele 

criou uma segurança, um domínio diante de seu saber construído durante a graduação e 

compreendemos que é uma atitude dele, S20082, a segurança que possui é sua, pois enfatiza o 

pronome pessoal ‘eu’. Inferimos aqui que a autonomia desse sujeito pode ser reflexo da 

adaptação do curso de Letras da FURB à nova legislação (CNE/CP01/2002) vigente que 

enuncia, em seu artigo treze, que a prática deve ser realizada de modo a suscitar a reflexão do 

professor em formação. 

 

§ 1º A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e 
reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas 
observações realizadas e a resolução de situações-problema. (BRASIL, 2002a, p. 06) 

 

É a partir da leitura do primeiro parágrafo do artigo treze da Resolução 

CNE/CP01/2002, que depreendemos o porquê de o documento de reformulação curricular 

justificar a modificação da matriz curricular focado nas discussões das teorias críticas do 

currículo. Pois, segundo essas teorias, o currículo passa a ser visto como um documento que 

abarca as experiências que os alunos trazem do mundo em que vivem e o que importa são as 



162 
 

reflexões e estratégias criadas para a solução de problemas inusitados, ficando em segundo 

plano o como fazer. 

Mais adiante, na leitura do documento de reformulação curricular de Letras (2004), é 

que é apresentada a legislação que embasou todo o movimento de discussão por parte da 

FURB e de seus cursos de licenciatura. 

 

 

 

 

Figura 51: trecho do item 'legislação' do projeto de reformulação curricular do curso de Letras de 2004 
 
 

Esse novo contexto em que a FURB e seus cursos de licenciatura estão inseridos com 

a publicação das Resoluções CNE/CP 01 e 02 de 2002 exige um repensar da prática e uma 

nova reflexão sobre o papel da universidade e da escola de educação básica para onde os 

professores formados irão à busca de local de trabalho. No caminho de uma superação da 

lógica disciplinar, da racionalidade técnica, faz-se necessário uma nova configuração 

curricular para os cursos de licenciatura e o curso de Letras da FURB apresenta a sua nova 

organização decorrente das discussões com a pró-reitoria e com os professores do Colegiado. 

No documento de reformulação curricular (2004), pela primeira vez, aparece uma 

concepção de currículo para o curso de Letras que se aproxima mais das teorias críticas de 

currículo e da concepção dialógica de linguagem. 

 

 
Figura 52: trecho do item 'composição da matriz curricular' do projeto de reformulação curricular do 
curso de Letras de 2004 
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A partir da análise desse trecho, depreendemos que a concepção de currículo, que 

aparece no documento do curso de Letras, foi, conforme a citação, retirada do documento da 

PL da FURB. Desse modo, o curso de Letras assume a palavra dos outros como sua e elabora 

um documento de reformulação que esteja em consonância com o documento da PL. Este 

documento, por sua vez, enuncia essa concepção de currículo como norteadora das discussões 

sobre as matrizes curriculares dos cursos de licenciaturas. Com essa compreensão de 

currículo, o sujeito, aluno do curso de Letras, passa a ser percebido como agente 

transformador da realidade e capaz de fazer uso de suas próprias experiências na sua 

constituição como professor durante o processo de formação na universidade. 

A concepção do currículo do curso de Letras da FURB aparece de maneira mais 

esclarecida no PPP (2004) do curso. 

 

 

 
Figura 53: trecho do PPP (2004) do curso de Letras da FURB 
 

Nesse sentido, depreendemos que o curso de Letras admite o currículo como um 

documento que influencia na formação das identidades dos sujeitos envolvidos no processo. 

O PPP segue a linha traçada pelo documento da Política das Licenciaturas e estende a 

concepção aproximando-a do contexto de ensino-aprendizagem no curso de Letras da FURB. 

O documento da PL da FURB, baseado nas diretrizes da CNE/CP 01 e 02 de 2002, 

passa a dar as diretrizes para todos os cursos de licenciatura da FURB, entre eles o curso de 

Letras. Na Resolução CNE/CP01/2002, propõe-se a organização dos cursos em eixos de 

formação. Essa, em um primeiro momento, não é uma novidade, pois, se retomarmos à 

análise das matrizes curriculares do curso de Letras dos anos de 1988 e 1999, encontraremos 

uma distribuição em três eixos de ensino que tinha como objetivo agrupar as disciplinas que 

possuíam proximidade de linhas teóricas, delimitando aquelas que eram exclusivas do curso 

de Letras (eixo das disciplinas específicas), daquelas que eram de âmbito comum a mais 
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cursos (eixo das disciplinas básicas) e o eixo das disciplinas que visavam à inserção do 

professor na escola básica (eixo de formação pedagógica). Na época, o documento do curso 

de Letras compreendia que os três eixos se interpenetravam ao longo do curso, não é, no 

entanto, o que os egressos apontaram em seus enunciados, pois sentiam uma falta de conexão 

entre as disciplinas, principalmente entre a teoria da formação básica e específica da prática 

da formação pedagógica. 

Mais uma vez, então, propõe-se uma organização em eixos, no artigo onze da 

Resolução CNE/CP01/2002. 

 

Art. 11. Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a alocação de 
tempos e espaços curriculares se expressam em eixos em torno dos quais se 
articulam dimensões a serem contempladas, na forma a seguir indicada: 
I - eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional; 
II - eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do desenvolvimento 
da autonomia intelectual e profissional; 
III - eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade; 
IV - eixo articulador da formação comum com a formação específica; 
V - eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos 
filosóficos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação educativa; 
VI - eixo articulador das dimensões teóricas e práticas. (BRASIL, 2002a, p. 05) 

 

 
O que chama a atenção desse artigo é a repetição da palavra articulador, segundo o 

que consta no documento, todos os eixos citados deverão considerar esse aspecto de articular 

os diferentes conhecimentos, saberes e especificidades apontadas. Nesse sentido, 

compreendemos que, para se adaptar ao que exige a lei, tem-se a necessidade de organizar um 

currículo que contemple a união dos itens abarcados no artigo onze da resolução. Ao falar 

sobre a distribuição em eixos, o curso de Letras se justifica da seguinte maneira, 

 

 
Figura 54: trecho do item 'eixos' do projeto de reformulação curricular do curso de Letras de 2004 
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Desse trecho, depreendemos a repetição do que foi enunciado pela PL, antes da 

elaboração do projeto de reformulação curricular do curso de Letras da FURB (2004). 

Segundo o PL ([2003?], p. 11) “o resultado desse trabalho ((referindo-as às reuniões e 

discussões sobre a nova legislação)) foi desenhar as matrizes curriculares dos cursos de 

Licenciatura da Universidade Regional de Blumenau [...]”. A expressão desenhar a matriz 

curricular é ressignificação daquilo que já havia sido dito no PL, ao qual o curso de Letras se 

submete.   

Além disso, ao analisar esse trecho, nos deparamos com a repetição de outro 

enunciado, “desenhar a matriz curricular estruturando-a em eixos significa pensá-la a partir de 

uma perspectiva que busque reelaborar a lógica disciplinar”. Mais uma vez, o documento 

aponta a necessidade de repensar e, posteriormente, superar a lógica disciplinar com ênfase na 

teoria, deixando a prática como aplicação desta. Parece ser esse o objetivo principal da 

modificação curricular do curso e da publicação das Resoluções CNE/CP 01 e 02 de 2002. 

Esse objetivo não aparece de maneira clara, mas pela repetição do enunciado, 

compreendemos a ênfase que se dá a esse aspecto. 

A partir dessa configuração apresentada pela Resolução CNE/CP01/2002, o curso de 

Letras organiza sua matriz curricular em torno de dois grandes eixos: o eixo articulador das 

licenciaturas, que compreende disciplinas comuns a todos os cursos de licenciatura, e o eixo 

específico do curso, aquele que abarca as disciplinas que são exclusivas desse curso. Essa 

organização também indica a repetição dos discursos. Como resposta ao enunciado da 

Resolução CNE/CP01/2002, que exige a organização em eixos, a PL [2003?], em seu 

enunciado, também discorre sobre os eixos e o curso de Letras toma esse discurso oficial 

como necessário em sua organização curricular, pois é advindo da ideologia oficial. Cada um 

desses eixos é apresentado pelo documento de reformulação curricular de Letras (2004). O 

primeiro deles é o eixo articulador das licenciaturas. 
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Figura 55: trecho do item 'eixo articulador das licenciaturas' do projeto de reformulação curricular do 
curso de Letras de 2004 

 

As disciplinas que compõe esse eixo são comuns a todos os cursos de licenciatura e a 

proposta é que estas disciplinas sejam ministradas por professores da área e que os alunos de 

cada curso tenham essas aulas de maneira conjugada, sem distinção de curso. 

Ao retomarmos o enunciado da professora Íris, trazido anteriormente, 

compreendemos, nesse instante, o seu dizer em relação às modificações pelas quais as 

licenciaturas estavam passando e a necessidade de “incluir disciplinas comuns a todas as 

licenciaturas”. Na continuidade de seu enunciado, depreendemos que o curso de Letras ficou 

responsável pelo planejamento e organização de uma das disciplinas, “então uma delas ficou 

a cargo justamente do curso de letras que é a produção de texto”. Dessa forma, 

Departamento de Letras torna-se responsável pelos professores dessas disciplinas. O seu 

planejamento e organização, todavia, já foram realizados durante a elaboração da PL. Assim, 

a Produção de Textos, enquanto disciplina sob a responsabilidade do Departamento de Letras, 

foi organizada pelos professores responsáveis para tal, mas foi sistematizada pela PL, sendo 

que, a cada semestre que essa disciplina é ministrada, a ementa se mantém conforme o que 
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consta na PL. Isso acontece também para todas as outras disciplinas do eixo das licenciaturas 

que estão descritas na PL.  

O outro eixo é aquele que compreende as disciplinas específicas do curso de Letras e 

está organizado da seguinte maneira: 

 

 
Figura 56: trecho do item 'eixo específico' do projeto de reformulação curricular do curso de Letras de 
2004 

 

A partir da análise da nova organização curricular do curso de Letras da FURB e da 

distribuição da carga horária nos dois eixos organizadores, compreendemos a necessidade de 

uma discussão sobre o que vem exposto nos trechos acima denominado por Prática como 

Componente Curricular (PCC). Essa é mais uma novidade inserida nos cursos de licenciaturas 

como exigência das Resoluções CNE/CP 01 e 02 de fevereiro de 2002. 

No artigo doze da resolução CNE/CP01/2002, encontramos já alguns indícios para a 

efetivação do que viria a ser denominado por PCC. 

 

Art. 12. Os cursos de formação de professores em nível superior terão a sua duração 
definida pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução específica sobre sua carga 
horária. 
§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, 
que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. 
§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a 
formação do professor. 
§ 3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes 
curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua 
dimensão prática. (BRASIL, 2002a, p. 05) 
 

 

Desse artigo e de seus respectivos parágrafos, mais uma vez, compreendemos o 

desejo de superação da racionalidade técnica. Isso porque, além de ampliar a carga horária 

para a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado e antecipar esse momento, a prática, 

nesse novo contexto, passa a estar presente nos cursos de licenciatura desde o seu início 

permeando todo o processo de formação do professor. Todas as disciplinas devem, segundo o 
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que consta na Resolução CNE/CP01/2002, abrir espaço, em sua ementa, para a prática, com 

isso, ela deixa de ficar isolado no final do curso e passa a fazer parte do processo de 

formação. 

Já na Resolução CNE/CP02/2002, em seu artigo primeiro, encontramos a carga 

horária que deverá ser dispensada com atividades práticas em todas as disciplinas. 

 
Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada 
mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas 
quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, 
as seguintes dimensões dos componentes comuns: 
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 
longo do curso; (BRASIL, 2002b, p. 01) 

 
 

São quatrocentas horas para PCC que dever ser distribuídas por todas as disciplinas 

do curso de formação de professores da educação básica de modo que o professor, desde o 

início do curso e em todas as disciplinas, possa compreender o espaço da sala de aula e 

desenvolver um saber plural (TARDIF, 2002) que insira os saberes disciplinares41 como parte 

de sua formação e que não fique apenas pautado nos saberes experenciais42 conforme 

enunciavam nossos sujeitos anteriormente de que “professor aprende a ser professor na sala 

de aula” (S1999). Além disso, com as disciplinas do curso de Letras inserindo em seu interior 

um espaço para a prática, através da PCC, será contemplado o desejo já enunciado pela 

professora Violeta, que atuou na matriz curricular de 1988, de que a teoria de todas disciplinas 

do curso de Letras estivesse relacionada e estabelecesse uma ponte com a realidade da sala de 

aula de educação básica de modo que o aluno de Letras encontrasse meios de realizar a 

transposição didática para não ficar “perdido” ao se inserir no campo profissional. Em 

aproximação à reflexão da professora Violeta, Dutra et.al. (2008) compreendem as atividades 

de PCC como momentos de formação privilegiados em que o conhecimento conceitual da 

matéria de ensino dos cursos é articulado com os conteúdos a serem ensinados na escola de 

educação básica. 

O curso de Letras da FURB, em seu projeto de reformulação curricular (2004), 

contempla a PCC em obediência à própria instituição que, por sua vez, segue as Resoluções 

do CNE. No trecho que segue, enuncia-se que a PL contempla quatrocentas e catorze horas 

para a PCC. Assim, o curso de Letras, estando submisso à ideologia oficial da universidade, 

                                                 
41 Aqueles saberes encontrados nas universidades sob a forma de disciplinas (TARDIF, 2002). 
42 Aqueles que brotam da experiência do professor e são por ela validados (TARDIF, 2002). 
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que foi organizada a partir das leis nacionais, repete em seu documento o que já foi enunciado 

pela universidade na PL. 

 

 
Figura 57: trecho do projeto de reformulação curricular de Letras (2004) sobre a PCC 

 

Desse trecho, depreendemos que o curso de Letras da FURB assume o enunciado do 

PL (documento elaborado pela FURB) e apresenta-o como se fosse seu. Cria-se a ilusão de 

que aquilo que se enuncia é sempre um enunciado primeiro, produto de si para os outros. 

Bakhtin (2003) analisa essa ilusão denominando-a de mito adâmico, como se tudo que um 

sujeito enuncia pertencesse ao enunciador e fosse produto de sua criação individual. 

Quando lemos o que consta no PL ([2003?], p. 15), contudo, encontramos que “as 

quatrocentas horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso 

(Resolução CNE/CP no. 02/2002) constituem um espaço significativo para proporcionar a 

articulação teoria e prática [...]”. A partir dessa citação, compreendemos que o enunciado do 

curso de Letras em seu projeto de reformulação curricular (2004), é resultado da enunciação 

da FURB que, por sua vez, possui enunciados que foram constituídos pelas Resoluções 

CNE/CP 01 e 02 de fevereiro de 2002, conforme o que consta entre parênteses na citação da 

PL. 

