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RESUMO 
 

 
Esta pesquisa, vinculada ao grupo Discursos e Práticas Educativas, do Programa de Pós-
Graduação em Educação/ Mestrado em Educação da Universidade Regional de 
Blumenau, tem como tema central a formação de professores de Letras. A pergunta que 
norteia esta pesquisa é: Quais os sentidos de ser professor construídos antes e durante a 
graduação em Letras? Os objetivos são: compreender o processo de formação dos 
alunos de Letras na constituição da sua docência; desvelar os saberes docentes 
mobilizados na formação inicial dos sujeitos; compreender a concepção de linguagem e 
gramática que circula nos enunciados dos sujeitos.  Para isso, elaborou-se um 
questionário que foi enviado via correio eletrônico para quatro acadêmicos do curso de 
Letras. Outro instrumento de coleta de dados foi a entrevista narrativa aplicada com a 
articuladora do projeto do curso de Letras. Como documentos têm-se o relatório de 
prática de ensino de cada um dos acadêmicos e o Projeto Político Pedagógico de Letras. 
Esta dissertação é uma pesquisa qualitativa de cunho interpretativo e ancora-se no viés 
enunciativo, nos estudos de Bakhtin, que compreende a linguagem e o sujeito como 
sociais. Como resultados, se anuncia que os saberes construídos antes do curso de 
graduação são mais mobilizados do que os construídos durante; os sujeitos em alguns 
momentos se percebem como acadêmicos de um curso de graduação e em outros como 
professores e que a relação teoria e prática é pouco explorada na graduação. 
 
Palavras-chave: Formação docente. Curso de Letras. Linguagem.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
This research  is bound  to the group of Discourses and Educational Practices, from the 
Education Post-Graduation/ Master  Program in Education of the Universidade 
Regional de Blumenau,  it has as  main theme  the development  of teachers from  the 
Faculty of Arts . The question that   guides  this research is: Which meanings   for being 
a teacher are built before and during  Faculty of Arts  graduation course? The objectives 
are: understanding the process of graduation of Faculty of Arts  graduate students  while 
training  their teaching; unveiling the teaching knowledge mobilized in the primary 
formation of subjects; understanding the conception of language and grammar which 
surround the sayings of the subjects. Therefore, a questionnaire was developed and sent 
by e-mail to four graduate students of the Faculty of Arts. Another data collection 
instrument was the narrated  interview applied to the organizer of the Project of the 
Faculty of Arts  Course. As documents there are the Teaching Practice Report from the 
four graduate students and the Political Pedagogical Project from the Faculty of Arts 
Course. This dissertation is a qualitative research with interpretative focus  grounded to 
an enunciative nature and in  Bakhtin´s studies  which  understand language and the 
subject as social beings. As results it can be announced that  knowledge built before the 
graduation course is more mobilized than the one built during the course; in some 
situations  subjects feel as graduate students and in other  they feel as teachers and that 
the relation between theory and practice is little explored in the graduation course. 
 
Key words: Teaching training. Faculty of Arts. Language. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
   

E eu não tenho necessidade de ti. E tu 
também não tens necessidade de mim. 
Não passo a teus olhos de uma raposa 
igual a cem mil outras raposas. Mas, 
se tu me cativas, nós teremos 
necessidade um do outro, serás para 
mim único no mundo. E eu serei para 
ti única no mundo... (SAINT-
EXUPÉRY, 2006, p.68). 

 
 

 Inicio esta dissertação com as palavras da obra de Saint-Exupéry, com o objetivo 

de apresentar ao leitor que a pesquisa acontece a partir do momento em que há 

necessidade, vontade de desmembrar os nós que a amarram. O príncipe, na obra de 

Exupéry, questiona a raposa a respeito da palavra cativar e a raposa lhe responde com o 

trecho acima, e ainda diz que cativar “significa criar laços.”É preciso aproximar-se da 

pesquisa, sentir necessidade de aprofundar-se, de buscar o desconhecido.  

 A minha trajetória como pesquisadora iniciou no Mestrado em Educação. 

Formei-me em Letras pela Universidade Regional de Blumenau (FURB) e, na época de 

minha entrada (2003), sempre quis conhecer um pouco mais o curso que havia 

escolhido. Isso só seria possível estando inserida nele, pensava eu. Porém, esse meu 

pensamento não se concretizou, pois estava muito envolvida com professores, 

disciplinas e colegas. 

 Ao entrar no Mestrado em Educação da FURB, em 2008, a professora e também 

orientadora dessa dissertação Dra. Otília Lizete de Oliveira Martins Heinig, apresentou-

me essa oportunidade de conhecer melhor o curso de Letras, a grade, as concepções do 

curso, porém em outra instituição. Como eu estava muito envolvida com o processo que 

presenciara, pensei ser válida essa busca pelo desconhecido, mas não tão desconhecido 

assim, já que o curso era também de Letras. 

 “Nós teremos necessidade um do outro...”: assim teve início minha inserção no 

mundo da pesquisa. A necessidade de saber-fazer tornou-se constante. A curiosidade foi 

instigada. As leituras se apresentaram como âncoras para o trabalho de pesquisador. 

Dessa forma, a flor cativou o pequeno príncipe.  

 A partir de agora não será apenas a minha voz que se fará presente nesta 

pesquisa. Meus interlocutores, autores, colegas e orientadora me constituíram através 
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das interlocuções feitas e conferiram suas vozes para que este trabalho se fizesse 

possível.  

 O tema central desta pesquisa é a formação do professor de Letras. É uma 

pesquisa de cunho qualitativo-interpretativo, inserida na linha Discurso e Práticas 

Educativas do Mestrado em Educação da FURB. Podemos justificar a escolha por esta 

linha, pois estamos interessados em compreender, através da linguagem, os enunciados 

dos sujeitos no que diz respeito à formação docente.  

 A pergunta que norteou esta pesquisa foi: Quais os sentidos de ser professor 

construídos antes e durante a graduação em Letras? Como objetivo geral pretendemos 

compreender o processo de formação dos estudantes de Letras na constituição da sua 

identidade docente. Os objetivos específicos são: desvelar os saberes docentes 

mobilizados na formação inicial dos estudantes de Letras; compreender a concepção de 

linguagem e gramática que circula nos enunciados dos sujeitos. 

 Após a delimitação do objeto de estudo desta dissertação, foi feita uma busca 

por trabalhos já realizados na área da formação docente. O foco se deu através das 

palavras-chave: formação de professores, saberes docentes e acadêmicos do curso de 

Letras. Esse mapeamento teve como objetivo buscar aproximações e distanciamentos de 

outras pesquisas com a nossa, construindo, assim, a justificativa deste trabalho que 

desenvolvemos.  

Em um primeiro momento, consultamos as dissertações da FURB. Em seguida, 

fizemos um mapeamento pelo Banco de Dados da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). E, por último, visitamos o site da 

ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação).  

Ao investigar as dissertações realizadas na FURB, encontramos a de Thives 

(2009) sob o título “As vozes sociais que constituem os discursos dos professores em 

relação a sua identidade docente”. A autora utilizou-se da entrevista narrativa e 

entrevistou 5 professoras da rede municipal de ensino da região da AMVALI 

(Associação dos Municípios do Vale do Itapocu). Tinha como objetivo a compreensão 

de vozes sociais enunciadas por sujeitos em relação à identidade docente e a formação 

profissional desses professores. A nossa pesquisa também trabalha com a formação 

docente, porém, o foco está nos saberes docentes, relacionando-os com a universidade e 

na concepção de linguagem e gramática dos acadêmicos do curso de Letras. Thives 

concluiu que as aprendizagens construídas pelas professoras, no tempo inicial da 
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carreira, soam como ecos à formação profissional, e são reavivadas e reformuladas de 

acordo com a vivência da docência.  

Gomes (2000) tem como objetivo, em seu trabalho intitulado “A formação do 

professor das Séries Iniciais do Ensino Fundamental no curso de Pedagogia da 

Universidade do Planalto Catarinense – Uniplac em Lages”, desvelar o perfil sócio-

cultural dos acadêmicos, bem como, detectar quais são os fundamentos teórico-

metodológicos que permeiam a formação do professor. Apesar de a dissertação ter 

como foco a formação de professores (nesse caso de séries iniciais), foi desenvolvida 

nos fundamentos das Representações Sociais, o que  difere da nossa pesquisa em 

relação ao modo de análise, aos sujeitos e objetivos. Gomes constatou que é preciso 

encontrar o elo entre os diversos conhecimentos trabalhados no decorrer do curso, 

sistematizá-los e encaminhar as alternativas pertinentes à formação dos educadores para 

melhor esclarecimento do fazer pedagógico e de suas implicações nas relações sociais. 

“Os professores de Educação Superior em formação e os saberes pertinentes à 

docência”, dissertação de Rodrigues (2006), objetiva analisar a perspectiva de saberes 

pertinentes à aprendizagem da docência no ensino superior na visão dos professores em 

formação, diferente desta dissertação que trabalha com alunos formandos ou já 

formados de um curso de Letras.  O trabalho de Rodrigues se deu por meio de 

entrevistas com coordenadores de cursos de formação de professores de ensino superior. 

Concluiu a necessidade de se valorizar a diversidade das identidades profissionais e os 

saberes personalizados dos docentes, bem como investir na contextualização do saber. 

No Banco de Dados da CAPES, algumas dissertações se aproximam da nossa, 

como a de Campani (1999); Faria (2007); Braga (2005); Locatelli (2007); Morés 

(2003); Oliveira (2003); Mota (2005); Moura (2005).  

“A pedagogia que forma o pedagogo: uma análise do saber docente”, dissertação 

de Campani (1999), objetiva apresentar uma análise sobre o saber da prática docente do 

Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A autora fez uso de 

relatos autobiográficos como instrumento de análise de dados. Seus sujeitos são 

professoras do curso de Pedagogia. A partir dessas autobiografias, a autora pretendeu 

analisar a natureza e as formas de apropriação dos saberes constitutivos da prática 

docente no referido curso. Como conclusão de seu estudo, aponta que a prática docente, 

retratada nas autobiografias, demonstrou saberes que estão vinculados às concepções 

próprias das experiências acadêmicas e sociais vividas pelos próprios docentes. 

Percebeu que os saberes que constituem a prática desses docentes emergem das relações 
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que eles têm com o conhecimento produzido na trajetória de discente e docente, somado 

a relação estabelecida com o conhecimento científico e social do seu curso. A nossa 

pesquisa se diferencia da de Campani (1999) em relação aos sujeitos, ao instrumento de 

coleta de dados e ao foco, já que a autora pretendia analisar as formas de apropriação 

dos saberes constitutivos da prática docente. A pesquisa da autora se aproxima desta por 

também trabalhar com os saberes docentes e sua relação com a formação docente. 

Faria (2007) desenvolve um estudo sob o título “Saberes Docentes, um estudo de 

caso com professores do primeiro segmento do ensino fundamental.” A autora busca 

mostrar uma nova concepção de formação de professores, em que o professor seja 

considerado sujeito de sua própria formação e a escola um espaço privilegiado de 

construção de saberes. Os sujeitos daquela pesquisa são treze professores que atuavam 

no Ensino Fundamental e a coleta de dados ocorreu através de questionamentos e 

entrevistas. A autora tinha como objetivo identificar e analisar diferentes saberes 

produzidos, apropriados e/ou mobilizados na prática docente dos professores 

entrevistados e com isso mostrou a necessidade de se repensar a formação de 

professores, levando em conta que a interação com outros saberes pode contribuir para a 

qualidade do trabalho e da formação docente.  

 Braga (2005) realizou uma pesquisa que se aproxima da nossa em relação aos 

saberes docentes. Seu estudo “Os saberes de professoras que ensinam Ciências nas 

séries iniciais” objetivava identificar e analisar os saberes e conhecimentos mobilizados 

por professoras que ensinam ciências nas séries iniciais, bem como identificar as fontes 

de aquisição dos saberes e conhecimentos docentes. Para alcançar esses objetivos, a 

autora faz uso de uma entrevista semi-estruturada com duas professoras de Ciências da 

quarta série do ensino fundamental.  A autora concluiu que os saberes da experiência 

prevalecem sobre os curriculares e os disciplinares. 

Locatelli (2007) realizou um estudo sobre os saberes docentes intitulado 

“Saberes docentes na formação de professores de Educação Física: um estudo sobre 

práticas colaborativas entre universidade e escola básica”. A problemática investigada 

referia-se aos debates sobre saberes docentes, suas perspectivas e limites. Os dados 

foram coletados através de documentos, entrevistas, registros em diário de campo, 

cadernos pedagógicos, aplicação de questionários e observações feitas em um Estágio 

Supervisionado do Curso de Licenciatura Plena em Educação Física da Universidade 

Federal do Espírito Santo. Assim como Locatelli, buscamos neste trabalho fazer uma 

discussão acerca dos saberes docentes e suas fontes. Ao final da pesquisa a autora 



 

 

15 

 

concluiu que os cursos de licenciatura passam a desempenhar um papel chave no 

processo de profissionalização do magistério, com valorização efetiva dos saberes dos 

professores. 

Já Morés (2003) desenvolveu o estudo “Ressignificando os saberes docentes no 

espaço de formação acadêmica”. Verificamos a proximidade com a nossa pesquisa uma 

vez que o objetivo da autora era buscar significações imaginárias das professoras em 

formação acadêmica, em relação aos saberes docentes e sua articulação com os saberes 

produzidos no espaço acadêmico. A autora fez uso da metodologia histórias de vida 

(oral e escrita) para a coleta dos dados. Ela verificou que o professor é um profissional 

que reflete sobre sua prática, não aceitando de forma passiva os conhecimentos 

adquiridos fora de seu ambiente de trabalho.  

“A construção dos saberes docentes: um estudo a partir da trajetória de 

professoras da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental em Maceió”, pesquisa de Oliveira 

(2003), aproxima-se da nossa, pois objetiva compreender como são construídos os 

saberes docentes de algumas professoras. Diferentemente da nossa pesquisa, a autora 

trabalhou com a trajetória profissional de professores de primeira a quarta série do 

Ensino Fundamental, fazendo uso de entrevistas, questionários e observações. Segundo 

a autora, evidenciou-se, nesse estudo, que os saberes da prática docente são construídos 

em meio a diversas relações sociais, como em contato com colegas de profissão e 

alunos.  

Mota (2005) realizou um estudo sobre formação de professores e saberes 

docentes. Seu trabalho “Saberes e conhecimentos docentes: experiências da formação e 

experiências da profissão” buscou analisar como os conhecimentos e saberes 

apropriados no curso de formação superior se articulam com os conhecimentos e 

saberes construídos a partir da experiência profissional de professores. Diferente da 

nossa pesquisa, Mota (2005) trabalhou com professores de Pedagogia que já atuam há 

anos na área. O trabalho aborda e discute os possíveis sentidos de saber e conhecimento 

buscando as implicações de sua utilização no contexto da formação de professores e do 

trabalho docente, o que se aproxima desta pesquisa. 

Moura (2005) realizou o trabalho “Saberes da docência e práticas de ensino de 

História nos anos iniciais do ensino fundamental”. Aproxima-se da nossa pesquisa, pois 

trabalha com os saberes docentes adquiridos nos cursos de formação inicial. A autora 

investiga o curso de História através dos dizeres de professoras. Para a coleta desses 

dizeres, usa a entrevista oral temática e documentos oficiais. Segundo Moura (2005), 
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essa investigação revelou que os saberes e práticas re/construídas no ensino de História 

guardam significativa relação como o cotidiano vivido pelas professoras. 

Além dos trabalhos encontrados no banco de dados da CAPES, consultamos o 

site da ANPED nacional, GT 08 (Formação de professores). Há dois trabalhos cujo foco 

se aproxima da nossa pesquisa. 

A pesquisa de Almeida e Biajone (2008), “A formação inicial dos professores 

em face dos saberes docentes”, analisou algumas obras que têm como referencial os 

saberes docentes e discute as implicações e repercussões dessas pesquisas para a 

formação inicial de professores. Segundo os autores, os saberes profissionais dos 

professores tais como esses os mobilizam e utilizam em diversos contextos do trabalho 

cotidiano são fundamentais para introdução de dispositivos de formação que visem 

habituar os futuros professores à prática profissional. Concluíram, então, que as 

formações cultural, científica, pedagógica e disciplinar estão vinculadas à formação 

prática.  

A outra pesquisa, “Os saberes do professor da educação básica e seus 

componentes disciplinares”, de Borges (2003), estudou as concepções de professores de 

educação básica a respeito dos saberes docentes. A nossa pesquisa também estuda os 

saberes docentes, mas está interessada não na concepção dos professores, mas na 

relação dos saberes com a formação docente. O objetivo de Borges (2003) era 

compreender como diferentes componentes disciplinares se integram ao trabalho dos 

professores e marcam suas concepções sobre os seus próprios saberes profissionais. Os 

sujeitos dessa pesquisa são vinte e três professores de diferentes estabelecimentos 

escolares do Rio de Janeiro. A coleta dos dados ocorreu através de um roteiro de 

entrevista semi-estruturado. Na conclusão de Borges (2003), os professores concebem 

sua atividade profissional em uma perspectiva mais ampla que a simples transmissão de 

conhecimentos de sua disciplina, integrando valores educacionais e de socialização dos 

alunos.  

 Dentre as pesquisas que analisamos, percebemos que há uma carência, portanto, 

de pesquisas voltadas aos saberes do professor de Letras recém-formado, relacionando 

esses saberes e formação com o papel da universidade. Esta pesquisa pode auxiliar os 

futuros professores e Instituições de Ensino Superior a compreender os saberes que são 

mobilizados na formação do futuro professor.  

 Por esse motivo e por ser uma inquietação da própria pesquisadora diante de sua 

prática, é que se pretende compreender a questão da formação de professores. E ainda 
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“é preciso ressaltar que há poucos estudos ou obras consagrados aos saberes dos 

professores. Trata-se de fato, de uma campo de pesquisa novo e, por isso, relativamente 

inexplorado, inclusive pelas próprias ciências da educação.” ( TARDIF, 2007, p. 32).  

 Após apresentarmos o tema central e os objetivos que guiam esta pesquisa, faz-

se necessário destacar os passos realizados para que o corpus da análise se 

concretizasse. Segundo Saint-Exupéry (2006, p. 78): “O que torna belo o deserto – disse 

o principezinho – é que ele esconde um poço em algum lugar”.  Pesquisar, na nossa 

depreensão da leitura da obra O Pequeno Príncipe, significa conhecer, desvendar o 

objeto de estudo. Pesquisar implica conhecer o desconhecido, ir atrás de pistas que nos 

façam chegar a uma resposta para as nossas dúvidas. Implica também pensar na 

possibilidade de interagir com pessoas e suas vozes, sua linguagem, o meio do qual 

fazem parte. Pesquisar, aqui, significa compreender os sentidos para o seguinte 

questionamento: Quais os sentidos de ser professor construídos antes e durante a 

graduação em Letras?  Essa interrogação “se mantém viva, porque a compreensão do 

fenômeno não se esgota nunca.” (BICUDO e ESPÓSITO, 1997, p. 24). Cada olhar que 

se lançar sobre os enunciados de nossos sujeitos terá uma compreensão. Desta forma, 

 

[...] o que queremos propor é a idéia de 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 da alteridade, e poder traduzi-la e transmiti-la. 
(AMORIM, 2004, p. 26).  
 
 

 Para responder às nossas questões de pesquisa, é preciso nos distanciar do que 

parece óbvio, das nossas pré-noções. Estamos indo em direção a uma terra 

desconhecida, “ao país do outro” como diz Amorim. Precisamos nos debruçar sobre um 

mirante teórico para que nossos dados comecem a dialogar conosco. “Tu te sentarás 

primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto dos olhos e 

tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas, cada dia, te 

sentarás um pouco mais perto...” (SAINT-EXUPÉRY, 2006, p. 69). Esse mirante é a 

teoria de que fazemos uso para a análise dos nossos dados, que é “constituída pelo 

conhecimento já elaborado. Ela explica fatos já conhecidos e prediz os ainda não 

conhecidos.” (BICUDO e ESPÓSITO, 1997, p. 16). 

  A pesquisa está ancorada no viés enunciativo, nos estudos de Bakhtin e de seu 

Círculo, o que auxilia na compreensão dos enunciados e seus sentidos. A análise, na 

perspectiva do viés enunciativo, compreende que a linguagem é de caráter social. Essa 
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perspectiva não trabalha com um método científico, pois está interessada nos sentidos e, 

por conseqüência, na compreensão que dela é feita. O viés enunciativo, na visão de 

Bakhtin (2006), não foca apenas o texto na sua materialidade lingüística, pois não está 

preocupado com a sintaxe, com os aspectos estruturais e formais da língua e sim, leva 

em conta o contexto do sujeito para que a interpretação ocorra.  

 Esse viés está inserido nas ciências humanas. Preocupa-se com o sujeito e seu 

contexto histórico. O objeto de estudo nas ciências humanas é o que é proferido pelo 

sujeito (enunciado) seja de forma oral ou escrita. Essa relação do sujeito com o que é 

produzido por ele, Bakhtin (2006) denomina relação dialógica. “As ciências humanas 

constituem uma forma de saber dialógico em que o intelecto está diante de textos que 

não são coisas mudas, mas a expressão de um sujeito.” (FARACO, 2006, p.42). Os 

sentidos, a partir do que é enunciado pelos sujeitos, se fazem presente não de forma 

clara, objetiva, mas se confundem a um emaranhado de palavras e só serão 

compreendidos a partir da teoria.  

Esta pesquisa é qualitativa de cunho interpretativo. Para justificar essa opção 

metodológica, Biklen e Bogdan apontam que: 

 
A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado 
com a idéia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma 
pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 
nosso objecto de estudo. (1994, p.49). 
 

 

 As pistas citadas pelos autores são, entre tantas outras marcas, os sentidos que 

perpassam os enunciados dos sujeitos. Pretende-se, portanto, analisar e compreender 

não apenas as palavras proferidas pelos sujeitos, mas o que está além disso, os sentidos 

que se apresentam a partir das pistas lingüísticas deixadas por eles. Isso porque, para 

Bakhtin (2003), a palavra não possui sentido quando isolada.  

 A pesquisa qualitativa (BIKLEN e BOGDAN, 1994) lida com a interpretação, 

evitando números e dados quantitativos. Ela “é muitas vezes vista, como uma maneira 

de dar poder ou dar voz às pessoas, em vez de tratá-las como objetos, cujo 

comportamento deve ser quantificado e estaticamente modelado.” (BAUER e 

GASKELL, 2002, p. 30).  O que compreendemos ser objeto de pesquisa e de discussão 

na pesquisa qualitativa são os enunciados produzidos pelos sujeitos, e segundo Saint-

Exupéry (2006, p.20), “mas com certeza para nós, que compreendemos o significado da 
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vida, os números não tem tanta importância!”. Nossa compreensão estará voltada para o 

que é enunciado, já que a pesquisa qualitativa leva em conta a interpretação.  

Para a organização desta pesquisa, percorreu-se o caminho que leva a uma 

Instituição de Ensino Superior de Brusque, que atende a região e também cidades 

vizinhas como Guabiruba e São João Batista. Brusque1, fundada em 04 de agosto de 

1881, cidade onde se localiza o nosso campo de pesquisa, fica no Vale do Itajaí em 

Santa Catarina. Na área da educação, a cidade possui 55 escolas públicas, sendo 44 

municipais e 11 estaduais. Além das públicas, 5 particulares. Brusque possui também 5 

instituições de ensino superior: Uniasselvi, Fatesc (Faculdade de Tecnologia), Unifebe, 

Cevisat (à distância) e a faculdade São Luiz.  

O mapa abaixo mostra onde está localizado o nosso campo de pesquisa: 

 
 

 
 

Ilustração 1 - Parte do Estado de Santa Catarina e, no detalhe, a cidade de Brusque.  

 

 

 

Conforme dados do IBGE2 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

Brusque conta com noventa e nove mil novecentos e dezessete habitantes. Dentre esses, 

sessenta e oito mil quinhentos e setenta e três são eleitores.  

                                                           
1
 http://www.brusque.sc.gov.br/web/perfil.php 

2 Fonte IBGE, ano 2008. 
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A universidade aqui estudada foi fundada em 15 de janeiro de 1973, pela Lei 

Municipal nº 527. Ao ser fundada, a Instituição oferecia o curso de Estudos Sociais, 

mantido até 1987. Atualmente (2009) conta com 19 cursos de graduação, entre eles 

Letras. No nível de pós-graduação (especialização) verifica-se a presença de 4 cursos.  

