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Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar a formação que se pretende para o estudante do curso 
Letras-Português da UFS constituída na Resolução 056/2007/CONEPE que implementou o Projeto 
Pedagógico do curso. Percebemos, nessa análise, um discurso que procura estar em consonância com 
os avanços das ciências da linguagem, contudo, questionamos se o fato de promover mudanças num 
currículo necessariamente implica mudanças no sujeito de ensino, o professor. Para esta análise, nos 
subsidiamos na Análise do Discurso de linha francesa.    
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Abstract: This article aims to analyze of incorporation and training that is intended for the student of 
the UFS-Portuguese Letters made in Resolution 056/2007/CONEPE that implemented the Education 
Programme of the course. We realize there a discourse that seeks to be in line with the advances in 
language sciences, however, question whether the fact promote changes in curriculum necessarily 
involves changes in the subject of education, the teacher. For this analysis, we anchored in the 
Discourse Analysis of the French line.  
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Introdução  

 

 Faremos, neste texto, uma análise do discurso constitutivo da Resolução nº 

56/2007/CONEPE que reformula o Projeto Pedagógico do currículo do curso Letras-Português 

Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Uma mudança de currículo indubitavelmente 

aponta para um discurso de inovação e atualização ou, pelo menos, uma tentativa de estar atualizado, 

em consonância com o “novo” da área de conhecimento, a que pertença o curso, que se contraponha, 

em princípio, à proposta político-ideológica anterior. 

 Nesse sentido, a que formação os alunos de Letras estão submetidos? Que conhecimentos 

estão sendo valorizados e transmitidos nesses cursos de letras? Até onde esse currículo está em 

consonância com os novos paradigmas e teorias das ciências da linguagem e como essa adoção das 

novas teorias se revela no currículo? Analisaremos o discurso do texto da Resolução para vermos que 

sujeito se quer formar e como isso se revela.  



 Uma mudança curricular, no entanto, necessariamente, provoca uma mudança didático-

ideológica no sujeito de ensino, o sujeito-professor? Estamos pensando aqui nos sujeitos-professores 

que irão ministrar as disciplinas e, consequentemente, os conteúdos em acordo com as novas diretrizes 

estabelecidas pelas ementas. Entra em questão, diante disso, dois aspectos: primeiro, a predisposição 

dos sujeitos-professores em aceitar e seguir esses novos paradigmas e essas novas propostas teóricas 

em preterição aos já adotados e seguidos, o que provocaria uma mudança ideológica; segundo, se 

esses professores têm uma formação que lhes permita “passear” por essas teorias com uma segurança 

de conhecimento, o que provocaria uma mudança no seu fazer pedagógico, na sua prática. Assim, 

entre o que se quer/pretende, como proposta do discurso teórico constitutivo do Projeto Pedagógico e 

refletido no currículo, e o que se ensina de fato na prática didático-pedagógica – reflexo dos limites ou 

da ideologia norteadora do fazer docente –, pode não haver uma correspondência como se esperaria.  

 Nosso objetivo neste trabalho é analisar o texto da Resolução nº 56/2007/CONEPE/UFS 

nos pontos que definem objetivos, perfil e habilidades e competências pretendidos para os futuros 

professores de língua materna para vermos como eles apontam para um discurso de atualização com 

os novos paradigmas e as novas teorias e o que essas escolhas implicam do ponto vista ideológico e 

que filosofia esse currículo pretende fundamentar na formação desses futuros professores.   

 O nosso trabalho está dividido em três tópicos. No primeiro, discutimos sobre a concepção 

de currículo como um gênero discursivo; no segundo tópico, discutimos o processo de formação do 

aluno de Letras que implica a formação do professor; no terceiro, analisamos o discurso constitutivo 

da Resolução 56/2007/CONEPE, que reformula o Projeto Pedagógico do curso. 