Depreendemos, assim, que a enunciação de espaço significativo para vivenciar 

atividades teórico-práticas foi ressignificado pelo curso de Letras em consonância com o que 

está no PL. Também o uso de análise crítica/reflexiva acerca das instituições e suas políticas, 

foi repensando a partir do que consta no PL sobre o objetivo da PCC, “[...] garantir a reflexão 

e análise dos problemas do cotidiano/realidade escolar” (PL, [2003?], p. 16). 
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Nesse contexto, considerando a PCC como esse momento de articulação, uma ponte 

entre a universidade e a escola de educação básica, Fernandes (2008), ao analisar também 

alguns cursos de licenciatura diante das modificações propostas pelas Resoluções CNE/CP 01 

e 02 de fevereiro de 2002, compreende a PCC como uma prática social datada e situada. Ao 

concordarmos com a definição da autora, compreenderemos que os cursos de licenciatura, 

quando inserem, em sua matriz curricular a PCC, estão desenvolvendo em seus alunos o 

letramento no espaço da graduação. Isso afirmamos, pois compreendemos o letramento como 

práticas sociais, segundo a concepção estudada por Dionísio (2007). Assim, quando os alunos 

são inseridos no espaço da escola de educação básica desde o início do curso e em todas as 

disciplinas, estes passam a entender melhor o futuro espaço de atuação e, por conseguinte, 

conseguirão realizar um trabalho mais situado e coerente quando estiverem atuando como 

professores. 

Nesse contexto, Fernandes e Silveira (2007) argumentam que a compreensão de uma 

prática, como componente curricular, modifica a relação entre a universidade e a escola e o 

estágio passa a ter outro sentido nesse espaço. Segundo as autoras, ao 

 

[...] trabalhar a compreensão de prática como prática social e do curso como uma 
unidade de totalidades em movimento, o estágio configura-se como território a ser 
ocupado em uma triangulação interativa – não um triângulo retângulo – entre a 
formação pedagógica, a formação específica e a inserção no campo profissional sem 
as hierarquias das estruturas de poder entre a Universidade e a Escola (2007, p. 09 
grifo das autoras) 

 

Para tentarmos reproduzir a reflexão das autoras, desenhamos um triângulo que 

pudesse representar a compreensão que elas têm sobre a relação entre a universidade e a 

escola de educação básica nesse novo contexto, com um novo espaço para a prática nos 

cursos de formação. Diminui-se a distância entre a universidade e a escola de modo a desfazer 

a hierarquia entre as duas unidades, deixa-se de compreender a universidade como a única 

detentora do saber e a escola passa a exercer papel ativo na formação do professor.  
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Figura 58: representação do triângulo citado por Fernandes e Silveira (2007) 

 

Acrescentamos ao relato do triângulo feito por Fernandes e Silveira (2007) a 

legislação do CNE que exige as modificações dos cursos de licenciatura, pois compreendemos 

que a nova legislação permeia todo o processo de formação do professor, imprimindo uma 

relação de mão dupla entre a escola e a universidade. Esta não é mais a única instituição que 

pode colaborar na formação do professor e aquela necessita fazer mais do que abrir as portas 

para a entrada dos estagiários. Para abarcar as dimensões da PCC, a FURB em seu documento 

de PL, afirma que, nas ementas das disciplinas, “constará o tópico ‘Inserção no cotidiano 

escolar da educação Básica’” (PL, [2003?], p. 12). Se analisarmos as ementas das disciplinas 

do curso de Letras dessa nova matriz curricular (anexo 12), encontraremos esse enunciado em 

todas elas como intenção de se adequar ao documento da FURB e para validar a presença da 

PCC em todas as disciplinas desde o começo do curso. A repetição desse mesmo enunciado – 

“inserção no cotidiano escolar da Educação Básica” – em todas as disciplinas, no entanto, não 

nos fornece informações suficientes que garantam a ocorrência PCC e a compreensão da 

prática como social. 

O documento, a matriz curricular, como espelho de tudo o que é realizado, como 

texto que é aprovado pelas instituições oficiais mostra-se de acordo com a lei a partir da 

inserção e repetição desse enunciado em todas as disciplinas. Isto, no entanto, não nos dá 

elementos suficientes para depreender a compreensão de PCC que o curso e a universidade 

têm. Como também não é possível avaliar a maneira como as atividades de PCC são 

organizadas e se garantem uma articulação entre os conteúdos da universidade e os da escola 

de educação básica. 

CAMPO PROFISSIONAL 

FORMAÇÃO  
PEDAGÓGICA 

FORMAÇÃO  
ESPECÍFICA 

CNE/CP 
01 e 02 
de fev. 
2002 
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É a partir da discussão iniciada com a citação de Fernandes e Silveira (2007), que 

lançamos olhares sobre a configuração do estágio na nova matriz curricular do curso de Letras 

da FURB (2004). Como já introduzimos anteriormente, as Resoluções CNE/CP 01 e 02 de 

fevereiro de 2002 propuseram um aumento na carga horária do estágio nos cursos de 

licenciatura. Mais do que isso, todavia, exige-se que o estágio inicie na segunda metade do 

curso, de modo que o aluno de licenciatura esteja mais de tempo inserido em seu futuro 

espaço de atuação (considerando principalmente aquele aluno que ainda não atua quando 

ingressa no curso). 

Ao analisarmos a concepção de estágio curricular supervisionada trazida na PL, 

depreendemos esses enunciados como constituídos pelos enunciados da lei. O documento, PL, 

compreende o estágio como um elemento a ser pensado e organizado ao longo da formação 

do graduando de modo que não fique reduzido a um pequeno espaço ao final do curso, como 

se fosse um mero adendo. Segundo a PL ([2003?], p. 13), o estágio “deve oportunizar a 

análise crítica das teorias a partir da vivência de experiências práticas para a construção do 

conhecimento”. Esse enunciado perpassa o curso de Letras e o constitui como tal, podendo ser 

identificado também dentro do projeto de reformulação curricular do curso (2004) em que a 

organização do estágio é apresentada. 
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Figura 59: trecho do projeto de reformulação curricular do curso de Letras (2004) sobre o estágio 
curricular supervisionado 

 

Desse excerto, analisamos, mais uma vez, o modo como o curso de Letras foi 

constituído pelas políticas da instituição em que está inserido, a FURB. Ecoa nesse trecho do 

projeto de Letras (2004), o enunciado da PL, pois, nesse documento, encontramos a seguinte 

explicação sobre o estágio, “é [...] um conjunto de atividades capaz de construir e sistematizar 

experiências em torno da dinâmica própria da atividade escolar, e se constituir num momento 

de integração de todos os conteúdos abordados durante o curso de formação” (PL, [2003?], p. 

13). O projeto de reformulação curricular de Letras (2004) modifica esse enunciado com o 

uso de algumas expressões diferentes, mas permanece o sentido e a maior parte do enunciado 

da PL. Compreendemos essa atitude do curso de Letras como uma maneira de mostrar a 
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aceitação e cumprimento das exigências da universidade que foram enunciadas pela 

elaboração e circulação interna da PL. 

Interessa-nos o que vem disposto no documento de Letras (2004) sobre o objetivo do 

estágio “oportunizar o confronto com os problemas concretos das questões do processo 

pedagógico, por intermédio do conhecer, interpretar e agir consciente. Além do 

desenvolvimento da capacidade científica do estagiário, para privilegiar a formação de um 

professor pesquisador”. Esse objetivo aponta, mais uma vez, para a necessidade de superar a 

racionalidade técnica, a lógica disciplinar a partir da formação de um professor pesquisador, 

aquele profissional que é capaz de refletir sobre a sua prática e encontrar soluções diante de 

situações inesperadas paras as quais não há regras prontas a serem aplicadas (SCHÖN, 2000).  

Na continuidade do enunciado, o projeto concebe o estágio como “momentos 

dedicados à ação e reflexão sobre a ação pedagógica”, nesse sentido, aproximamos, da nossa 

análise, o estudo de Schön (2000). O autor, ao criticar a racionalidade técnica, apresenta como 

oposição a esse modelo e possível caminho a ser seguido, para melhores resultados na 

formação de profissionais, a reflexão-na-ação. Nessa perspectiva, o autor compreende que “na 

base dessa visão da reflexão-na-ação do profissional está uma visão construcionista da 

realidade com a qual ele lida – uma visão que nos leve a vê-lo construindo situações de sua 

prática [...]” (SCHÖN, 2000, p. 39 grifo do autor). Ao refletirmos nesse viés, compreendemos 

que é na reflexão sobre a ação que se encontram meios para solucionar os problemas 

encontrados na prática. Assim, dentro de um novo contexto, as Resoluções CNE/CP 01 e 02 

de 2002, ao preverem o estágio com quatrocentas horas a partir da segunda metade do curso, 

buscam meios de superar a racionalidade técnica e formar profissionais capazes de agir a 

partir da reflexão sobre a própria prática. Nessa conjuntura, a FURB, enquanto universidade, 

que oferece cursos de licenciatura, compreende a necessidade de superar a racionalidade 

técnica e enuncia que o estágio “não se restringe apenas ao ‘fazer’, ‘assistir e dar aulas’, e sim 

ao desencadeamento de um processo de ação/reflexão/ação” (PL, [2003?]. p. 14). 

Esse discurso vai se repetindo na universidade e atinge o curso de Letras que 

reformula sua matriz curricular de modo a contemplar as exigências da universidade que são 

também as exigências das leis vigentes. Nessa nova lógica organizacional, o professor em 

formação torna-se sujeito de sua prática e é capaz de refletir sobre ela ao estar mais tempo 

inserido no espaço da escola de educação básica. Sobre isso Tardif (2002) argumenta: 

 

A prática profissional não é vista, assim, como um simples campo de aplicação de 
teorias elaboradas fora dela [...] Ela torna-se um espaço original e relativamente 
autônomo de aprendizagem e de formação para os futuros práticos, bem como um 
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espaço de produção de saberes e de práticas inovadoras pelos professores 
experientes. Esta concepção exige, portanto, que a formação profissional seja 
redirecionada para a escola enquanto lugar de trabalho dos professores. (2002, p. 
286, grifo do autor) 

 

Conceber o professor como um pesquisador, permite que ele se torne um sujeito 

ativo durante todo o seu processo de formação de modo que possa observar, analisar e refletir 

sobre o espaço da escola, da sala de aula. É a partir de suas reflexões e análises, então, que 

será capaz de agir e, se necessário, a partir de nova reflexão, modificar sua ação. Um de 

nossos sujeitos, egressos do curso, e que foi constituído pela matriz curricular de 1999, ao 

refletir sobre o estágio enuncia, 

 

S20052 “eu acho horrível o estágio’ o estágio só faz você ficar nervoso’ [...] eu pra mim 
aquilo não serviu de nada’ né” serviria assim’ se você fosse pro estágio ó’ vamos ver que 
dificulDADE nós temos no mercado’ a’ a adolescência” a pré-adolescência” que séries” 
né” temos problemas’ AQUI sim conduzir o ensino pra que a gente resolva esse problema 
[...] dentro do:: dentro do curso de letras’ assim’ o que realmente devia mudar MESMO’ 
melhorar’ é essa questão do estágio’ enfocar um pouquinho mais para os problemas [...] 
deveria ir pra sala de aula e ver a realidade’ descobrir os MEIOS pra chegar ao seu fim’ 
não descobrir o fim pra chegar ao seu meio’” 

 

Esse sujeito desloca-se de sua atual posição de professor e retorna à posição de aluno 

de Letras em fase final de curso realizando o estágio. O seu enunciado torna-se, assim, uma 

avaliação daquele momento seguida de sugestões para melhorar, modificar essa prática. Para 

ele, o estágio “não serviu de nada”, essa sua avaliação pode ser decorrente do fato de ele 

ainda ser formado na perspectiva da racionalidade técnica em que o estágio era um adendo ao 

curso de Letras e compreendido como um momento de aplicação das teorias. O objetivo do 

estágio era que o aluno fosse a campo (uma escola de educação básica) observar aulas para 

depois aplicar um projeto de aulas planejadas previamente elaborado com a aprovação de um 

professor orientador.  

O desejo de S20052 é entrar em uma sala de aula para observar alguma dificuldade 

que se encontra nesse espaço e aí sim criar estratégias que auxiliem na melhoria dessa 

questão. Compreendemos a sugestão do sujeito pelo uso do pretérito imperfeito indicando o 

modo como gostaria que fosse, mas que sabe que não foi, quando era aluno de Letras. 

Segundo ele, o estágio “serviria assim’ se você fosse pro estágio”  para “ver que dificulDADE 

nós temos no mercado”. O uso do pronome nós, na fala do sujeito, pode ser interpretada como 

relacionada à classe dos profissionais da educação, pois ele continua dizendo que, em meio à 

educação, “temos problemas”, ainda no plural, se inserindo em um grupo maior, ou então, 
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como uma maneira de modalizar sua responsabilidade sobre o enunciado na intenção de 

mostrar que não é uma reflexão somente dele, mas também de outros professores. Na 

continuidade de seu dizer, o sujeito explicita a sua sugestão para “melhorar’ é essa questão do 

estágio”, propondo que o ensino seja conduzido de modo que os alunos encontrem meios de 

resolver alguns dos problemas encontrados em sala de aula a partir da observação da 

realidade. 

Esse sujeito, S20052, já enuncia que o estágio deveria ter sua organização 

modificada, contudo, ele, em sua fala, não consegue superar a racionalidade técnica sob a qual 

foi formado. Isso depreendemos quando o sujeito enuncia o desejo de encontrar meios para 

resolver os problemas encontrados na sala de aula e, segundo a perspectiva técnica de ensino, 

o aluno se insere na prática para, a partir da teoria estudada, discutida em aula, encontrar 

soluções passíveis para a resolução de todas as dificuldades encontradas, a partir da 

compreensão de língua como sistema em que ela se apresenta da mesma forma em todas as 

situações, por isso, também os alunos são compreendidos como indivíduos que necessitam do 

auxílio do professor para poderem aprender alguma coisa. Nesse contexto, é compreensível 

um ensino na perspectiva técnica, pois, se a língua é um sistema e se o aluno aprende somente 

na presença do professor, é a figura desse professor que deve dominar a teoria para solucionar 

seus problemas de sala de aula. Apesar de esse sujeito, S20052, ter sido constituído por uma 

realidade de ensino basicamente técnica, no entanto, em sua fala, podemos encontrar alguns 

indícios do desejo de modificação, pois compreende que o estágio seria mais coerente se 

levasse o acadêmico de Letras a refletir sobre os problemas das escolas de educação básica, 

analisando essas instituições em um contexto situado permitindo, assim, uma prática social. 