O curso de Letras aqui estudado iniciou em 2004 e o Projeto Político Pedagógico 

foi implantado em 2003. A Instituição oferece o curso de Letras com habilitação em 

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglesa ou Espanhola) e Literatura Brasileira, 

com duração de sete semestres (anexo 3).  

 Após a delimitação do campo de pesquisa, fez-se necessário a localização dos 

alunos do curso de Letras dessa IES. Primeiramente, solicitou-se junto a Pró-Reitoria da 

Instituição, a lista dos que já haviam se formado e dos que ainda faziam parte do curso. 

Com isso foi possível localizar esses acadêmicos e fazer um primeiro contato com eles, 

que ocorreu via correio eletrônico. 

 A instituição já formou 373 licenciados em Letras. Desses, doze foram 

localizados. A pesquisadora se apresentou e falou dos objetivos da pesquisa. Feito o 

convite, quatro sujeitos sinalizaram positivamente. “Considerar a pessoa pesquisada 

como sujeito implica compreendê-la como possuidora de uma voz reveladora da 

capacidade de construir um conhecimento sobre sua realidade que a torna co-

participante do processo de pesquisa.” (FREITAS, 2003, p. 29). O sujeito, desta forma, 

é um ser constituído pelo outro, que imprime sua voz no contexto em que se encontra. 

 São considerados participantes desta pesquisa, os quatro sujeitos que 

responderam ao contato estabelecido pela pesquisadora. O quadro abaixo apresenta 

características desses sujeitos, bem como o título do relatório de estágio que cada um 

desenvolveu:  

 

 

Sujeito Idade Tempo de 

magistério 

Ano de 
conclusão do 

curso de 
Letras 

Título do relatório de estágio e série 

em que foi aplicado 

Tânia 22 Iniciou em 

2007 

2008 Figuras de linguagem e vícios de 
linguagem na produção textual (1ª série 

do Ensino Médio) 

                                                           
3 Dado fornecido pela secretaria da IES em 2008. 
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Larissa 20 Iniciou em 

2008 

2008 Gramática contextualizada – o ensino de 
verbos por meio de diferentes gêneros 

textuais (6ª série) 

Elias 22 Iniciou em 

2004 

2007 Gramática nas aulas de português: 
rompendo paradigmas (6ª série) 

 

Tadeu 25 Iniciou em 

2000 

2007 Literatura oral e literatura infantil: 
Resgate e reconstrução (6ª série)  

Quadro 01 - Sujeitos que participaram da pesquisa. 

Fonte: Dados sumarizados pela pesquisadora no ano de 2009. 

 

 Todos os sujeitos tiveram seus nomes modificados, permanecendo apenas a 

inicial do nome de cada um com o propósito de resguardar a identidade desses sujeitos. 

 Além desses sujeitos, outro sujeito nos auxiliou na compreensão do curso de 

Letras e na formação de professores, a professora Maísa. Esta é formada em Letras pela 

Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em Língua Portuguesa pela 

Universidade Regional de Blumenau, cursou o Mestrado em Literatura também pela 

Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, é professora da IES e uma das 

articuladoras do curso de Letras aqui estudado. No decorrer da entrevista, Maísa 

forneceu algumas informações sobre a construção do Projeto Político Pedagógico do 

curso de Letras. 

 Nesta pesquisa, utilizamos três instrumentos para a coleta e geração dos dados: 

um questionário, uma entrevista narrativa e o relatório de estágio dos sujeitos. Além 

desses instrumentos, fizemos uso também do Projeto Político Pedagógico do curso de 

Letras da IES. Na análise dos dados, os trechos do PPP aparecerão enquadrados em 

linha dupla e os trechos do relatório de estágio, enquadrados em linha simples.  

 Consideramos dados, nesta pesquisa, todo material4 produzido pelos sujeitos, 

sendo que 

 

O dado é sempre relatado de diferentes maneiras, pois o significado 
expresso pelos sujeitos sobre suas experiências podem variar de 
sujeito para sujeito e, assim, o pesquisador se defronta com um 
conjunto de significados. (BICUDO e ESPÓSITO, 1997, p. 28). 
 
 

                                                           
4
 Entendemos por material, nesta dissertação, todo enunciado (escrito ou oral) produzido pelos sujeitos. 



 

 

22 

 

Para obtermos todos esses significados, citados por Bicudo e Espósito (1997), 

iniciamos nossa coleta através de um questionário (anexo 1) que foi enviado via correio 

eletrônico aos quatro sujeitos da pesquisa. Antes de responderem às questões 

pertinentes à pesquisa, disponibilizaram, no mesmo questionário, alguns dados 

referentes à formação acadêmica e profissional. 

 

Todo questionário deve ter natureza impessoal para assegurar 
uniformidade na avaliação de uma situação para outra. Possui a 
vantagem de os respondentes sentirem-se mais confiantes, dado o 
anonimato, o que possibilita coletar informações e respostas mais reais 
[...]. (BERVIAN e CERVO, 1974, p.148). 
 
 

 Os relatórios de prática de ensino, considerados documentos, também compõem 

essa pesquisa. Esse tipo de documento revela as concepções de linguagem e de 

gramática dos sujeitos através dos autores consultados e do material formulado. 

Segundo André e Ludke (1986), é uma fonte rica de informação e pode complementar 

as informações já colhidas junto aos sujeitos, já que a linguagem dos sujeitos é o foco 

da pesquisa. Apesar disso, o documento pode não ser tão objetivo e passível de 

questionamentos.  

 Os enunciados dos relatórios de prática de ensino que utilizamos nesta 

dissertação, foram produzidos na disciplina de Estágio Supervisionado, no 5º, 6º e 7º 

semestres da graduação em Letras. Os temas fundamentados nos relatórios foram 

escolha dos acadêmicos, respeitando o plano de ensino do professor titular e a visão 

norteadora da escola. A escola campo de estágio também foi escolha dos acadêmicos. 

Os professores responsáveis pela disciplina assistiam a algumas aulas no campo de 

estágio e aprovavam os planos de ação feitos pelos acadêmicos.  

  Por último, aplicamos uma entrevista narrativa (anexo 2) com a professora 

articuladora do curso de Letras da IES. Como estávamos interessadas em um momento 

da vida profissional do sujeito, a entrevista narrativa foi aplicada. É através desse tipo 

de entrevista (BAUER e GASKELL, 2002) que as pessoas lembram uma etapa 

significativa da própria vida e tentam ligar os fatos no tempo, espaço e sentidos. A 

entrevista narrativa aplicada aconteceu em um ambiente calmo, com o uso de um 

gravador. Foi lançada à entrevistada uma pergunta central: Por favor, conte-me como 

foi pensando e organizado o curso de Letras desta universidade. Após a professora 

terminar a sua fala, procedeu-se à fase de perguntas que, segundo Bauer e Gaskell 

(2002), o entrevistador pode, nesse momento, interrogar o entrevistado com algumas 
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questões que não ficaram claras durante a narrativa. Após isso, encerramos nossa 

entrevista desligando o gravador e permitindo comentários informais por parte da 

entrevistada. Os dizeres da entrevista com a professora Maísa ora servirão para 

caracterizar o curso de Letras, ora para a análise dos enunciados proferidos por ela.  

Após anunciarmos os passos realizados para esta pesquisa, apresentamos a 

seguir o próximo capítulo no qual fizemos um estudo a respeito dos conceitos-chave de 

nossa pesquisa. 
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2 VISITANDO A TEORIA 

 

Talvez esse homem seja mesmo um tolo. No 
entanto, é menos tolo que o rei, que o vaidoso, 
que o empresário, que o beberrão. Seu trabalho 
ao menos tem um sentido. Quando acende o 
lampião, é como se fizesse nascer mais uma 
estrela, ou uma flor. Quando o apaga, porém, faz 
adormecer a estrela ou a flor. (SAINT-
EXUPÈRY, 2006, p. 49).  

 
 

 Neste capítulo apresentamos ao leitor a teoria que sustenta a nossa pesquisa, que 

é nosso mirante, o espaço de onde olhamos os dados para compreender os enunciados 

de nossos sujeitos. A teoria, para nós, se aproxima do que diz O Pequeno Príncipe, na 

obra de Saint-Exupéry, ela é como um lampião, pois permite que compreendamos o 

contexto de nossa pesquisa, bem como os termos-chave que são mobilizados no 

decorrer das análises.   

 

 

2.1 CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM  

 

A linguagem é a característica histórico-cultural que faz do sujeito um ser social. 

É através e com ela que eles se comunicam, interagem uns com os outros, criticam e 

respondem a críticas. São essas relações que possibilitam aos sujeitos pensarem sobre 

sua própria linguagem e sobre a compreensão que dela é feita. A linguagem é uma ação 

do sujeito com o outro que o leva a construir sentidos.  

Nos estudos da linguagem, três concepções se apresentam para os estudos 

lingüísticos, segundo Geraldi (1984): a linguagem como forma de pensamento; como 

instrumento de comunicação e como forma de interação. É importante ressaltar que 

nenhuma dessas três concepções acontecem de forma isoladas.  

O estudo e a compreensão de uma concepção abre possibilidades para a 

discussão de outras. Na primeira perspectiva se fazem presentes os estudos de Saussure, 

que foi um lingüista e filósofo suíço que elaborou teorias para o desenvolvimento da 

lingüística enquanto ciência dentro da abordagem estruturalista. Para ele, a análise da 

linguagem deveria ter um caráter científico. Interessou-se em estudar o conjunto de 

signos de uma língua, pois acreditava que a língua era homogênea e por isso, o objeto 

de estudo da lingüística era o signo. Saussure, em seus estudos, faz distinção entre 
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língua e fala (langue e parole). A língua, por ser um sistema homogêneo, por não haver 

meios de criá-la e nem de modificá-la, é passível de análise. Já a fala, por ser um ato 

individual e estar sujeita a fatores externos, não o seria. Pelo fato de a língua ser um 

conjunto de signos é que Saussure a estudou a partir dos fatos sincrônicos, a partir de 

um dado tempo, não se detendo à historicidade e à temporalidade. (LUCCHESI, 2004). 

As palavras se combinavam mediante regras gramaticais para que se realizassem as 

frases da língua. O sentido, nesse patamar, decorria de combinações de signos e para 

Saussure (1975, p.80) “o signo lingüístico une não uma coisa e uma palavra, mas um 

conceito e uma imagem acústica”. Ao conceito que emana dos signos, o autor denomina 

significado, à imagem acústica, significante. O significado, que é universal, geral, é 

decorrente dos sinais utilizados em determinados contextos, já que conferir a algo um 

significado é mostrar suas propriedades. 

A concepção de língua como um sistema fechado, sustenta-se na visão de que a 

língua se estabelece de forma inabalável para o sujeito. Dessa forma, a língua estaria 

imune às intervenções do contexto, sendo abstraída da fala. Ao conceber a língua como 

um sistema fechado, “Saussure não apenas a separou de seu contexto social, como 

também se viu obrigado a retirar esse sistema lingüístico do devir temporal”. 

(LUCCHESI, 2004, p.55). Não estudou a língua a partir de seu desenvolvimento ao 

longo do tempo, deteve-se apenas a certo estágio da história da língua estudada. 

A concepção de língua como um sistema fechado concebe a linguagem como 

expressão do pensamento. Ou seja, o que é produzido pelo sujeito é conseqüência do 

que ele pensa. A língua é ensinada com o objetivo de se aprender as normas da língua, 

as regras gramaticais. Essa concepção vigorou, pois naquela época a educação era 

privilégio apenas das pessoas de alta classe social e econômica. Nessa perspectiva a 

linguagem era considerada um instrumento para representar o pensamento. Ela nomeava 

e designava coisas, nomes.  

Na perspectiva da primeira concepção de linguagem, encontramos as idéias do 

objetivismo abstrato, que tratava a língua como uma convencionalidade, um sistema de 

regras imutáveis. Interessava a essa corrente a relação entre os signos, as partes mínimas 

de uma língua. Essas partes, que são as regularidades fonéticas, lexicais, gramaticais, 

têm a função de unificar a língua que, nessa concepção, é atemporal, pois “esse 

objetivismo somente admite o ato individual de criação quando ligado a um sistema 

lingüístico imutável, em um dado momento histórico, e supra-individual.” (FLORES e 

TEIXEIRA, 2008, p. 48). O objetivismo abstrato compreendia que a língua podia ser 
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estudada apenas levando em consideração a estrutura que a rege, não vendo as 

condições de uso e de interação dos sujeitos. O sujeito aqui é um ser passivo, que não 

tem voz no meio em que circula. 

Quando se deu a democratização da escola brasileira, recebendo os filhos dos 

trabalhadores na escola, a comunicação e a expressão ganharam vez. Essa concepção 

concebe a linguagem como instrumento de comunicação, sendo que a língua é vista 

como um código que transmite uma mensagem, fora de nosso pensamento. Aqui, o 

importante é a comunicação com os outros para que a linguagem se desenvolva. Porém, 

o sujeito ainda não tem vez e voz no meio em que está inserido, não é visto como um 

ser social. O aluno, nessas duas concepções, passa a ser receptor da própria língua, 

deixando de lado a construção do conhecimento. Além do mais, passa a compreender a 

língua como um processo fechado, sem brechas para a interação. Nesse patamar o 

sentido não é restrito à combinação de signos. É preciso distender a análise até a 

sentença/frase, que, quando bem formulada, acrescenta uma condição de verdade. A 

linguagem tem como função referir e para isso os significados devem ser precisos, as 

ambigüidades eliminadas. “[...] a cada nome deve corresponder um ente nomeado. A 

linguagem analisada seria “pura” e “cristalina”, livre dos obstáculos da linguagem 

comum, cotidiana.” (ARAÚJO, 2004, p.100). 

No final dos anos 80 e nos anos 90, com uma mobilização na área das ciências 

da linguagem, houve novas discussões sobre a linguagem e, assim, uma nova concepção 

ganhou espaço, advinda dos cursos de formação de professores. A terceira concepção de 

linguagem não vem para descartar as outras duas já existentes, ela acrescenta um novo 

olhar para o texto, para a gramática e compreende a linguagem como uma forma de 

interação. Os sujeitos fazem uso da linguagem com a finalidade de interagirem e não 

apenas para a comunicação ou para a aquisição de regras gramaticais. “[...] o indivíduo, 

em sua relação com a língua, desempenha um papel ativo, na medida em que é obrigado 

a selecionar entre as várias possibilidades expressivas que a ele se oferecem na estrutura 

da língua”. (LUCCHESI, 2004, p, 50). Como os sujeitos são constituídos pela 

linguagem, é nessa concepção que ocorrem as relações sociais e onde os falantes se 

constituem sujeitos sociais. Essa concepção vê o sujeito como um ser social, um ser que 

constrói conhecimentos.  

 

O caminho para essa nova concepção de linguagem foi uma impiedosa 
autocrítica: mostrar que a função da linguagem NÃO É FALAR 
ACERCA DO MUNDO, MAS AGIR COM A FALA NO MUNDO, 
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pois ela é um tipo de AÇÃO, uma atividade, um comportamento, uma 
forma de vida. (ARAÚJO, 2004, p.100, grifos do autor).  
 
 

Falar acerca do mundo é referir, nomear. O fato de agir com a fala no mundo 

implica tornar-se sujeito dos próprios atos, da própria linguagem. Nesse novo panorama 

da linguagem, nascem a crítica literária, as análises do discurso, a lingüística. Tanto a 

lingüística como a filosofia da linguagem não acreditam na idéia de que há uma 

estrutura modelo, universal.  

A dimensão discursiva passa a ver a linguagem de outra forma. No discurso, é 

importante aquele que fala, o que fala, o papel do sujeito no discurso. O resultado dessa 

dimensão não está nos signos, mas em “um certo agir decorrente da linguagem, um 

saber discursivo, indutor e fruto de relações sociais, culturais e interpessoais [...]”. 

(ARAÚJO, 2004, p. 199). 

Geraldi (1984, p. 44) argumenta também que, na terceira concepção de 

linguagem, “é muito mais importante estudar as relações que se constituem entre os 

sujeitos no momento em que falam do que simplesmente estabelecer classificação e 

denominar os tipos de sentenças”. A proposta desta concepção de linguagem leva em 

consideração o sujeito e as práticas de escrita e leitura vividas por ele no meio social em 

que vive.  

Esta seção teve como objetivo fazer um estudo acerca das concepções de 

linguagem que embasam o ensino de Língua Portuguesa. A seguir, apresentamos alguns 

conceitos bakhtinianos que nos ajudam a compreender os enunciados de nossos sujeitos.  

 

   

 

2.2 ALGUNS CONCEITOS BAKHTINIANOS 

 

E eu compreendi que não poderia suportar a 
idéia de nunca mais escutar aquele riso. Ele era 
pra mim como uma fonte no deserto. (SAINT-
EXUPÈRY, 2006, p. 86).   

 

 
 A fonte, citada por Exupéry, que era comparada ao riso, é para nós, neste estudo, 

a linguagem, conceito que é pano de fundo desta dissertação e que abarca todos os 

outros. Faremos uma discussão em cima dos estudos de Bakhtin, russo, nascido em 

1895. Teve formação em estudos literários e atuou como professor. Bakhtin e alguns 
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estudiosos como Voloshinov, que estudou direito na Faculdade de Direito da 

Universidade de Petrogrado e Medvedev, formado em Direito e com uma carreira de 

educador na área cultural foram alguns dos integrantes do Círculo de Bakhtin. Este 

Círculo era formado por um grupo de intelectuais, pessoas com diversas formações e 

interesses distintos. Porém, um ponto em comum os unia: “uma paixão pela filosofia e 

pelo debate de idéias.” (CLARK e HOLQUIST, 2008, p. 65).  Esse debate se dava 

principalmente a respeito da linguagem. “[...] o próprio Bakhtin, em uma carta dirigida a 

V. Kozhinov em 1961 (transcrita em Bocharov, p. 1016), afirmou ser a concepção de 

linguagem o elemento que unia o pensamento do grupo” (FARACO, 2006, p. 31). A 

linguagem, para Bakhtin e seu círculo, é concebida como um conjunto de práticas 

socioculturais, atravessadas por diferentes vozes sociais. (FLORES e TEIXEIRA, 

2008).  

O conceito de linguagem, que emana de Bakhtin, está comprometido com uma 

visão de mundo que busca compreensão na abordagem discursiva. Nossa compreensão a 

respeito dos estudos de Bakhtin, funda-se basicamente nas obras Marxismo e Filosofia 

da Linguagem (2006) e Estética da Criação Verbal (2003) que tratam sobre as relações 

entre linguagem e sociedade. Nessas obras, “[...] a natureza do fenômeno lingüístico 

passa a ser enfrentada em sua dimensão histórica, a partir de questões específicas de 

interação, da compreensão e da significação, trabalhadas discursivamente” (BRAIT, 

1999, p. 79). A linguagem, trabalhada discursivamente, tem uma papel social e é 

dialógica. O dialogismo diz respeito às relações que se estabelecem nos processos 

discursivos entre o sujeito e o outro. Essas relações são realizadas através da linguagem 

que passa a ser concebida como um ato social, pois o sujeito é constituído por outro 

sujeito, aquele que participa do movimento dialógico. As relações dialógicas ocorrem 

entre enunciados, pois são eles que possibilitam a interação, a troca, a resposta às 

palavras do outro. A palavra, isolada de um contexto, é um signo. Quando inserida em 

um contexto discursivo, passa a ter sentido. É a esse emaranhado de sentidos que 

Bakhtin (2006) chama de enunciado e discute ainda que “a enunciação é o produto da 

interação de dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo que não haja um 

interlocutor real, este pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao 

qual pertence o locutor” (BAKHTIN, 2006, p.117). 

O enunciado é elaborado para o ouvinte, e o que o constitui é o fato de ser 

dirigido a outro sujeito, e esse outro pode ser quem anuncia. O enunciado vem sempre 

acompanhado de uma atitude responsiva ativa e quem o produz espera uma resposta de 
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seu interlocutor, que pode ser o próprio produtor do enunciado. Bakhtin (2006) discute 

que o sujeito pode ser ouvinte dele mesmo e que não é necessário o contato face a face 

para que haja uma interlocução. É o dialogismo que constrói sentidos e possibilita ao 

sujeito interagir com outros. Segundo Freitas (2003, p. 37), o sujeito “é um ser social 

que marca e é marcado pelo contexto no qual vive”. Esse contexto é o meio de produção 

em que o sujeito está inserido, o lugar onde acontecem as relações sociais e também 

pessoais da vida do sujeito.  

Cada sujeito tem a sua interpretação de mundo, que é realizada através de 

enunciados proferidos por outros sujeitos e por ele próprio. Essa interpretação é ímpar e 

segundo Bakhtin (2006) nomeia-se tema. O tema da enunciação é irrepetível, varia de 

sujeito para sujeito. Pode ser determinado pelas formas lingüísticas, mas também pela 

linguagem não verbal (olhares, gestos, expressões). O tema é carregado de sentidos e 

interpretações, revelando-se no momento histórico e social em que é analisado pelo 

sujeito. Além do tema, “ou mais exatamente no interior dele, a enunciação é igualmente 

dotada de significação.” (FREITAS,2003,. p.134). 

A significação é repetida cada vez que pronunciada, pois está no nível da 

palavra. Com o significado de uma palavra realiza-se o tema, que se consolida com o 

sentido que cada um dá ao termo dentro de um contexto de produção. Se não levarmos 

em conta o contexto em que a palavra está inserida, ela passa a ser apenas um sinal, pois 

comporta uma significação congelada. O que faz uma palavra ser uma palavra é “a 

multiplicidade das significações.” (op. cit. p.135).  

Essas significações expostas por Bakhtin são o que possibilitam “significar no 

interior de um tema concreto.” (BAKHTIN, 2006, p.136). Significar esse tema só é 

possível através da compreensão ativa. Compreender “é opor à palavra do locutor uma 

contrapalavra.” (op.cit. p.137). Para a compreensão de uma palavra, precisamos não 

apenas de seu significado, mas também do “processo de compreensão ativa e 

responsiva.” (op.cit. p.137). Com a contrapalavra do outro nós significamos, pois a 

significação [...] não está na palavra nem na alma do falante, assim como também não 

está na alma do interlocutor. Ela é o feito da interação do locutor e do receptor 

produzido através do material de um determinado complexo sonoro (BAKHTIN, 2006, 

p. 137, grifos do autor).  

 Dessa interação entre locutor e receptor, dá-se a contrapalavra, que é uma forma 

de diálogo e de compreensão e que acontece na interação. A contrapalavra é a resposta 

do outro, o que é respondido sobre o já dito. 
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 A significação não é um processo neutro. Pode ser entendida como um 

acontecimento que se desenvolve na interação e que dela faz parte o que foi 

materializado pelos sujeitos, sendo compreendida, pois tem o que Bakhtin (2006) chama 

de acento de valor. Bakhtin (2006, p. 139) diz que “quando expressamos os nossos 

sentimentos, damos muitas vezes a uma palavra que veio à mente por acaso uma 

entoação expressiva e profunda.” A entoação expressiva é própria do tema e diz respeito 

aos efeitos comunicativos e expressivos usados na interação. Sem ela, a discursividade 

ficaria no nível da palavra, apenas referindo-se da mesma forma nas diversas situações 

de comunicação. Os sentidos que atribuímos à palavra derivam do modo como esta foi 

anunciada e em que meio social estava inserida. A palavra, então, cria diferentes formas 

de interação.  A essas formas que se fazem presentes em um determinado contexto, 

Bakhtin (2003) chama de gêneros do discurso, que, para o autor, são tipos relativamente 

estáveis de enunciados. São mais que uma forma ou tipo de texto, mas sim um objeto 

discursivo, enunciativo. O gênero se constitui pela sua ligação com uma situação social 

de interação, e não pela sua forma. Cada jeito de se enunciar um determinado texto é 

único. Rojo (2005, p. 197) diz que “o que torna, entretanto, os textos e discursos 

irrepetíveis é o fato de esses aspectos da situação, assim como seu tempo e lugar 

histórico-sociais, serem, eles próprios, irrepetíveis, garantindo a cada enunciado seu 

caráter original.”  