 

1 Uma Concepção de Currículo Como um Gênero Discursivo  

 

 Neste tópico, discutimos a concepção de currículo e defendemos que ele constitui um 

gênero discursivo. Sendo assim, ele é constituído de um discurso que traz em si uma ideologia e um 

sujeito discursivo2. Vejamos com Canen e Moreira (2001) a concepção de currículo que melhor traduz 

o que aqui queremos discutir: 

 

Sabe-se que o currículo corresponde a uma seleção da cultura, que se faz em universo 
mais amplo de possibilidades. Essa seleção, ao enfatizar determinados saberes e ao 
omitir outros, expressa uma posição político-ideológica que opera a favor dos 
interesses de determinados grupos. Essa seleção, portanto, não é nem pode ser vista 
como neutra ou científica. Presenças e ausências nos currículos constituem, sim, o 
resultado de disputas culturais, de embates e conflitos em torno dos conhecimentos, 
das habilidades e dos valores que se consideram dignos de serem transmitidos e 
aprendidos. (CANEN; MOREIRA, 2001, p. 7) 

 

 Vemos que termos como “seleção da cultura”, “posição político-ideológica”, “valores” 

são expressões carregadas de sentido que apontam para uma formação discursiva pedagógica de 

engajamento político-ideológico que não se pode considerar como neutro ou científico, nas palavras 



dos autores. Assim, um currículo é resultado de escolhas de determinados sujeitos inseridos em 

determinada cultura que defendem determinados valores, consequentemente, as escolhas feitas são 

determinadas pela formação ideológica3 em que estão inseridos. Como dizem os autores, “presenças e 

ausências nos currículos” são significativas para dar sentido e são dialeticamente constituídas, pois 

envolvem “disputas culturais, de embates e conflitos” por envolver diferentes pontos de vista. 

 Contudo, todo e qualquer currículo deve abranger um determinado número de disciplinas 

que devem ser ensinadas por meio dos conteúdos constitutivos de cada disciplina. Escolher tal 

disciplina e tais conteúdos é considerar estes e não outros “dignos de serem transmitidos e 

aprendidos”, respectivamente, por professores e por alunos. Dizem, ainda, os referidos autores:     

 
Sabe-se, ainda, que o currículo, assim como a cultura, deve ser visto como uma prática 
de significação que, se desenvolvendo em meio a relações de poder, contribui para a 
produção de identidades sociais. O currículo constitui território onde se travam lutas 
por diferentes significados do indivíduo, do mundo e da sociedade. Nesse território, ao 
se acolherem certas vozes e ao se silenciarem outras, intenta-se produzir determinadas 
identidades raciais, sexuais, nacionais, confirmando-se ou não relações de poder 
hegemônicas. (CANEN; MOREIRA, 2001, p. 7)  

 

 Ora, com isso fica claro que está intrínseca ao discurso que constitui um currículo a 

significação de processo cultural que nele se empregna pelas vozes que aí se manifestam, em acordo 

e/ou em oposição. O currículo representa uma relação de poder por se constituir de um saber 

institucionalmente estabelecido, mas que necessariamente não quer dizer que    

    

Considerar as vozes autorizadas nas escolas e nas salas de aula implica, então, 
considerar os processos que discriminam e abafam tantas outras. Implica perceber os 
múltiplos silêncios que ocorrem desde a concepção de currículos até sua tradução por 
professores e estudantes no âmbito das práticas pedagógicas. Implica analisar que 
saberes e experiências são incorporados e valorizados nos currículos. Implica verificar 
que identidades e diferenças se está procurando produzir e que identidades se deveria 
procurar produzir. Implica, em síntese, compreender razões e efeitos das ênfases e 
omissões referentes a saberes, significados e identidades. (CANEN; MOREIRA, 
2001, p. 8) 

 

 Dentro desta perspectiva, um currículo é um espaço de silêncios e vozes, de saberes e 

experiências, de identidades e diferenças que serão postos em “evidência” à medida que o discurso vai 

se constituindo em torno da formação dos saberes e conhecimentos elencados e transmitidos. Os 

currículos são, nessa perspectiva, as escolhas de determinados sujeitos, por isso refletem, dessa forma, 

as escolhas político-ideológicas desses sujeitos historicamente marcados pelas suas respectivas 

formações acadêmicas. 

 Como nosso objetivo não é necessariamente discutir ou questionar o que é um currículo 

do ponto de vista didático-pedagógico, mas discuti-lo do ponto de vista discursivo, ou seja, focando-o 

como um gênero discursivo, não nos ateremos em defender que concepção de currículo é ideal. 