Ao analisarmos as ementas da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado da 

matriz curricular do curso de Letras de 2004 (anexo 12), compreendemos que algumas 

alterações foram feitas no sentido de superar a lógica disciplinar e a concepção de prática 

como aplicação das teorias, mas permanecem alguns resquícios dessa mesma lógica como a 

as aulas de microensino para o treinamento de habilidades técnicas no Estágio Curricular 

Supervisionado I. 
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Figura 60: ementa da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado apresentada no documento de 
reformulação curricular de Letras de 2004 

 

Além do microensino que, nessa matriz curricular, recebeu o nome de ‘aula 

simulada’, também identificamos vestígios da racionalidade técnica no Estágio Curricular 

Supervisionado II, no que diz respeito à elaboração da base teórica para a redação do projeto 

de ensino.  

 

 
Figura 61: ementa da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado apresentada no documento de 
reformulação curricular de Letras de 2004 

 

Dessa ementa, é possível compreender que existe um gancho com a racionalidade 

técnica, quando a base teórica passa a ser elaborada logo no começo da etapa de estágio, 

pensando na aplicação das aulas que acontecerá a partir do Estágio Curricular Supervisionado 

III. O aluno entra na sala de aula da escola de educação básica para aplicar um projeto 

baseado em uma teoria que já está pronta, redigida no projeto de ensino. É necessário 

considerar, no entanto, que esse aluno já teve oportunidade de observar algumas aulas na 

escola, mas será que ele, no momento em que dá as suas aulas, ainda no estágio, tem a 

possibilidade de modificar a teoria que as embasa? Se não tiver, não seria uma maneira de 
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manter a racionalidade técnica? Isso porque o aluno só ministra aulas quando o projeto está 

pronto e a teoria já discutida. Essa é uma lacuna que permanece na ementa da disciplina e que 

não pode ser respondida com base no que está exposto no documento. Nesse sentido, 

aproximamos a reflexão de Agostini e Terrazzan (2008) que, a partir da análise de treze 

cursos de licenciatura da UFSM por eles realizada, compreendem que todos conseguiram se 

adaptar ao que está disposto nas Resoluções CNE/CP 01 e 02 de fevereiro de 2002, porém, 

segundo os autores, “mantêm as atividades de regência em sala de aula alocadas nos últimos 

semestres do Curso” (2008, p. 11), nesse contexto, os autores compreendem que a 

racionalidade técnica permanece, pois os alunos de licenciatura aplicam as aulas efetivando a 

prática, apenas ao final do curso, pois antes disso ocorrem apenas momentos de observação de 

aulas. 

Essa configuração é observada também no curso de Letras da FURB que mantém as 

atividades de regência nas duas últimas fases do curso, sétima e oitava, nas disciplinas de 

Estágio Curricular Supervisionado III e IV (conforme pode ser observado nas ementas no 

anexo 12). Em outro sentido, compreendemos a configuração das aulas de estágio do curso de 

Letras, do modo como estão dispostas, como um processo que se inicia na sala de aula da 

universidade com apreensão de conceitos e aulas simuladas, com dois semestres de 

observação de aulas para, talvez, “ver que dificulDADE nós temos no mercado” (S20052), 

diagnosticar essa dificuldade que os alunos apresentam e, aí sim, elaborar um projeto que 

esteja relacionado com mecanismos que possam auxiliar a superação dessa dificuldade. 

Inferimos apenas que a teoria deveria ser construída ao longo de todo o processo e não antes 

do ingresso do aluno de Letras em sala de aula, pois, assim, seria possível depreender que a 

teoria está imbricada à prática e não, mais uma vez, separada. 

Esses resquícios da racionalidade técnica nos cursos de licenciatura podem ser 

compreendidos a partir do que discutimos sobre a formação de professores. Os professores, 

que auxiliaram na elaboração da PL da FURB e, no curso de Letras, na elaboração e 

organização da matriz curricular (2004), foram, em sua grande maioria, se não todos, 

formados pela perspectiva técnica, pela lógica disciplinar. Ao considerarmos, então, que o 

professor se forma no social, ao longo do seu processo de inserção nesse meio, observando, 

analisando, refutando práticas de professores que teve, além dos próprios cursos de formação, 

aí compreenderemos também o porquê da dificuldade de, apenas a partir de Resoluções 

nacionais, conseguir superar uma racionalidade que perdurou por longo tempo na conjuntura 

dos cursos de formação de professores. 
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Assim, embora entendamos a publicação das Resoluções CNE/CP 01 e 02 de 

fevereiro de 2002 como uma possível tentativa de inverter a organização dos cursos de 

licenciatura, abandonando a lógica disciplinar, a racionalidade técnica, ainda podemos, por 

um tempo, encontrar resquícios do modelo anterior, pois os professores, que hoje atuam na 

universidade, foram formados por essa lógica, mais que isso, foram constituídos por ela e isso 

pode ser um obstáculo para a total superação desse modelo de curso.  

A partir de estudos realizados em diversos cursos de licenciatura na UFRGS, Krahe 

(2007, p. 07) argumenta que “nós professores universitários somos, em grande número, ou até 

maioria ainda, frutos de uma educação baseada na racionalidade técnico/instrumental.”. Na 

continuidade de sua reflexão, a autora enuncia, a partir de pesquisas que realizou nesse 

âmbito, que a racionalidade técnica não apresentou os resultados esperados nas décadas em 

que esteve em voga e que, principalmente hoje (2009), ela está ultrapassada, pois não 

responde adequadamente às demandas da contemporaneidade que trazem consigo novos 

“desafios apresentados pelas novas tecnologias, pela avalanche de informações instantâneas, 

pelas inovadoras maneiras de relacionamentos e comunicações tornados disponíveis a uma 

expressiva parcela da população, em especial, aos jovens que estão freqüentando as escolas e 

universidades.” (op. cit. 2007, p. 07). 

Ao analisarmos, contudo, pesquisas que foram realizadas na área, é possível 

compreender a reflexão de Agostini e Terrazzan (2008), a partir do estudo sobre os cursos que 

investigaram, pois, segundo Schön (2000, p. 229), “a racionalidade técnica não está, de 

maneira alguma, morta; ao contrário, está em ascensão, ou, melhor dizendo, parece estar em 

ascensão em alguns lugares e em declínio em outros”. Assim, mesmo que a lei exija dos 

cursos de licenciatura que se adaptem às suas exigências de modo que a prática receba um 

olhar diversificado dentro desses cursos, a superação da racionalidade técnica e a inversão da 

lógica disciplinar, passando para uma nova compreensão da prática a partir de momentos de 

ação-reflexão-ação, não acontecerá por simples adaptação da matriz curricular ao que está 

disposto em lei. Torna-se necessário que os professores dos cursos de licenciatura 

modifiquem suas concepções de ensino nas quais foram formados, para, a partir daí, conduzir 

uma prática que leve o aluno de licenciatura a refletir sobre a configuração da escola de 

educação básica e todos os seus atores envolvidos43. Entendemos assim que, apesar de a 

FURB se empenhar em organizar momentos de discussão e reflexão sobre a nova legislação e, 

                                                 
43 Compreendidos aqui como todos aqueles que desempenham algum papel no cenário da escola de educação 
básica, desde os alunos e seus pais até os professores, diretores e secretários da educação que orientam as ações 
das escolas. 
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a partir disso, redigir o documento de PL que institui as diretrizes para todos os cursos de 

licenciatura da universidade com o apoio da pró-reitoria e de todos os coordenadores dos 

cursos de licenciatura, é necessário que aconteça uma mudança de concepção dos professores 

para o curso e não o processo contrário como aconteceu. Modificando a matriz curricular, não 

se tem como consequência direta a modificação da lógica de organização do curso. 

A partir do que discute em suas pesquisas, Krahe (2007) argumenta que a mudança 

na formação de professores em licenciaturas deve acontecer em conjunto, professores e alunos 

devem organizar e planejar atividades que gerem momentos de reflexão na e sobre a ação. 

Além disso, reflete a autora que os próprios alunos de licenciatura necessitam buscar uma 

construção individual de saberes que não dependa somente da condução das aulas por parte 

dos professores, para que, com isso, seja abandonada a racionalidade técnica e assumida a 

racionalidade prático/reflexiva. Só assim, segundo a autora, “será possível a concretização do 

ideal de formação de profissionais da educação: autônomos, críticos e reflexivos” (op. cit., 

2007, p. 09). Ainda nas palavras da autora, encontramos a sua preocupação com o desenrolar 

desse tipo de compreensão da prática, como um momento de reflexão na e sobre a ação, pois, 

conforme ela, se os futuros educadores puderem vivenciar uma formação na perspectiva 

prático/reflexiva, tenderão a multiplicar suas atitudes e ações com as outras gerações as quais 

caberá a eles educar.  

É nesse movimento de superação e permanência da racionalidade técnica que se 

encontrava o curso de Letras da FURB quando a matriz curricular de 2004 entrou em vigor. 

Segundo o que consta no documento do curso, as turmas que já estavam cursando Letras não 

se adaptariam à nova matriz, somente as turmas que entrariam no curso a partir de 2004. 

 

 
Figura 62: trecho do projeto de reformulação curricular de Letras de 2004 no que concerne às adaptações 
das turmas. 
 

Com medida de não adaptar as outras turmas à nova matriz curricular, acontece o que 

vem enunciado pela professora Íris, de que tenham várias turmas que estejam inseridas em 

matrizes curriculares diferentes. 

 

ÍRIS  “quando eu assumi a:: coordenação havia TRÊS grades em andamento’ ou seja’ é:: 
existe sempre uma/ e não/ mudar grade não é uma coisa que se faça assim é que:: foi sempre 
buscando o melhor né” melhorando” 
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A professora Íris, contudo, compreende esse movimento como uma mudança a fim 

de melhorar o curso de Letras. Assim, ter diferentes matrizes em andamento não é 

compreendido como um problema, mas como um passo para a constituição de um curso 

melhor que também forme seus alunos de maneira mais concisa e coerente com a realidade 

social em que está inserido. 

Ao contarmos do ano em que a matriz curricular de Letras (2004) entrou em 

funcionamento, foram constituídos por ela, os alunos que terminaram o curso ao final do ano 

de 2007, compreendendo os oito semestres do curso. Assim, é necessário refletirmos sobre o 

estágio do curso de Letras, na configuração de 2004, a partir dos dizeres dos egressos que 

foram constituídos por ela. Um deles, quando questionado sobre alguma sugestão que pudesse 

deixar para o curso de Letras, enuncia. 

 

S20082 “alguma sugestão::: ((2”)) eu/ eu:: eu acho que é BEM nessa questão mais 
PRÁTICA (++) embora se/ deu pra perceber esse esforço dos professores pra tentar aliar 
teoria com/ com prática’ com a realidade da sala de aula (++) com a questão dos estágios 
principalmente (+) né” (++) em vez de a gente ficar lá observando’ sabendo (++) saiu 
daquela escola naquele formato’ volta pra aquela escola’ observa a mesma coisa (++) a 
intervenção ela é muito::: (+) eu diria até::/ parece até muito artificial porque a gente vai 
(+) a gente vai e::: é um número muito reduzido de aulas (++) e SAI daquele local e sabe 
que a situação continua a mesma (++) então essa questão de’ de PASSAR para os 
professores essa recicla::gem’ essa novida::des (+) isso eu acho que seria muito::/” 

 

Esse sujeito inicia seu enunciado refletindo, isso depreendemos a partir do 

prolongamento da vogal em “sugestão:::”, “ eu::” da repetição das palavras, dos 

truncamentos. É um momento em que o sujeito sai de sua atual posição de professor e retorna 

para a posição de aluno de Letras a fim de avaliar o processo (oficial) pelo qual foi formado 

professor. Em seguida, ele, enuncia, de maneira firme “é BEM nessa questão mais 

PRÁTICA”, essa firmeza é identificada pela ênfase que dá a duas palavras “BEM” e 

“PRÁTICA”, compreendemos que esse sujeito sabe o que está falando e não tem dúvidas de 

que se esse é o caminho a ser modificado. É esse trecho inicial de seu enunciado que aponta 

para algumas falhas que ainda acontecem com relação à prática no curso de Letras da FURB, 

apesar das alterações pelas quais a matriz curricular passou. 

Na continuidade de seu dizer, aparece “embora se/ deu pra perceber esse esforço dos 

professores pra tentar aliar teoria com/ com prática’ com a realidade da sala de aula”. O 

sujeito, no início, enuncia de maneira segura que existe a necessidade de repensar a prática no 

curso de Letras, por outro lado, no entanto, compreende que os professores se empenharam 
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em traçar um paralelo e buscar aproximações entre a universidade e a escola de educação 

básica. Assim, o sujeito faz uma avaliação inicial, mas ressignifica seu próprio enunciado com 

a utilização do articulador discursivo “embora”, que sinaliza uma oposição, um olhar para 

duas faces de um mesmo acontecimento. Ele enuncia o que poderia melhorar, mas aponta o 

que muitos professores já fizeram para diminuir a distância entre a universidade e o campo de 

atuação dos alunos de Letras (a escola). 

Ao continuar, posiciona-se mais firmemente e aponta exatamente onde a modificação 

se faz necessária, “a questão dos estágios principalmente”. Desse dizer, depreendemos que 

existem algumas modificações a serem feitas em relação à prática no curso de Letras, mas, no 

momento da entrevista, esse sujeito elencou, dentre outros fatores, os estágios, e isso pode ser 

analisado pelo uso do advérbio “principalmente”, que se refere ao que mais é significativo 

para o sujeito naquele instante. O uso dessa expressão permite que depreendamos que existem 

outros fatores silenciados pelo sujeito, mas entre todos os itens que poderiam ser citados, 

naquela situação, optou por falar dos estágios. Isso porque, segundo Bakhtin (2004), quando 

enunciamos, estamos sempre nos utilizando de outros enunciados já proferidos, mas, ao 

mesmo tempo, escolhemos aqueles que provocam sentido no momento da enunciação em 

detrimento de tantos outros que poderiam ser escolhidos. 

Na continuidade de seu dizer, o sujeito parece repetir o que outros sujeitos já 

enunciaram e que apresentamos em outros espaços de discussão nessa dissertação, o dizer da 

falta, do pouco tempo. Segundo S20082, “é um número muito reduzido de aulas” para o 

estágio, o que é um eco do dizer de S20071 que enuncia, também em relação às aulas de 

estágio, “é muito pouco tempo”44. Assim, percebemos como, apesar da nova reformulação da 

matriz curricular do curso de Letras em 2004, algumas lacunas permanecem.  