  São as diferenças nas relações sociais que nos permitem ter gêneros discursivos 

diferentes. Os enunciados concretos, inseridos em uma determinada esfera, manifestam-

se nos discursos. Bakhtin, em 1928, desenvolve o conceito de esfera para explicar a 

natureza e as especificidades das produções literárias. “As esferas de uso da linguagem 

não são uma noção abstrata, mas uma referência direta aos enunciados concretos que se 

manifestam nos discursos.” (BAKHTIN, 2003, p. 156).  Entendemos por esfera, nessa 

dissertação, os lugares onde acontecem determinados discursos da atividade humana 

que são permeados pela linguagem, seja ela verbal ou não. 

Pensando nesses lugares onde acontecem as interações, partimos para a idéia do 

repertório dos gêneros discursivos, destacando as diferenças entre os gêneros primários 

e secundários. Os primários são aqueles formados a partir do diálogo, da interação. 

Citamos aqui as conversas do círculo familiar, a carta, o telefonema. Já os gêneros 

secundários acontecem nas esferas dos sistemas ideológicos, ou seja, necessitam de um 

convívio cultural mais complexo. Por exemplo: as pesquisas científicas, os gêneros 

publicitários, os romances. Os gêneros secundários (op. cit., p. 263) “incorporam e 
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elaboram diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas condições da 

comunicação discursiva imediata”.  

 O romance, exemplo de gênero secundário, foi, para Bakhtin, o grande gênero 

de seus estudos. Ele se interessou pelo romance, pois acreditou que aí estava a voz na 

figura do homem, a voz que fala, que discute idéias. (BAKHTIN, 2003). Compreendia 

também que o romance tinha todas as características e peculiaridades para o estudo dos 

gêneros discursivos. Clark & Holquist (2008, p. 294), dizem que “entre os vários 

gêneros, Bakhtin elege o romance como seu herói pessoal. O romance não é, a seus 

olhos, apenas um outro gênero literário, porém um tipo especial de força, que ele chama 

‘romanticidade’”.  

 Entre peculiaridades que compõem o gênero romance e também os outros já 

citados, estão o tema, a forma composicional e o estilo, que Bakhtin (2003) chama de 

“dimensões essenciais e indissociáveis” dos gêneros discursivos. Essas três dimensões 

são determinadas pela situação de produção dos enunciados. Nesse sentido, “todos esses 

três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – estão 

indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um determinado campo da comunicação”. (op cit. p. 262).    

Compreender o conceito de tema (ou conteúdo temático) para Bakhtin (2003) 

significa compreender que é nessa dimensão que ocorre o que é enunciado pelo 

texto/enunciado, o conteúdo. “O tema é um sistema de signos dinâmico e complexo, 

que procura adaptar-se adequadamente às condições de um dado momento da 

evolução”. (BAKHTIN, 2006, p.134). O tema de uma enunciação é irrepetível, como já 

discutimos nos parágrafos anteriores.  

 A outra dimensão dos gêneros discursivos diz respeito ao estilo, que reflete à 

individualidade de quem escreve ou enuncia oralmente. Não há enunciado (gêneros 

discursivos) sem estilo, pois ele é produto elementar do enunciado. (BAKHTIN, 2003).  

Para o mesmo autor (2003, p. 268), “onde há estilo há gênero. A passagem do estilo de 

um gênero para outro não só modifica o som do estilo nas condições do gênero que não 

lhe é próprio como destrói ou renova tal gênero”.  As marcas lingüísticas, a sintaxe, a 

estilística, por exemplo, dizem respeito ao estilo, pois cada sujeito enuncia seu texto de 

uma forma particular.  

A terceira dimensão é a forma composicional, que são “os elementos das 

estruturas comunicativas e semióticas compartilhadas pelos textos pertencentes ao 

gênero.” (ROJO, 2005, p.196).  
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Essas três dimensões se fazem a partir do diálogo que se materializa em forma 

de gêneros discursivos. “Se os gêneros do discurso não existissem e nós não os 

dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo do discurso, de 

construir livremente e pela primeira vez cada enunciado, a comunicação discursiva será 

quase impossível.” (BAKHTIN, 2003, p. 282). A nossa fala ou escrita possui formas 

relativamente estáveis, como ressalta Bakhtin, e é essa construção que forma o todo da 

interação e do diálogo.  

 

 

2.3 OS SABERES E A FORMAÇÃO DOCENTE 

 

O ensino da língua e suas diversas formas de linguagem são apreendidos em 

contextos específicos. Os saberes que circulam nesses espaços são advindos de fontes 

diversas. Compreendemos por saberes, nesta dissertação, o que Tardif (2007, p. 39) 

chama de “elementos constitutivos da prática docente”. Os professores, durante ou após 

a saída da universidade carregam marcas, ideologias, práticas vivenciadas e 

incorporadas no desenvolvimento de suas vidas, cujas experiências foram construídas 

em espaços e em tempos diferentes, como na escola em que atuam como profissionais e 

na esfera da universidade, nos cursos que subsidiaram suas formações. “Os processos de 

aquisição e aprendizagem dos saberes ficam subordinados material e ideologicamente às 

atividades de produção de novos conhecimentos.” (TARDIF, 2007, p. 34). Não há um 

saber mais importante, um depende do outro para que haja novos saberes. Os saberes 

docentes, segundo Tardif (2007), são plurais. Abordaremos, em seguida, os tipos de 

saberes docentes e a relação que os professores estabelecem com eles, segundo o autor 

mencionado anteriormente.  

Os saberes da formação profissional são um conjunto de saberes transmitidos 

pelas instituições de formação de professores. São saberes institucionalizados, 

estudados e discutidos por pesquisadores das ciências da educação. Deste modo, esses 

saberes acabam mobilizando os chamados saberes pedagógicos, que são concepções 

provenientes de reflexões sobre a prática educativa, reflexões racionais e normativas 

que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação da 

atividade educativa. Esse tipo de saber acaba por fornecer, ao docente, algumas formas 

de saber-fazer e algumas técnicas, planilhas. Além desses dois saberes, a prática docente 

incorpora saberes definidos e selecionados pela instituição universitária. São os 
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disciplinares, que correspondem aos diversos campos do conhecimento, aos saberes de 

que dispõe a nossa sociedade. Os saberes disciplinares emergem da tradição cultural e 

dos grupos sociais produtores de saberes. “Esses saberes integram-se igualmente à 

prática docente através da formação (inicial e contínua) dos professores nas diversas 

disciplinas oferecidas pela faculdade”. (TARDIF, 2007, p. 38).  

Os saberes curriculares correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais 

por ela definidos. São os conteúdos, os objetivos de determinado conteúdo e a forma 

que melhor atende ao objetivo proposto.  

O último elencado são os saberes experienciais. Eles nascem da experiência. São 

baseados no trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio, sendo aquele que 

engloba o saber-fazer, as habilidades, os métodos de transmissão de conhecimento.  

 Os saberes docentes não têm origem apenas em uma fonte. Todos se 

desenvolvem a partir do outro e se articulam entre si. O professor é um 

mediador/construtor desses saberes, pois, além de dominá-los, pode interagir com eles 

na sua prática social.  

 Essa prática ocorre, por exemplo, na universidade. Esta instituição é um espaço 

de ensino e aprendizagem, por esse motivo é também uma das fontes do saber docente. 

Os saberes que circulam na universidade são de ordem teórica, cultural, mas são 

também os da prática, da troca, da interação.  

   

 

2.4 A UNIVERSIDADE: CONTEXTO HISTÓRICO 

 

A fim de compreendermos melhor o contexto de investigação desta dissertação, 

abordaremos nesta seção o que é a Universidade, focando seu processo histórico, até 

chegarmos ao campo de nossa pesquisa e ao curso de graduação em Letras.  

Como a pesquisa está situada teoricamente no viés enunciativo, a universidade 

é uma fonte de saber que possibilita ao sujeito uma troca de experiências teóricas e 

práticas, já que é uma instituição social e “isto significa que ela realiza e exprime de 

modo determinado a sociedade de que é e faz parte. Não é uma realidade separada e sim 

uma expressão historicamente determinada de uma sociedade determinada”. (CHAUÍ, 

2001, p.35, grifos do autor).  O que acontece no ensino superior é reflexo da história de 

uma sociedade, que está situada em um contexto envolto pelo capitalismo.  
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As universidades foram criadas com a finalidade de retirar da Igreja e do Estado 

a função que lhes cabia, que era a de formar o indivíduo para o mercado e para a 

sociedade. Teixeira argumenta que a função da universidade é a de 

 
 

[...] manter uma atmosfera de saber, para se preparar o homem que o serve e 
o desenvolve. Trata-se de conservar o saber vivo e não morto, nos livros ou 
no empirismo das práticas não intelectuais. Trata-se de formular 
intelectualmente a experiência humana, sempre renovada, para que a mesma 
se torne consciente e progressiva. (1998, p. 88). 

 
 

 Cabe à universidade, também, a formação não-intelectual, aquela que independe 

de livros ou estudos teóricos. É também função da universidade ajudar a formar o 

sujeito, para que se desenvolva e promova mudanças no meio em que vive (TEIXEIRA, 

1998).  

Para compreendermos o contexto da Universidade nos dias atuais, faz-se 

necessário conhecer seu processo histórico. No panorama mundial, são compreendidos 

quatro períodos. O primeiro se deu do século XII até o Renascimento e é chamado de 

período da invenção da universidade, na Idade Média. Nesse período constitui-se o 

modelo tradicional de universidade. Ao ser inventada, nesse século, nomeava-se 

medieval. Esse modelo era  

 

uma concepção de instituição universitária com três elementos básicos: 
centralmente voltada para uma formação teológico-jurídica que corresponde 
às necessidades de uma sociedade dominada por uma cosmovisão católica; 
com uma organização corporativa em seu significado originário medieval; e 
preservando sua autonomia face ao poder político e à Igreja institucionalizada 
local. (TRINDADE, 1999, p. 13).  

 
 

O segundo período se dá na época de transformações comerciais do capitalismo 

e do humanismo literário e artístico. A universidade renascentista, após a ruptura da 

Idade Média, institucionaliza-se a partir do século XV. Desde essa época, ocorrem 

mudanças que começam a modificar o perfil da universidade tradicional, visando à 

universidade moderna do século XIX. (TRINDADE, 1999).  

Após, “a universidade começa a institucionalizar a ciência numa transição para 

os modelos que se desenvolverão no século XIX”. (TRINDADE, 1999, p. 11). Valoriza-

se, nessa época, a razão, o espírito crítico, a tolerância religiosa. Nesse período, a 

universidade é vista como ciência, o que altera a estrutura da instituição. Se até então a 

pesquisa não tinha seu lugar, nesse terceiro período é reconhecida “a legitimidade de 
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uma atividade relacionada com as ciências em geral”. (op.cit, p. 14). A universidade se 

abre às ciências, já que antes se limitavam apenas às ensinadas nas faculdades de 

Medicina e Artes.  

O quarto período institui a universidade moderna, iniciando-se no século XIX. 

As pesquisas e o trabalho científico se firmam sob o impulso do Estado, que cria 

relações com a universidade.  

No panorama brasileiro, foi depois da independência do Brasil que o país 

passou a ter as escolas profissionais de Direito, Medicina e Artes. Antes disso, a 

universidade brasileira era a de Coimbra, com origens medievais. Na década de 1930, 

surgem as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras e seus estudos foram levados ao 

nível superior. (TEIXEIRA, 1998).  

Na década de 1960, com o movimento pela Universidade de Brasília, começou-

se a pensar na questão formadora, na pesquisa, na universidade integrada com a 

sociedade. A Universidade ainda não é operante e eficaz nas transformações da 

sociedade. (TEIXEIRA, 1998). Segundo Teixeira (1998, p. 86), “a história de todos os 

países que floresceram e se desenvolveram é a história da sua cultura e a história da sua 

cultura, é hoje, a história das suas universidades”.  

 A Instituição de Ensino Superior em estudo, nesta dissertação tem como missão 

“atuar no Ensino Superior articulado à pesquisa e à extensão, pautado em uma 

perspectiva humanista e comprometido com o desenvolvimento que promova a 

qualidade de vida na sociedade”. 5   

 A Universidade é formada por cursos de graduação, que são entendidos como 

formação inicial do acadêmico. Na nossa pesquisa, o foco é o curso de Letras e, para 

compreendê-lo, traremos aqui algumas informações a respeito das Diretrizes do curso 

de Letras. As Diretrizes compreendem que o curso de Letras precisa ter conhecimento 

do aluno, levando em conta a heterogeneidade, dando prioridade à bagagem trazida por 

ele e aos interesses futuro do aluno no que diz respeito à profissão docente. As 

Diretrizes contemplam que “o objetivo do curso de Letras é formar profissionais 

interculturalmente competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, 

especialmente a verbal, nos contextos oral e escrito, e conscientes de sua inserção na 

sociedade e das relações com o outro”. (BRASIL, 2001, p.30). Expõem ainda que o 

profissional de Letras deve ter domínio dos usos da língua, ter capacidade de reflexão 

                                                           
5
 Retirado do site da Universidade em questão. 
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crítica, entre outros. Com relação aos conteúdos curriculares, é esperado que o aluno 

consiga articular a reflexão da teoria com a prática. Com relação aos 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. 31). Além dos conteúdos curriculares, as Diretrizes defendem que o curso de 

Letras, por ser licenciatura, deverá incluir “os conteúdos definidos para a educação 

básica, as didáticas próprias de cada conteúdo e as pesquisas que as embasam”. (p.31).  

 O curso de Letras aqui estudado pretende, segundo a professora Maísa:  

 

Professora Maísa: [...] contribuir com a formação de professores licenciados, porque a 
gente tinha dados que havia uma necessidade de profissionais nesta área na região, 
mas a gente pensou também em oferecer um curso que tivesse algum diferencial dos 
cursos, digamos assim  mais tradicionais  do que a gente concebia um curso da área de 
Letras e ao mesmo tempo pensando em oferecer um curso que não tinha um nome, mas 
que pudesse corresponder a um desejo da reitora, que era formar um determinado 
profissional que tivesse uma formação bastante consistente na área de letras, mas que 
pudesse atuar nas empresas da região[...]  
 
 
 O curso de Letras, como visto nas palavras de Maísa, foi construído levando em 

consideração à necessidade da região em que está inserido. Além de possibilitar o 

ingresso desses acadêmicos em escolas e instituições de ensino, também os qualifica 

para exercer funções na área empresarial/industrial, trabalhando, por exemplo, no 

campo de secretariado bilíngüe.  

 Maísa nos falou também sobre os diferencias que o curso de Letras possui: 

 

 

Professora Maísa: [...] a gente queria um determinado diferencial, então, como é que a 
gente construiu isso... Nós pegamos três focos, vamos dizer assim. Um era em relação 
às disciplinas optativas oferecidas, a gente queria algum diferencial pras disciplinas 
oferecidas e dentre elas eu destaco a questão da literatura, porque nós trabalhamos 
com uma oferta de estudos de literatura assim, uma disciplina, por exemplo, que não é 
comum nos cursos de Letras, que é leituras do cânone ocidental, né, então leituras do 
cânone ocidental. (...) Então, esse foi o que a gente considera um diferencial. O outro 
era a opção por língua estrangeira. Então o curso oferecia duas línguas estrangeiras 
nos dois primeiros semestres, que estavam na grade e a partir do terceiro semestre o 
acadêmico escolhia uma delas. Na verdade, inicialmente, o curso oferecia três línguas 
estrangeiras, nós oferecíamos inglês, espanhol e italiano e no terceiro semestre das 
duas que o aluno tivesse escolhido ele optava por uma para fazer a sua formação e 
conseguir a sua habilitação. E a outra, o outro diferencial, era a oferta de disciplinas 
optativas e que isso dá um caráter de uma flexibilização no curso, digamos assim. [...] 
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  As disciplinas optativas oferecidas mencionadas por Maísa, dizem respeito 

àquelas que não são comuns nos cursos de Letras, mas que a IES, pensando em um 

diferencial, oferecia aos alunos visando à formação acadêmica de cada um. Já a oferta 

de disciplinas optativas está relacionada com as disciplinas que o currículo do curso de 

Letras possui, mas que poderiam ser substituídas por outras, desde que tivessem o 

mesmo peso da outra disciplina escolhida.  Com esses diferenciais apontados por Maísa, 

depreendemos que “a universidade socializa a cultura, socializando os meios de adquiri-

la”. (TEIXEIRA, 1998, p. 99). A IES dá instrumentos de ensino e aprendizagem para 

que o sujeito se desenvolva cultural e cientificamente. Ela difunde conhecimento e dá 

maneiras para que o estudante amplie os seus conhecimentos prévios, já que o sujeito é 

um ser ativo nesse processo.  

 A graduação em Letras surgiu nos anos 30 e estava inserida nas Faculdades de 

Filosofia, Ciências e Letras que se dedicavam ao estudo das humanidades e à 

preparação do professor. Foi com esse curso que se iniciaram as pesquisas na área da 

Lingüística. A respeito do currículo desses cursos de licenciatura, a próxima seção faz 

uma discussão acerca das concepções de currículo para que possamos compreender o 

contexto do curso de Letras.  

  

 

2.5 O CURRÍCULO: CONTEXTO DAS TEORIAS CRÍTICAS E PÓS-CRÍTICAS 

 

 Esta seção tem o intuito de compreender o contexto das teorias críticas e pós-

críticas do currículo, ancorados em Silva (2004) para então se chegar ao currículo do 

curso de Letras aqui estudado. Esta seção nos ajudará a compreender o contexto em que 

nossos sujeitos se formaram.  

 As discussões sobre currículo iniciaram-se nos anos 20, nos Estados Unidos. 

Nessa época o termo currículo referia-se à organização dos conteúdos, ao método, 

buscando alcançar uma formação mais tecnicista. Configurava-se os estudos de Bobbit 

(apud SILVA, 2004) que compreendia o currículo como uma questão organizacional, 

uma mecânica, resumindo-se a uma “questão de desenvolvimento, a uma questão 

técnica”. (SILVA, 2004, p. 24). Essa visão de currículo está pautada em uma vertente 

tradicional. Os estudantes adotavam uma postura científica, pois eram vistos como um 

produto fabril. 
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 Nos anos 60, iniciou-se um “movimento de renovação da teoria educacional que 

iria abalar a teoria educacional tradicional”. (SILVA, 2004, p.29). Esse movimento deu 

início a discussões em que o currículo seria entendido dentro das Teorias Críticas, que 

estavam preocupadas não mais em como fazer, mas em que o currículo faz. Nas Teorias 

Críticas há quatro vertentes principais, segundo Silva (2004). A primeira que trazemos à 

discussão é a fenomenológica, que está interessada na experiência vivida. O currículo 

“não é, pois, constituído de fatos, nem mesmo de conceitos teóricos e abstratos: o 

currículo é um local no qual docentes e aprendizes têm a oportunidade de examinar, de 

forma renovada, aqueles significados da vida cotidiana que se acostumaram a ver como 

dados e naturais”. (SILVA, 2004, p. 40). Os métodos, objetivos e avaliações ficam em 

segundo plano na vertente fenomenológica, que prioriza a experiência dos estudantes 

como objeto de investigação. Ela foca no concreto, na história, no mundo vivido.  

 A segunda vertente é a crítica neomarxista de Michael Apple. O autor, segundo 

Silva (2004) concebe o currículo em termos estruturais e relacionais, não o tomando 

como neutro, já que o que o constitui é fruto de interesses de um grupo específico. Para 

Apple (apud SILVA, 2004, p. 46), “a questão não é saber qual conhecimento é 

verdadeiro, mas qual conhecimento é considerado verdadeiro. A preocupação é com as 

formas pelas quais certos conhecimentos são considerados como legítimos, em 

detrimentos de outros, vistos como legítimos”. Na visão tradicional do currículo, o 

conhecimento não é questionável, é apenas dado, imposto. Na visão de Apple, é 

importante saber o porquê de alguns conhecimentos fazerem parte do currículo e não 

outros. Apple, nessa perspectiva, dá ênfase ao conceito de hegemonia e “chama atenção 

para o fato de que a reprodução social não é um processo tranqüilo e garantido”. 

(SILVA, 2004, p. 49). O campo cultural, onde é construído o currículo, é feito de 

resistências, não sendo possível modificar o currículo se não houver ligações com as 

relações de poder. (APPLE, apud SILVA, 2004).  

 O currículo como política cultural, de Henry Giroux, constitui a terceira vertente 

das teorias críticas do currículo. Para Giroux (apud SILVA, 2004, p. 54), “a escola e o 

currículo devem ser locais onde os estudantes tenham a oportunidade de exercer as 

habilidades democráticas da discussão e da participação, do questionamento dos 

pressupostos do senso comum da vida social”. O currículo é o lugar onde se criam 

valores culturais, significados e estes estão ligados às relações sociais, ao poder.  

 Na quarta vertente, Freire (apud SILVA, 2004) discute o currículo que é 

entendido como educação bancária, em que o professor, detentor do saber, deposita o 
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conhecimento para o aluno, que é um ator passivo nesse processo. Uma alternativa a 

este movimento, segundo Freire (apud SILVA, 2004) seria o conceito de educação 

problematizadora, que está embasada em uma perspectiva fenomenológica e 

compreende que o conhecimento não é um ato isolado, individual. Nessa perspectiva 

“[...] todos os sujeitos estão ativamente envolvidos no ato de conhecimento. [...] 

educador e educandos criam, dialogicamente, um conhecimento do mundo”. (FREIRE, 

apud SILVA, 2004, p. 60).  

 Enquanto o currículo era discutido nos Estados Unidos, essa discussão, na 

Inglaterra, tomava o rumo da Sociologia, da Nova Sociologia da Educação (NSE). Esse 

programa da NSE tinha como ponto de partida o desenvolvimento de uma sociologia da 

educação, que tinha estreitas relações com as estruturas sociais, institucionais e 

econômicas, como discute Silva (2004). O currículo e o conhecimento, nessa 

perspectiva, eram entendidos como invenções sociais, “a questão básica da NSE era a 

das conexões entre currículo e poder, entre a organização do conhecimento e a 

distribuição do poder”. (SILVA, 2004, p. 67). A NSE buscava compreender, ao mesmo 

tempo, os princípios da seleção dos conhecimentos escolares e as relações de poder 

estabelecidas nesse campo.  

 A NSE a partir dos anos 80, divide-se em subáeras, sendo uma delas os Estudos 

Culturais, que se reúnem em torno da conexão entre cultura, significação, identidade e 

poder, segundo Silva (2004) e é neste contexto que tomam forma as teorias pós-críticas, 

que entendem que o currículo é o resultado de um processo histórico que reflete os 

interesses do grupo que o constrói, que o elabora. (SILVA, 2004). As teorias pós-

críticas estão embasadas em várias perspectivas, sendo uma delas o currículo 

multiculturalista. Nessa perspectiva, o poder e as diferentes culturas não podem ser 

tomadas separadamente. Segundo Silva (2004, p. 90), “o multiculturalismo nos faz 

lembrar que a igualdade não pode ser obtida simplesmente através da igualdade de 

acesso ao currículo hegemônico existente [...]”.  

 A outra perspectiva são as relações de gênero e a pedagogia feminista, que 

tentava romper com as idéias de desigualdade entre homens e mulheres. “Assim, a 

pedagogia feminista preocupou-se, sobretudo, em desenvolver formas de ensino que 

refletissem os valores feministas e que pudessem formar um contraponto às práticas 

pedagógicas tradicionais, que eram consideradas como expressão de valores masculinos 

e patriarcais”.  (SILVA, 2004, p. 96) A pedagogia feminista tentava desenvolver a 
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solidariedade, em oposição à competitividade e ao individualismo da sala de aula 

tradicional.  

 O currículo como narrativa étnica e racial é a outra perspectiva das teorias pós-

críticas que segundo Silva (2004) é uma questão de saber e de poder. Os temas sobre 

raça e etnia ganham espaço no currículo, pois há uma relação entre identidade, poder e 

conhecimento. Os livros didáticos, por exemplo, apresentam narrativas que focam a raça 

e as etnias. Segundo Silva (2004, p. 102), “o conhecimento sobre raça e etnia 

incorporado no currículo não pode ser separado daquilo que as crianças e os jovens se 

tornarão como seres sociais”. O currículo, nessa perspectiva, buscaria compreender a 

diferença como uma questão histórica e política.  