Contudo, cremos ser pertinente citar uma concepção para mostrar que há diferentes concepções 

ideológicas de como se deve constituir/construir um currículo, independente do nível de escolaridade.  

 

Em nosso enfoque, porém, o currículo deixa de ser concebido segundo a ótica oficial: 
como instrumento de promoção de uma educação de qualidade, definida no âmbito de 
uma lógica econômica, bem como de controle de estudantes, professores e instituições 
escolares. Deixa-se também de considerar que o processo de sua formulação deva 
ficar a cargo de uma comissão de especialistas iluminados, supostamente capazes de 
determinar o que pode e deve ser ensinado e aprendido em todas as escolas do país. 
(MOREIRA, 2008, p. 5) 
 

 Um gênero discursivo, segundo Bakhtin (1997), se define pelo conteúdo (temático), pelo 

estilo e pela estrutura. Sendo assim, um currículo tem um conteúdo específico: um certo número de 

disciplinas de um determinado curso; um estilo específico: não se confunde, por exemplo, com um 

relatório; uma estrutura específica: a terminologia das disciplinas com as suas respectivas ementas, 

cargas horárias e número de créditos dispostas em um quadro. Em síntese, um currículo se constitui 

como um gênero discursivo por que apresenta linguagem, estilo e composição estrutural além de ser 

um espaço de confrontos ideológicos em constantes embates e por que circula num espaço social 

específico, o universo das instituições de educação (escolas, universidades).  

 Necessariamente, um currículo sintetiza um consenso, mas não representa a vontade de 

todos. Contrário ao que defende Moreira na citação acima, são especialistas que constroem os 

currículos, portanto, eles se constituem em sujeitos de discurso e seus discursos ideologicamente 

marcados estão materializados no gênero currículo, que passa a ser um discurso institucionalmente 

constituído, por isso autorizado.  

   

2 O Processo de Formação: O Docente e o Aluno de Letras 

 

 O discente de agora será o docente de amanhã, essa parece ser uma decorrência natural. A 

formação que ele receber na graduação será a sua base para o exercício da profissão. Sendo assim, que 

formação se está forjando? Que conhecimentos estão sendo adquiridos? Quem será este futuro 

profissional? É ao concluir essa formação inicial que podemos exercer a profissão, caso não haja uma 

outra formação complementar, como uma pós-graduação, que possa acrescentar algo mais em termos 

de formação. As palavras de Baltar et. al. (2005, p. 62), nesse contexto, são pertinentes: 

 

Embora se discuta nas escolas, e nos cursos de Letras de todo o país, já há algum 
tempo, os problemas que envolvem o ensino de Língua Materna, muitos professores, 
que estão atuando nas salas de aula das escolas brasileiras, hoje, ainda não conseguem 
se desprender de uma prática ancorada na gramática. Isso significa dizer que o que se 
faz é um trabalho dissociado do desenvolvimento da competência discursiva, que 
implicaria a apropriação pelo usuário da língua dos diversos gêneros textuais que 
circulam na sociedade para com isso poder interagir em diferentes situações do 
cotidiano. 



 

 As palavras de Baltar et. al. vêm ao encontro de nossas ideias a respeito dessa formação 

que mais confunde, “deforma”, do que forma. Nesse sentido,  

  

Vale ressaltar que o que a maioria tem feito em sala de aula está diretamente associado 
ao que aprendeu no curso de Letras que freqüentou, cujos currículos foram elaborados 
sob a ótica da abordagem tradicional, o que se refletiu na organização de programas 
em que o ensino de língua materna baseava-se, ainda, num trabalho com a frase e não 
com o texto como unidade maior da língua; portanto sua prática reflete a sua 
formação. (BALTAR et. al. 2005, p. 63) 

 

 Na verdade, está ocorrendo uma confusão ocasionada por uma profusão de teorias que 

estão invadindo a academia4 sem que se dê tempo de digerir o que se tinha. Em geral, provindas do 

discurso da Linguística, essas teorias são de ataque à gramática normativa e ao seu ensino calcado na 

pedagogia tradicional. A questão posta em tela é se os docentes estão preparados para trabalhar com 

essas teorias, se tiveram tempo de amadurecê-las para repassá-las com a segurança e o domínio 

devidos. Na dúvida, parece ser mais seguro ficar naquilo que já conhece e domina.  