O sujeito egresso, S20082, todavia, não apenas cita o que deveria ser modificado, 

mas argumenta e apresenta sugestões para que o estágio melhore ainda mais. A partir da 

compreensão de que é pouco tempo de inserção em sala de aula da educação básica, o sujeito 

avalia o estágio em consonância ao dizer de S20052, de que o estágio, para ele, “não serviu de 

nada’”, pois, nas palavras de S20082, “SAI daquele local e sabe que a situação continua a 

mesma”, compreendendo, assim, que, mesmo após a aplicação das aulas de estágio, a 

realidade da sala de aula não é modificada, portanto, o estágio acaba por não se tornar 

significativo, pois, segundo S20082, é necessário que ocorra uma troca de saberes entre 

professor regente da turma e estagiário. Inferimos, desse modo, pois S20082 fala sobre o 

                                                 
44 Se necessário, retomar o enunciado do sujeito S20071, na página 123. 
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contexto em que os estágios acontecem: “saiu daquela escola naquele formato’ volta pra 

aquela escola’ observa a mesma coisa”. Desse trecho do enunciado do sujeito, é necessário 

dizermos que a expressão “aquela escola”, utilizada pelo sujeito, retoma a escola de educação 

básica. Assim, segundo S20082, o estágio torna-se uma intervenção “muito artificial”, uma 

vez que compreende já conhecer a escola em que deverá entrar para a realização do estágio, 

pois foi formada por essa escola, “saiu daquela escola” e torna a voltar para a mesma escola 

para observar a realidade que já se conhece, “a mesma coisa”.  Lembramos apenas que, 

quando o sujeito enuncia que sai “daquela escola” e “volta pra aquela escola”, não se trata 

realmente da mesma escola, de modo que o aluno vá realizar estágio na escola em que 

estudou, mas este sujeito compreende a realidade da escola de educação básica como muito 

próxima, sendo que todas as escolas desse nível possuem organizações semelhantes. 

É nesse sentido que S20082 apresenta outro olhar sobre o estágio, um olhar avaliativo 

por parte de alguém que vivenciou essa experiência e se sente apto para traçar avaliações e 

também sugestões. Segundo ele, seria mais interessante “PASSAR para os professores essa 

recicla::gem’ essa novida::des”. Na busca da compreensão de mais sentidos para o dizer 

desse sujeito, perguntou-se a ele se esses professores a que se refere, são os professores da 

escola de educação básica, e ele continua seu enunciado que havia sido cortado pela 

entrevistadora. 

 

S20082 “da escola é’ aham’ eu acho que seria muito: enriquecedor tanto PARA nós quanto 
é: pra eles (++) também a questão da confecção de (+) ativida:des’ de materiais’ assim em 
relação ao estágio assim mesmo né” porque são QUATRO semestres né” totalizando assim 
quatro disciplinas e essas disciplinas se tivesse cada uma um:: foco (++) porque agora a 
gente percebe né” ta’ eu estou sozinha: o que eu vi aqui me me me serve’ mas EU continuo 
pesquisando e tal mas é/ é/ é compliCAdo né” (++) eu podia ter feito mais” 
 

A partir desse trecho, compreendemos que o sujeito sugere que o estágio seja um 

momento de aprendizagem tanto para eles, enquanto estagiário, quanto para os professores da 

escola em que vão estagiar. Assim, quando disse anteriormente “PASSAR para os professores 

essa recicla::gem’ essa novida::des”, referia-se aos professores da escola em que ingressam 

para estagiar, considerando esse momento como uma troca de saberes entre o professor da 

escola, que já está (oficialmente) formado e atuando como tal, e aquele professor que está no 

processo de formação. O sujeito avalia essa configuração como um momento que “seria 

muito: enriquecedor tanto PARA nós quanto é: pra eles”. Ao enunciar, o sujeito reflete e 

compreende que o estágio se tornaria um processo mais enriquecedor e, por conseguinte, 

significativo, se tanto o professor da escola básica quanto o estagiário pudessem vivenciar 
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esse momento como um espaço para dupla aprendizagem. Para fazer essa avaliação do 

estágio, o sujeito volta para sua atual posição de professor (oficialmente) formador dizendo 

que “agora a gente percebe né” ta’ eu estou sozinha: o que eu vi aqui me me me serve’ mas 

EU continuo pesquisando e tal mas é/ é/ é compliCAdo né” (++) eu podia ter feito mais”. É o 

uso do advérbio “agora” que nos faz perceber o deslocamento que o sujeito realiza em sua 

posição, pois o “agora” está relacionado com a sua vivência enquanto professor formado pelo 

curso de Letras da FURB. A reflexão que o sujeito faz nesse enunciado nos permite 

compreender que a sua sugestão para o estágio é decorrente da vivência que experimenta 

enquanto professora. É “agora” que ele compreende a falta de um acompanhamento para 

poder reciclar seus conhecimentos e ter um apoio da universidade para a “confecção de (+) 

ativida:des’” e “ de materiais’”. Esse apoio, então, na compreensão do sujeito, poderia vir dos 

alunos estagiários que ainda estão em contato com as “novidades” na área da educação. 

Para um melhor entendimento da intenção desse sujeito, perguntamos se esse estágio 

seria compreendido por ele como uma espécie de formação continuada para o professor da 

escola básica, em que os estagiários levariam para a escola aquilo que estão aprendendo de 

novo e que pode estar muito distante do professor da escola. O sujeito, como resposta, 

enuncia, “certamente, bem isso”, e continua sua reflexão. 

 

S20082 “certamente’ bem isso (++) ou nem que não fosse isso é:: fosse uma formação 
continuada mas BEM ali só pra aquele caso bem particular que fosse produzir um 
resultado né a:: a princípio (++) pequeno em relação (++) ou talvez com aquele professor 
porque se a gente pensar que aquele professor vai ser multiplicador né” ele estará ali por 
mais anos né” continuando com diversas outras turmas/ se bem que os professores também 
têm a sua formação né” mas [...] até os professores que se formaram recentemente (++) e 
que no estágio deu pra ver é tudo/ é muita novida:de né” e até agora se eu voltar pro curso 
vai ter muita coisa no::va e:: eu vejo nesse sentido [...]isso’ até porque eu/ eu/ eu vejo assim 
ó a::: (++) letras ((2.5”)) têm uma abrangência e dá pra (+) se aprofundar em alguns 
aspectos’ em algumas questões (++) e parece que o nosso estágio ele quer fazer tudo (++) 
mas não chega a se aprofundar em nada né” (+) então se nós pegássemos uma 
determinada questão e trabalhássemos nesses quatro semestres com aquele mesmo 
assun::to e tal/ isso eu pude perceber no meu estágio que eu trabalhei o mesmo tema dois 
semestres (+) o amadurecimento que tive no segundo eu sentia vergonha do que eu tinha 
feito no:: no:: no primeiro [...]sabe” e::: e eu acho que isso que é o interessante de se 
perceber que dá pra melhorar se é possível (++) e aqui a gente tem a::: a vantagem de 
contar com o apoio dos professores né” [...] que são excelentes pra dar essa base que a 
gente precisa’” 
 

Quando o sujeito, como resposta ao enunciado da entrevistadora, avalia a sua 

sugestão sobre a configuração do estágio como uma espécie de formação continuada para o 

professor da escola básica, ele explica em que sentido poderia ser considerado como tal. 
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Tratar-se-ia de uma formação continuada bem delimitada, bem específica “uma formação 

continuada mas BEM ali só pra aquele caso bem particular”. O sujeito compreende que seria 

um momento de fazer intervenção em um caso específico, aquele que foi encontrado e 

observado, em uma escola, em uma sala de aula mediada por um professor, de modo que essa 

intervenção “fosse produzir um resultado” a fim de modificar e/ou melhorar a situação 

encontrada na escola. 

Ou, como outra sugestão, o sujeito enuncia que talvez não fosse uma formação 

continuada para a situação da sala de aula, mas para “aquele professor” especificamente, pois 

compreende que o professor, que participar dessa “reciclagem” será um “multiplicador” dos 

conhecimentos novos que circulam na universidade, trazidos através dos estagiários. 

É nesse contexto que o sujeito avalia também o curso de Letras dizendo que este 

“ têm uma abrangência e dá pra (+) se aprofundar em alguns aspectos’”. Desse trecho, 

depreendemos que, durante o curso de Letras, são mediados, através do professor, diversos 

conteúdos abrangentes que passam a ser aprofundados pelos alunos. Quando chegam ao 

momento de estagiar, no entanto, segundo a avaliação de S20082, “o nosso estágio ele quer 

fazer tudo (++) mas não chega a se aprofundar em nada”. A partir desse enunciado, o sujeito 

diz que como “são QUATRO semestres [de estágio] né” totalizando assim quatro 

disciplinas”, seria interessante que cada uma dessas disciplinas “ tivesse cada uma um:: foco”, 

escolhendo “uma determinada questão e trabalhássemos nesses quatro semestres com aquele 

mesmo assun::to”. Apresentando o estágio com essa organização, no sentido de focar mais em 

um assunto, em uma questão encontrada durante as aulas de observação, o sujeito compreende 

que o estagiário teria um maior amadurecimento e afirma isso voltando o olhar para a sua 

própria experiência, “isso eu pude perceber no meu estágio que eu trabalhei o mesmo tema 

dois semestres (+) o amadurecimento que tive no segundo eu sentia vergonha do que eu tinha 

feito no:: no:: no primeiro [...] sabe” e::: e eu acho que isso que é o interessante de se 

perceber que dá pra melhorar se é possível”. 

O sujeito, pela repetição do pronome pessoal de primeira pessoa, singular “eu” e 

também pela união deste com os verbos em primeira pessoa do singular “tive” e o pronome 

possessivo “meu” posiciona-se como dono de seu dizer e da prática relatada. Assim, 

compreendemos que a avaliação, que S20082 faz das aulas de estágio, resulta de uma 

experiência que ela teve a oportunidade de vivenciar durante a sua própria prática de estágio, 

de focar em apenas um conteúdo e poder “melhorar se é possível”. Ao apresentar essas 

sugestões para a modificação do formato das aulas de estágio, o sujeito compreende que se 

trata de alterações possíveis de serem realizadas, pois “(++) e aqui [no curso de Letras da 
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FURB] a gente tem a::: a vantagem de contar com o apoio dos professores né” [...] que são 

excelentes pra dar essa base [para focar o estágio em um assunto]”. Dos enunciados de 

S20082, compreendemos o seu desejo de que os estagiários sirvam de ponte entre a 

universidade e a escola, de modo que eles possam levar para a escola de educação básica os 

saberes que circulam na universidade. Seria esse, no entanto, o objetivo do estágio? O 

estagiário passa a ser um elo entre a escola e a universidade. O sujeito S20082 enuncia a falta 

que sente dessa ponte depois que se formou, mas se o estágio fosse um momento em que os 

estagiários pudessem levar aos professores de educação básica os saberes da universidade, 

esse momento não se tornaria, novamente, um caminho somente de ida, em que a 

universidade pode contribuir com a escola, mas esta de em nada pode auxiliar? 

Quando observamos o manual do estagiário entregue aos alunos do curso de Letras, 

depreendemos que existe espaço para a realização de atividades tal qual descritas por S20082. 

 

Além das atividades de observação e docência, as ações do estagiário podem 
contemplar a participação em reuniões pedagógicas da escola e da Associação de 
Pais e Professores (APP), aulas de professores de outras disciplinas, orientação de 
estudos, monitoria técnico-pedagógica para professores e unidades escolares, 
desenvolvimento e execução de cursos de curta duração, de palestras e oficinas de 
temas identificados como necessários para a comunidade escolar, entre outras. 
(FURB, 2004, p.02) 

 

Com o uso da expressão além no enunciado do manual, compreendemos que o 

estágio, no curso de Letras da FURB não precisa estar relacionado somente à observação de 

aulas das línguas a serem ensinadas e de dar aulas para serem avaliadas. Outras atividades 

podem ser realizadas na escola campo de estágio, entre elas, monitoria técnico-pedagógica 

para professores e unidades escolares, desenvolvimento e execução de cursos de curta 

duração, palestras e oficinas. Com isso, depreendemos que existe a possibilidade de realizar 

esse tipo de atividades. A partir da análise do enunciado de S20082, contudo, parece que não 

está claro aos alunos de Letras essa possibilidade e não temos, neste espaço, elementos 

suficientes para inferir sobre a falta de clareza sobre a realização desse tipo de atividades na 

escola campo de estágio. Portanto, permanece uma lacuna a esse respeito.  

A reflexão, feita por S20082 em seus enunciados sobre as aulas de estágio, permite 

novas reflexões, uma delas para tentar compreender a função do estagiário que sai da 

universidade e ingressa na escola de educação básica e também do professor dessa escola que 

cede suas aulas para esse estagiário. Na antiga configuração da lógica disciplinar, da 

racionalidade técnica, existia um hiato entre a teoria e a prática nos cursos de licenciatura e, 

por conseguinte, uma distância entre a universidade, considerada a única detentora dos 
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saberes, e a escola de educação básica. Com a publicação das Resoluções 01 e 02 de fevereiro 

de 2002, parece que também a relação universidade/escola foi alterada. Nesse sentido, após a 

realização de investigações de treze cursos de licenciatura e suas organizações pós-

Resoluções, Agostini e Terrazzan (2008) afirmam que, 

 

[...] antes da aprovação das resoluções CNE/CP 1 e 2/2002, o processo de formação 
inicial de professores era visto como de exclusiva responsabilidade das Instituições 
de Ensino Superior (IES), sendo que às unidades de ensino, ou seja, às Escolas de 
Educação Básica (EEB) cabia apenas o papel de receber o aluno-estagiário, 
conceder a regência de uma turma de alunos, transmitir algumas normas a serem 
seguidas pelo estagiário e simplesmente esperar que os docentes da IES viessem 
acompanhar o desenvolvimento do estágio. (2008, p. 01) 

 
 

Nesta citação, compreendemos a maneira como o estágio estava organizado antes da 

aprovação das Resoluções CNE/CP 01 e 02 de fevereiro de 2002, que era uma realidade 

também do curso de Letras da FURB. À escola de educação básica cabia somente a função de 

receber os estagiários e permitir a atuação deles em uma turma de alunos. Com a aprovação 

da Resolução CNE/CP01/2002, em seu artigo sétimo, inciso quarto fica enunciado que 

 
IV - as instituições de formação trabalharão em interação sistemática com as escolas 
de educação básica, desenvolvendo projetos de formação compartilhados; (BRASIL, 
2002a, p. 04) 

 
 

Assim, compreendemos que, nesse momento, escola e universidade passam a ocupar 

funções de responsabilidade diante dos saberes que constituem um professor, ao se 

compreender que tanto a universidade quanto a escola de educação básica podem e devem 

contribuir para a formação desse professor. “Portanto, as IES devem oportunizar ao estagiário 

a vivência e a discussão dos temas que permeiam o cotidiano das atividades escolares. E, para 

que isso ocorra, uma das exigências fundamentais é que o EC seja organizado de forma 

conjunta entre IES e EEB” (DUTRA et. al., 2008, p. 75). 