 Uma outra perspectiva denomina-se teoria queer. Essa teoria surge, segundo 

Silva (2004) em países como os Estados Unidos e Inglaterra, tentando unificar os 

estudos sobre gays e lésbicos, já que o termo queer, historicamente, tem sido usado para 

se referir às pessoas homossexuais, em especial do sexo masculino. O queer “não se 

restringe à identidade a ao conhecimento sexuais, mas se estende para o conhecimento e 

a identidade de modo geral.” (SILVA, 2004, p. 107). Nessa teoria, o conhecimento e a 

identidade sexuais seriam tratados não como o certo e o errado, mas na busca da 

compreensão das identidades sexuais.  

 O pós-modernismo é uma outra perspectiva das teorias pós-críticas do currículo. 

Essa perspectiva questiona noções de razão e de racionalidade, bem como “os princípios 

e pressupostos do pensamento social e político estabelecidos e desenvolvidos a partir do 

Iluminismo”. (SILVA, 2004, p. 111). O sujeito, nessa perspectiva, é um ser 

fragmentado, dividido, ele não produz, ele é uma ficção.  

 A outra perspectiva, a crítica pós-estruturalista do currículo, dá ênfase para a 

linguagem como um sistema de significações. O currículo e o conhecimento “[...] são, 

pois, caracterizados também por sua indeterminação e por sua conexão com relações de 

poder”. (SILVA, 2004, p. 123). O sujeito, nessa perspectiva, é compreendido como um 

ser autônomo, centrado, fruto de uma construção histórica. 

 A teoria pós-colonialista do currículo é outra perspectiva das teorias pós-críticas. 

“A teoria pós-colonial considera a representação como um processo central na formação 

e produção da identidade cultural e social. É fundamental através da representação que 

construímos a identidade do Outro e, ao mesmo tempo, a nossa própria identidade”. 

(SILVA, 2004, p. 128). Essa perspectiva considera as diferentes culturas dos espaços 



 

 

41 

 

coloniais ou pós-coloniais e concebe isso como uma relação de poder. Esse currículo 

tenta relacionar questões de conhecimento, cultura, poder e política.  

 A outra perspectiva, os Estudos Culturais e o currículo, concentram-se na 

questão da cultura, que é “como campo de luta em torno da significação” (SILVA, 

2004, p. 133) e que são as experiências vividas de um determinado grupo social. Essa 

perspectiva está centrada em questões de cultura, significação, identidade e poder.  

 A pedagogia como cultura, a cultura como pedagogia é a última perspectiva das 

teorias pós-críticas do currículo.  Segundo discute Silva (2004, p. 139), é  “[...] através 

dessa perspectiva, ao mesmo tempo que a cultura geral é vista como uma pedagogia, a 

pedagogia é vista como uma forma cultural: o cultural torna-se pedagógico e a 

pedagogia torna-se cultural”. O conhecimento de mundo do sujeito é levado em conta, 

já que é uma forma que influenciará o comportamento das pessoas. Esse conhecimento 

servirá para que se façam ligações com os que ainda serão ensinados.  

 Para finalizar o pensamento de Silva (1999), o autor discute que os conteúdos 

que fazem parte do currículo são de natureza cultural, de uma ideologia dominante e 

que esse poder é expresso através da linguagem usada, pois o currículo é um espaço de 

poder, uma construção social.  

 Após abordarmos as teorias do currículo, traremos alguns trechos da entrevista 

com a professora Maísa em que ela fala sobre o currículo do curso de Letras. 

 
 
Professora Maísa: Então como grade ele ficou muito bem organizado, nós tínhamos 
uma perspectiva que era histórico-cultural, pretendíamos que os estudos da linguagem 
fossem nessa direção, bastante na linha bakhtiniana, então a gente tinha o cuidado de 
as ementas e as disciplinas específicas dessa área atender a isso, e daí já convidamos 
professores que realmente tinham essa formação e esse conhecimento pra que a gente 
não tivesse depois algumas incongruências no futuro e tal [...].  
 
 
 A perspectiva histórico-cultural, citada pela professora Maísa, pressupõe que o 

indivíduo se constitui através das interações sociais. O currículo, na perspectiva 

histórico-cultural, tem no sujeito seu foco central e relaciona os conhecimentos já 

construídos pelo sujeito com o meio em que vive, com a cultura que carrega e constrói. 

Essa visão de currículo se aproxima das teorias pós-críticas, pois foi elaborado em um 

meio social, através da história de seus idealizadores. E as teorias pós-críticas, como 

discutido anteriormente, são um espaço de poder, de construção de conhecimento.  
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 Maísa fala também que, ao construir o currículo do curso de Letras, convidou 

professores que tinham uma formação e conhecimento na teoria de Bakhtin. O objetivo 

era formular um currículo com embasamento teórico consistente, para que, no futuro, 

não houvesse controvérsias entre o que se escreveu e a ação pedagógica. Isso sinaliza 

que os sujeitos envolvidos na elaboração do currículo de Letras da IES, preocupavam-se 

em aprender e interagir com outros saberes. Essa troca é o que Bakhtin (2003) concebe 

como alteridade. Alteridade é constituir-se através e pelo outro. Essa construção 

acontece pela linguagem, num movimento social e dialógico, pois cada sujeito é 

constituído pelas várias vozes que se apresentam nas várias esferas de interação. 

(BAKHTIN, 2003). São essas vozes que constituíram cada um dos idealizadores do 

projeto de Letras. Essas relações acontecem em um determinado tempo histórico e os 

saberes ali presentes são temporais, dependem do momento em que cada um está 

inserido. 

 Os conceitos discutidos nesse capítulo são peças-chave para a nossa análise e 

ajudaram a situar o contexto de nossa pesquisa. A seguir apresentamos a análise e 

compreensão dos dados.  
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3 ENTRE O DIZER E O FAZER: CONSTRUÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS 
DO ACADÊMICO DE LETRAS 

 
 

 

O que eu vejo não passa de uma 
casca. O mais importante é invisível... 
(SAINT-EXUPÉRY, 2006, p.78). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Este capítulo destina-se à análise e discussões dos enunciados dos sujeitos. A 

imagem6 e a epígrafe acima são partes da obra O Pequeno Príncipe. Trouxemo-lo para 

este capítulo, pois os dados, assim como o desenho, podem ter várias interpretações aos 

olhos de quem os vê. Na obra de Exupéry, as pessoas interpretavam o primeiro desenho 

como sendo um chapéu, porém, a intenção do personagem era retratar uma jibóia 

engolindo um elefante. Dessa forma, entendemos que a análise é um momento singular 

e que os sentidos serão compreendidos a partir do nosso aporte teórico.  

Realizamos essas análises através dos dizeres de: Tânia, Larissa, Tadeu, Elias, 

da professora Maísa e de alguns documentos, como o relatório de prática de ensino e o 

PPP do curso de Letras. Os enunciados aqui selecionados possibilitam-nos compreender 

os sentidos que se fazem presentes nos dizeres de cada um, levando em conta que para 

esta dissertação adotamos uma concepção de linguagem dialógica e social (BAKHTIN, 

2003, 2006). Pretendemos fazer uma análise dos indícios lingüísticos dos enunciados de 

                                                           
6
 Imagem retirada da obra de SAINT-EXUPÉRY, O Pequeno Príncipe, 2006, páginas 9 e 10.  
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nossos sujeitos e não apenas da “casca” que vimos diante de nossos olhos. Isso porque 

“a cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem. 

Mas isso devagarinho, ao acaso das informações colhidas de suas observações”. 

(EXUPÈRY, 2006, p. 21).  

 Como a pesquisa está ancorada no viés enunciativo, não nos interessa apenas a 

materialidade lingüística proferida por nossos sujeitos, mas sim toda a condição de 

produção em que o sujeito está inserido, levando em consideração quem fala, de onde 

fala e para quem fala o sujeito da pesquisa. A nossa análise se dará por sujeito, pois 

cada ser é único e os enunciados, bem como seus sentidos, são irrepetíveis. Faremos 

uma triangulação dos dados: questionário, relatório de estágio e Proposta Político 

Pedagógica da IES (que inclui a entrevista com a professora Maísa), com o objetivo de 

compreender as fontes sociais de saberes presentes na formação dos professores e o 

processo que ocorre na formação de cada um.  

 Nas análises, discutiremos a profissão professor baseando-nos em Tardif (2007) 

e Arroyo (2000), por compreender que esses dois autores consideram o sujeito como ser 

social que constrói seus saberes em contato com diversas fontes. Entendemos que a 

profissão docente exige uma técnica e que o professor é um trabalhador que a usa para 

trabalhar com seu objeto de estudo (TARDIF, 2007). Por outro lado, não podemos 

pensar que esse ofício restringe-se apenas à técnica e a sua relação com o objeto de 

estudo, já que a interação faz parte de todo o processo educativo, e o professor age sobre 

um ser que construiu uma história.  A sociedade tem uma imagem socialmente 

construída do que é ser professor, isso porque muitos já passaram pela sala de aula e 

vêem que os professores de hoje são o que foram os professores de ontem. (ARROYO, 

2000). 
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3.1 ELIAS: CONSTRUINDO SENTIDOS PARA A DOCÊNCIA DESDE CEDO 

 

 Nesta seção, trazemos os enunciados do sujeito Elias, que é professor desde 

2004 e formou-se em 2007, a fim de compreendermos os sentidos construídos por ele 

para a profissão professor que desejava praticar desde pequeno.  

 Para compreendermos a construção dele a respeito da profissão professor, 

traremos abaixo o que ele enuncia sobre os sentidos de ser professor: 

 
É aceitar o desafio de construir, com os alunos, conhecimento, aprofundando-o. É 
encarar a difícil tarefa de lidar com aspectos sócio-afetivos, tentando, também, 
imprimir um pouco de suas ideologias ao caráter do aluno. É entender o mundo do 
aluno, criando oportunidades para que este possa sonhar e tentar mudar sua realidade 
para melhor.  

 
 

 Para Elias, há vários sentidos para ser professor, isso porque o sujeito é singular, 

social, se forma através de várias fontes de saberes (TARDIF, 2007). Sua resposta nos 

dá indícios do que é ser professor através das pistas lingüísticas do enunciado acima: É 

aceitar o desafio; É encarar a difícil tarefa; imprimir um pouco de suas ideologias; É 

entender o mundo do aluno; tentar mudar sua realidade para melhor. Depreendemos 

que, para ele, ser professor é também tentar estampar no aluno o que pensa, suas 

opiniões: imprimir um pouco de suas ideologias ao caráter do aluno. Mas, ao mesmo 

tempo, tenta construir, com os alunos, conhecimento, aprofundando-o. 

 Quando Elias fala das ideologias, compreendemos que esse termo se refere a 

uma tomada de posição diante de acontecimentos que se remetem à vida social do 

sujeito. Bakhtin (2006) divide o conceito de ideologia em: do cotidiano e oficial. 

Tomando como empréstimo as palavras de Miotello (2005, p. 169), “a ideologia do 

cotidiano é considerada como a que brota e é constituída nos encontros casuais e 

fortuitos [...]”. Realiza-se em ambientes informais, no meio social em contato com a 

realidade vivida. Já a ideologia oficial, (op. cit, 2005, p. 169) “é entendida como 

relativamente dominante, procurando implantar uma concepção única de produção de 

mundo”. Miotello (2007) traz em seu texto o exemplo do casamento para explicar a 

ideologia oficial. Relata que a oficial tenta manter um sentido único para o casamento e 

se refere à união entre duas pessoas de sexos diferentes. Já a ideologia do cotidiano 

tenta quebrar com esse sentido único, relacionando ao casamento os sentidos 

construídos por outros grupos de pessoas, e que se constroem no social. 
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 O sujeito, ao enunciar se reconhecia-se como professor, manifestou-se dessa 

forma: 

 

Sim. Desde muito cedo via na docência meu futuro. Enquanto uns sonhavam em ser 
advogados, jogadores de futebol, entre outras profissões, tão populares, eu me via 
dentro de uma sala de aula, lecionando. Respiro docência; dentro ou fora da sala de 
aula, sempre me vejo como professor.  
  

 Elias, em seu enunciado, se deteve ao desejo de ser professor que vinha desde 

criança, não falando de como se reconhece professor nos dias atuais. Podemos inferir, 

dessa forma, que os sentidos construídos por Elias para a profissão professor não são 

estáticos, eles se movimentam e são interpretados de acordo com a posição-sujeito e 

com o contexto em que cada um se encontra. Bakhtin (2003) discute que o tema é o que 

possibilita termos interpretações diferenciadas a respeito do que nos é posto. O sujeito 

irá inferir, de acordo com sua bagagem sócio-histórica, falando do lugar onde se 

encontra e dos conhecimentos prévios que construiu.  

 Analisamos, no enunciado de Elias, as expressões: eu me via dentro de uma sala 

de aula; sempre me vejo como professor. Algumas pistas desses excertos nos levam a 

compreender a imagem que Elias tem de si e da profissão docente ao usar: eu me via; 

sempre me vejo. A imagem que Elias faz da profissão e que diz reconhecer em si 

mesmo, é construída socialmente, segundo Arroyo (2000), é uma representação do que 

é ser professor. Ainda segundo o autor (2005, p. 30) “ser professora ou professor é 

carregar uma imagem socialmente construída. Carregar o outro que resultou de tudo”. 

Essa imagem do professor que o sujeito constrói pode ter vindo dos mestres que teve, 

pois os professores em formação, muitas vezes, carregam marcas deixadas por seus 

antigos mestres que acabam influenciando na maneira de pensar e agir. Essas marcas 

são apreendidas nas relações sociais que os sujeitos estabelecem com seus professores. 

Passam algumas horas do dia em contato com a escola e desde muito pequenos se 

espelham nos professores. As atitudes do professor vão se materializar na atitude do 

sujeito que está em formação. Ou seja, “repetimos traços de nossos mestres que, por sua 

vez, já repetiam traços de outros mestres”. (op.cit. p.124). Essa repetição de ações é, na 

verdade, um espelho das socializações ocorridas com o outro. Formamos nossas 

opiniões e nosso ser-pessoa através do outro, do que ouvimos e vivenciamos. O outro, a 

sociedade, cria uma imagem de profissional ideal, ou seja, 
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A imagem que a sociedade nos passa do magistério como uma ocupação 
fácil, feita mais de amor, de dedicação do que de competências, essa imagem 
desastrosa, mas tão divulgada, vem colar com a auto-imagem de despreparo 
que foram acumulando os adolescentes e jovens [...]. (ARROYO, 2000, p. 
127).  

 
 

Além dessa imagem do professor formador, a família e as boas lembranças 

também podem influenciar na escolha pela profissão docente, como em qualquer outra 

profissão, o que pode ter acontecido com Elias na escolha de sua profissão. A família é 

a primeira fonte social a que o sujeito tem acesso (TARDIF, 2007). As primeiras 

impressões e incentivos são advindas do espaço familiar.  

Retomando um dos nossos objetivos, que é o de compreender os saberes 

envolvidos na formação do egresso de Letras, perguntamos a Elias no questionário: O 

que mudou desde a sua entrada na Universidade até agora, em relação aos saberes, à 

prática? 

 

No início da graduação, talvez pela euforia que as novas concepções de ensino trazem, 
procurava questionar toda a metodologia e teoria por muito estabelecida para o ensino 
de língua materna: queria a abolição de ensino de gramática normativa, a ênfase na 
leitura e produção textual, entre outras coisas. Porém, à medida que tais teorias foram 
sendo confrontadas com a realidade de sala de aula na qual estava inserido, percebi 
que nem tudo das antigas teorias era obsoleto, e que novas teorias nem sempre são 
consistente o bastante. Em resumo, aprendi, ao término da graduação, que o ensino de 
língua materna exige muito mais que teorias bonitas e inovadoras; requer muita 
reflexão e constante confronto entre a teoria e prática.  
 
 

Em seu enunciado, Elias faz uso de algumas expressões que remetem a tempo e 

movimento, pois a pergunta feita a ele estava direcionada para as mudanças na 

formação do sujeito: no início da graduação; à medida que; ao término da graduação.  

Ele está se referindo a um tempo passado, a sua inserção no curso de Letras quando usa 

no início da graduação. Posterior a isso, usa a expressão a medida que, que dá a idéia 

de proporção, segundo Neves (2000). Já no contexto em que enuncia Elias, 

compreendemos que o sentido presente aqui diz respeito a uma construção que ele havia 

feito no início da Universidade e que, com o passar do tempo foi se modificando. Isso 

porque o contexto e o sujeito estão em constante movimento. Ao final usa ao término. 

Essas expressões e o contexto em que Elias está inserido nos fazem compreender 

melhor parte do processo pelo qual ele se formou, que contribuiu para a formação da 

identidade dele enquanto docente. A identidade, assim como o processo vivido por 
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Elias, não é estática, uniforme. Segundo estudos de Silva (2007) e Hall (2007) ela se 

realiza nas relações sociais a que o sujeito está exposto, se modificando e se alterando 

de acordo com o papel exercido na sociedade.  

Além desses indicadores de tempo, o enunciado de Elias nos possibilita 

compreender parte desse processo de formação profissional, como em: procurava 

questionar toda a metodologia e teoria por muito estabelecida para o ensino de língua 

materna. O que Elias anuncia: procurava está no pretérito imperfeito, fazendo menção 

novamente ao início da graduação e nos faz pensar que essa ação ainda pode fazer parte 

das expectativas de Elias. Ele ingressou no curso de Letras com conhecimentos que 

foram sendo construídos ao longo de sua vida escolar. Por ora, tentou quebrar com 

alguns paradigmas. Analisando o verbo procurava, é bem possível que esse termo tenha 

sido utilizado com o sentido de tentava. O sujeito modaliza seu discurso ao usar o verbo 

procurava, pois não era uma ação contínua, certa, mas que partia dele próprio. Ao 

modalizar um termo, a intenção é “traduzir, a partir de qualquer voz enunciativa, os 

diversos comentários ou avaliações formulados a respeito de alguns elementos do 

conteúdo temático”. (BRONCKART, 1999, p. 330, grifos do autor). É uma forma de 

posicionar-se, de mostrar em seu discurso um tom valorativo, de apreciação ou de não 

aceitação do que se pretende enunciar.  

 Já quando enuncia que queria a abolição de ensino de gramática normativa, 

uma das possibilidades de análise deste enunciado é que Elias, ao dizer que queria nos 

deixa indícios de que passou por um movimento, uma mudança do que queria ou 

esperava do ensino de gramática. Compreendemos isso como movimento, pois logo 

após ele anuncia que percebi que nem tudo das antigas teorias era obsoleto e esse 

enunciado acaba por completar o anterior. Antes ele queria a abolição de ensino de 

gramática normativa e no outro enunciado acaba percebendo que nem tudo era ruim. 

Depreendemos que Elias repensou os saberes construídos antes de entrar na 

Universidade e os compreendidos lá, pois teve a oportunidade de confrontar as 

expectativas do início da graduação com as teorias aprendidas durante o curso, como 

enuncia: Porém, à medida que tais teorias foram sendo confrontadas com a realidade 

de sala de aula na qual estava inserido, percebi que nem tudo das antigas teorias era 

obsoleto. O enunciado de Elias deixa indícios que muito do que ele aprendeu é fruto de 

suas experiências em sala de aula. Para Tardif (2007, p.86) “[...] muita coisa da 

profissão se aprende com a prática, pela experiência, tateando e descobrindo, em suma, 

no próprio trabalho”. Ele faz menção às teorias, é bem possível que a prática fazia 
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sentido em sala de aula à medida que a teoria ia sendo compreendida no espaço 

acadêmico. E essa teoria, provavelmente a respeito do ensino de gramática e das 

concepções de linguagem, como escreve Elias, fazia sentido com a realidade de sala de 

aula na qual estava inserido. Depreendemos, nesta parte do dizer que, para ele, nem 

todas as realidades se moldam a todas as teorias em relação à gramática e à linguagem. 

O sujeito leva em conta o seu espaço, valoriza o meio em que trabalha.  

Além de falar de suas expectativas e do que aprendeu no curso de Letras, Elias 

escreve sobre o que ainda precisa ser estudado, da lacuna que ainda necessita ser 

preenchida: ficou claro, ao término do curso, que ainda falta muito a ser aprendido. 

Compreendemos que, para ele, a sua formação está em constante processo. O termo 

ainda indica um tempo futuro, um processo a ser construído. Elias formou-se em 2007, 

e ao responder ao questionário, estava (e ainda está, 2009) atuando em sala de aula, não 

fazia mais parte do curso de graduação. Sua escrita se remete, desta forma, ao futuro, ao 

que ainda falta aprender e que não foi aprendido no curso em que estava inserido. O 

sujeito pode estar se remetendo também à formação continuada do professor, aquela 

formação que vai além do curso de graduação.  

 Com relação à base teórica do PPP de Letras, trazemos abaixo um trecho desse 

documento e da entrevista com a professora Maísa: 

 

 
 
Professora Maísa: Nós temos uma concepção histórico-cultural, então compreendendo 
que a educação do sujeito se faz através de um processo histórico, de um processo que 
tem a ver com aquele momento em que o cidadão está criando. O marxismo é uma linha 
que permeou bastante também a perspectiva histórico-cultural.  
 

 Observando o PPP e a fala da professora Maísa, a perspectiva que fundamenta o 

PPP é a histórico-cultural. Nessa perspectiva, como já discutido no capítulo teórico, o 

sujeito é ser ativo no processo de construção do conhecimento, pressupõe que o 

indivíduo se constitui através das interações sociais, a partir das trocas com o outro, que 

A proposta pedagógica que se pretende desenvolver no Curso de Letras com Habilitação 
em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglesa ou Espanhola) e Literatura 
Brasileira se fundamenta em alguns eixos considerados norteadores do processo de 
conhecimento e do processo de formação dos indivíduos, aqui compreendidos numa 
perspectiva histórico-cultural. Significa assumir que, no Projeto Pedagógico desse curso, 
tanto a produção e difusão do conhecimento como a formação do indivíduo serão 
analisadas na perspectiva histórica da relação sujeito e objeto do conhecimento. 
 (PPP, 2003, p. 18 - grifos do original).  
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podem ocorrer em diferentes fontes e a universidade é uma delas. O PPP do curso de 

Letras está envolto em uma ideologia oficial, seus idealizadores o construíram a fim de 

que os professores e o próprio curso buscassem trabalhar nesta concepção em sala de 

aula e no contato com acadêmicos. Quando analisamos o enunciado de Elias: No início 

da graduação, talvez pela euforia que as novas concepções de ensino trazem, 

procurava questionar toda a metodologia e teoria por muito estabelecida para o ensino 

de língua materna, compreendemos que ele fala dessas novas concepções de ensino, 

porém Elias está se referindo às concepções de linguagem, em especial à terceira 

concepção, que busca compreender os aspectos lingüísticos a partir do texto e não mais 

as classes gramaticais separadamente. Elias está se inscrevendo no espaço onde está 

inserido e na ideologia que domina esse curso do qual faz parte. Podemos inferir 

também que ele teve contato com essa ideologia através dos professores que teve na 

graduação, e não necessariamente pelo documento que rege o curso, já que o aluno não 

tem acesso a ele. 

 Ao ser questionado sobre a contribuição da Universidade na constituição de sua 

identidade, Elias se posiciona enunciando: 

 
Infelizmente, a universidade me apresentou a um mundo imaginário constituído por 
alunos ideais e irreais. É inegável o fato de que em muito contribui para o aumento de 
meu conhecimento especifico da área, porém, em pouquíssimas oportunidades me senti 
um professor em formação. Geralmente, discutia-se teoria e não muito sua aplicação.  
 
 

 A pista lingüística infelizmente consiste em uma tomada de posição do sujeito 

em relação ao que enuncia. O termo é um modalizador pelo qual o sujeito exprime suas 

reações, manifesta sua posição (NEVES, 2000). Bronckart (1999) também discute o uso 

do termo infelizmente e afirma que este é uma modalização apreciativa, sendo que o 

sujeito a usa com o propósito de fazer algum tipo de avaliação do conteúdo que enuncia. 

Ao enunciar Infelizmente, a universidade me apresentou a um mundo imaginário, 

compreendemos que para ele a universidade deixou uma lacuna em sua formação, 

falando da sala de aula como algo idealizado e igual em todos os contextos. 