 Kamel (2010) em pesquisa com estudantes de letras, iniciantes e concluintes, em duas 

universidades federais de duas regiões diferentes, apresenta dados preocupantes. Aplicando 

pressupostos teóricos da Análise do Discurso, a autora aplica um teste de sondagem, para os iniciantes, 

e um teste de avaliação, para os concluintes, com praticamente as mesmas questões5 sobre as noções 

de linguagem, gramática, língua falada e escrita, texto e escrita. O que a motivou a esta pesquisa foi o 

fato de “no momento em que propomos atividades, como por exemplo, de leitura e produção de textos, 

em que devemos assumir a posição de sujeitos sócio-históricos, os alunos sentem-se perdidos, 

desamparados, não se sentem estudando Língua Portuguesa” (KAMEL, 2010, p. 13), isso porque, ao 

ingressar no curso de Letras, os alunos “[…] esperam é um ensino de Língua Portuguesa voltado para 

a descrição da língua, um trabalho puramente gramatical” (idem). 

 Em vista disso, a autora levanta duas hipóteses, a partir dos discursos revelados nas 

respostas dos sujeitos sobre as categorias conceptuais acima elencadas: primeira: os sujeitos-alunos 

iniciantes tinham uma compreensão mecanicista como consequência da escolarização no Ensino 

Básico; segunda: os sujeitos-alunos concluintes demonstram alguma mudança paradigmática pouco 

significativa. No entanto, Kamel (2010) constata que os discursos dos dois sujeitos-alunos, iniciantes e 

concluintes, não se diferenciam muito “acerca de por que se ensina Língua Portuguesa a seus falantes, 

das noções de gramática e de língua falada e escrita” (p. 141). Em decorrência disso,  

 

[…] [o] resultado apontou para um ponto comum: a maioria dos enunciados 
demonstra que o ensino de língua continua orientado por um discurso baseado na 
tradição em que a consolidação do ensino de gramática normativa ainda se faz 
presente. Esse discurso da (com)tradição [sic] é referendado tanto na Instituição 



Escolar, refletido no dos alunos, como nos instrumentos de divulgação desse 
discurso […]. (KAMEL, 2010, p. 141)          

 

 Os resultados das análises apontam para a necessidade de se rever o que se está ensinando, 

como se está ensinando e para que se está ensinando a futuros professores de língua materna que estão 

saindo de cursos de formação em licenciatura com praticamente as mesmas noções com as quais 

entraram no curso. Isso leva a autora à conclusão de que os professores dos cursos de Letras precisam 

rever certos aspectos de sua prática: 

  

O certo é que esses sujeitos responsáveis por formar outros sujeitos precisam ter 
clareza suficiente sobre que teoria adotar para um trabalho pedagógico consistente 
em sala de aula. Se o ensino de Língua Portuguesa, no geral, ainda permanece 
norteado por um ensino com um olhar sobre a língua de forma descontextualizada, 
então, que profissional o Curso de Letras está formando? (KAMEL, 2010, p. 145)  

    

 Essa colocação da autora é pertinente e endossamos por ver nisto a lacuna dos problemas 

na formação que buscaremos atestar em nossa pesquisa. A concepção (de ensino) de língua do 

professor implica, portanto, “que profissional o Curso de letras está formando?” Reformular um 

currículo necessariamente implica a “reformulação” da prática pedagógica do docente?      