Nesse sentido, ao analisar os enunciados da Resolução CNE/CP01/2002, 

compreendemos que a escola torna-se também uma instituição de ensino para os 

alunos/estagiários dos cursos de licenciatura. Assim, de certa forma, a sugestão de S20082 

deveria ser contemplada no curso de Letras da FURB, na medida em que o estágio e as aulas a 

serem ministradas passam a ser planejadas e organizadas em conjunto com o professor da 

escola básica. É nessa perspectiva que o estagiário contribui com os seus saberes e o professor 

(da escola básica) com os seus. 
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Ao analisarmos, no entanto, a organização do Estágio Curricular Supervisionado do 

curso de Letras da FURB (anexo 13), depreendemos que não há pistas suficientes para que 

possamos compreender um estágio que seja organizado e planejado em conjunto com a escola 

de educação básica. Logo na primeira fase de Estágio, que é quinta do curso, o aluno de 

Letras é inserido na escola de educação básica para observação de aulas, mas em momento 

algum do projeto de reformulação curricular de Letras (2004), encontramos enunciados que 

nos levem a compreender a colaboração entre universidade e escola na formação do aluno de 

Letras. Apenas no PPP (2004) de Letras, ao final do item “Estágio Curricular 

Supervisionado”, encontramos um breve enunciado sobre a colaboração da escola na 

avaliação dos estagiários. 

 

 
Figura 63: trecho do PPP (2004) de Letras sobre o Estágio Curricular Supervisionado. 

 

Nesse excerto, contudo, estabelece-se que apenas a avaliação naquela fase (que é a 

oitava fase do curso e quarta fase de estágio) das aulas ministradas em campo pelos 

estagiários é que será feita pelo professor regente da turma. Quando retomamos o que está 

enunciado em lei, todavia, depreendemos que o movimento entre escola e universidade 

deveria ser contínuo e colaborativo durante todas as fases de estágio, de modo que inclusive o 

projeto de formação fosse elaborado de forma compartilhada. Os documentos do curso de 

Letras da FURB, entretanto, não apresentam pistas suficientes para que possamos depreender 

a ocorrência desse tipo de colaboração. A partir do enunciado de S20082, (discutido 

anteriormente), porém, é possível inferir que essa colaboração entre escola de educação básica 

e universidade não se concretiza, pois enuncia o sujeito que sentiu falta de um estágio mais 

focado nas situações da escola.  

Nesse contexto em que o curso de Letras da FURB passa a ser inserido, a partir da 

publicação das Resoluções CNE/CP 01 e 02 de fevereiro de 2002 e do próprio documento da 

universidade PL, repensar a prática dentro do curso e passar a atribuir-lhe um sentido social; 

repensar o estágio, sua configuração e seu espaço, exigem também um repensar da concepção 

de sujeito e de linguagem sustentada pelo curso. Nas discussões dos dois capítulos anteriores, 

compreendemos que o curso de Letras, até a reformulação curricular de 1999, sustentava uma 

concepção de linguagem dissociada do sujeito, em que a língua era vista como sistema único 



189 
 

e repetível. Nessa perspectiva, o aluno era visto como um indivíduo que necessita de 

exclusivo apoio do professor para aprender, não era, então, compreendido como sujeito social, 

pois a língua também não o era. 

No início deste capítulo, trouxemos um trecho do projeto de reformulação curricular 

do curso de Letras (2004), neste constavam alguns critérios que motivaram a reformulação 

curricular, além das exigências legais. Um desses critérios foi o início, na década de 1990, das 

discussões sobre a perspectiva dialógica da educação. Nesse sentido, também no PPP (2004) 

do curso, encontramos uma referência da alteridade que passa a existir entre professor e 

alunos quando ambos são compreendidos como sujeitos do saber. 

 

 
Figura 64: Trecho do PPP (2004) de Letras sobre a organização do currículo do curso. 
 

Deste excerto, depreendemos a modificação da concepção do curso, pois, o 

documento (elaborado também durante a reformulação curricular de 2004) passa a considerar 

o movimento entre um “eu” e um “outro” no processo de interação verbal e o professor (como 

consequência o aluno) torna-se um sujeito capaz de caminhar por essas posições, ora a do 

“eu”, ora a do “outro”. 

A partir disso, principiamos a compreender que também a concepção de linguagem 

do curso modificou, pois já aparecem, nos documentos do curso, palavras que emanam 
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sentidos relacionados à concepção dialógica de linguagem como “sujeito”, “interação”, 

“textos que circulam socialmente”, “efeitos de sentido”. São estas expressões utilizadas 

também na perspectiva dialógica de linguagem. Entretanto ainda se faz necessário que 

analisemos também as ementas das disciplinas de Língua Portuguesa a fim de compreender se 

a modificação foi apenas teórica ou se ela se concretiza nas propostas feitas para a prática, nas 

aulas ministradas na universidade.  

Da análise das ementas da disciplina de Língua Portuguesa (anexo 12), 

depreendemos que a concepção de linguagem do curso de Letras foi modificada também na 

organização das aulas. Isso compreendemos mesmo antes de observar as disciplinas de 

Língua Portuguesa, pois a disciplina de Produção de Textos I e II (disciplinas do Eixo das 

Licenciaturas), apresenta, em suas ementas, um espaço para a discussão dos gêneros textuais, 

antes o curso focava-se apenas a tipologia textual (descrição, narração, dissertação). 

Ao lançarmos olhares especificamente para as oito disciplinas de Língua Portuguesa, 

perceberemos que até a quarta fase do curso, as disciplinas mantiveram um estudo da 

morfologia e da sintaxe. Isso se justifica, porém, devido ao fato do curso de Letras possuir um 

foco para a formação de professores de língua materna, nesse sentido, mesmo que o professor 

adote uma concepção de linguagem dialógica, terá que conhecer e dominar o sistema de 

regras (gramaticais) para um trabalho mais efetivo. Além disso, na primeira fase, os próprios 

alunos de Letras têm a oportunidade de estudar e discutir as questões relacionadas às 

concepções de linguagem para refletir sobre o lugar da gramática na escola, o que permitirá a 

compreensão de que a gramática é importante nos estudos da língua, mas não precisa, 

necessariamente, ser o foco das atividades de ensino-aprendizagem e nem ser estudada 

isoladamente. 

Analisando as ementas, depreendemos a preocupação que o curso, nessa matriz 

curricular (2004), tem em levar os alunos a refletir sobre o papel da gramática normativa e 

compreender de que modo ela se faz presente nas aulas da escola de educação básica. Isso 

vem enunciado em trechos como “aprofundar os conhecimentos sobre sintaxe e morfologia, 

refletindo sobre seu lugar no currículo da Educação Básica” (Língua Portuguesa III). 

É a partir da disciplina de Língua Portuguesa V, contudo, que compreendemos mais 

diretamente a modificação de concepção de linguagem do curso. Nessa fase, a disciplina tem 

como objetivo “promover discussões de conceitos de textualidade, enunciação, texto, 

discurso e gêneros”, tem como plano o ensino-aprendizagem de questões relacionadas a esses 

itens citados, bem como os gêneros do discurso e a análise textual e discursiva de textos. Com 

a utilização dessas expressões que são metalinguagem da concepção dialógica, é que 
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depreendemos um curso de Letras com uma outra concepção de linguagem tanto em seus 

documentos, quanto nas ementas das disciplinas. 

A Língua Portuguesa VI fica, então, com a discussão da perspectiva da 

Sociolinguística Aplicada e da esfera jornalística. O uso do termo “esfera” aponta para o 

estudo dos gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003) que também implicam uma concepção 

dialógica de linguagem. A disciplina de Língua Portuguesa VII abarca os aspectos da 

Psicolinguística Aplicada e a Língua Portuguesa VIII com a Semântica, Pragmática e outros 

aspectos envolvidos na construção de sentidos. 

Da análise das ementas das disciplinas de Língua Portuguesa de I a VIII, 

compreendemos uma maior coerência entre todas elas durante o decorrer do curso, além de 

uma disposição de modo que o aluno construa um conhecimento contínuo durante os 

semestres, o que culminará na formação de um professor dentro de uma concepção dialógica 

de linguagem já na graduação. 

Um de nossos sujeitos egressos, constituído pela matriz curricular de 2004, enuncia a 

organização de algumas aulas de Língua Portuguesa quando questionado sobre a medida em 

que o curso de Letras da FURB e a teoria ali estudada auxiliou na atuação dele em sala de 

aula depois de formado. 

 

S20081 “ajudou bastante assim depois do quinto semestre da graduação que a gente teve 
uma coisa mais (+) ampla né” mais contextualizada’ aquelas aulas lá do primeiro semestre 
que/ primeiro segundo terceiro semestre (+) e quarto’ que:: que era só aquela pura 
gramática’ que nada era contextualizado’ vê a:: vê assim a o que é conceito de verbo por 
exemplo’ e daí depois olhar dentro da frase’ isso ali não ajuda muito porque a gente::/ isso 
a gente pode estudar sozinho e:: e levar isso PRO aluno não/ o aluno não/ é muito grande 
ele não ele não consegue::/ ele fica perdido quando você traz o conceito ó substantivo é isso’ 
a professora o que que é substantivo” então vamos voltar no texto’ o que que dá nome às 
coisas” aí: aí eles vão procurando e aí eles conseguem mais’ e isso a gente só começou a ver 
a partir do quinto semestre’ até então a gente (+) tava mais naquela coisa de conceito e:: 
analisar conceito e analisar que: não contribuiu’ (+) contribuiu PRA MIM’ mas levando 
pra sala de aula isso não era:: não tinha um bom resultado’ ” 
 
 

Esse sujeito enuncia que os saberes da universidade “contribuíram bastante” em suas 

aulas, mas, em especial, aqueles que foram sendo construídos “depois do quinto semestre da 

graduação”, isso porque foi depois desse semestre que a disciplina de Língua Portuguesa 

passou a apresentar os conceitos de uma maneira mais “ampla”, “ mais contextualizada”. O 

sujeito enuncia o conteúdo das disciplinas de Língua Portuguesa I, II e II, como pautados no 

estudo da “pura gramática [...] nada contextualizada”. É isso que está disposto também nas 
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ementas das disciplinas, como analisamos anteriormente e que se faz presente, mais uma vez, 

no enunciado de S20081. Nas primeiras fases de Língua Portuguesa, estuda-se “conceito de 

verbo por exemplo’ e daí depois olhar dentro da frase’”. Na avaliação do sujeito, isso “não 

ajuda muito”, porque esse tipo de conteúdo se “pode estudar sozinho”. Nesse sentido, 

concordamos com o sujeito, pois, diante da primeira concepção de linguagem, a língua é 

considerada um sistema único e fechado. Assim, a gramática não se modifica, logo, suas 

regras podem ser estudadas por todo aquele que assim desejar desde que tenha um 

conhecimento básico para fazê-lo. 

Por outro lado, contudo, a partir da análise do enunciado das ementas das disciplinas 

de Língua Portuguesa, compreendemos que os estudos morfológicos e sintáticos ainda 

dispostos na matriz curricular do curso, têm como objetivo mostrar para os alunos de Letras o 

espaço que essas questões possuem no processo de ensino-aprendizagem de língua materna 

em uma escola de educação básica. Segundo o que vem enunciado nas ementas, pretende-se 

mostrar aos alunos que este tipo de estudo é necessário e possui também um espaço nas aulas 

de língua materna. A partir do que enuncia S20081, todavia, depreendemos que não é esse tipo 

de estudo que se realiza, conforme o que enuncia o sujeito, as aulas serviam como mero 

estudo das classes gramaticais e da localização destas dentro das frases. Esse tipo de estudo, 

entretanto, o sujeito avalia de modo negativo, pois ele não consegue levar esse conteúdo para 

a sala de aula, é necessário haver uma contextualização, um trabalho a partir de um texto, para 

que o aluno compreenda o sentido das palavras dentro dos enunciados. 

Outro sujeito, também formado a partir da matriz curricular de 2004, enuncia um 

trabalho com a língua materna segundo uma concepção dialógica de linguagem. 

 

S20082 “eu tento focar pros gêneros’ porque o que eu/ o que o material [que ele utiliza na 
escola por orientação dos superiores] faz é o seguinte’ por exemplo’ é:: trabalha-se com uma 
notícia (+) HÁ questões de interpretação da  notícia (+) produz agora uma notícia com seus 
colegas’ ((2”)) [...] então não é feito assim nenhum trabalho com com / quais são as 
características da notícia” [...] uma seqüência’ (++) isso’ (+) e é isso que eu procuro trazer 
(+) então o TRABALHO/ até o pessoal diz nossa’ (+) como é que tu ficas TANTAS horas né” 
fazendo” mas é porque:: tem (++) que dar um jeito de enriquecer aquele material  porque 
ele é muito pobre nesse sentido né” (+) então eu vou lá’ pesquiso notícias até que eu ACHE 
notícias que eles gostem e tal:: que dê pra ser trabalhadas essas questões:: (+) daí essa eu/ 
eu/ (++) apesar do tempo ser curto (+) eu tento tirar ali uma aula ou duas pra fazer essa: 
esse BÁsico todo’ a leitura e sempre indo pra essa questão mesmo: discursiva né” porque 
está por trás pra que eles tenham uma amadurecimento na interpretação em si” 

 

Anteriormente, trouxemos o dizer de S2004 que enunciava um trabalho que “sempre 

parte de um gênero”. Esse sujeito, contudo, dizia que não teve contato com essa concepção, 
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essa teoria, durante a sua graduação, mas somente na pós-graduação. Quando aproximamos o 

enunciado de S20082 e as ementas de Língua Portuguesa de 2004, contudo, depreendemos 

que agora este conteúdo está disponível a partir da graduação. 

Com as análises realizadas neste capítulo sobre a reformulação curricular do curso de 

Letras de 2004, compreendemos que, diante de exigências legais, a FURB se mobilizou para 

que acontecesse a adaptação. Diante disso, também o curso de Letras teve que se adequar, 

uma vez que está sujeito à ideologia oficial da universidade e das leis de âmbito nacional. 

Analisamos, então, a matriz curricular de 2004 e suas ramificações. Compreendemos 

que uma modificação tão significativa, como a que foi proposta pelas Resoluções CNE/CP 01 

e 02 de fevereiro de 2002, não é suficiente para a superação de racionalidade e de algumas 

concepções do curso. Tem-se como propósito a compreensão da prática como social, a 

superação da racionalidade técnica, mas esse não foi um movimento simples e ainda apresenta 

resquícios em seu momento atual. 