Compreendemos também que há um imaginário de que a Universidade vai formar o 

sujeito por completo, de que a formação se encerra nesse contexto.  Além de dizer que a 

Universidade o apresentou a um mundo imaginário, Elias não deixa de ressaltar que a 

teoria muito contribui para o aumento de meu conhecimento especifico da área. 

Compreendemos, dessa forma, que Elias pôde conversar sobre teorias e que essa 
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discussão feita no curso de Letras o levou a compreender conceitos que seriam 

trabalhados por ele em sala de aula posteriormente. Em relação à teoria e à prática, ele 

escreve ainda que em pouquíssimas oportunidades me senti um professor em formação. 

A escrita do sujeito nos deixa pistas, neste enunciado, através do termo pouquíssimas 

que na Universidade não teve muitas chances de estabelecer relações entre teoria e 

prática. Por outro lado, ao enunciar isso, Elias já estava formado, olhando a 

Universidade e o curso que freqüentou de outro lugar e de outro tempo. Essa visão pode 

ser do Elias professor e não do Elias aluno. Tardif (2007, p. 86) discute que “ao 

estrearem em sua profissão, muitos professores se lembram de que estavam mal 

preparados, sobretudo para enfrentar condições de trabalhos difíceis [...]”. Isso porque, 

como discutimos anteriormente, o aluno tem um imaginário de que a universidade dará 

conta de preparar e formar o professor para a prática de sala de aula e para a construção 

dos saberes referentes à disciplina específica.  

 Em consoante com a formação acadêmica que teve, Elias foi construindo, ao 

longo de suas interações sociais, algumas concepções a respeito da linguagem e da 

gramática. Nesse sentido, analisamos também o relatório de estágio desse sujeito e 

gostaríamos de apresentar aqui o projeto elaborado por ele para a prática do estágio. O 

título do trabalho de Elias é Gramática nas aulas de Português: rompendo paradigmas.  

Seus objetivos ancoram-se em dominar e refletir sobre as estruturas da língua a partir de 

uma gramática contextualizada, desenvolvendo no aluno a competência lingüística. Na 

parte da fundamentação teórica, Elias desenvolve a história e conceituação da 

gramática. Os planos de ação, segundo consta na introdução de Elias, foram elaborados 

pensando nos três tipos de gramática apresentados por Travaglia (2003). Trazemos, 

então, a compreensão de Elias a respeito da gramática e da linguagem: O presente 

projeto tem como objetivo, portanto, propiciar ao público alvo o domínio e reflexão das 

estruturas da língua e suas possibilidades de uso, por meio de um ensino gramatical 

contextualizado e crítico que possibilite aos alunos o desenvolvimento de sua 

competência lingüística. (Introdução, p. 05). Depreendemos que Elias, na introdução, 

está preocupado em ministrar aulas que contemplem o ensino da gramática 

contextualizada. Esse ensino gramatical leva em conta o contexto onde o sujeito está 

inserido e os conhecimentos já construídos por ele ao longo da vida. As aulas são 

preparadas visando textos que circulam no cotidiano dos sujeitos, na vida social e isso 

teria como objetivo possibilitar ao aluno o desenvolvimento da competência lingüística 

que, segundo TRAVAGLIA (2000) diz respeito ao conjunto de regras que o sujeito 
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aprendeu e usa ao falar. Ser competente linguisticamente implica saber usar a língua nos 

diversos contextos de produção, adequando-a à situação comunicativa. E ainda, “é ela 

que permite ao usuário construir um número infinito de frases e julgar sua 

gramaticalidade [...]”. (TRAVAGLIA, 2000, p.31).  

 Como a linguagem circula e está em constante transformação, analisamos os 

objetivos de um plano de ação de Elias para compreender as construções teóricas e 

práticas construídas por ele:  

  

 Elias, na introdução, parecia estar preocupado com o uso que os alunos iriam 

fazer da língua, com o desenvolvimento lingüístico deles. Ao olharmos os objetivos do 

plano de ação 1, percebemos uma preocupação com os aspectos normativos da língua, 

pois seus objetivos estão centrados em identificar a importância da regra, como 

enuncia. Depreendemos que Elias é um sujeito em formação, em constante aprendizado. 

Quando escreve seu referencial teórico, podemos analisar que ele está dando espaço 

para o Elias professor, que constrói teoria, que fundamenta suas opiniões. Ao propor 

atividades, o sujeito lembra das aulas que teve em seu ensino regular e na Universidade 

e acaba por reconstruir o que aprendeu. É um Elias aluno querendo dividir espaço com o 

Elias professor. 

  Em outro plano de ação (2), ele também se propõe a trabalhar a norma padrão 

da língua: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Analisar o conceito de preposição; 
• analisar o conceito de artigo definido; 
• diferenciar “a” artigo de “a” preposição. 
 
(Plano de ação 2, p. 25 – Relatório parcial).   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar a origem das regras em geral; 
• identificar a importância da regra; 
• refletir sobre a “flexibilidade” e alterações das regras; 
• definir a palavra regra; 
• relacionar as regras em geral com as da língua. 
 
(Plano de ação 1, p. 22 – Relatório parcial).  
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Relembramos aqui um dos objetivos de nossa pesquisa que, é o de compreender 

a concepção de linguagem e gramática de nossos sujeitos. Retomamos um dos 

enunciados de Elias no questionário: percebi que nem tudo das antigas teorias era 

obsoleto, e que novas teorias nem sempre são consistente o bastante. Uma das 

compreensões, a partir de seu enunciado e dos objetivos do plano de ação 2, é que ele 

acredita no ensino tradicional, no ensino da gramática normativa. Essa concepção pode 

ter sido construída na Universidade, mas também pode ter sido formada na escola 

regular.  

A concepção de linguagem que fundamenta todo o PPP do curso de Letras é a 

linguagem como forma de interação, numa perspectiva dialógica e social. Pensando 

nisso e nos plano de ação elaborados por Elias, podemos inferir que o que ele produziu 

não foi corrigido e orientado por ele. Elias, na graduação, teve professores que estavam 

envolvidos na ideologia deste curso, que puderam contemplar ou não a concepção de 

linguagem proposta. O sujeito se adequa a essa concepção de acordo com os professores 

que tem, com as aulas ministradas.  

A respeito da linguagem, Elias escreveu, no questionário, que Linguagem é a 

capacidade que o individuo tem de produzir língua para fins de comunicação, ou seja, 

linguagem é a capacidade de interação que o ser humano possui. Observamos no 

enunciado de Elias, uma concepção de linguagem voltada para a interação. Essa 

concepção leva em conta o contexto onde a língua é produzida, as condições sociais e 

históricas de sua utilização (1999). O ponto de partida de ensino dessa concepção é o 

enunciado e não mais as unidades mínimas, como contemplava a primeira concepção de 

linguagem. Se voltarmos aos objetivos do plano de ação 2 de Elias, compreendemos  

que a palavra é o objeto de ensino, pois ele pretende analisar, diferenciar.  

Podemos depreender, ao final desta seção, que Elias se constituiu professor não 

apenas através da universidade, mas de todas as esferas em que já esteve incluído, como 

a escola primária, os professores e como ele mesmo diz desde pequeno. O sujeito é 

singular, sendo assim, não é atravessado por uma ideologia apenas. Com isso 

compreendemos que Elias está em constante movimento, reconstruindo sentidos para a 

profissão docente, pois, apesar de sempre sonhar em ser professor, se confronta com 

teorias, métodos, que fazem Elias se descobrir o profissional que é. 

Seguimos com nossas análises compartilhando com o leitor os enunciados de 

Larissa.  
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3.2 LARISSA: EM CONSTANTE APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA 

 

 Ao iniciarmos esta seção, pretendemos compreender o que escreve Larissa, no 

questionário e no relatório de estágio, sobre a docência, sobre a universidade, a 

linguagem e a gramática. Os enunciados de Larissa serão nossos guias para que 

possamos estabelecer uma interlocução com os dizeres do PPP e com a entrevista com a 

professora Maísa.  

 Larissa enuncia sentidos para a profissão professor: Ser professor é desenvolver 

no aluno a motivação para o aprendizado através de abordagens dos conteúdos por 

meio de vivências do aluno, de situações que ele mesmo reconheça. 

 Ela enuncia sobre o fato de ser professor e faz uso do verbo é. Esse termo está 

no presente, pois ela está dando uma definição para a profissão. O seu enunciado aponta 

sentidos em ser professor e o termo aluno foi o que nos soou mais fortemente, por 

aparecer mais de uma vez no que escreve: Ser professor é desenvolver no aluno a 

motivação para o aprendizado; abordagens dos conteúdos por meio de vivências do 

aluno; situações que ele mesmo reconheça. Depreendemos desses enunciados que o 

aluno é o outro de sua prática educativa e que as ações feitas pelo professor deveriam 

estar voltadas e serem pensadas para o aluno. Compreendemos também que Larissa está 

preocupada com a bagagem trazida pelo aluno para a sala de aula, pois fala das 

vivências do aluno. Arroyo (2000, p. 164) argumenta que  

 

Toda criança, adolescente ou jovem é sujeito cultural, repetente ou não, 
carente ou não. Desde que nascemos somos sujeitos de cultura, independente 
da origem, classe, gênero ou raça. Toda criança chega à escola marcada pela 
cultura, trazendo o aprendizado de seus significados. No tempo de escola 
trocamos e ampliamos estes significados.  
 
 

 Arroyo discute no dizer acima que os sujeitos já chegam à escola com uma 

bagagem cultural e com conhecimentos e que é nesse espaço que os professores tentam 

confrontar, mobilizar esses conhecimentos trazidos pelos sujeitos. Larissa, ao enunciar: 

é desenvolver no aluno a motivação, a ação de desenvolver acontece de fora para 

dentro, através das práticas do professor em sala de aula. Já o ato de motivar é inerente 

ao sujeito, parte do aluno, é uma ação interna. 

  Ao levar em conta que o professor é o responsável por construir conhecimentos 

com os alunos, perguntamos à Larissa no questionário se ela se reconhecia como 
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professora. O sujeito se posicionou anunciando: Sim, porque professor está sempre em 

constante aprendizagem e, no meu caso, sempre procuro buscar novas metodologias. 

 Depreendemos, do que enuncia Larissa, que ela faz menção, primeiramente, aos 

professores em geral, anunciando sobre os outros: porque professor está sempre em 

constante aprendizagem. Ao fazer isso, interpretamos que ela está definindo o que 

pensa que é ser um professor, qual a imagem que tem desse profissional. Após isso, traz 

a definição do que é ser professor para o particular e se posiciona: no meu caso, sempre 

procuro buscar novas metodologias. Larissa traz, aqui, um sentido para a própria 

prática. Deste enunciado, nos atentamos para os termos sempre procuro buscar. A 

palavra sempre retrata uma ação contínua, “exprime aspecto vinculado a tempo” 

(NEVES, 2000, p. 270, grifos do autor). O termo procuro nos dá idéia de algo que 

acontece com freqüência, mas não sempre. Quando Larissa enuncia que o professor está 

em constante aprendizagem e que procura buscar metodologias, compreendemos que, 

para o sujeito, a formação vai além do curso de graduação. A constante aprendizagem 

da docência não se faz apenas no curso de graduação, que é uma formação inicial, mas 

nos encontros que acontecem durante e após a licenciatura.  

 Outro pedaço do enunciado que queremos discutir é: buscar novas 

metodologias. Compreendemos que este termo foi utilizado no enunciado de Larissa 

com o sentido de formas diferentes de se ensinar um conteúdo, como um conjunto de 

técnicas. É interessante observamos que a palavra novas acompanha o termo 

metodologias, ou seja, é preciso conhecer e compreender novos métodos para fazer uso 

em sala de aula.  

 Fazendo uma ponte ainda com esse dizer de Larissa, trazemos um trecho do PPP 

a fim de compreendermos melhor o contexto do curso de Letras: 

 

 

 

 

 O PPP, assim como o dizer de Larissa, contempla o domínio de novas  

 

 Podemos inferir dessa forma, que “todo enunciado é um elo na cadeia da 

comunicação discursiva. É a posição ativa do falante nesse ou naquele campo do objeto 

e do sentido.” (BAKHTIN, 2003, p. 289). Os discursos circulam e talvez Larissa não 

Os objetivos específicos pensados para o Curso de Letras são os que seguem:  
a) formar profissionais capazes de refletir de forma crítica sobre a linguagem e a 

literatura, com domínio de novas metodologias e tecnologias educacionais para o 
seu ensino ; (PPP, 2003, p. 35).  
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conheça os objetivos propostos para o curso de Letras, mas infere e dialoga com os 

professores do seu curso, que estão inseridos na ideologia do curso de Letras. 

 Ao falar do papel da universidade em sua formação, Larissa enuncia: 

 
Algumas coisas mudaram desde a entrada na Universidade até o momento, algumas 
delas relacionadas à certas disciplinas. Na disciplina de didática, por exemplo, 
consegui verificar os pontos fundamentais para um Plano de Ensino e as diversas 
escolas teóricas com suas vertentes. Esses momentos foram muito importantes para um 
resultado positivo na prática: Estágio Supervisionado. Além dessa, posso afirmar que 
cada disciplina, na sua particularidade, contribuiu para meu desenvolvimento como 
professora, tanto na área da Língua Portuguesa quanto na de Língua Estrangeira e 
Literaturas. 
 

 
 Larissa, em sua formação, passou por um processo. Compreendemos isso 

quando ela escreve que: Algumas coisas mudaram desde a entrada na Universidade até 

o momento.  

 O estágio supervisionado, citado por Larissa, acontece na VI e VII fase do curso 

de Letras. O curso oferece disciplinas de estágio I, II e III, que são divididas em dois 

eixos: docência e pesquisa. Além disso, essas disciplinas têm uma carga horária de 405 

h/a. Larissa enuncia que foi no estágio supervisionado que pode colocar em prática a 

teoria aprendida: Na disciplina de didática, por exemplo, consegui verificar os pontos 

fundamentais para um Plano de Ensino e as diversas escolas teóricas com suas 

vertentes. Esses momentos foram muito importantes para um resultado positivo na 

prática: Estágio Supervisionado. A disciplina de Didática coordena o estágio nos cursos 

de formação de professores e busca trabalhar a relação entre teoria e prática. 

(PIMENTA, 1994). O estágio supervisionado acontece no decorrer dessa disciplina. O 

que Larissa escreve se aproxima de um dos objetivos do Estágio Supervisionado, 

segundo consta no PPP do curso de Letras: 
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O estágio é um momento quando o acadêmico pode experienciar a prática, a 

teoria aprendida, os planos de ensino elaborados. Nesse momento “[...] os professores 

utilizam muitas teorias, concepções e técnicas, conforme a necessidade [...]” (TARDIF, 

2007, p. 263), o que possibilita aos professores em formação atingir diferentes tipos de 

objetivos, como saber controlar a turma, chamar a atenção para a aula, organizar as 

atividades. Tardif (2007) ainda argumenta que os saberes da prática são adquiridos na 

sala de aula, na socialização com outros professores. Porém, o estágio é apenas um 

momento na vida acadêmica do estudante de licenciatura, desta forma, concordamos 

com Tardif (2007, p. 58) que diz que “os saberes ligados ao trabalho são temporais, pois 

são construídos e dominados progressivamente durante um período de aprendizagem 

variável, de acordo com cada ocupação”. O acadêmico, no estágio, mobiliza os saberes 

aprendidos e socializados no curso superior, mas nem sempre será assim, pois no 

momento do estágio é possível experimentar, testar as metodologias e planos de aula 

feitos.  

Larissa escreveu que a disciplina de Didática foi importante em sua formação, 

pois pode experienciar o estágio supervisionado. Para Tardif (2007, p. 38), “os saberes 

das disciplinas emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de 

saberes”. Esses saberes, de determinada disciplina, foram construídos social e 

historicamente por um grupo de pessoas, mas não deixaram de ser interpretados por 

Larissa, pois “não só compreendemos o significado de dada palavra enquanto palavra da 

língua como ocupamos em relação a ela uma ativa posição responsiva”. (BAKHTIN, 

Tendo seu Regulamento aprovado pelo Consuni através da resolução nº 
13/06 de 29/03/2006 e sendo realizado em Campos de Estágio - unidades de ensino, 
públicas ou privadas - o Estágio Supervisionado do curso de Letras tem como 
objetivos:  
 a) proporcionar ao aluno estagiário as experiências práticas como 
profissional de Letras atuando diretamente na docência;  

 b) desenvolver conhecimentos, habilidades e competências pertinentes ao 
desempenho de sua profissão;  

 c) desenvolver uma metodologia comprometida com a problemática do 
campo de estágio, contemplando os fundamentos teóricos e metodológicos 
apreendidos em sua formação acadêmica;  

 d) primar, no Campo de Estágio, pelo desenvolvimento de uma atitude 
profissional e ética;  

 e) desenvolver uma postura crítica no estagiário frente sua atuação docente, 
avaliando-a e redimensionando-a. (PPP, 2003, p.135).  
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2003, p. 291). Larissa se posicionou em relação à Universidade, devolvendo a essa IES 

o que aprendeu, construiu.  

Além desses saberes construídos na universidade, Larissa também falou da 

concepção de linguagem e gramática que construiu, enunciando: A linguagem é uma 

identidade cultural de determinada localidade, é a forma prática que faz com que os 

homens se comuniquem e se entendam. A linguagem se molda conforme os anos, o 

ambiente, entre diversos fatores. Larissa compreende a linguagem como forma de 

interação. Leva em consideração o sujeito, que é quem produz linguagem. Analisamos 

isso quando ela enuncia que a linguagem é uma identidade cultural. Isso nos aponta que 

o sujeito é dialógico e único, pois a identidade de um sujeito se modifica, não é sólida, 

está em curso. (HALL, 2006; SILVA, 2006). A identidade é marcada pelo ambiente em 

que o sujeito se encontra, pela função que exerce e pelas escolhas que faz ao longo da 

vida.  

Em consonância com o que enuncia Larissa, no PPP do curso de Letras 

encontramos que:  

 

 

 

Quando o PPP enuncia que o sujeito deve ser capaz de compreender significados 

em contato com o que o rodeia, uma das possibilidades de análise é que o curso está 

preocupado em formar acadêmicos que compreendam a educação lingüística, pois o 

PPP fala em significados, compreensão, natureza social. A educação lingüística 

(TRAVAGLIA, 2003) diz respeito ao uso da língua em suas mais diversas instâncias, 

aos recursos disponíveis para cada situação de comunicação, produzidos sempre com 

uma intenção comunicativa. As formas de uso da língua, manifestadas na e pela 

linguagem, na Universidade, podem ser desenvolvidas ainda mais, segundo o autor, e 

discute que: 

 

O currículo do curso tem como fundamento a linguagem, pressupondo que a língua 
é produzida num contexto histórico, no qual o homem está inserido como sujeito e 
agente, sendo capaz de produzir/compreender significados em contato com o que o 
rodeia e, ao mesmo tempo, ser influenciado/determinado pelos significados que 
foram sendo socialmente construídos. Pela sua natureza social, é a linguagem o 
fundamento da existência humana, sendo condição para compreender o mundo e 
nele agir. (PPP, 2003, p. 20).  
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Dessa forma pode-se dizer que cabe à Universidade: a) produzir o 
conhecimento lingüístico necessário para subsidiar um bom trabalho de 
educação lingüística; b) formar profissionais competentes que sejam 
responsáveis diretos (...) pela educação lingüística; c) desenvolver a 
competência comunicativa dos profissionais de qualquer área que forme (...); 
d) ajudar a estabelecer uma consciência, na sociedade, da importância da 
educação lingüística (...). (TRAVAGLIA, 2003, p. 31). 

 
 
 
Fazendo relação com o que escreveu Larissa no questionário, trazemos a seguir 

um trecho do relatório de estágio em que ela descreve um plano de ação utilizado em 

uma das aulas ministradas no campo de estágio com o objetivo de compreendermos a 

concepção de linguagem e gramática construída por Larissa: 

 

 

 

Compreendemos, pelo que já analisamos na escrita de Larissa no questionário, 

que ela concebe a linguagem como interação, movimento. Ao analisarmos os planos de 

ação presentes no relatório de estágio, esperávamos encontrar aulas que contemplassem 

essa concepção de linguagem. Mas o que o plano de ação expõe é que a linguagem não 

é tomada como forma de interação. Isso porque o sujeito está em constante conflito, 

suas construções teóricas foram formadas em diferentes tempos e meios. Podemos 

inferir, também, que quando Larissa escreve seu referencial teórico e seus planos de 

ação, ela está no papel de aluna de um curso de graduação, com professores que a 

orientam e que avaliam suas construções teóricas e práticas.  Umas das possibilidades 

de análise do plano de ação 2 de Larissa, é que ela acaba formulando os objetivos de 

acordo com as ações que fizeram parte de sua vida escolar, atividades que seus 

professores do tempo de escola e da graduação aplicavam. Tardif (2007, p. 260) discute 

essa questão e teoriza que “[...] uma boa parte do que os professore sabem sobre o 

ensino, sobre os papéis do professor e sobre como ensinar, provém de sua própria 

1. TEMA: Verbos do modo indicativo 
2. OBJETIVO GERAL: identificar aspectos gramaticais relacionados aos verbos do 
Modo Indicativo a partir de textos. 
2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO: identificar a importância dos verbos, assim como 
assimilar a conjugação dos tempos relacionados com o Pretérito do Modo 
Indicativo. 
 
(Plano de ação 2, p. 24 – Relatório parcial).  
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história de vida [...]”. Larissa não foi formada apenas pela universidade, e apesar de o 

PPP contemplar que O currículo do curso tem como fundamento a linguagem, 

pressupondo que a língua é produzida num contexto histórico, Larissa esteve muito 

tempo envolvida com seus professores da época da escola regular e internalizou o que 

aprendeu lá. Muito do que Larissa aprendeu na Universidade surtiu efeito apenas na 

teoria, mas não na prática. Além disso, os professores de Larissa, na Universidade, 

apesar de estarem envolvidos na ideologia que sustenta a grade do curso, podem ter uma 

perspectiva de língua e linguagem diferentes da do currículo. Ao analisarmos a parte de 

fundamentação teórica do relatório de estágio de Larissa, ela enuncia que: 

 

 

 

Ela enuncia, na fundamentação teórica, que as regras gramaticais são o foco do 

ensino de português. Ela compreende isso também no plano de ação, em que a 

preocupação é identificar, assimilar. Para realizar esses dois comandos, é necessário 

conhecer as regras gramaticais, como enuncia. Porém, não é apenas sobre as regras 

gramaticais que Larissa fala. Ela, no relatório de estágio, também diz que: Ensinar 

português é ensinar o falante a perceber os diferentes níveis, registros ou usos da 

linguagem que ele pode dominar, é ensinar a norma culta que é predominante na 

escrita. Nesse excerto, Larissa fala dos diferentes níveis, usos da linguagem. Essas 

passagens nos revelam que Larissa está levando em conta o caráter social da linguagem. 

Provavelmente está querendo se referir às instâncias em que a linguagem é utilizada, ao 

fato de adequar à linguagem ao contexto em que o aluno que está inserido. Logo após, 

ela enuncia que ensinar o português é ensinar a norma culta que é predominante na 

escrita. Nesse trecho parece que ela reduz a linguagem a um sistema escrito e de regras. 

Larissa, em muitos momentos, parece trazer à tona as teorias que aprendeu na 

Seria, de fato, importante se conseguíssemos com que os alunos dominassem 

qualquer regra gramatical, que é geralmente o foco do ensino do português quando 

inserido juntamente com a literatura, e dominassem qualquer rótulo fornecido pela 

história literária ou pela própria literatura. Ensinar português é ensinar o falante a 

perceber os diferentes níveis, registros ou usos da linguagem que ele pode dominar, é 

ensinar a norma culta que é predominante na escrita. (Relatório de estágio, p. 18 – 

Fundamentação teórica).  
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universidade, já em outros volta para o que construiu, para o que aprendeu em seus 

tempos escolares.  

Para compreendermos esse processo de construção de concepções no qual 

Larissa esteve inserida, trazemos a fala da professora Maísa sobre o ensino de gramática 

e as concepções que os alunos traziam: 

 

Professora Maísa: E eles tinham uma idéia trazida de uma formação inicial 
tradicional, evidentemente, não há demérito nenhum nisso, mas fazia parte da 
formação deles então foi muito difícil romper isso e eles compreenderem que eles 
estavam tendo já a chamada gramática, mas de uma outra forma, porque quando eles 
estudavam no início eles já estavam tendo, quando eles estavam estudando fonética 
dentro do texto né, eles já estavam tendo gramática. 