  

3 O Currículo de Letras: o Político-Ideológico e o Sujeito que se Quer Formar 

 

   Movidos pela necessidade de se atualizar com os novos paradigmas de ensino-

aprendizagem de língua em consonância com as ciências da linguagem, a Resolução Nº 56/2007 

CONEPE/UFS6 aprova o projeto pedagógico da habilitação Português Licenciatura7 e estabelece o 

novo currículo, que substitui o anterior, estabelecido pela Resolução Nº 09/1993 CONEP. Antes de 

chegarmos ao texto da Resolução, é preciso dizer que ele segue Diretrizes definidas pelo MEC que por 

sua vez procura estar em consonância com as orientações definidas nos PNCEM de Língua 

Portuguesa, no sentido de formar profissionais competentes que atendam às novas diretrizes. Sousa 

(2004) faz a seguinte observação: 

 

A disciplina Língua Portuguesa passa a fazer parte de uma área, denominada 
“Linguagens, Códigos e sua Tecnologias”, na qual também são incluídas Língua 
Estrangeira Moderna, Educação Física, Artes e Informática. A própria denominação 
da área já impõe uma leitura desse documento a partir da articulação com o 
pensamento dominante no “mundo moderno”, o mundo das novas tecnologias, e o 
mundo do trabalho. […] É preciso ainda perceber que esse novo nome assenta-se 
igualmente numa compreensão plural de linguagem, em consonância com as novas 
tendências dos estudos lingüísticos e dos estudos sobre ensino e aprendizagem de 
língua. (SOUSA, 2004, p. 15) 

    



 A colocação de Sousa sobre a abordagem que deve ser dada à “linguagem plural”, vemos 

no objetivo geral, no Art. 2º, do texto da Resolução: 

 
 A habilitação Português Licenciatura do Curso de Letras, tem como objetivos: 
I. Geral: 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. 

 

 Vemos que em seu objetivo geral busca-se uma formação “intercultural”, “crítica” e 

“consciente” de seu papel na sociedade. Está contido que tipo de profissional se quer formar e lançar 

no mercado de trabalho. Com isso já se delineia o perfil do professor de língua materna que se 

pretende. Essa ideia é destrinchada nos objetivos específicos, que melhor detalham:  

 

II. Específicos: 
a) fornecer o conhecimento teórico-prático do idioma português, das literaturas de 
expressão portuguesa e suas respectivas literaturas, indispensável à formação do 
licenciado em Letras para o competente desempenho de suas tarefas de ensino e/ou 
pesquisa; 
b) habilitar professores de língua portuguesa para os níveis fundamental e médio, 
conscientes de seus deveres e responsabilidades sociopolíticas e culturais; 
c) fomentar o desenvolvimento de pesquisa de iniciação científica, em língua e 
literatura, materna, visando a produção e democratização de conhecimentos na área; 
d) assegurar aos profissionais que vão atuar no campo das relações sociais a formação 
de espírito crítico capaz de nortear a prática docente no âmbito da vida nacional e 
local; 
e) preservar a especificidade da habilitação, possibilitando a interdisciplinaridade no 
currículo, graças à presença de disciplinas de outros cursos da área das ciências 
humanas e sociais e à oferta de disciplinas de Letras nos currículos de outros cursos 
desta Universidade, e, 
f) estimular a capacidade de desempenhar o papel de fomentadores e divulgadores do 
desenvolvimento cultural, através das línguas. 
 

 Em relação aos objetivos específicos, podemos dizer que eles contêm tudo aquilo que 

defendemos neste trabalho. Há um discurso que aponta para uma necessidade de atualização e de uma 

formação calcada em uma visão mais laica do real papel na sociedade do profissional das letras. O 

sujeito que se quer formar, deve dominar um determinado saber que não pode se restringir tão somente 

ao conhecimento de gramática, como denunciam Baltar e colaboradores anteriormente citados. No 

Art. 3º da Resolução, fala-se do perfil do licenciado em Letras que pretende formar. Vejamos o que 

diz:  

 

Como perfil, o Licenciado em Letras, Habilitação Português deve: 
a) ser capaz de refletir teoricamente sobre a linguagem; 
b) compreender sua formação profissional como processo contínuo, autônomo e 
permanente; 
c) ter capacidade de reflexão crítica sobre temas e questões relativas aos 
conhecimentos lingüísticos e literários; 
d) ter conhecimento histórico e teórico necessários para a reflexão sobre as condições 
nas quais a escrita se torna literatura; 



e) fazer uso de novas tecnologias, e, 
f) atuar como professor, pesquisador, consultor nas diferentes manifestações 
lingüísticas e usuário, como profissional, da norma padrão. 