Esse fator resulta do processo de formação de professores. Como um professor se 

forma ao longo de sua inserção no meio social, os professores que ainda estão hoje (2009) 

atuando em universidades foram, em sua grande maioria, formados na lógica disciplinar, a 

partir de uma racionalidade técnica de ensino. Assim, os professores, que se reuniram para 

discutir a nova organização do curso de Letras da FURB, foram também formados nessa 

perspectiva o que pode deixar marcas pelo caminho que se estrutura. 

Apesar disso, compreendemos a reformulação curricular do curso de 2004 como um 

momento significativo em que foram discutidos alguns itens importantes para a organização 

de um curso de licenciatura: a prática, o espaço da prática e a territorialidade (FERNANDES, 

2008) do estágio. A contemplação desses aspectos foi apontada em nossas análises neste 

capítulo, alguns itens ainda merecem maior discussão e reflexão.  

Mesmo não contemplando todos os itens, o curso de Letras conseguiu adaptar sua 

matriz curricular às exigências legais. Algumas lacunas ficaram, mas, segundo a professora 

Íris, outras “grades” poderão surgir quando a necessidade aparecer. 

 

ÍRIS  “então essas grades todas na verdade já são resultados de adaptações (+) e agora 
podem surgir outras porque eu penso/ talvez não tenham que ser mui::to rápida a dinâmica 
mas ela tem que acontecer porque não é que o curso foi criado um dia assim que agora vai 
ficar assim sempre né” 
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O curso de Letras considerado como um curso que lida com sujeitos socialmente 

organizados possui uma dinâmica própria e será modificado sempre que seus sujeitos ativos 

sentirem essa necessidade. Apesar das lacunas, contudo, a reformulação curricular de Letras 

em 2004, serviu como um momento de reflexão e de posicionamento do Curso diante de seus 

atores educacionais. Isso porque foi nesse momento que o curso de Letras passou a ter o seu 

PPP e é considerado como um curso que tem concepções a serem compartilhadas por todos os 

sujeitos que dele fazem parte. Modificaram-se as concepções de currículo e de linguagem em 

consonância com os estudos desse meio que principiaram nas décadas de 1980 e 1990. 

Assim, mesmo que todas as intenções não tenham sido contempladas, o momento de 

reformulação curricular do curso de Letras de 2004 serviu como um espaço de reflexão de 

todos os professores do curso e de afirmação do curso de Letras diante da universidade e da 

comunidade local, de uma constituição mais efetiva da identidade do curso e, como 

consequência, dos alunos que se formam oficialmente em Letras, na FURB. 

No próximo capítulo, tentaremos pintar um ponto final para as discussões e reflexões 

apresentadas até aqui. Sabemos de antemão que esse ponto final não será o fim dessas 

discussões e desta pesquisa, pois ele culminará em reticências e interrogações quando lhe 

forem atribuídos sentidos por parte de, vocês, leitores. 
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5. UM PONTO FINAL QUE LEVARÁ A MAIS RETICÊNCIAS... 

 

Neste capítulo nos cabe a responsabilidade de apresentar um fim para este momento 

de discussões e reflexões. É uma ação complicada considerando tudo o que ainda poderia ser 

dito e não foi, talvez pela falta de espaço, pela pertinência na enunciação, pelo nosso próprio 

silenciamento... 

Esta pesquisa tratou de analisar os caminhos percorridos pelo curso de Letras da 

FURB e de seus atores educacionais para a constituição deste diante da universidade e da 

comunidade local. Iniciamos a investigação com um breve relato sobre a história da 

universidade a que esse curso pertence e um histórico do curso em si para que, com isso, o 

leitor pudesse compreender o cenário no/sobre o qual a pesquisa foi desenvolvida. 

Quando apresentamos o cenário, refletimos que o curso de Letras foi criado quase 

que simultaneamente ao nascimento da FURB. Compreendemos, assim, a relação de 

identidade que existe entre a instituição e o curso, pois ambos construíram história juntos, um 

se apoiando no outro, um buscando a compreensão do outro para propor melhorias em suas 

organizações.  

Desde a criação do curso de Letras (1967), algumas reformas curriculares 

aconteceram sempre com a intenção de melhorar, ou, minimamente se adequar. A primeira 

delas foi no ano de 1988 e é a matriz curricular desse ano que nos permitiu a constituição de 

nosso primeiro capítulo de análise. As mudanças curriculares, naquele ano, tiveram amplitude 

tanto externas quanto internas à universidade. Externamente, os professores do Colegiado de 

Letras sentiam a necessidade de adaptar o curso às novas demandas do profissional formado 

em Letras e, internamente, a universidade exigia que o curso se adaptasse à carga horária do 

período noturno. 

Foram poucas as modificações nessa época. Ficaram no âmbito da substituição de 

uma disciplina por outra e da mudança de posição das disciplinas na matriz curricular 

passando de um semestre para outro, mais cedo ou mais tarde. Compreendemos essas 

alterações, em consonância à pesquisa de Almeida Filho (2000), como superficiais, pois não 

provocam uma mudança de concepção e uma discussão efetiva sobre a relevância de cada 

disciplina em si. Nesse contexto, aproximamos o enunciado desse autor que problematiza a 

organização de cursos de Letras. Segundo ele, parece que, depois que os cursos são 

aprovados, eles se inserem em uma natureza inercial, evitando movimentos bruscos para 

manter a configuração que foi aprovada no surgimento do curso. Na sua reflexão, tem-se a 

impressão de que se fazem algumas pequenas reformas e se fala da urgência para efetivá-las, 
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mas se mantém a organização, a mesma em essência, pois analisando as ementas da matriz 

curricular, não houve mudanças significativas. 

Ainda em relação à matriz curricular de 1988, problematizamos a questão dos eixos 

de ensino-aprendizagem pelos quais as disciplinas do curso de Letras são divididas. São três 

eixos de formação: o primeiro é de formação básica, o segundo de específica e o terceiro de 

pedagógica. Mesmo com essa divisão, no entanto, segundo o que foi apresentado e discutido, 

os professores compreendiam uma interpenetração entre um e outro. A partir do enunciado de 

um dos sujeitos, egresso do curso, depreendemos que essa articulação entre os eixos não era 

assim tão efetiva, pois, “cada semestre muda de professor e a maneira do professor ensinar 

[...] um trabalhava isso e o outro trabalhava aquilo” (S2003). 

Além disso, iniciamos a discussão sobre o espaço da Prática de Ensino no curso de 

Letras da FURB em sua matriz curricular de 1988. Nesse sentido, compreendemos os 

enunciados dos sujeitos em uma avaliação sobre o curso. Nas palavras de alguns egressos, “tu 

só aprende a ser professor na sala de aula” e os professores do curso de Letras “deveriam se 

prender um pouco mais [...] no fato do SER professor”. Desses e de outros enunciados, 

depreendemos que alguns egressos acabam por desconsiderar os saberes disciplinares da 

universidade e compreendem os saberes experienciais como os únicos que são efetivos na 

formação do professor. Esses dizeres nos auxiliaram a discutir o espaço da prática na matriz 

de 1988 compreendendo que o curso de Letras da FURB, nesse período, tinha a mesma 

configuração que a grande maioria dos cursos de licenciatura - (reflexão apresentada a partir 

da análise de algumas pesquisas aproximadas na discussão) –, os três primeiros anos 

destinados à teoria e um ano restando para a prática, para a inserção do aluno na escola de 

educação básica. 

Essa organização foi relacionada à perspectiva da racionalidade técnica apresentada, 

em que os alunos são “treinados” a dominar toda a teoria para, a partir dela, organizar a 

prática, compreendendo que o bom domínio dos conceitos teóricos traz a solução para todos 

os problemas encontrados na prática do dia a dia. Também a contemplação, nas ementas do 

curso, das atividades de microensino para “treinamento” das habilidades técnicas do ensinar, 

nos auxiliaram a compreender o foco do curso de Letras, na época, nas técnicas a serem 

aplicadas de maneira uniforme em sala de aula. 

Nesse contexto, tanto os sujeitos egressos quanto a professora Violeta enunciaram 

sentidos contrários a essa configuração. A própria professora Violeta compreendia que era 

pouco tempo que os alunos de Letras tinham para ingressar na sala de aula da escola de 

educação básica e, por conta disso, como professora da disciplina da Didática Específica de 
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Língua Portuguesa e Prática de Ensino, ela já antecipava em um semestre a ida de seus alunos 

para a escola. 

Os egressos, porém, diante de um curso organizado pela racionalidade técnica, 

apresentaram enunciados da falta. Alguns deles refletiram sobre a falta que sentiam de alguns 

saberes quando ingressaram em sala de aula como professores oficialmente formados, depois 

que saíram do curso de Letras. Um deles enuncia que saiu “cru da furb” e que teve que 

“buscar muita coisa fora” desse espaço. Assim, através da análise da matriz curricular de 

1988 e dos dizeres dos sujeitos, compreendemos que a organização curricular do curso de 

Letras naquele momento, não foi efetiva no sentido de preparar seus alunos para a sala de aula 

real em que atuarão como professores. Em outro sentido, contudo, também compreendemos 

que a universidade não dará conta de formar integralmente o profissional ao entendermos que 

a identidade do professor não se forma somente na universidade, mas também fora dela, tanto 

antes do ingresso do futuro professor quanto depois de sua saída desse espaço de formação. 

Sobre esse aspecto aproximamos de nossa discussão as reflexões de Kleiman (2008) quando 

argumenta que, se um curso de formação de professores de língua materna deve se estruturar 

de modo a compreender língua e literatura como práticas sociais tal qual postula as DCN dos 

cursos de Letras, não há espaço suficiente para abarcar todos os saberes necessários para a 

formação de um professor. À universidade cabe o papel de legitimar essa formação através da 

discussão de teorias que permitam a constituição de um profissional autônomo diante das 

diferentes situações que encontra em diferentes contextos sociais em que atua. 

No contexto da formação de professores, ao compreendermos que esta não se efetiva 

somente nos cursos de licenciatura, mas sim durante toda a vida do sujeito em sociedade, 

quando percebe o imaginário social acerca da figura do professor e quando entra em contato 

com diferentes professores em sua história escolar, também discutimos a prática de nossos 

egressos lançando olhares para a concepção de linguagem que o curso de Letras tinha na 

matriz curricular de 1988. A partir da análise das ementas das disciplinas de Língua 

Portuguesa e da análise dos enunciados dos sujeitos sobre as suas práticas, depreendemos que, 

nessa época, o curso de Letras da FURB tinha um trabalho focado na primeira concepção de 

linguagem que, compreende a língua como um sistema fixo, único, acabado e pronto para ser 

usado de forma uniforme em todas as situações. Isso foi depreendido ao analisar as ementas 

das disciplinas de Língua Portuguesa e encontrar um ensino da língua voltado para o 

aprendizado morfológico e sintático da língua do sistema abstrato de signos. 

A observação de algumas lacunas pôde motivar modificações e novas compreensões 

sobre a organização de um curso em sua matriz curricular. No ano de 1997, uma nova 
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reformulação curricular acontece, as mudanças, contudo, ficam no âmbito da troca de 

disciplinas de um semestre para outro, alterações superficiais. A modificação mais efetiva, 

nesse ano, não aconteceu na matriz curricular em si, mas foi a criação do Bacharelado em 

Letras. No mais, a matriz manteve as suas ementas e organização. No projeto de reformulação 

de 1997, porém, já anunciava a necessidade de uma nova modificação decorrente da 

publicação da LDB 9.394/96, por conseguinte, o projeto dessa reforma curricular é 

apresentado no ano de 1999. 

A matriz curricular de 1999 foi, então, o nosso foco de análise no segundo capítulo 

desta dissertação. Compreendemos que toda a modificação curricular foi provocada para 

adequação do curso de Letras às novas exigências legais. Consta no documento de 

reformulação do curso (1999) que, embora a LDB 9.394/96 não atingisse diretamente os 

cursos de licenciatura das universidades, como o de Letras, a Resolução 055/97 do CEE/SC é 

publicada a fim de que também os cursos de licenciatura das universidades de Santa Catarina 

adaptassem as suas matrizes curriculares à exigência de trezentas horas para a Prática de 

Ensino. Nesse sentido, compreendemos o propósito de tentar superar a racionalidade técnica 

com um aumento significativo da carga horária - (de sessenta para trezentas horas) - destinada 

para a prática, para a inserção do aluno em seu espaço de atuação. 

Nenhum dos dois documentos (LDB 9.396/96 e Resolução 055/97 do CEE/SC), 

contudo enunciam de que modo deverá acontecer essa adaptação curricular. A exigência é que 

a Prática de Ensino passe a ter trezentas horas, mas a maneira de organizar e distribuir essas 

horas no currículo cabe a cada curso em particular. Assim, o curso de Letras da FURB 

ampliou em um semestre o início da Prática de Ensino, passando a acontecer na sétima e 

oitava fases quando antes (matriz de 1988) era somente na oitava. Além disso, é dada ao 

aluno de Letras a opção de cursar a disciplina de Prática de Ensino em um nono semestre. 

Dessa forma, além de a racionalidade técnica permanecer, pois a Prática de Ensino continua 

acontecendo ao final do curso, como um adendo à teoria, é criada uma distância ainda maior 

entre a teoria e a prática, pois a organização passa de 3 + 1 para 4 + 1. 

Nesse contexto, nos enunciados dos sujeitos, egressos do curso, continuam ecoando 

dizeres relacionados à falta e ao desejo de ter mais tempo para vivenciar a prática na sala de 

aula. Compreendemos que essa organização do curso de Letras, que deixa a articulação da 

prática para o final do curso, é que mobiliza a emergência de enunciados como “a minha 

experiência é que vai mostrar como aplicar isso [...] a prática de ensino [...] não dá 

fundamento suficiente”. É mais uma vez uma valoração dos saberes experienciais e uma 

desconsideração dos saberes da universidade, pois o curso de Letras, talvez, ainda não tivesse 
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encontrado o caminho que possibilitasse a seus alunos uma experimentação “mais regular” da 

prática. 

Em relação à concepção de linguagem sustentada pelo curso em sua matriz curricular 

de 1999, a partir da análise das ementas das disciplinas de Língua Portuguesa, depreendemos 

que, embora no início da década de 1990 tenham sido iniciadas discussões acerca da 

concepção dialógica de linguagem, nessa matriz curricular, sustenta-se ainda a primeira 

concepção de linguagem como expressão do pensamento e de língua como sistema pronto e 

acabado. Com a análise dos enunciados de alguns sujeitos, formados oficialmente por essa 

matriz, contudo, depreendemos a autonomia de alguns professores, sujeitos desta pesquisa, e a 

continuidade da formação deles. Isso porque, alguns sujeitos egressos já enunciam um 

trabalho nas aulas de língua materna em consonância com a concepção dialógica de 

linguagem, planejando e organizando as aulas a partir de gêneros discursivos e 

compreendendo a necessidade de realizar um trabalho que leve em consideração a realidade 

do aluno e a comunidade em que ele está inserido, na perspectiva da pedagogia culturalmente 

sensível (ERICKSON, 1996). Assim, mesmo que esses sujeitos tenham sido oficialmente 

formados pela primeira concepção de linguagem, percebemos a circulação dos enunciados e a 

formação plural e heterogênea do professor que não se finda com a sua formatura em um 

curso de licenciatura. 