 

A professora Maísa fala dos acadêmicos que estavam freqüentando o curso de 

Letras da IES. Ao se referir à formação inicial tradicional, ela se remete aos anos de 

escola e aos professores que esses acadêmicos tiveram. Essa foi a formação inicial 

desses sujeitos e, quando chegaram à Universidade, não estavam vazios de 

conhecimentos, mas com concepções já construídas, o que dificulta entender os estudos 

da linguagem e da gramática segundo o que propõe o PPP da IES, numa perspectiva 

dialógica e social. O enunciado da professora Maísa nos faz compreender um pouco os 

enunciados de Larissa e as oscilações entre um ensino gramatical e um que foque os 

usos da língua.  

Optamos por selecionar na fala da professora Maísa quando ela comenta a 

respeito da formação inicial tradicional do aluno, referindo-se à gramática normativa e 

diz que foi muito difícil romper isso. Compreendemos que o termo romper foi 

empregado com o sentido de uma não aceitação, rejeição por parte dos acadêmicos. 

Analisando o que enuncia a professora Maísa, os acadêmicos estavam acostumados a 

estudar os aspectos gramaticais separadamente, sem fazer relações de sentidos em um 

texto, e a forma como eram construídos esses sentidos nas aulas não levavam a 

compreender que a gramática já estava sendo estudada. Isso nos permite compreender 

um pedaço da formação de Larissa e de suas concepções construídas no plano de ação e 

na fundamentação teórica.  

Apresentaremos a seguir a professora Tânia.  
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3.3 TÂNIA: OS PRIMEIROS ANOS DE PROFISSÃO 

 

Ao iniciar esta seção, objetivamos compreender, nos enunciados de Tânia, os 

sentidos da profissão docente no início da profissão, já que ela se formou em 2008. Ela 

é professora de Língua Portuguesa desde 2007 e para compreendermos parte dessa 

caminhada, ela enunciou o que pensa sobre os sentidos de ser professor: É despertar a 

magia do saber é abrir caminhos de esperança, desvendar o mistério da fala e da 

escrita.  

 Tânia não construiu apenas um sentido para ser professor, mas vários, pois os 

sentidos são construídos socialmente, os discursos circulam, não pertencem apenas a um 

sujeito. (BAKHTIN, 2003). Levando em consideração que Tânia está no início de sua 

carreira, e que até pouco tempo era aluna, compreendemos que ela passa por uma fase 

de deslumbramento, de descoberta (NÓVOA, 1995; TARDIF, 2007) percebidos pelos 

termos: magia, caminhos, mistério. Essa fase acontece, segundo Tardif (2007), de um a 

três anos de profissão. Nesse período, os sujeitos ainda estão se firmando na profissão, 

deixam o papel de aluno para incorporarem o de professor. Tardif (2007, p. 84) 

argumenta que “essa fase varia de acordo com os professores, pois pode ser fácil ou 

difícil, entusiasmadora ou decepcionante, e é condicionada pelas limitações da 

instituição”. Para Tânia, compreendemos que essa fase é um momento de descobrir 

coisas novas: É despertar a magia do saber, de levar o aluno a construir o que ele ainda 

não sabe e isso porque ela “sente a necessidade de ser aceito por seu currículo 

profissional” (op.cit. p. 84) e também pelos saberes teóricos e práticos que vem 

desenvolvendo em sua prática pedagógica e que foram também construídos no curso de 

graduação.  

 Sobre a profissão professor, o PPP do curso de Letras compreende e espera que: 

 

O PPP  não está levando em conta apenas o conhecimento específico da área, 

pois enuncia que, além disso, o acadêmico deve ser compromissado com a qualidade da 

educação e do ensino. O PPP, nas entrelinhas, explora o que concebe como um bom 

Relativamente à formação para o Magistério, espera-se que, além do 
conhecimento na área específica de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Língua 
Estrangeira, seja o profissional compromissado com a qualidade da educação e do 
ensino, com a pesquisa dos fatos da língua, articulador da teoria e da prática, e atento 
à ética e à responsabilidade que convém a um educador. (PPP, 2003, p. 43).  
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professor. Revela a imagem de um professor que não se prenda apenas ao 

conhecimento, mas que se preocupe com questões que estão além do ensinar. Isso 

porque, “para dar conta da formação dos educandos e não apenas de sua 

instrumentalização, será necessário um outro perfil de mestre que assuma que seu papel 

vai além de passar a matéria e avaliar se foi aprendida. Que incorpore outros saberes e 

competências”. (ARROYO, 2000, p. 106). O PPP diz que essas outras características, 

como a ética, convém a um educador. Essa imagem é socialmente construída, faz parte 

do processo histórico de constituição dos professores e de como a sociedade o vê.  

No questionário, Tânia enuncia sobre sua compreensão do que é linguagem: 

Vejo a linguagem apenas como forma de pensamento e como instrumento de 

comunicação. Tânia menciona, em seu enunciado, as duas primeiras concepções de 

linguagem. Essa forma de o sujeito conceber a linguagem pode estar atrelada à 

ideologia em que está inserida. Tânia compreende essas concepções de linguagem 

através do que escuta, através de professores que teve na vida escolar e pelo que 

concebe como linguagem em sua prática. A ideologia, que é “[...] a expressão de uma 

tomada de posição determinada” (MIOTELLO, 2005, p.169), passa a ser formada pelo 

contexto em que o sujeito está inserido. Em uma escola onde professores, estudantes e o 

próprio currículo escolar concebem a linguagem na primeira e segunda concepções, há 

uma ideologia oficial e o sujeito acaba sendo inundado por ela.  

Os enunciados do sujeito também estão no seu relatório de estágio e para trazê-

los para esta análise julgamos ser necessário apresentar o que pretendia Tânia neste 

documento, que se intitula: Figuras de linguagem e vícios de linguagem na produção 

textual. Ela escolheu esse assunto, pois afirma que ele vem ao encontro das dificuldades 

dos alunos, principalmente pela não compreensão do uso da gramática. Ela objetivava, 

com esse projeto, mostrar aos alunos a importância da norma padrão, reconhecendo 

padrões que são obtidos através da gramática.  

 Fazendo relação com o questionário, no relatório de estágio, Tânia escreveu em 

seu Plano de ação 2 (relatório final) que seu objetivo era mostra aos alunos que:  

 

  

Figuras de linguagem estão presentes no nosso dia a dia, como evitá-las. (Plano de ação 2, p. 

39 – Relatório parcial).  
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A linguagem, no questionário respondido por Tânia, é sinalizada como 

representação do pensamento. No relatório de estágio essa mesma concepção é 

encontrada. O enunciado de Tânia sinaliza que a linguagem é compreendida através do 

certo e do errado. Compreendemos também uma confusão de conceitos no enunciado de 

Tânia. Ela fala das figuras de linguagem querendo se referir aos vícios, já que estes são 

palavras ou construções que deturpam, desvirtuam ou dificultam a manifestação do 

pensamento, seja pelo desconhecimento das normas cultas, seja pelo descuido do 

emissor; e aqueles são recursos utilizados para reforçar a expressividade da mensagem, 

conferindo emoção, originalidade ao discurso, traduzindo as particularidades do autor.  

 Quando o sujeito diz que as figuras de linguagem estão presentes no nosso dia-

a-dia, leva em conta que a linguagem é móvel, está presente no cotidiano. Ao enunciar 

como evitá-las, não está deixando de lado o caráter social da língua, mas sim 

mobilizando seus conhecimentos a respeito da gramática normativa e do que concebe 

como norma culta. Nesse enunciado a gramática é caracterizada como normativa. A 

perspectiva desse tipo de gramática evidencia o certo e o errado. Trabalha com a 

classificação, com a identificação, com a memorização de regras. Travaglia (2003) 

discute que essas regras são estabelecidas a partir de critérios políticos, esperando que o 

sujeito se adeqüe a elas para inserir-se na comunidade.  

A língua padrão é também uma variedade da língua e, isso pois, 

 

[...] em determinado momento da história, por ser a utilizada pelos 
cidadãos mais influentes da região mais influente do país, foi a 
escolhida para servir de expressão do poder, da cultura deste grupo, 
transformada em única expressão da única cultura. (POSSENTI, 1984, 
p. 35). 
 
 

O domínio da variedade padrão dá acesso ao poder. A citação de Possenti nos 

ajuda a compreender a visão de Tânia em relação à gramática e à linguagem. Tânia 

está inserida em um meio social, que é a Universidade, onde os falantes são influentes 

e, na sua maioria, usam a norma padrão. Fazer uso dessa norma proporciona prestígio 

social ao seu usuário. Essa variedade mereceu, ao longo dos tempos, a atenção dos 

gramáticos e dos dicionaristas que pretendiam uniformizar a língua, reduzindo-a a um 

sistema de regras, a um sistema homogêneo. As outras variedades, segundo Possenti 

(1984), ficaram reduzidas a situações do dia-a-dia, dentro de casa ou com pessoas de 

convívio íntimo. Porém, é conveniente salientarmos aqui que todas as variedades 

funcionam segundo regras rígidas e que são compreendidas de igual valor segundo o 
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contexto em que são empregadas. Por se adequar ao contexto de uso é que não falamos 

em erros, mas em diferenças.  

As gramáticas que consideram apenas as regras gramaticais se baseiam em uma 

concepção de língua que tem no signo o seu objeto de estudo, definindo a língua como 

um sistema homogêneo. Desta forma, a gramática normativa passa a ser um ato 

político, pois exclui qualquer outra variação que não seja a norma padrão e os fatos 

históricos das línguas, das razões de suas mudanças. Os sujeitos que se adequam a essa 

perspectiva são geralmente pessoas bem instruídas, que tiveram acesso à escola e às 

regras que regem uma língua. Tânia, provavelmente, se insere nessa perspectiva, 

conforme compreendemos em seu enunciado:  Figuras de linguagem estão presentes 

no nosso dia a dia, como evitá-las. 

Fazendo relação com os enunciados de Tânia até aqui, analisamos o Projeto 
Político Pedagógico do curso de Letras: 

 

 

 
 
Compreendemos que os dizeres de Tânia estão em conflito com o que sustenta o 

PPP do curso do qual o sujeito fez parte, o que faz dela um sujeito em constante 

movimento. Isso porque a construção teórica do sujeito não se faz apenas a partir de 

documentos oficias ou da universidade, mas também dos professores que teve na sua 

vida acadêmica e das ideologias que construiu e acredita (TARDIF, 2007). Muito do 

que o professor sabe e ensina é fruto de suas experiências anteriores à profissão docente. 

Lá no banco da escola já estava sendo construída a sua identidade. Foi lá que se criou a 

primeira impressão do que era um professor, de como se lecionava determinada 

disciplina. Ao chegar à universidade, essas concepções trazidas pelo professor já estão 

muito enraizadas, sendo difícil substituir o que já foi construído e aprendido 

anteriormente. (TARDIF, 2007).  

Os escritos do PPP revelam uma preocupação em se ensinar gramática a partir 

de gêneros textuais, de forma contextualizada. Os gêneros textuais são textos 

O ensino da norma culta, da categorização das formas lingüísticas é essencial ao aluno, mas 
não pode ocorrer de forma descontextualizada. É necessário que o ensino, a partir dos mais 
variados gêneros textuais, aponte a funcionalidade das categoriais gramaticais, afinal, 
aprender a língua não é apenas combinar palavras, e sim empregá-las com eficiência nas 
práticas orais e escritas do cotidiano. (PPP, 2003, p.36).  
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materializados que apresentam uma intenção comunicativa e que são definidos por 

características como o estilo, a composição. Rojo (2005) em sua obra, fala de Marcuschi 

e define os gêneros textuais a partir dele. Embora esse autor não fale em Bakhtin, ele 

usa termos como esfera, estilo, composição, que são usados por Bakhtin. Rojo (2005) 

difere os gêneros discursivos dos gêneros textuais. O texto é concreto, se materializa em 

algum gênero. Já o discurso são os sentidos que um texto produz.  

O PPP, ao se referir ao ensino contextualizado e aos gêneros textuais, fala das 

funcionalidade das categoriais gramaticais. Compreendemos, desta forma, que o texto 

é o objeto de ensino de Língua Portuguesa e que a dimensão estilística é priorizada. 

Nem sempre o texto foi o foco do ensino-aprendizagem das estruturas lingüísticas, mas 

muito se trabalhou com o texto como pretexto, usando-o apenas como meio para se 

trabalhar a gramática normativa. (GERALDI, 1997).  

Ao ser questionada sobre a Universidade e o papel que ela desempenhou na sua 

formação, Tânia enunciou: Como era de se esperar as mudanças são muitas, são varias 

coisas que aprendi conhecimentos que passo aos outros, conhecimentos que guardo pra 

mim, maneiras de trabalhar com meus alunos, foi na Universidade que pude perceber a 

real diferença da pratica, nunca é como na teoria. 

Atentamos para o que enuncia Tânia: Como era de se esperar as mudanças são 

muitas. O que ela esperava antes de entrar na Universidade? O que ouvia as pessoas 

falarem a respeito disso? Parece que para o sujeito algo já estava certo. Provavelmente 

Tânia tinha o imaginário de que a Universidade traria muitas mudanças para sua vida 

profissional, tanto teoricamente quando na prática, conforme ela enuncia. Segundo ela, 

isso aconteceu, pois, quando fala dos conhecimentos que aprendeu, está se remetendo à 

teoria que foi construída por Tânia. Ela usa o termo aprendi que é muito diferente de 

construir e usa também conhecimentos que se difere de saberes. O conhecimento é 

aprendido, pois já está posto, o sujeito não precisa construí-lo. Enquanto os saberes são 

construídos pelo sujeito através das leituras, da própria prática e  envolve o ambiente de 

trabalho em que o professor se encontra. (AZZI, 2000). Os saberes docentes, que foram 

construídos por Tânia antes de entrar para o curso de graduação e durante, são saberes 

plurais e sociais (TARDIF, 2007), pois se desenvolvem em vários contextos, sendo 

compartilhados com vários sujeitos. Tânia fala em seu enunciado de conhecimento; 

maneiras de trabalhar. Ela está inundada por várias fontes sociais, teve a chance de 

aprender, de experienciar.  
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Tânia fala também da relação entre teoria e prática enunciando que a prática 

nunca é como na teoria e para Gatti (1997, p. 56) 

 

Se chegarmos à compreensão profunda de que teoria e prática constituem 
uma unidade, de que qualquer teoria tem sua origem na prática social humana 
e que nesta estão sempre implícitos pressupostos teóricos, nossa perspectiva 
em relação aos conhecimentos humanos adquiri uma nova dimensão, mais 
integradora.  
 
 

 A prática pode ser encarada como desencadeadora de construção de teorias, pois, 

na prática o professor pode refletir sobre suas ações, construir saberes oriundos da 

experiência e confrontar aqueles que aprendeu no contexto da graduação, pois, como 

discute Gatti, a teoria nasce da prática, da necessidade de se construir bases para o 

exercício docente em sala de aula. Talvez por não tomar a teoria e a prática como 

complementares na graduação, é que Tânia percebeu que ao aplicar o que aprendeu, viu 

que a teoria não funcionava para a prática que se propunha. Para Pimenta (1994, p. 69), 

“[...] o professor é ser da práxis. Na sua atividade ele traduz a unidade ou o confronto 

teoria e prática”. No caso de Tânia, ela traduziu o confronto entre teoria e prática, pois, 

para ela, houve pouca relação entre o que se aprendeu (teoria) com a experiência 

realizada no campo de trabalho (prática).  

 Compreendemos, com a análise dos enunciados de Tânia, que a formação dela 

se deu em vários momentos, com a escola básica e a graduação. Ela está experienciando 

os primeiros anos da profissão, estando na fase de deslumbramento (NÓVOA, 1995). 

Em seus enunciados, ela compreende a linguagem e a gramática de acordo com o que 

aprendeu na escola básica. Campani (1999) em sua dissertação de Mestrado, percebeu 

que os saberes que constituem a prática desses docentes de Letras emergem das relações 

que eles têm com o conhecimento produzido na trajetória de discente e docente. Esses 

saberes construídos antes são mais fortes do que os vivenciados no curso de graduação.  

 A seguir, apresentamos o que aprendeu e vivenciou Tadeu na profissão 

professor.  
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TADEU: APRENDENDO COM E NA PROFISSÃO 

 

 Nosso último sujeito aqui apresentado é Tadeu, 25 anos, formado em 2007 e 

professor desde 2000. Tadeu enuncia o que compreende ser um professor, o que espera 

da docência. Trazemos aqui o que anunciou ao ser questionado sobre os sentidos de ser 

professor: 

Ser professor nos dias atuais não é uma tarefa fácil. Poucos anos atrás o professor 
exercia uma função muito importante, a de possibilitar ao aluno o contato com o 
conhecimento e ao maior número de informações possíveis. Para isso, muitos 
profissionais se utilizavam de métodos mais rígidos, para que a indisciplina fosse 
controlada e que o foco não fosse perdido. O professor em sala de aula era um dos 
poucos contatos com o mundo das informações que os estudantes possuíam. 
Atualmente, em minha opinião, muitos professores se vêem diante de uma crise. Alunos 
indisciplinados, sem limites e sem motivação. Se isso não bastasse o professor ainda 
disputa atenção com a internet, livros e jogos eletrônicos que de uma certa forma 
também possibilitam às crianças  um universo rico de informações. Penso ser 
imprescindível a existência do educador, embora esse esteja assumindo a cada dia 
responsabilidades que não acredito ser sua função como a de ficar responsável 
unilateralmente da educação das crianças. Educação ao meu ver não é um processo 
unilateral e depende da participação da sociedade em geral e principalmente dos pais 
em casa. Penso que o professor deva ser uma pessoa na qual os estudantes possam se 
espelhar e admirar. Pessoas que sirvam como exemplo de integridade, respeito, 
amizade e que vejam no estudante um ser humano cheio de dúvidas, curiosidades, 
limites, gostos e com a necessidade de ser reconhecido pelo que é. O professor é muito 
mais do que um porta voz de informações, para isso hoje nós já temos a internet a as 
escolas à distância. 

 

 Tadeu aponta, em seu enunciado para duas imagens de professor: o professor de 

atualmente: Ser professor nos dias atuais não é uma tarefa fácil e o de anos atrás: 

Poucos anos atrás o professor... Tadeu apresenta o que mudou na profissão professor e 

como mudou. Anos atrás, como ele enuncia: O professor em sala de aula era um dos 

poucos contatos com o mundo das informações que os estudantes possuíam. O 

professor dominava a turma, era dono de um saber. Atualmente, o professor encontra 

em sala de aula alunos sem limites e ainda disputa atenção com a internet. Circula no 

meio social que, antigamente, o professor era diferente de hoje, mais disciplinador, 

detentor do saber. Tadeu, enquanto sujeito inserido nesse meio social, percebe o 

movimento que aconteceu em torno da imagem construída sobre o que é ser professor. 

Para Arroyo (2000) o professor é reconhecido como detentor de um saber específico, 

pessoa que conhece a sua matéria, que domina suas aulas, que elabora metodologias. É 
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essa imagem do que é professor que está enraizada na sociedade. Além disso, o bom 

professor não é apenas aquele que lida com o conhecimento, mas sim com as emoções 

dos alunos, que sabe respeitar a diversidade e as diferenças, que é acolhedor. O 

professor é plural, carrega várias imagens e histórias construídas por outros professores, 

colegas da mesma profissão. (ARROYO, 2000). 

 No início de seu enunciado, Tadeu fala em professor e, mais adiante transfere a 

imagem do professor para o educador. Tadeu parece anunciar uma preocupação do 

educador em educar as crianças, já que segundo ele, essa tarefa não é apenas da escola. 

A educação pode ser compreendida como a formal e a informal. Tadeu enuncia que a 

educação depende da participação da sociedade, ou seja, “não há uma forma única nem 

um único modelo de educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez 

nem seja o melhor [...]”. (BRANDÃO, 1981, p. 09). A educação é móvel, uma das 

maneiras usadas para interagir, tornar algo conhecido. Brandão (1981) ainda discute que 

mesmo em lugares onde ainda não há escolas, a sociedade cria regras e situações para 

ensinar às crianças que as deixarão aptas para fazerem parte dos grupos em que se 

incluem. Tadeu fala da educação informal ao se referir aos pais em casa. A educação, 

desta forma, acontece quando os pais intervém no processo de aprendizagem de uma 

língua, quando a mãe ensina a menina a ser mulher. (BRANDÃO, 1981). Já o ensino 

formal se refere à pedagogia, ao aprender, ao saber. 

 Tadeu, em seu enunciado, usa algumas expressões de tempo, como: nos dias 

atuais; Poucos anos atrás; Atualmente. Ele usa esses termos referindo-se aos 

professores de hoje e os de ontem, está recordando seu tempo na graduação e também 

seu tempo na escola regular, em que via seus professores atuarem em sala de aula.  

 Ao falar sobre a profissão professor, ele diz também: Penso que o professor 

deva ser uma pessoa na qual os estudantes possam se espelhar. Trazemos para a 

análise, nesse excerto, a expressão deva ser. Ela é um modalizador deôntico 

(BRONCKART, 1999) que revela uma certeza pessoal de Tadeu. Ele não está 

imprimindo aqui uma ordem, apenas o que acha que o professor deva ser. Essa certeza 

estampada por ele foi construída na sua vida de estudante e de professor.  

Depreendemos que Tadeu, ao fazer uso desse modalizador,  expõe o que pensa e qual a 

imagem ideal de um professor. Para ele, o professor deve ser uma pessoa na qual os 

estudantes possam se espelhar e admirar. O professor, além de interagir com os alunos 

e com os saberes construídos nesse espaço social que é a escola, deve ser exemplo de 

integridade, respeito, amizade, conforme enuncia Tadeu. Arroyo (2000, p. 97) faz uma 
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discussão, em sua obra, do professor do Ensino Fundamental e debate que “educar para 

a cidadania, para a participação social e política, desenvolver atitudes de solidariedade, 

cooperação, diálogo e respeito ao outro, como estimular hábitos saudáveis com o meio 

ambiente e o corpo, são horizontes propostos para todos os professores e as professoras 

[...]”.  Essa é a imagem do que é ser professor para Tadeu, que provavelmente foi 

constituída se espelhando nos professores que teve. (ARROYO, 2000).  

 Pensando na teoria e na pratica construídas por Tadeu, perguntamos a respeito 

da concepção de linguagem compreendida por ele, que se posicionou enunciando: 

Processo de Interação. Desde quando nos tornamos falantes de uma língua, criamos 

nossas bases lingüísticas através das pessoas que nos ensinam e que convivem no 

mesmo meio. Cada pessoa ou grupo possui uma história social, política e econômica 

que de uma forma ou de outra influenciará na maneira de falar. 

Ele compreende a linguagem como processo de interação, pois fala da história-

social, do contexto. Essa concepção de linguagem tem a finalidade de proporcionar a 

interação, e não mais a aquisição de regras gramaticais. Nessa concepção o sujeito é um 

ser ativo, que constrói e resignifica sentidos e, o diálogo passa a ser a unidade 

fundamental da língua. Podemos inferir, a partir da escrita de Tadeu, que a linguagem é 

um processo, está em constante movimento e por isso se constitui através do diálogo, 

através do outro, daquele que me constitui (BAKHTIN, 2003).  Para Tadeu, o processo 

de interação acontece através das pessoas que nos ensinam e que convivem no mesmo 

meio. Compreendemos, mobilizado no enunciado de Tadeu, o conceito de alteridade 

(BAKHTIN, 2003). No desenvolvimento social do sujeito existem inúmeros outros 

sujeitos que o constituem pela heterogeneidade constitutiva da linguagem. O sujeito é 

único, mas se constrói pelo contexto em que vive, através das pessoas inseridas em seu 

meio social. 

Tadeu, ao término do curso de Letras em que estava inserido, construiu seu 

relatório de estágio e o fundamentou segundo uma concepção de linguagem. Seu 

relatório tem como título: Leitura oral e literatura infantil: resgate e reconstrução. 