 

 Como se pode perceber, o perfil que se quer para o profissional das letras é que ele seja 

“capaz de refletir teoricamente” sobre a linguagem de forma crítica e não de forma mecânica, ou seja, 

faça uso das teorias para subsidiar sua prática; que ele seja usuário das novas tecnologias, compreenda 

que sua formação é contínua, o que implica que a formação não acaba com a graduação, mas que é um 

processo contínuo o que o leva a ser professor-estudante. Ora, tudo isso é o que defendemos nesta 

discussão. Assim, essa proposta curricular vem ao encontro de nossas expectativas, vem atender aos 

nossos anseios em formar profissionais de Letras voltados apenas para o ensino mecanizado e isto se 

coaduna com o discurso dos PCNEM, citado por Sousa (2004). Pelo menos isso é o pretendido.  

 A questão, como já colocamos, é se os professores estão preparados para esses novos 

paradigmas, do ponto de vista técnico, didático e pedagógico ou predispostos a aceitá-los e incorporá-

los a sua prática pedagógica. Uma mudança dessa prática, pressupõe uma mudança de competências e 

habilidades do fazer pedagógico. 

 Os termos competências e habilidades são daqueles que caíram no gosto das ciências da 

educação a ponto de entrarem com muito vigor nos documentos oficiais do governo que ditam os 

rumos sobre a educação brasileira. Perrenoud (2000) define competência como a capacidade de agir 

eficazmente em determinado tipo de situação, apoiando-se em conhecimentos, mas sem se limitar a 

eles. Já habilidade refere-se, especificamente, ao plano objetivo e prático do saber fazer e decorre, 

diretamente, das competências já adquiridas e que se transformam em habilidades, segundo Macedo 

(2009). 

 Diz ainda Macedo (2009) que a competência é uma habilidade de ordem geral, enquanto a 

habilidade é uma competência de ordem particular, específica. É a qualidade relacional de coordenar a 

multiplicidade (concorrência) à unicidade (competição). Para isso, supõe habilidade de tratar – ao 

mesmo tempo – diferentes fatores em níveis diferentes. O que não quer dizer que competência seja 

apenas um conjunto de habilidades: é mais do que isso, pois supõe algo que não se reduz à soma das 

partes. 

 Essas capacidades, dentro do processo de aprendizagem e domínio da língua materna, de 

acordo com a proposta da teoria dos gêneros textuais, são as capacidades de linguagem. Assim, o 

ensino de língua deve ter como objetivo primordial desenvolvê-las nos alunos para a ação de 

linguagem que precisam empreender no ato comunicativo e no exercício de sua cidadania (FRANÇA, 

2010). 

 Demonstrando estar em consonância com os novos paradigmas da Educação, o projeto 

pedagógico do novo currículo fala no desenvolvimento de competências e habilidades para os alunos, 

como propõem alguns estudiosos da Educação que seguem a linha de Philippe Perrenoud8. Podemos 

definir com Perrenoud que “[…] a competência é uma capacidade de produzir hipóteses, até mesmo 



saberes locais que, se já não estão ‘constituídos’, são ‘constitutíveis’ a partir dos recursos do sujeito” 

(2000, p. 69). Já a habilidade, segundo Geglio (s. d., p. 2), “entendida como uma capacidade diz 

respeito a um fazer circunscrito a uma ação menor, não menos importante nem, talvez, de 

complexidade secundária, mas de aspecto limitado.”  

 Vejamos como esses termos aparecem no texto do projeto pedagógico. No Art. 4°, diz que 

as competências e habilidades a serem adquiridas pelo licenciando ao longo do desenvolvimento das 

atividades curriculares e complementares desse curso são, dentre outras: com relação à formação 

pessoal; com relação ao campo linguístico; com relação ao ensino.  

 

Art. 4° As competências e habilidades a serem adquiridas pelo licenciando ao longo 
do desenvolvimento das atividades curriculares e complementares desse curso são, 
dentre outras: 
I. Com relação à formação pessoal: 
a) possuir conhecimento sólido e abrangente em sua área de atuação; 
b) ser capaz de analisar, de maneira crítica, seus próprios conhecimentos bem como 
estar aberto à assimilação de novos saberes; 
c) refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de 
suas relações com o contexto cultural, sócio-econômico e político; 
d) identificar os aspectos filosóficos e sociais que definem a realidade educacional 
geral e da área em particular; 
e) perceber o processo de ensino-aprendizagem como um processo humano em 
construção, e, 
f) ter formação humanística. 