Assim, algumas lacunas ainda permanecem da reformulação curricular de 1999. Não 

foi isso, todavia, que suscitou uma nova modificação. No ano de 2004, acontece outra 

reformulação curricular, mas que é também resultado de exigências legais, das Resoluções 

CNE/CP 01 e 02 de fevereiro de 2002, que instituem as diretrizes e cargas horárias para os 

cursos de licenciatura. O curso de Letras da FURB, mais uma vez, sente a necessidade 

adaptar-se a essas exigências. Dessa vez, no entanto, a FURB também se mobiliza 

estabelecendo momentos, reuniões para discussões e reflexões sobre as exigências legais no 

intuito de encontrar meios de adaptação. Desses momentos surge o documento da FURB, 

denominado ‘Política das Licenciaturas’ que regulamenta a organização de todos os cursos de 

licenciatura da universidade, entre eles o de Letras. 

As alterações apresentadas pelas Resoluções CNE/CP 01 e 02 de fevereiro de 2002, 

do modo como estão enunciadas, permitem a compreensão de que a prática nos cursos de 

licenciatura passa a ter um novo e ampliado espaço, como também outro sentido é construído. 

Torna-se uma prática social e que deve ser compreendida e desenvolvida ao longo de todo o 

curso, de modo que os alunos de licenciatura estejam sempre com um olhar voltado para a 

escola da educação básica, fazendo uma ponte entre a teoria do curso de graduação e a prática 
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de sala de aula. Trata-se de uma modificação com o propósito de superar a lógica disciplinar, 

a racionalidade técnica, fazendo com que a teoria passe a ser permeada pela prática de modo 

que os alunos de licenciatura se tornem pesquisadores de sua própria prática, agindo no 

princípio da ação-reflexão-ação. 

Nesse contexto, o curso de Letras mobiliza-se a fim de adaptar o currículo às novas 

exigências. Compreendemos que os momentos de discussão dos professores do Colegiado de 

Letras serviram, principalmente, para a afirmação do curso na universidade e na comunidade 

local, pois foi a partir dessas discussões e reflexões que foi elaborado o PPP (2004) do curso, 

como também encontramos, pela primeira vez, nos documentos de Letras uma concepção de 

currículo e uma modificação da nomenclatura. Em 2004, o projeto de reformulação curricular 

passa a referir-se à estrutura do currículo pela expressão “matriz curricular” em detrimento da 

palavra “grade” que sinaliza um sentido mais rígido e fixo. 

Com a análise dos enunciados dos sujeitos depreendemos que eles ainda encontram 

lacunas nas disciplinas voltadas especificamente para a prática. Segundo um deles, a prática 

deveria estar mais focada para uma situação específica encontrada em sala de aula, de modo a 

auxiliar e levar os saberes que circulam na universidade para aquele professor da escola de 

educação básica que concede a sua turma de regência para o estagiário de Letras. Além disso, 

quando aproximamos a configuração curricular de Letras (2004) da reflexão de Agostini e 

Terrazzan (2008), compreendemos que a racionalidade técnica se mantém na organização do 

curso, embora de uma maneira mais disfarçada. Isso decorre da reflexão dos autores que, após 

analisarem treze cursos de licenciatura nesse contexto das mudanças propostas pela CNE, 

compreenderam que todos conseguiram se adaptar às exigências da lei, mas mantiveram as 

atividades de regência nos últimos semestres dos cursos, nesse contexto, os autores 

interpretam que a racionalidade técnica permanece ativa. 

Ao focarmos, a matriz curricular de Letras (2004), percebemos que as atividades de 

regência também estão colocadas nas duas últimas fases do curso. Nesse sentido, será que se 

pode afirmar que a racionalidade técnica foi superada? Os sujeitos continuam enunciando o 

pouco tempo que têm para a inserção na sala de aula da escola básica. 

Outro meio de superar a racionalidade técnica, em favor de uma formação reflexiva 

sobre a prática, foi a inserção das atividades de PCC em todas as disciplinas do curso. Na 

análise das ementas, contudo, não se identificaram elementos suficientes para depreender que 

todas as disciplinas do curso de Letras, de fato, organizam atividades relacionadas a PCC, 

pois, nas ementas, consta apenas o enunciado “inserção no cotidiano escolar da Educação 

Básica”. Este enunciado, porém, não permite que depreendamos a ocorrência de atividades 
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em que o aluno possa fazer a ponte da teoria de todas as disciplinas com a realidade da sala de 

aula da escola básica. 

Ao lançarmos olhares para as ementas das disciplinas de Língua Portuguesa, todavia, 

compreendemos uma alteração significativa nesse contexto. O curso de Letras passa a 

considerar a linguagem segundo uma concepção dialógica, preocupando-se com o estudo dos 

gêneros discursivos e com conteúdos mais contextualizados ao espaço da sala de aula de 

escola de educação básica. Embora os primeiros semestres ainda tenham um foco nas 

questões morfológicas e sintáticas da língua, o documento de reformulação curricular (2004) 

apresenta esses estudos como necessários para a compreensão do espaço da gramática nas 

aulas de língua materna nas escolas básicas, compreendendo que os estudos gramaticais 

possuem importância e devem ser organizados, mas sempre de maneira contextualizada. Um 

dos sujeitos egressos enuncia as primeiras disciplinas de Língua Portuguesa como centradas 

no âmbito do estudo da morfologia e da sintaxe, focado em exercícios de localização. Mesmo 

assim, compreendemos que o curso de Letras começa a sustentar a concepção de linguagem 

como dialógica, embora ainda mantenha alguns momentos de discussão gramatical. Estes são 

apontados pelo documento oficial do curso como necessários para a formação do professor na 

área da linguagem e para a ampliação de seus conhecimentos sobre o seu objeto de ensino-

aprendizagem. 

Com a análise da matriz curricular de 2004, compreendemos que muito ainda existe 

para modificar e, segundo a professora Íris, “essas grades todas na verdade já são resultados 

de adaptações (+) e agora podem surgir outras porque eu penso/ talvez não tenham que ser 

mui::to rápida a dinâmica mas ela tem que acontecer porque não é que o curso foi criado um 

dia assim que agora vai ficar assim sempre”. Assim, sempre que existir necessidade, a matriz 

curricular de Letras sofrerá novas alterações, pois se trata de um curso inserido em meio 

social e constituído por sujeitos socialmente organizados que se movimentam de acordo com 

as oscilações de todo o contexto em que se inserem. 

Fizemos, neste espaço, uma breve retomada de tudo o que discutimos e analisamos 

nesta dissertação. Para mais compreensões, retomamos a nossa pergunta de pesquisa: que 

ecos e silêncios estão presentes em reformulações curriculares do curso de Letras da FURB? 

Agora compreendemos que já temos mais subsídios para respondê-la. Nossas análises e 

nossas interações com os outros, que auxiliaram na construção dessa pesquisa, nos permitiram 

depreender que, nos dizeres dos egressos, ecoa um enunciado da falta que permaneceu 

durante a análise das três matrizes curriculares (1988, 1999 e 2004). Os sujeitos enunciam o 

pouco espaço, no curso de Letras, para as atividades da prática, para a entrada deles na sala de 
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aula da escola de educação básica. Por conta desse pouco tempo, ecoam enunciados que 

desconsideram os saberes que circulam na universidade, avaliando como válidos somente os 

saberes experienciais “professor aprende a ser professor na sala de aula”. 

Essa falta e esse pouco tempo para a prática é, em grande parte, ocasionado pela 

organização e configuração do curso na perspectiva da racionalidade técnica, em que o 

profissional é “treinado” para ser capaz de, a partir da teoria estudada, resolver (todos) os 

problemas encontrados em sua atuação profissional. 

Nas matrizes de 1988 e 1999, essa configuração fica ainda mais evidente, sendo que, 

na primeira matriz, a prática ficava isolada no último semestre do curso e, na de 1999, nos 

dois últimos. Na matriz curricular de 2004, com uma nova organização, a prática passa a 

acontecer a partir da segunda metade do curso. O aluno vai a campo (a escola de educação 

básica) a partir do quinto semestre para observar aulas, mas a regência só acontece também no 

sétimo e oitavo semestres. A intenção enunciada nas ementas da disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado do curso de Letras é que primeiro o aluno observe as aulas para 

elaborar um projeto teoricamente fundamentado e depois aplicar as aulas relacionadas com 

esse projeto. Mais uma vez elabora-se uma teoria que sustente a prática, para só depois aplicá-

la em situação real.  

Além disso, segundo Dutra et. al. (2008), a intenção das Resoluções CNE/CP 01 e 02 

de fevereiro de 2002 é que a escola de educação básica e a universidade se tornem 

companheiras no desenvolvimento dos projetos dos estagiários. Isso, contudo, não pudemos 

depreender das ementas do curso de Letras, pois a escola básica apenas assume a 

responsabilidade de auxiliar na avaliação das aulas regidas pelos estagiários. 

Nesse sentido, embora o curso de Letras tenha reformulado a sua matriz curricular 

em 2004 a fim de se adaptar às exigências das Resoluções do CNE, pelos olhares que 

lançamos aos enunciados da universidade que vêm, nesta dissertação, materializados pelos 

trechos da PL, algumas incoerências permanecem. Não podemos de fato compreender uma 

total superação da racionalidade técnica, mas depreendemos que novos caminhos foram 

procurados. 

O curso de Letras, em 2004, cria discussões e reflexões sobre a sua própria 

organização e enuncia uma maior coerência com as teorias que circulam academicamente 

nesse momento. Se permaneceram itens a serem modificados, esses poderão ser contemplados 

em novas reformulações. O ano de 2004, contudo, serviu, para que o curso de Letras se 

posicionasse diante de novas teorias e que fosse capaz de se olhar no espelho de modo a 
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afirmar a sua imagem e estreitar os laços de relação com a universidade e a comunidade local 

através da publicação do PPP (2004). 

Depreendemos a modificação conceitual do curso que passa a estabelecer um 

conceito de currículo e se posicionar diante das novas teorias que já iniciaram discussões no 

início da década de 1990. Enquanto em 1988 e 1999, o curso mantinha uma matriz curricular 

sustentada pela concepção de língua como sistema único, acabado e abstrato; em 2004, 

depreendemos a intenção de organizar a matriz curricular em consonância com uma 

concepção dialógica de linguagem. Ao considerarmos o saber docente como plural e 

heterogêneo, compreendemos que a concepção de linguagem, que circula no espaço de 

graduação do sujeito, não será, necessariamente, a que ele utilizará em seu cotidiano de sala 

de aula. Ela, contudo, influencia na constituição da identidade desse professor. 

Assim, a última reforma curricular do curso, analisada nesta dissertação, embora 

mantenha lacunas em sua organização e que seus egressos ainda enunciem a falta de um 

tempo maior para a prática, também compreendemos que a universidade não é o único espaço 

da formação de professores, pois esta é um processo inacabado que não possui momento 

delimitado de início nem de fim, portanto, a obtenção do diploma de licenciado para a 

atividade de professor não pode ser considerada o limite da formação do profissional. 

Em 2004, contudo, com a organização do PPP do curso compreendemos que o curso 

de Letras identificou-se de modo a apresentar a sua identidade através desse documento 

oficial. Além disso, a reforma curricular de 2004 aconteceu com diálogo, entre Pró-Reitoria e 

coordenadores de todos os cursos de licenciatura da FURB, enquanto as outras duas reformas 

(1988 e 1999) se organizaram apenas entre os participantes do Colegiado de Letras. Assim, 

notamos um movimento de pertencimento do curso de Letras, ele mesmo, enquanto curso, 

apresenta-se como pertencente aos cursos de licenciatura da FURB de modo que se adequou 

às exigências feitas pela universidade através da publicação interna da PL. Esse 

pertencimento, alguns poderiam considerar como necessário, pois o curso está inserido na 

FURB, por outro lado, contudo, depreendemos que houve diálogo e quando há diálogo existe 

também a possibilidade de resposta aos enunciados apresentados. Assim, todos os que 

participaram desses momentos de interação puderam expressar suas dúvidas, angústias e 

sugestões sobre a reformar que aconteceria. 

Com essas acepções, compreendemos que alcançamos o objetivo desta pesquisa de 

depreender a concepção de linguagem que circula(va) no curso de Letras da FURB a fim de 

compreender os movimentos curriculares pelos quais o curso passou, isso porque 

conseguimos, a partir, da análise dos documentos do curso de Letras da FURB, depreender as 
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concepções de linguagem que circulavam em cada momento do curso, de modo que os 

enunciados de muitos sujeitos relacionavam-se a essas concepções e todos os outros conceitos 

nelas envolvidos (de língua, texto, gramática e erro). Foi a partir da depreensão dessas 

concepções que compreendemos os seus movimentos curriculares de modo que, nos dois 

primeiros momentos (1988 e 1999), o curso se apresentava mais interceptado pela primeira 

concepção de linguagem em que a língua é vista como sistema único, pronto e acabado. O 

movimento se dá no sentido de que, em 2004, com a última reforma aqui analisada, o curso 

passa a se identificar de maneira mais acentuada com a terceira concepção de linguagem e 

também com os conceitos do Círculo de Bakhtin depreendidos não apenas nas ementas de 

disciplinas do curso, mas também na apresentação de conceitos e na utilização de alguns 

termos dispostos no PPP do curso. Mesmo apontando para a terceira concepção, contudo, 

compreendemos que a primeira concepção continua tendo espaço na organização da matriz 

curricular uma vez que, ao compreender a língua como sistema e estudá-la assim nos 

primeiros semestres encontram-se subsídios para aprofundar os estudos segundo os conceitos 

da terceira concepção de linguagem. 