Desenvolve a evolução dos textos orais na História européia desde o século XV até o 

século XVIII e objetiva mediar novos diálogos entre a Literatura e os leitores. Tadeu, 

nos objetivos do seu plano de ação 1, escreveu: 
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Compreendemos que Tadeu procura, nos objetivos de suas aulas, trabalhar com 

as dimensões do gênero conto de fadas. Os gêneros discursivos possuem três 

dimensões: a composicional, a temática e a estilística, como já discutidas no capítulo 

teórico. Na dimensão composicional, os estudos estão centrados nas características do 

gênero, nas particularidades de cada um que os difere dos outros. O objetivo geral 

Tadeu contempla essa dimensão: Reconhecer a estrutura dos textos literários. Ele 

pretende diferenciar, através da estrutura, um conto de fadas de outro gênero. Após, 

destaca Perceber os usos gramaticais comuns neste gênero. Tadeu enuncia aqui uma 

preocupação com a dimensão estilística, que é entendida como “as configurações 

específicas das unidades de linguagem, traços da posição enunciativa do locutor, e da 

forma composicional do gênero (marcas lingüísticas ou estilo)”. (ROJO, 2005, p. 196, 

grifos do autor). Todo gênero tem uma linguagem própria e unidades lingüísticas 

particulares, que podem ser vistas, como Tadeu enuncia, como os usos gramaticais. 

Para Bakhtin (2003, p. 265), “todo enunciado pode refletir a individualidade do falante 

(ou de quem escreve)”. Por último, Tadeu escreve que irá elaborar uma tabela com as 

características do gênero, o que pode ser entendido como um balanço do estudo do 

gênero, uma conclusão, já que cada um tem as suas particularidades, são irrepetíveis. 

(ROJO, 2005).  

Compreendemos que, como Tadeu foi constituído pelo curso de Letras, a 

concepção de linguagem que ele enuncia pode ser compreendida como circulante em 

relação à concepção sustentada pelo PPP, encontrada na missão do curso de Letras: 

 

TEMA: Os contos de fadas e as fábulas: análise e percepção de estruturas. 

2. OBJETIVO GERAL: Reconhecer a estrutura dos textos literários que se configuram 

como “contos de fadas” e as fábulas, suas particularidades e evolução na história desde seu 

surgimento até os dias de hoje. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Conceber como o “conto de fadas” se estrutura, como ele é produzido, quais os 

pressupostos que o condicionam enquanto discurso; 

•  Perceber os usos gramaticais comuns neste gênero; 

• Ter contato com diversas versões dos contos e fábulas já conhecidos. 

Elaborar uma tabela de características que posteriormente servirá de subsídio para a 
produção dos próprios alunos. (Plano de ação 1, p. 27 – Relatório parcial).  
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O PPP de Letras concebe a linguagem como interação, processo pelo qual os 

sujeitos se constituem. Podemos compreender isso por termos como meio de 

emancipação, construção, relações sociais, histórico-culturais, bens culturais. O PPP 

se refere aos seus acadêmicos, inseridos no curso de Letras, como sujeitos e àquelas 

pessoas que serão constituídas de alguma forma pelos saberes desses acadêmicos como 

cidadão. Para Bakhtin (2003), o sujeito é social, constitui-se através das trocas de 

experiências teóricas e práticas com os outros. Esses sujeitos, acadêmicos do curso de 

Letras, são vistos, desta forma, como pessoas atuantes no meio social do qual fazem 

parte, já que o PPP fala da construção de cada cidadão.   

Tadeu também se posicionou, no questionário, com relação à Universidade e à 

constituição de ser professor: A Universidade é uma etapa importante e necessária na 

vida de qualquer profissional. É o local onde conhecemos as teorias norteadoras do 

nosso propósito, uma etapa preparatória, de amadurecimento intelectual, porém que 

não garante a qualidade e eficiência do profissional que precisa ter muito mais do que 

um diploma.  

  Tadeu, ao enunciar que é na Universidade que conhecemos as teorias 

norteadoras, está se referindo aos saberes pedagógicos apreendidos nesse contexto 

social. Esses saberes “apresentam-se como doutrinas ou concepções provenientes de 

reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e 

normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de representação e de 

orientação da atividade educativa”. (TARDIF, 2007, p. 37). São as teorias que se 

apresentam como suporte para a prática do professor em sala de aula, as linhas de 

pesquisa e de estudos seguidas por uma escola ou outro centro educacional. No caso do 

curso de Letras, a teoria norteadora que sustenta o PPP é a histórico-cultural, como 

observamos no enunciado da professora Maísa e já discutimos anteriormente no 

capítulo teórico (seção sobre currículo): Nós temos uma concepção histórico-cultural. 

Em cada teoria, tem-se uma concepção de sujeito, de linguagem, de construção do 

conhecimento, de educação.   

Contribuir para o processo de formação de [...] sujeitos que reconheçam a 
linguagem como meio de emancipação e de construção de cada cidadão que se 
quer inserido nas relações sociais e nas produções histórico-culturais, entendidas 
essas como bens culturais dos povos. (PPP, 2003, p. 34).  
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  Tadeu enuncia que a Universidade é uma etapa preparatória, e com isso 

compreendemos que, para ele, o curso superior é visto como etapa inicial do processo 

de formação do professor. A palavra etapa dá essa idéia de continuidade, de que há 

mais caminhos a se trilhar. Por ser o curso superior uma formação inicial,  

 
espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e 
habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem 
construindo seu saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios 
que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano. (PIMENTA, 2000, 
p. 18).  
 
 

 O que Pimenta discute diz respeito à formação do professor, aos saberes que os 

alunos precisam construir e se apropriarem para que possam investir na própria 

formação após o curso superior. Tadeu confirma a idéia de que apenas o curso superior 

não basta ao findar seu enunciado com: que precisa ter muito mais do que um diploma. 

Para ele, o diploma não é sinônimo de boa formação. Entretanto, ele não descarta a sua 

importância, mas enuncia que é preciso ir além. O diploma é visto no meio social como 

um bem simbólico, pois “garante uma competência de direito que pode corresponder ou 

não a uma competência de fato [...]”. (BOURDIEU, 1998, p. 132). O diploma 

proporciona poder a quem o detém, é sinônimo de conhecimento, da boa preparação de 

alguns profissionais. Mas, como enuncia Tadeu: não garante a qualidade e eficiência 

do profissional.  Para isso, faz-se necessária uma formação continuada, que são os 

debates, cursos e encontros que o profissional realiza durante e após a saída do curso de 

graduação. Para Pimenta, os programas de formação continuada “têm se mostrado 

pouco eficientes para alterar a prática docente, e consequentemente, as situações de 

fracasso escolar, por não tomarem a prática docente e pedagógica escolar nos seus 

contextos”. (2000, p. 16) Depreendemos, desta forma, que a teoria é discutida, os 

saberes pedagógicos mobilizados, mas fora da realidade da sala de aula, o que muitas 

vezes não permite ao sujeito compreender o meio em que está inserido atuando como 

professor.  

 A professora Maísa também falou sobre a formação dos acadêmicos de Letras: 

Nosso objetivo primeiro era dar uma formação bastante ampla, bastante consistente do 

ponto de vista do conhecimento teórico, conceitual, prático, de leitura, de conhecimento 

de mundo diverso né, e que fosse atuar com bastante paixão, que se formasse como um 

pesquisador né, porque por melhor que seja a formação ela é muito pequena perto do 

que ele vai precisar na sua vida profissional.  
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 A professora Maísa, em sua fala, destaca a importância do conhecimento teórico 

na formação do professor de Letras, que “correspondem aos diversos campos do 

conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram 

hoje integrados nas universidades, sob a forma de disciplinas, no interior de faculdades 

e de cursos distintos”. (TARDIF, 2007, p. 38). Podemos inferir, desta forma, que ela 

refere-se aos conhecimentos necessários que o acadêmico precisa ter para que a prática 

em sala de aula proceda de forma coerente, para que consiga mobilizar os 

conhecimentos necessários com relação à disciplina, à linguagem. Maísa também diz 

que a formação da graduação é muito pequena perto do que ele vai precisar na sua vida 

profissional. Isso porque o professor, no seu ambiente de trabalho, precisará mobilizar 

muitos saberes e muitos deles o curso de graduação não dá conta de construir com o 

acadêmico, sendo necessário se qualificar por meio da formação continuada.  

 Ainda com relação à teoria aprendida no curso de graduação, Tadeu também se 

posicionou enunciando: Sinto que a maturidade teórica foi muito importante para evitar 

pré-julgamentos. Na área de Língua Inglesa sinto que meu curso deixou a desejar, e só 

me sinto apto a estar em sala de aula por ter feito cursos em Escola de Idiomas e curso 

no Exterior. Penso que a busca do conhecimento não deve se limitar a um curso de 

nível superior.  

 Tadeu também enuncia, assim como a professora Maísa, a importância de se 

qualificar, de estender a formação a outros cursos: Penso que a busca do conhecimento 

não deve se limitar a um curso de nível superior.  O enunciado de Tadeu nos permite 

analisar que a Universidade, mais especificamente o curso de graduação em Letras, não 

deu conta de formar o profissional que ele esperava se formar. Provavelmente Tadeu 

tinha a idéia de que sairia pronto do curso de graduação, de que não seria necessário se 

aperfeiçoar fora desse espaço. Talvez essa seja a imagem que Tadeu construiu do curso 

de graduação e da profissão professor. Arroyo (2000) discute que é fora da graduação 

que o sujeito pode vivenciar e experimentar teorias, já que no ensino superior dá-se 

muita ênfase aos conteúdos, à metodologia. Com isso o professor acaba tendo uma 

formação singular no sentido de não experienciar diferentes perfis, temáticas diferentes, 

o que torna o professor, segundo Arroyo, um mestre desencontrado. O ensino superior 

parece reproduzir o ensino básico, formando professores não focados na cultura, nas 

vivências, e foi nesse contexto que se deu a formação de Tadeu.  

 Ao final da análise dos enunciados de Tadeu, compreendemos que ele está em 

uma fase de questionamentos, de dúvidas, pois está comparando o que entende da 
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educação de antes com a de agora. É possível isso, pois Tadeu já está atuando no 

magistério como docente desde 2000, não vivencia mais a fase de deslumbramento 

(NÓVOA, 2005). Refletimos, por meio do que ele nos disse, que é esperado que o curso 

de graduação forme o professor, que este sai da graduação pronto para atuar em sala de 

aula, mas por outro lado, Tadeu acredita que não é apenas o ensino superior que abraça 

a formação docente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Não demores assim que  exasperante. Tu 
decidiste partir. Então vai!  (EXUPÈRY, 
2006, p. 36).  

 
 

 Encerramos as discussões desta dissertação, que aconteceram em virtude de 

nossa questão de pesquisa: Quais os sentidos de ser professor construídos antes e 

durante a graduação em Letras? Para isso traçamos um caminho teórico-metodológico e 

compreendemos os nossos sujeitos como sociais, constituídos por várias fontes de 

saberes e por contextos diferentes.  

 Na introdução, apresentamos nossa temática, a formação de professores de 

Língua Portuguesa, bem como nossos objetivos, justificativa e alguns trabalhos na área 

a fim de destacarmos o lugar que esta pesquisa ocupa na comunidade a que se filia, que 

é a educação. Estamos ancorados na abordagem enunciativa do Círculo de Bakhtin, 

buscando compreender o sujeito e o contexto de onde enuncia.  

 No capítulo de fundamentação teórica, buscamos situar o leitor quanto às 

concepções de linguagem e suas implicações na formação do professor, trazendo dados 

de uma entrevista para caracterizar o campo de pesquisa e compreender esse contexto. 

Em seguida, discutimos alguns conceitos bakhtinianos que são base para a nossa 

pesquisa e posterior análise. Apresentamos também uma discussão sobre a universidade 

e o currículo, já que o foco desta pesquisa é o ensino superior. 

 Não é demais relembrar que nosso objetivo geral era compreender o processo de 

formação dos estudantes de Letras na constituição da sua identidade docente e com isso 

percebemos as diferentes instâncias em que cada um deles se constituiu professor. 

Alcançando um dos objetivos: compreender o processo de formação dos estudantes de 

Letras na constituição da sua identidade docente, os enunciados de nossos sujeitos nos 

levaram a descobrir caminhos diferentes. Ser professor, para eles, é construir 

conhecimentos; buscar sempre metodologias novas; encarar vários desafios impostos 

pela sala de aula e pelo curso em que estão inseridos. Observamos isso nos enunciados 

de nossos sujeitos: É entender o mundo do aluno, criando oportunidades para que este 

possa sonhar e tentar mudar sua realidade para melhor. (Elias); Ser professor é 

desenvolver no aluno a motivação para o aprendizado. (Larissa).  
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 Outro objetivo enfocava os saberes docentes, que são construídos nos diversos 

contextos em que o sujeito está inserido, os quais são advindos de diversas fontes. 

Depreendemos, nos enunciados dos quatro sujeitos, uma recorrência no que diz respeito 

a esses saberes construídos antes do curso de graduação. Eles não se constituíram 

professores apenas nesse espaço da universidade. Antes disto, foram formados pela 

família, pela escola, pelo que viam e ouviam. Assim, chegaram à universidade com 

algumas desconfianças, com medo do novo, já que o que construíram está mais 

presente, já está enraizado e é no que acreditam.   

 Os saberes construídos no ensino regular prevalecem sobre os construídos na 

universidade. Arroyo (2000) discute que os professores sujeitos não abandonam o que 

construíram, apenas ressignificam esses saberes. Os sujeitos desta pesquisa também 

apontam para um saber prático, construído através da experiência. Com os nossos dados 

compreendemos que os cursos de formação de professores discutem teoria, mas 

esquecem de aproximá-la da realidade da sala de aula (PIMENTA, 2000), do contexto 

escolar e pedagógico dos professores.  

 Braga (2005), em sua dissertação de Mestrado, concluiu que os saberes da 

experiência prevalecem sobre os curriculares e os disciplinares. Os sujeitos da nossa 

pesquisa falam da importância de se experienciar a prática na graduação, como sendo 

uma forma de preparo para a profissão. Já outros dizem que sentiram falta de aplicar na 

prática o que aprenderam na teoria. Há, dessa forma, um conflito entre teoria e prática, 

já que uma não se apoia na outra. Com isso, é necessário se repensar a formação de 

professores, levando em conta que a interação com outros saberes pode contribuir para a 

qualidade do trabalho e da formação docente, é o que concluiu Faria (2007). 

 Em um dos capítulos desta dissertação, abordamos a questão das concepções de 

linguagem, que nos auxiliaram a compreender a visão que os professores em formação 

do curso de Letras haviam construído.  As três concepções, que relembramos aqui: 

linguagem como forma de pensamento; como forma de comunicação;  como forma de 

interação, não se desenvolveram independentemente nos estudos teóricos. O 

aprofundamento da segunda só ocorreu por meio dos estudos da primeira concepção, a 

terceira a partir das duas concepções anteriores, o que estabelece uma relação de 

interdependência. Compreendemos os enunciados dos sujeitos que apresentamos nesta 

pesquisa a partir da terceira concepção, pois levamos em conta quem era o sujeito, de 

que lugar enunciava, pra quem enunciava e qual a visão que tinha de si e do seu 

referente.  
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 Como a linguagem é conflito, concluímos que os planos de aula dos sujeitos 

contemplam uma concepção de linguagem voltada para a expressão, a comunicação, 

enquanto no questionário alguns enunciam uma concepção dialógica. Isso ocorre, já que 

os sujeitos mobilizam os saberes construídos antes da graduação, têm marcas dos 

professores que os constituíram antes do ensino superior e também porque é na e pela 

linguagem que o sujeito se constitui (BAKHTIN, 2006). Ao responder ao questionário, 

o sujeito posiciona-se como professor compreendendo o contexto em que enuncia. Seus 

enunciados são constituídos por muitas vozes que emergem no momento em que o 

sujeito é convidado a refletir sobre sua prática. Já nos planos de aula os sujeitos 

relembram seus tempos como alunos na escola básica e acabam reproduzindo o que 

aprenderam com seus professores. Perguntamo-nos, porém, que concepção de 

linguagem sustentava a prática dos professores que formavam os sujeitos desta 

pesquisa. Se os sujeitos são inundados pelas crenças de seus professores, esse é um 

questionamento importante, já que os planos de aulas dos sujeitos estão voltados para 

uma concepção de linguagem que o PPP do curso de Letras não contempla.  

 Ao analisarmos o PPP do curso de Letras e a fala da professora Maísa, uma das 

idealizadoras desse curso, compreendemos que esse documento está envolto em uma 

ideologia oficial, foi construído socialmente, em um tempo histórico e que seus 

idealizadores eram sujeitos singulares, formados por várias fontes de saberes. Por outro 

lado, esse documento contempla apenas uma visão de currículo, de educação e propõe 

um corpo docente que tenha uma formação e conhecimento na abordagem enunciativa 

de Bakhtin. Podemos inferir, dessa forma, que as práticas e culturas escolares acabam se 

limitando, já que o currículo do curso de Letras não contempla todas as concepções de 

linguagem, de currículo, proporcionando ao professor em formação o contato com 

apenas uma perspectiva.  

 Uma das fragilidades de nosso estudo foi o uso do questionário como 

instrumento de coleta de dados. Essa se dá, pois os sujeitos tiveram tempo para 

responderem às perguntas. A situação enunciativa permitiu aos nossos sujeitos uma 

tomada de posição cuidadosa diante das perguntas e da pesquisadora. Além disso, ao 

pesquisador fica apenas a materialidade lingüística dos dados, de modo que ele não 

pode observar e analisar entonação, gestos, pausas e silêncios, que aparecem, por 

exemplo, em entrevistas gravadas. Para estabelecer contato com os sujeitos, contudo, foi 

esse o instrumento que se mostrou mais adequado àquele contexto. Ao considerarmos 

essa limitação, ampliamos o nosso corpus ao analisarmos também os relatórios de 
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prática de ensino a fim de aproximarmos os enunciados que apareceram nas respostas 

dos sujeitos de suas práticas de sala de aula.  

 É importante destacar que o curso de Letras da IES não teve candidatos 

suficientes para o vestibular de 2007, 2008 e 2009, apesar disso, continua aberto, 

fazendo o processo seletivo a cada semestre. O curso tem uma grade estruturada, com 

uma concepção de educação que contempla a construção do conhecimento e do sujeito 

como ser social. A partir da entrevista com a professora Maísa, foi possível 

compreender que os professores que construíram esta grade tinham esta concepção de 

educação e linguagem, porém o curso não está mais sob responsabilidade delas. 

 Inferimos, ao final desta pesquisa, que a formação docente está sempre em 

processo de construção, pois os sujeitos têm uma história de vida, são sociais, plurais, e 

estão em contato com várias fontes de saberes. A experiência ainda é o meio onde pelo 

qual o professor aprende a ser professor e experiencia a teoria aprendida, apesar de que 

a universidade também tem essa função, de dar subsídios para que o professor em 

formação tenha uma base da teoria e da prática.  

 “De uma montanha tão alta como esta, pensava ele, verei todo o planeta e todos 

os homens... Mas só viu pedras pontudas, como agulhas”. (SAINT-EXUPÉRY, 2006, 

p.63). A pesquisa que aqui se desenvolveu não conseguiu abarcar todos os sentidos, 

muitos outros pontos podem ser olhados e pesquisados, já que a formação do professor 

é um processo amplo e cheio de sentidos. A relação teoria e prática nos cursos de 

formação de professores é uma questão que mereceria ser mais pesquisada, pois 

percebemos o hiato existente entre  elas, o que dificulta a compreensão da teoria 

construída pelos acadêmicos, já que não há uma ponte efetiva com a realidade de sala de 

aula.  

A pesquisa que desenvolvemos nos possibilitou entrar em contato com o outro, 

com aquele que nos constitui (BAKHTIN, 2006), levando-nos a enxergar o 

desconhecido, a compreender o que nos está posto, a olhar o outro como um ser em 

constante transformação e construção. Levou-nos a refletir também sobre o Ensino 

Superior, em especial o curso de Letras, uma das fontes de saber mobilizadas na 

formação do acadêmico de Letras; e aprendemos a olhar nossos sujeitos e também 

aqueles que encontraremos em sala de aula, como sujeitos agentes do meio em que 

vivem, sujeitos de história, de vivências e construções.  
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ANEXO 1 - Questionário respondido pelos sujeitos 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
Sujeito: Larissa 
Idade: 20 anos 
Sexo: feminino 
Ano de formação: 2008/2 
Tema do projeto: Gramática contextualizada – o ensino de verbos por meio de 
diferentes gêneros textuais 
Profissão: Professora 
Trabalha desde: 2004, mas na profissão de professora somente a partir do segundo 
semestre de 2008. 
 

1. Quais os sentidos de ser professor? Ser professor é desenvolver no aluno a 
motivação para o aprendizado através de abordagens dos conteúdos por meio de 
vivências do aluno, de situações que ele mesmo reconheça. 

 
2. Você se reconhece como professor? Sim, porque professor está sempre em 
constante aprendizagem e, no meu caso, sempre procuro buscar novas metodologias. 

 
3. Em que medida a universidade te ajudou na constituição da identidade de 
ser professor? Na visão sobre os modelos escolares, nas abordagens lingüísticas 
praticamente não conhecidas até então, na vivência de situações constantes em sala 
de aula por meio do Estágio Supervisionado. 

 
4. Qual a sua concepção de Linguagem? A linguagem é uma identidade cultural 
de determinada localidade, é a forma prática que faz com que os homens se 
comuniquem e se entendam. A linguagem se molda conforme os anos, o ambiente, 
entre diversos outros fatores. 
5. Qual a sua concepção de Gramática? A gramática é um registro da linguagem, 
um modelo que não acompanha a oralidade das pessoas, mas que na escrita exerce 
grande força. 

 
6. O que mudou desde a sua entrada na Universidade até agora, em relação 
aos saberes, à prática? Algumas coisas mudaram desde a entrada na Universidade 
até o momento, algumas delas relacionadas à certas disciplinas. Na disciplina de 
didática, por exemplo, consegui verificar os pontos fundamentais para um Plano de 
Ensino e as diversas escolas teóricas com suas vertentes. Esses momentos foram 
muito importantes para um resultado positivo na prática: Estágio Supervisionado. 
Além dessa, posso afirmar que cada disciplina, na sua particularidade, contribuiu 
para meu desenvolvimento como professora, tanto na área da Língua Portuguesa 
quanto na de Língua Estrangeira e Literaturas. 
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QUESTIONÁRIO 
 
Sujeito: Tadeu  
Idade: 25 
Sexo:  Masculino 
Ano de formação: 2007 
Tema do projeto:  
Inglês: GLOBALIZAÇÃO: O que eu tenho a ver com isso? 
Português: Literatura oral e Literatura infantil - resgate e reconstrução. 
Profissão: Professor de Inglês e História 
Trabalha desde: 2000 

1. Quais os sentidos de ser professor? Ser professor nos dias atuais não é uma 
tarefa fácil. Poucos anos atrás o professor exercia uma função muito importante, a 
de possibilitar ao aluno o contato com o conhecimento e ao maior número de 
informações possíveis. Para isso, muitos profissionais se utilizavam de métodos 
mais rígidos, para que a indisciplina fosse controlada e que o foco não fosse perdido. 
O professor em sala de aula era um dos poucos contatos com o mundo das 
informações que os estudantes possuíam. Atualmente, em minha opinião, muitos 
professores se vêem diante de uma crise. Alunos indisciplinados, sem limites e sem 
motivação. Se isso não bastasse o professor ainda disputa atenção com a internet, 
livros e jogos eletrônicos que de uma certa forma também possibilitam às crianças 
um universo rico de informações. Penso ser imprescindível a existência do 
educador, embora esse esteja assumindo a cada dia responsabilidades que não 
acredito ser sua função como a de ficar responsável unilateralmente da educação das 
crianças. Educação ao meu ver não é um processo unilateral e depende da 
participação da sociedade em geral e principalmente dos pais em casa. Penso que o 
professor deva ser uma pessoa na qual os estudantes possam se espelhar e admirar. 
Pessoas que sirvam como exemplo de integridade, respeito, amizade e que vejam no 
estudante um ser humano cheio de dúvidas, curiosidades, limites, gostos e com a 
necessidade de ser reconhecido pelo que é. O professor é muito mais do que um 
porta voz de informações, para isso hoje nós já temos a internet a as escolas à 
distância. 

2. Você se reconhece como professor?  Sim. Eu sou professor e procuro me 
aperfeiçoar a cada dia tanto com relação ao conhecimento como na busca de ser uma 
pessoa melhor. 