 
 Vemos que há uma preocupação com a formação pessoal tendo em vista a aquisição e o 

domínio de conhecimento, focando o aspecto humano como um ponto central dessa formação atrelado 

à formação de um sujeito que reflita sobre a ética do seu próprio fazer dentro de uma dimensão que 

abranja o “contexto cultural, sócio-econômico e político”. Esse discurso advém de uma formação 

discursiva, dentro das várias correntes da Linguística, que defende uma abordagem do estudo da 

língua não apenas do ponto de vista da estrutura.  

 De fato, essa proposta discursivo-ideológica vai se revelar nas escolhas das disciplinas 

que compõem o currículo, como por exemplo Semântica e Pragmática, propondo a indissociação das 

duas disciplinas, porém, a novidade é a presença desta última. A primeira já tinha o seu conteúdo 

trabalhado sob o nome de Língua Portuguesa VI. Na ementa dessas disciplinas consta: “Estudo das 

abordagens, dos modelos e das teorias explicativas dos processos de produção e recepção do 

significado, enfatizando as principais teorias semânticas e pragmáticas, tendências atuais, métodos e 

procedimentos de análise”. A proposta está coerente com o que se espera fundamentar como 

habilidades e competências nos alunos de Letras.       

 
 
II. Com relação ao campo lingüístico: 
a) compreender, avaliar e produzir textos de tipos variados em sua estrutura, 
organização e significado, nas respectivas línguas de sua formação; 
b) produzir e ler competentemente enunciados em diferentes linguagens e traduzir 
desde umas para outras; 



c) descrever e justificar as peculiaridades fonológicas, morfológicas, lexicais, 
sintáticas e semânticas do português brasileiro, do espanhol, do francês e do inglês, 
destacando as variações regionais e socioletais, bem como as especificidades da 
norma padrão; 
[…] 
g) interpretar adequadamente textos de diferentes gêneros e registros lingüísticos e 
explicar os processos ou argumentos utilizados para justificar essa interpretação; 
h) investigar e articular informações lingüísticas, literárias e culturais, e, 
i) conhecer os fundamentos, a natureza e os princípios da pesquisa em Lingüística. 

 
 Vemos também que o discurso aqui contido, subjacente aponta para uma formação 

linguística cuja concepção de língua e linguagem é revista. Nesse passo, percebemos a formação 

discursiva da Sociolinguística, da teoria dos gêneros discursivos, da linguística aplicada e da pesquisa 

linguística, o que revela uma preocupação em formar o professor-pesquisador de língua.        

 
III. Com relação ao ensino: 
a) elaborar e aplicar metodologias adequadas ao contexto educacional e 
fundamentadas nas novas concepções sobre a língua e seu ensino-aprendizagem; 
b) elaborar recursos didáticos e instrucionais relativos à sua pratica, bem como avaliar 
a qualidade do material disponível no mercado; 
c) refletir de forma crítica sobre a prática docente, identificando e resolvendo 
problemas de ensino-aprendizagem; 
d) compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, políticos e 
éticos relacionados ao ensino-aprendizagem das línguas, materna e estrangeiras, no 
contexto nacional e local; 
e) conhecer teorias psicopedagógicas que fundamentam o processo de ensino 
aprendizagem bem como os princípios de planejamento educacional; 
f) conhecer os fundamentos, a natureza e os princípios da pesquisa em didática de 
línguas;  
g) ter consciência da importância social do papel do professor de línguas, tanto 
materna quanto estrangeira, e, 

                h) atuar no magistério de acordo com a legislação específica vigente. 

 

 Vemos que há uma preocupação com a formação humanística abrangente, do ponto de 

vista pessoal, assim como com o domínio de conteúdo e com relação ao ensino. Dentre essas 

competências e habilidades que se espera que o graduando adquira no decorrer do curso, encontram-se 

aquelas cujo efeito de sentido aponta para uma formação de atualização e mudança no comportamento 

do sujeito de ensino na abordagem do processo ensino-aprendizagem da língua como consequência da 

adoção de uma nova postura político-ideológica sobre esse ensino provocada pelas mudanças 

efetivadas no currículo.  