A análise dos dizeres dos egressos permitiu ainda que traçássemos um breve perfil do 

professor formado pelo curso de Letras da FURB de modo que os compreendemos como 

sujeitos autônomos, sujeitos do saber e do fazer, capazes de transformar a teoria do curso a 

fim de criar a sua própria prática de sala de aula. Além disso, alguns de nossos sujeitos se 

mostraram competentes no sentido de ultrapassar os saberes da universidade e buscar mais, 

fora do espaço universitário para, assim, melhorar as suas aulas e organizá-las de acordo com 

aquilo que elegem como concepções norteadoras de suas práticas. Como também percebemos 

a capacidade dos egressos de buscar saberes em outros campos, como em palestras com 

médicos para saber como agir com alunos que trazem diferentes tipos de problemas para o 

espaço da sala de aula. Assim, também, os egressos que foram nossos sujeitos, enunciaram 

que têm desenvoltura para se adaptarem à ideologia oficial do espaço em que estão inseridos, 

pois, segundo eles, quando ingressam em uma instituição, devem se adequar às normas dela a 

fim de que possam continuar fazendo parte dessa escola. Nesse sentido, tanto as escolas, 

como outras instituições que regem seu processo de ensino-aprendizagem e a organização dos 

cursos de formação de professores fazem, valer suas ideologias oficiais. Em alguns 

momentos, contudo, o egresso de Letras, como sujeito autônomo do saber e do fazer consegue 

encontrar meios de fazer valer a ideologia do cotidiano. 

Com a análise dos enunciados dos egressos, alcançamos outro de nossos objetivos 

específicos: desvelar as compreensões de língua, leitura e escrita que circulam no curso de 



205 
 

Letras e no cotidiano do professor. Compreendemos que o professor, enquanto sujeito social, 

organiza as suas aulas baseado naquilo em que acredita ou naquilo que a escola em que está 

inserido exige. Percebemos, contudo, que o curso de Letras formou professores que têm a 

preocupação serem sensíveis em relação à cultura do aluno que ingressa na escola de 

educação básica. O texto ingressa na sala de aula como a base para todo o estudo da língua e a 

leitura, o contato com diferentes gêneros discursivos/textuais se torna primordial para a 

construção de saberes sobre a língua e a melhoria da desenvoltura interacional entre sujeitos. 

Em relação ao quarto objetivo específico, refletir sobre a organização curricular do 

curso e suas implicações na formação do professor, apreendemos que o curso de Letras, 

enquanto um curso de licenciatura que habilita para a profissão de professor, possui uma 

identidade e que essa se forma nos movimentos que acontecem no espaço social, fora e dentro 

da universidade, de modo que a identidade, segundo os estudos de Hall (2006), Bauman 

(2005) e Silva (2007) é líquida. Entendemos também que seus egressos, de um modo ou de 

outro, também constituem parte de suas identidades no curso de Letras. Assim, mesmo que 

eles desconsiderem os saberes da universidade, o não reconhecimento desses saberes é uma 

formação de identidade, uma vez que o sujeito preferiu se posicionar contra tudo o que 

circulou em seu curso de formação. Dos enunciados dos sujeitos da pesquisa depreendemos 

algumas características identitárias que se relacionavam com o curso de Letras pelo qual 

foram formados. Alguns continuaram a buscar formação fora da FURB, outros não. Alguns 

modificaram conceitos e atitudes diante de novos saberes adquiridos ao longo do processo de 

formação, outros se mantiveram como um espelho de tudo o que discutiram durante a 

formação no curso de Letras da FURB. 

O curso de Letras em si, tendo sido (e sendo) criado, organizado e planejado por 

sujeitos sociais, constituindo sujeitos de ação no meio social é um curso de movimentos que 

será guiado pelas exigências, não só da lei, mas, em primeiro lugar do espaço social. Assim, 

compreendemos as reformulações curriculares do curso de Letras da FURB como momentos 

de reflexão, sendo que as duas primeiras reformulações, de 1988 e 1999, aconteceram de 

modo isolado, o próprio curso de Letras, nas pessoas do Colegiado, teve que encontrar meios 

de se adaptar ao que se exigia, sendo que, em 1988, eram exigências relacionadas à evolução 

do contexto social e com a universidade em si; em 1999, eram exigências decorrentes da 

publicação de leis. Por outro lado, a reformulação de 2004 foi resultado de uma mobilização 

da FURB em que a pró-reitoria e os coordenadores dos cursos de licenciatura se reuniram 

para buscar a melhor maneira de organizar os cursos de licenciatura. Talvez seja esse o 



206 
 

motivo de a última reformulação do curso ter servido como um momento de reflexão para 

afirmar a imagem do curso e delimitar os conceitos por ele sustentados. 

Cabe um espaço para dizermos, no entanto, que, enquanto curso de formação que é 

organizado por sujeitos sociais, o curso de Letras da FURB continuará em movimento e a 

assim como a constituição de sua identidade. O curso é construído junto a seus sujeitos e 

junto a outras oscilações externas à própria FURB. Não nos cabe julgar se houve uma matriz 

curricular melhor que a outra. O que nos coube foi refletir sobre os movimentos do curso e 

compreender que ele se modifica sempre que há necessidade de buscar novas discussões e 

novos conceitos. A matriz curricular que está em andamento hoje (2009) não pode ser 

considerada a última, nem a melhor - (que bom!) – outras virão para atender as exigências que 

couberem. Para o momento atual (2009), contudo, compreendemos que a reforma de 2004 foi 

efetiva no sentido de o curso se olhar no espelho e conseguir esboçar traços de sua identidade 

sempre em movimento. 

Nesse momento, podemos também refletir sobre a nossa pergunta de pesquisa: que 

ecos e silêncios estão presentes em reformulações curriculares do curso de Letras da FURB? 

Sobre os ecos, podemos dizer que se repete, nos dizeres dos egressos, o discurso da falta. A 

falta de uma maior aproximação entre a teoria estudada na universidade e a prática da sala de 

aula da escola de educação básica, além da falta de um tempo maior para o contato com a 

realidade da escola. Nos documentos de reforma do curso ecoa a intenção de superar a 

racionalidade técnica, a concepção de que a teoria serve de base para a atuação do professor 

na sala de aula. 

Quanto aos silêncios, existem algumas questões a serem abordadas principalmente 

em relação à matriz curricular de 2004. Os documentos oficiais do CNE exigem que os cursos 

de licenciatura contemplem a PCC de modo que todas as disciplinas tenham um momento de 

ligação com a escola de educação básica. Em todas as ementas das disciplinas do curso, na 

matriz de 2004, encontramos o enunciado “inserção no cotidiano escolar da educação básica”. 

Os sujeitos, contudo, continuam falando sobre a necessidade que sentiram de que houvesse 

um tempo maior para o contato com a escola básica. Poderíamos, então, dizer que a PCC não 

está acontecendo de maneira efetiva em todas as disciplinas do curso, mas não temos 

elementos suficientes para fazê-lo, é um silêncio que permaneceu durante a nossa análise. 

Outro silêncio fica em relação à organização do estágio a partir na matriz curricular 

de 2004. Segundo o manual do estagiário para os cursos de licenciatura da FURB, existe a 

possibilidade de o estagiário realizar outras atividades na escola campo de estágio (como 

desenvolvimento e execução de cursos de curta duração) e não somente observar e dar aulas. 
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Ao analisarmos, entretanto, os enunciados dos sujeitos da pesquisa, compreendemos que eles 

apontaram a intenção de realizar algo parecido com uma formação continuada para os 

professores que abrem suas portas aos estagiários. Dessa forma, existe uma lacuna: ao mesmo 

tempo em que o manual do estagiário contempla esse tipo de atividade, os sujeitos enunciam 

que não há espaço, no curso, para isso e que o estágio se resume a observar e dar aulas. São 

silêncios que permanecem, questionamentos que não poderão ser respondidos nesta pesquisa, 

mas que, talvez, possam ser contemplados em outros momentos.   

Sobre esse aspecto, há algo mais que nos inquieta. Chama-nos a atenção a 

compreensão de escola de educação básica que é apresentada pelos documentos legais 

nacionais e pela universidade e o curso de Letras. Enquanto a lei considera a necessidade de 

uma via de mão dupla entre universidade e escola, de modo que o ensino-aprendizagem se dê 

nos dois sentidos, a FURB e o curso de Letras, do modo como organizam o estágio e 

planejam as atividades com seus formandos, estagiários, apontam para uma compreensão de 

que é a universidade a detentora do saber e que a escola é um espaço a ser frequentado pelos 

formandos para garantir a carga horária dos estágios exigidos por lei. Talvez, se a 

universidade compreendesse a escola como um espaço de formação em que circulam outros 

saberes, diferentes daqueles que habitam o espaço da academia, e que muito auxiliam na 

formação do professor, a distância entre a prática nos cursos de graduação, a escola básica 

como espaço de estágio e a escola básica como campo de atuação profissional poderia ser 

diminuída e os saberes dos professores formados e em formação poderiam unir-se como em 

um quebra-cabeças. Assim, a constituição da identidade do profissional não é um construto 

teórico a ser ensinado, mas um movimento social. Ela (a identidade) é fabricada no contexto 

das relações culturais e sociais (SILVA, 2007) e no diálogo de gerações (ARROYO, 2000) 

em interação com os outros que participam desse movimento quer seja direta ou 

indiretamente. Desse modo, tanto universidade quanto escola campo de estágio fazem parte 

desse processo e auxiliam na formação do professor.   

Num diálogo com a compreensão de saberes docentes, o espaço de formação é 

apenas uma das fontes, sendo necessário levar em consideração todas as outras como também 

a forma e intensidade com que atingem ou atingiram o professor aqui analisado e os que estão 

na sala de aula e que, na sua atuação, já vão dando pistas do que é ser professor. 

A essa altura do texto, volto a posicionar-me como o “eu” que enuncia para dizer 

que, enquanto pesquisadora, pude compreender melhor o universo pelo qual foi constituída 

como profissional, percebendo o curso de Letras da FURB como um espaço permeado pelo 

social, pois é um cenário para a atuação de sujeitos socialmente organizados, inseridos em 
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situações de enunciação que provocam diferentes sentidos nesse contexto. A avaliação que os 

egressos fazem do curso me permitiram fazer a minha própria avaliação e dizer que, tendo 

sido constituída pela matriz curricular de 2004, pude compreender a linguagem como 

dialógica e me posicionar de modo que meu trabalho seja também permeado por essa 

concepção. Um curso de formação de professores, no que compreendi a partir dessa pesquisa, 

precisa encontrar os caminhos mais efetivos para abarcar a pluralidade dessa formação, 

permitindo que os sujeitos a serem formados sejam compreendidos como ativos e 

participantes desse processo, de modo que possam posicionar-se como pesquisadores, 

professores reflexivos de sua própria prática. Nesse sentido, pude compreender que a matriz 

curricular de 2004 permitiu a formação de sujeitos mais autônomos no que concerne a 

interagir com as pessoas a quem foi delegado o poder em uma escola de educação básica a 

fim de argumentar sobre a importância de uma atividade em detrimento de outra. 

Ao final dessas reflexões e compreensões, cabe ressaltarmos que esta pesquisa foi 

constituída a partir de nossos olhares sobre os dados, sobre os enunciados dos sujeitos e de 

todos os documentos analisados (atas, projetos de reformulação, PPP, leis, resoluções). A 

maneira de organizar a pesquisa foi a que, para nós pareceu a mais pertinente neste momento, 

na busca daquilo a que nos propusemos aqui: analisar os dizeres dos egressos do curso de 

Letras da FURB quanto à relação entre teoria e prática. Também os sentidos, que 

apresentamos a partir dos enunciados de nossos sujeitos, foram reflexo de nossos olhares 

sobre os dados, assim, muitos outros sentidos podem emergir, mas nós apresentamos aqueles 

que, por ora, nos auxiliaram a compreender os movimentos e organização do curso de Letras 

da FURB. 

A distância entre o momento em que esta dissertação é enunciada e o momento em 

que você, leitor, encontra nossos enunciados, é marcada por tamanho variável. Assim, 

apresentamos aqui aquilo que para nós suscitou sentido no momento da escrita, mas talvez 

possa não mais fazer sentido quando este texto foi lido, em outro tempo, em outro espaço, em 

outro contexto. O que pode, então, possibilitar uma resposta negativa ao nosso estudo, mas, 

neste instante, foi o que conseguimos analisar estando cientes de que reticências permanecem 

como abertura para novas investigações. 

Nesse contexto, novas pesquisas, novas reflexões podem surgir a fim de que se 

compreendam enunciados ainda não analisados ou não encontrados. Para essa situação 

enunciativa, contudo, foram estas as respostas que compreendemos a tudo que foi aqui 

elencado. Sinta-se à vontade, leitor, de produzir outras respostas e novas reflexões, afinal, a 
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interação verbal é um elo entre um enunciado e muitos outros enunciados sendo que cada 

enunciação presume uma atitude responsiva ativa do “outro” em relação ao “eu”. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1: questionário base para as entrevistas 
 
1) Como são suas aulas de Língua Portuguesa? 
2) Como é o seu trabalho com o texto? 
3) Como você trabalha a leitura? 
4) Como e quando você faz produção de texto? 
5) Como você avalia os textos dos seus alunos? 
6) Como você trabalha as questões gramaticais? 
7) A formação que você recebeu na graduação te ajudou nas tuas aulas? Em que medida? 
8) Se você pudesse fazer alguma sugestão para o curso de Letras da FURB. Qual seria? 
 
 
ANEXO 2: ficha de identificação para preenchimento dos sujeitos 
 
I parte – Identificação 
Nome: 
Data de nascimento: 
Graduação em: 
(   ) Português/Português      (   ) Português/Inglês      (   ) Português/Espanhol 
Formado em (ano): 
Escola em que atua a mais tempo (neste ano): 
Carga horária semanal: _______ horas 
Outras escolas em que atua ou atuou: 
Tempo de serviço no magistério: 
Disciplinas que leciona (lecionou): 
Outras atividades que desenvolve na escola: 
(   ) secretaria    (   ) direção    (   ) coordenação    (   ) outras: 
O que tem lido desde que se formou? 
O que tem escrito desde que se formou? 
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ANEXO 3: ementa da disciplina de Língua Portuguesa I (matriz de 1988) 
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ANEXO 4: ementa da disciplina de Língua Portuguesa II (matriz de 1988) 
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ANEXO 5: ementa da disciplina de Língua Portuguesa III (matriz de 1988) 
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ANEXO 6: ementa da disciplina de Língua Portuguesa IV (matriz de 1988) 
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ANEXO 7: ementa da disciplina de Língua Portuguesa V (matriz de 1988) 
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ANEXO 8: ementa da disciplina de Língua Portuguesa VI (matriz de 1988) 
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ANEXO 9: ementa da disciplina de Língua Portuguesa VII (matriz de 1988) 
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ANEXO 10: ementa da disciplina de Língua Portuguesa VIII (matriz de 1988) 
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ANEXO 11: Ementas das disciplinas de Língua Portuguesa de I a VIII descritas no 
projeto de reformulação curricular do curso de Letras de 1999. 
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ANEXO 12: Ementas das disciplinas da matriz curricular do curso de Letras (2004) 
conforme consta no projeto de reformulação curricular. 
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ANEXO 13: Regulamentação da disciplina Estágio Curricular Supervisionado, disposta 
no Projeto de Reformulação Curricular de Letras (2004) 
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