3. Em que medida a universidade te ajudou na constituição da identidade de 
ser professor?  A Universidade é uma etapa importante e necessária na vida de 
qualquer profissional. È o local onde conhecemos as teorias norteadoras do nosso 
propósito, uma etapa preparatória, de amadurecimento intelectual, porém que não 
garante a qualidade e eficiência do profissional que precisa ter muito mais do que 
um diploma. 

 
 
4. Qual a sua concepção de Linguagem? Processo de Interação. Desde quando nos 

tornamos falantes de uma língua, criamos nossas bases lingüísticas através das 
pessoas que nos ensinam e que convivem no mesmo meio. Cada pessoa ou grupo 
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possui uma história social, política e econômica que de uma forma ou de outra 
influenciará na maneira de falar. 

 
5. Qual a sua concepção de Gramática? Gramática Internalizada.    

6. O que mudou desde a sua entrada na Universidade até agora, em relação 
aos saberes, à prática? Sinto que a maturidade teórica foi muito importante 
para evitar pré-julgamentos. Minha área de atuação não é em Língua Portuguesa 
e não pretendo também lecionar essa disciplina. Na área de Língua Inglesa sinto 
que meu curso deixou a desejar, e só me sinto apto a estar em sala de aula por ter 
feito cursos em Escola de Idiomas e curso no Exterior. Penso que a busca do 
conhecimento não deve se limitar a um curso de nível superior. 
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QUESTIONÁRIO 
 
 
Sujeito: Elias 
Idade: 22 anos 
Sexo: masculino 
Ano de formação: 2007 
Tema do projeto: gramática nas aulas de língua portuguesa 
Profissão: professor 
Trabalha desde: 2004 
 

1. Quais os sentidos de ser professor? É aceitar o desafio de construir, com os 
alunos, conhecimento, aprofundando-o. É encarar a difícil tarefa de lidar com 
aspectos sócio-afetivos, tentando, também, imprimir um pouco de suas ideologias ao 
caráter do aluno. É entender o mundo do aluno, criando oportunidades para que este 
possa sonhar e tentar mudar sua realidade para melhor. 
 
2. Você se reconhece como professor?  Sim. Desde muito cedo via na docência 
meu futuro. Enquanto uns sonhavam em ser advogados, jogadores de futebol, entre 
outras profissões, tão populares, eu me via dentro de uma sala de aula, lecionando. 
Respiro docência; dentro ou fora da sala de aula, sempre me vejo como professor. 
 
3. Em que medida a universidade te ajudou na constituição da identidade de 
ser professor? Infelizmente, a universidade me apresentou a um mundo imaginário 
constituído por alunos ideais e irreais. É inegável o fato de que em muito contribui 
para o aumento de meu conhecimento especifico da área, porém, em pouquíssimas 
oportunidades me senti um professor em formação. Geralmente, discutia-se teoria e 
não muito sua aplicação.  
 
4. Qual a sua concepção de Linguagem? Linguagem é a capacidade que o 
individuo tem de produzir língua para fins de comunicação, ou seja, linguagem é a 
capacidade de interação que o ser humano possui. 
 
5. Qual a sua concepção de Gramática? Gramática é o conjunto de regras de uma 
língua, regras essas que são impostas por uma elite.  
 
6. O que mudou desde a sua entrada na Universidade até agora, em relação 
aos saberes, à prática? No início da graduação, talvez pela euforia que as novas 
concepções de ensino trazem, procurava questionar toda a metodologia e teoria por 
muito estabelecida para o ensino de língua materna: queria a abolição de ensino de 
gramática normativa, a ênfase na leitura e produção textual, entre outras coisas. 
Porém, à medida que tais teorias forma sendo confrontadas com a realidade de sala 
de aula na qual estava inserido, percebi que nem tudo das antigas teorias era 
obsoleto, e que novas teorias nem sempre são consistente o bastante. Em resumo, 
aprendi, ao término da graduação, que o ensino de língua materna exige muito mais 
que teorias bonitas e inovadoras; requer muita reflexão e constante confronto entre a 
teoria e prática. No que diz respeito ao meu conhecimento sobre a língua(gem), 
ficou claro, ao término do curso, que ainda falta muito a ser aprendido e que nem 
sempre vou, facilmente, encontrar respostas para questões que os desafios da sala de 
aula levantam. 
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QUESTIONÁRIO 
 
Sujeito: Tânia 
Idade: 22 nos 
Sexo: feminino 
Ano de formação: 2008 
Tema do projeto: FIGURAS DE LINGUAGEM E VÍCIOS DE LINGUAGEM NA 
PRODUÇÃO TEXTUAL e MOTIVAÇÃO, LEITURA, INTERPRETAÇÃO E 
PRODUÇÃO TEXTUAL 
Profissão: Professora de Português e Inglês. 
Trabalha desde: 2007. 
 
1.Quais os sentidos de ser professor? É despertar a magia do saber é abrir caminhos 
de esperança, desvendar o mistério da fala e da escrita. 
 
2.Você se reconhece como professor? Sim. Tenho certeza de que sou uma profissional 
realizada, pois consigo passar meu conhecimento adiante com bons retornos. 
 
3.Em que medida a universidade te ajudou na constituição da identidade de ser 
professor? 
Dando-me todo suporte necessário, me passando conhecimentos, me mostrando como 
se portar, de que forma passar os ensinamentos que obtive. 
 
4.Qual a sua concepção de Linguagem? Vejo a linguagem apenas como forma de 
pensamento e como instrumento de comunicação. 
 
5.Qual a sua concepção de Gramática? É a forma de organizar os princípios gerais da 
linguagem humana, “estudo ou tratado que explicita a estrutura de uma língua”, estudo 
do caráter normativo sobre os usos de uma língua. 
 
6.O que mudou desde a sua entrada na Universidade até agora, em relação aos 
saberes, à prática?  Como era de se esperar as mudanças são muitas, são varias coisas 
que aprendi conhecimentos que passo aos outros, conhecimentos que guardo pra mim, 
maneiras de trabalhar com meus alunos, foi na Universidade que pude perceber a real 
diferença da pratica, nunca é como na teoria. 
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ANEXO 2 – Entrevista narrativa aplicada com a professora Maísa 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA NARRATIVA 

 

Liza: Maísa, eu gostaria que a senhora me contasse como foi pensando e organizado o 

curso de Letras da desta universidade.  

 

Maísa: A gênese do curso, né, data de 2003. O projeto foi pensado e escrito nessa data, 

durante esse ano. Ele nasceu de uma idéia que já existia entre os professores que são da 

área, que atuavam aqui na instituição e outros cursos, como o curso de Pedagogia, por 

exemplo. E então, por também por desejo, vontade e sonho da reitora, professora X.  

Dos professores que já vinham alimentando essa semente junto com a reitora eu cito a 

professora Y, a professora Z a professora W ne, não to citando os sobrenomes, mas o 

dela veio. Não lembro se tinha mais algumas pessoas no momento aqui na instituição, 

mas principalmente essas pessoas. E então a professora X me chamou e expôs mais ou 

menos a intenção dela e me pediu que eu procurasse essas pessoas. E então a gente fez 

alguns encontros, trocamos idéias pra ver o que nós tínhamos de quadro, digamos 

assim, na região ne, que necessidade nós tínhamos que a instituição pudesse contribuir 

para melhorar e a possível demanda que a gente pudesse ter, enfim. E ai a partir desse 

momento comecei a pesquisar a respeito de uma série de outros cursos, de Letras ne, na 

região, no estado, no país, e pesquisando aqui a nossa região também pra ver como que 

era a nossa condição econômica, social. E ai fizemos mais algumas reuniões e depois 

então eu fiz um trabalho mais ou menos solo, escrevendo esse projeto e com uma 

assessoria do setor de projetos da época, onde estava a professora Y que tinha bastante 

experiência. Então esse levantamento mais do quadro sócio-econômico, político e 

regional ela que ia me alimentando pra eu poder escrever. E nasce então um curso de 

Letras que pretendia contribuir com a formação de professores licenciados, porque a 

gente tinha dados que havia uma necessidade de profissionais nesta área na região, mas 

a gente pensou também em oferecer um curso que tivesse algum diferencial dos cursos, 

digamos assim  mais tradicionais , do que a gente concebia um curso da área de Letras e 

ao mesmo tempo pensando em oferecer um curso que não tinha um nome, mas que 
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pudesse corresponder a um desejo da reitora, que era formar um determinado 

profissional que tivesse uma formação bastante consistente na área de letras, mas que 

pudesse atuar nas empresas da região. Então no primeiro momento foram nascendo dois 

projetos paralelos, este que não tinha nome ainda e que acabou tendo um nome 

preliminar chamado de Executivo Bilíngüe e que teve uma vida muito curta como 

intenção de projeto porque quando ele ficou pronto, no momento em que a gente fez 

uma apresentação para uma instância superior aqui dentro da instituição, não houve uma 

aceitação que justificasse levar adiante o projeto e que ele continuasse junto com o 

curso de Letras.  Mas até hoje eu penso que era uma idéia muito interessante porque ele 

tinha um núcleo comum junto com o curso de Letras, dava uma formação bastante 

consistente nessa área de letras e depois quando chegasse no momento da formação 

pedagógica dos licenciados, este outro curso iria pra uma formação bem direcionada pra 

área da indústria mesmo ne. Então tinha disciplinas do direito, várias disciplinas do 

curso de administração, do curso de ciências contábeis ne e que eram disciplinas que 

esses cursos já ofereciam e os acadêmicos podiam cursar nas turmas de direito, de 

contábeis, de administração e assim por diante. Bom, então abandonado esse projeto a 

gente concentrou no do de Letras e como eu te disse antes a gente queria um 

determinado diferencial, então, como é que a gente construiu isso: nós pegamos três 

focos, vamos dizer assim. Um era em relação às disciplinas optativas oferecidas, a gente 

queria algum diferencial pras disciplinas oferecidas e dentre elas eu destaco a questão 

da literatura porque nós trabalhamos com uma oferta de estudos de literatura assim, uma 

disciplina, por exemplo, que não é comum nos cursos de Letras, que é leituras do 

cânone ocidental, então Leituras do cânone ocidental. Depois, começava-se os estudos 

das literaturas tanto brasileira, portuguesa ou de língua estrangeira pela 

contemporaneidade. Primeiro a contemporaneidade que é uma coisa muito interessante 

porque não são todos os cursos que oferecem, inclusive referência bibliográfica, 

material bibliográfico é pequeno, demanda uma pesquisa muito grande, os alunos 

demonstrarem interesse foi um desafio que eles corresponderam, foi muito legal 

trabalhar. E aí a gente ia voltando então no tempo, ou seja, havia um subsídio do que se 

tinha como produção desse momento pra depois ir compreendendo o processo da 

evolução histórica e da evolução da história da literatura do Brasil e de Portugal e assim 

por diante. Então, esse foi o que a gente considera um diferencial. O outro era a opção 

por língua estrangeira. Então o curso oferecia duas línguas estrangeiras nos dois 

primeiros semestres, que estavam na grade e a partir do terceiro semestre o acadêmico 
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escolhia uma delas. Na verdade, inicialmente, o curso oferecia três línguas estrangeiras, 

nós oferecíamos inglês, espanhol e italiano e no terceiro semestre das duas que o aluno 

tivesse escolhido ele optava por uma para fazer a sua formação e conseguir a sua 

habilitação. E a outra, o outro diferencial, era a oferta de disciplinas optativas e que isso 

dá um caráter de uma flexibilização no curso, digamos assim. Então havia algumas 

disciplinas na grade que ele podia substituir por outras desde que fossem disciplinas, 

elas já estavam elencadas aí, disciplinas que a gente entendia que eram mais ou menos 

correlatas, mais ou menos, e que ele podia cursar em outros cursos, por exemplo. A 

primeira fase tinha a disciplina de introdução a filosofia, ele podia fazer no curso de 

Letras ou podia fazer introdução a filosofia, ou uma disciplina básica de filosofia no 

curso de filosofia pela amanhã, se ele quisesse. Ou se ele não quisesse ele podia 

escolher fazer sociologia, digamos que era da grade da pedagogia ou de um outro curso.  

Então pra exemplificar, essa, esse terceiro aspecto que diferenciava o curso de outros 

tantos por aí. Então como grade ele ficou muito bem organizado, nós tínhamos uma 

perspectiva que era histórico cultural, pretendíamos que os estudos da linguagem fosse 

nessa direção, bastante na linha bakhtiniana, então a gente tinha o cuidado de as 

ementas e as disciplinas específicas dessa área atender  a isso, e daí já convidamos 

professores que realmente tinham essa formação e esse conhecimento pra que a gente 

não tivesse depois algumas incongruências no futuro e tal. E, penso que os acadêmicos 

receberam muito bem, mas evidentemente que nós tivemos ao longo do curso algumas 

dificuldades, algumas necessidades de acertos. Ah, a principal delas eu diria que tem a 

ver com a questão da demanda, já inicialmente mesmo. Nós tivemos uma turma 

relativamente boa em quantidade, em número de  alunos e, mas no momento que tinha 

por exemplo que optar por uma determinada língua estrangeira na terceira fase , um dos 

pré-requisitos era que tivesse o número mínimo de alunos, então já, nós enfrentamos a 

primeira dificuldade, porque a minoria que não aderiu à opção da turma, achou, num 

determinado momento que a instituição tinha por obrigação oferecer pra dois ou três 

alunos a outra língua estrangeira. E isso estava muito claro no projeto, mas foi uma 

questão assim de necessidade de esclarecimento, até que isso amadureceu e eles vieram 

a compreender e a primeira turma que se formou então em 2007, que acho que é essa 

que você estava trabalhando com, ela fez opção por língua inglesa. A segunda turma 

que se formou agora em 2008, agora teve opção pela língua estrangeira, que foi a língua 

espanhola e a terceira optou pela língua inglesa também , que se forma agora em 2009. 

Penso que se nós tivéssemos uma demanda representativa, o curso teria crescido muito, 
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com outras idéias que a gente teve, que era de movimentar a instituição, nós fazíamos 

pequenos eventos chamados de happy hour, por exemplo, que eram eventos culturais, 

então a gente convidada professores ou palestrantes de fora, mas de novo uma 

dificuldade que tem a ver com uma instituição particular em uma região de acadêmicos 

trabalhadores. Então, esses eventos eram pensados para acontecerem extra horário de 

aula, no final da tarde e os nossos acadêmicos não conseguem chegar nem 

eventualmente ne, então alguns faziam um esforço muito grande, acho que tiveram uma 

formação bastante consistente, porque isso era uma somatória, um adendo, mas com o 

tempo a gente começou a perceber que não tinha como funcionar e então nós tínhamos 

que ir encontrando alternativas e outros eventos. Nós tínhamos um outro evento que era, 

nós chamávamos de chá acadêmico, que nasceu com a intenção de convidar professores 

para apresentar os seus trabalhos, apresentar as suas dissertações de mestrado, as suas 

teses de doutorado,  a professora X esteve aqui apresentando a tese dela inclusive, então 

acho que nós tínhamos assim um nível cultural, intelectual bem intensificado e 

consistente e que teria, estaria ainda hoje atuando, dando uma contribuição bastante 

legal para os acadêmicos. E a primeira turma acabou se beneficiando bastante disso, 

apesar de que eles foram bastante exigidos, eles mesmos diziam que a gente exigia 

muito deles, que eles eram filhos únicos, era a única turma, então todo evento que 

existia na instituição, fosse uma amostra de talento, uma extensão comunitária, uma 

coisa assim, se solicitava eles e eles efetivamente trabalharam bastante, eles 

correspondiam, contribuíram e mas evidentemente que se esperava que o curso 

ganhando corpo, ganhando bastante turmas que isso seria mais fácil e facilitou também 

pra eles quando a gente tinha, nós tivemos um momento em que as três turmas estavam 

na instituição, então havia mais dinamicidade para apresentar por exemplo projeto de 

amostra de prática, era um evento científico, nos moldes de um evento científico, 

interno, como um curso que sabia das suas limitações, porque era ainda um curso que 

estava se estabelecendo, mas foram apresentados trabalhos muito bons, eles tiveram 

uma iniciação científica, digamos, através dessas atividades que foram feitas aqui. Então 

eu penso que o curso conseguiu bastante coerência em relação aquilo que ele se 

propunha, a sua linha teórica, embora tivemos assim que trabalhar muito no sentido 

também de que junto com os professores, no sentido de dar um esclarecimento para os 

alunos, porque em relação a formação em língua inglesa, várias vezes essa primeira 

turma questionou a coordenação sobre a necessidade que eles tinham de estudar 

gramática, então tinham várias disciplinas, por exemplo, língua portuguesa fonética, 
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língua portuguesa morfossintaxe, língua portuguesa semântica, nos diferentes semestre, 

era assim que estava organizado. E eles tinham uma idéia trazida de uma formação 

inicial tradicional, evidentemente, não há demérito nenhum nisso, mas fazia parte da 

formação deles então foi muito difícil romper isso e eles compreenderem que eles 

estavam tendo já a chamada gramática, mas de uma outra forma, porque quando eles 

estudavam no início eles já estavam tendo, quando eles estavam estudando fonética 

dentro do texto, eles já estavam tendo gramática. Alguns insistiam muito que sentiam 

falta desse ensino bem focado, bem tradicional e que lhes dessem esse conhecimento 

recortado, separado e não era isso que o curso pretendia. A concepção de linguagem, a 

concepção de língua que o curso tinha, não permitia que se fosse trabalhar dessa forma, 

incoerente. E mesmo quando chegou o momento de estágio eu não estava mais na 

coordenação, mas continuei como professora do curso, então lembro de muitas 

conversas que a gente tinha que questionar com eles, qual é o conteúdo de língua 

portuguesa? E ai infelizmente essa idéia que eles trouxeram a grande maioria deles, se 

reforçou no momento do estágio, eles chagavam na escola, também o professor de 

classe a quem se tem que respeitar evidentemente, respeitar o seu plano e tudo mais, 

acabava selecionando alguma coisa recortada pra eles. Claro que é compreensível que o 

estágio é uma situação, que ela é temporária, mas enfim, essa coisa de recortar um 

conteúdo de gramática num ponto de vista tradicional, separado,pro acadêmico fazer 

seu estágio, era tudo que a gente não gostaria que acontecesse, então foi de novo um 

desafio pra gente tentar estar mais ou menos próximo pra não acabar formando e 

apresentando pra sociedade um egresso que fosse fazer um trabalho que a gente entende 

que não é um trabalho coerente com o que se entende por língua, por linguagem, por 

ensino e aprendizagem da língua, da língua materna ou mesmo da língua estrangeira, 

que é a mesma questão, então a gente esbarra um pouco nos próprios professores da 

academia que as vezes não conseguiram romper também totalmente com e esbarra  com 

a história e a concepção que o aluno faz, que o aluno traz e depois isso vem se reforçar 

no momento do estágio. E claro que agora como egresso quem está atuando de novo, 

penso que ele é quase que diariamente seduzido a fazer um trabalho que é um trabalho 

antigo e inaceitável não por ser antigo, mas inaceitável porque é incoerente com o que 

se entende com esse tipo de aprendizagem da língua e até considerando tudo que já 

evoluiu, com tantas pessoas que já escreveram sobre isso, que já estudaram, e tem tantos 

projetos que demonstram isso, que comprovam que o caminho não é esse. E da mesma 

forma na literatura. Na literatura a gente teve assim, não dificuldade, mas teve que 
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trabalhar no sentido de promover o rompimento com o entendimento que eles traziam 

da escola. Pro egresso, literatura era o estudo da história da literatura, então foi muito 

trabalhado e aqui acho que a gente teve um grande êxito, sabe. Foi conversado, foi 

muito levado ao convencimento, mas eu avalio assim, que o resultado foi muito 

positivo, que agente conseguiu muito, sabe Liza, que eles se formassem leitores. Eles 

leram bastante, não vou dizer cem por cento, mas muito deles. A instituição teve o 

cuidado de ter um bom acervo, adquirindo também a medida que o curso avançava. 

Hoje nós podemos dizer que nós temos um acervo de literatura que é um exemplo. Não 

em quantidade, em volume, mas em título, nós temos literatura contemporânea, cuidado 

de ter títulos bem atualizados e isso foi muito positivo, eles leram bastante. Então a 

gente espera que o trabalho que eles estejam fazendo seja de formação de leitores, de 

ver a literatura como ela é, sem deixar evidentemente de conhecer a sua construção 

histórica, de discutir o ensino da literatura, mas de tentar realmente esse rompimento. 

Acho que era isso que eu tinha para contribuir. Nosso objetivo primeiro era dar uma 

formação bastante ampla, bastante consistente do ponto de vista do conhecimento 

teórico, conceitual, prático, de leitura, de conhecimento de mundo diverso e que fosse 

atuar com bastante paixão, que se formasse como um pesquisador, porque por melhor 

que seja a formação ela é muito pequena perto do que ele vai precisar na sua vida 

profissional. Não adianta nada fazer um curso para formar leitores, nós temos que 

formar professor leitores e isso foi um grande desafio para nós.  

 

Liza: Eu gostaria de perguntar então, qual a concepção de educação que fundamentou o 

curso de Letras? 

 

Maísa : Nós temos uma concepção histórico-cultural, então compreendendo que a 

educação do sujeito se faz através de um processo histórico, de um processo que tem a 

ver com aquele momento em que o cidadão está criando. O marxismo é uma linha que 

permeou bastante também a perspectiva histórico-cultural. E na área de psicologia a 

linha é Vigotskiana, a formação do sujeito, dessa forma. E a concepção de linguagem eu 

já tinha te falado. E a de educação acho que posso definir dessa forma. 

 

Liza: Maísa , eu agradeço pela colaboração e pelo tempo cedido a essa pesquisa. Muito 

obrigada.  
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Ao final da entrevista a entrevistada comentou ainda que o curso de Letras da 

IES não fechou, ele apenas não teve candidatos suficientes no último processo seletivo, 

mas estará com as vagas abertas na próxima seleção.  
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Anexo 3 - Matriz curricular do curso de Letras, de 12/11/2003: 

 

FASES DISCIPLINAS 

I Introdução à filosofia 

Estudos da Língua Portuguesa I: conhecimentos básicos 

Língua Inglesa I / Língua Italiana I 

Língua Espanhola I / Língua Italiana I 

Textualidades contemporâneas 

II Teoria literária I 

Linguística geral 

Leitura e produção textual 

Literatura: leituras do cânone ocidental 

Língua Inglesa II 

Língua Espanhola II 

III Teoria literária II 

Linguística aplicada 

Estudos da Língua Portuguesa II: fonética e fonologia 

Língua Inglesa III 

Latim aplicado à história da língua 

IV Literatura brasileira I: leituras contemporâneas 

Literatura Portuguesa I: leituras contemporâneas 

Estudos da Língua Portuguesa III: morfossintaxe  

Língua Inglesa IV 

Disciplinas optativas 

V Estudos da Língua Portuguesa IV: semântica e estilística 

Literatura de Língua Inglesa 

Literatura Portuguesa II: Séculos XII a XIX 

Disciplinas optativas 

Estágio supervisionado de Língua Portuguesa e Língua Inglesa 

VI Literatura Brasileira III: Séculos XVI a XVIII 

Disciplinas optativas 

Metodologia e Ensino de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

Metodologia e Ensino de Língua Estrangeira 
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Estágio supervisionado de Língua Portuguesa e Língua Inglesa II 

 

VII Tópicos especiais em Língua Inglesa: conversação, tradução e intérprete 

Revisão e edição de textos 

Psicolinguística 

Estágio supervisionado de Língua Portuguesa e Língua Inglesa II 

 

 

 

FASES DISCIPLINAS OPTATIVAS 

I Sociologia 

Introdução à filosofia 

Italiano aplicado ao turismo I 

II Estética 

História Contemporânea I 

Italiano aplicado ao turismo II 

III Língua Espanhola III 

Língua Italiana III 

IV Língua Espanhola IV 

Língua Italiana IV 

Psicologia da Educação 

 

V Literatura de Língua Espanhola 

Literatura de Língua Italiana 

Didática 

VI Estrutura e funcionamento do ensino 

Políticas públicas educacionais no Brasil 

VII Tópicos especiais em Língua Espanhola / Italiana: Conversação, tradução e 

intérprete. 

 

 

 

 