 A grade curricular está definida no Art. 7º do projeto, apresentando a seguinte redação:   

  

A estrutura curricular dos Cursos de Letras, Habilitação Português Licenciatura está 
organizada nos seguintes núcleos: 
I. Núcleo de Conteúdos Específicos – compõem este núcleo, as disciplinas de 
fundamentação teórica relativas a conteúdos ou prática resguardando o caráter 
específico, conforme definido no Anexo I. 
II. Núcleo de Conteúdos Profissionais – compõem este núcleo, as disciplinas que 
tratarão de questões de fundamentação filosófica e teórico-metodológicas relativas ao 
processo de ensino-aprendizagem e estágio supervisionado, conforme definido no 
Anexo I. 



III. Núcleo de Conteúdos Complementares – compõem este núcleo, as disciplinas 
obrigatórias, optativas ou eletivas que asseguram a formação humanística de caráter 
interdisciplinar, conforme definido no Anexo I.   

 

 Vemos no contexto que há uma preocupação com uma formação que não se restrinja tão 

somente com o preparo técnico, com as disciplinas do Núcleo de Conteúdos Específicos, mas também 

com a formação didático-pedagógica, com as disciplinas do Núcleo de Conteúdos Profissionais, e a 

formação humanística, com as disciplinas do Núcleo de Conteúdos Complementares.  

 A maneira como está estruturado o curso, na teoria, se mostra próximo do “ideal”. Cobre 

todos os pontos que julgamos necessários para uma formação docente ideal. Na verdade, voltamos ao 

ponto central de nossa discussão: estaria o corpo docente preparado e “consciente” dessas mudanças 

paradigmáticas implementadas ideologicamente no bojo da nova grade curricular? O que nos parece 

até o momento é que o fato de mudar uma grade curricular necessariamente não se muda 

automaticamente as mentalidades se elas não estiverem sintonizadas com essas mudanças.  

 A bem da verdade, o currículo atual, proposto na Resolução nº 56/2007, abrange vários 

desses aspectos técnicos, contudo, cremos que ainda falta uma melhor articulação e integralização com 

os aspectos didático-pedagógicos. Ressaltamos, no entanto, que das 25 disciplinas do “núcleo de 

conteúdos específicos”, apenas Semântica e Pragmática e Introdução às Teorias do Discurso são o 

diferencial em relação à grade anterior; e dentre as 14 disciplinas que compõem o “núcleo de 

conteúdos profissionais”, pelo menos a Linguística Aplicada, os Fundamentos, os Laboratórios, e 

Metodologia do Ensino-Aprendizagem atendem, em princípio, à formação didático-pedagógica, e os 

TCCs atendem à iniciação à pesquisa. 

 É nesse segundo núcleo que constam a maior parte das inovações. Os enunciados-

terminologia das disciplinas refletem uma vontade de saber (lembrando Foucault) cujo efeito de 

sentido nos remete à formação discursiva das inovações/novidades linguísticas: gêneros textuais, 

discursos, semântica, pragmática, linguística aplicada e termos como laboratórios e fundamentos 

apontam para a atualização que se pretende para o curso de Letras.     

 Nesse sentido, ele estaria em consonância com o discurso da Linguística e também em 

consonância com o discurso que sustenta as bases teóricas constante nos PCNs, no sentido de formar 

sujeitos-profissionais preparados para formar também nessa direção. O discurso aí aponta para uma 

formação ideológica dominada pelo discurso acadêmico-científico em consonância com a formação 

discursiva das diretrizes das ciências da linguagem. O quadro das disciplinas profissionais revela um 

discurso preocupado ideologicamente em atender a uma proposta de mercado e de atualidade com o 

momento histórico marcado. Os enunciados que cada nome de disciplina representa apontam para um 

discurso que busca a inovação ao incorporar os princípios das ciências da linguagem e suas tendências 

e ramos. 

 Percebemos que os sujeitos neste/deste discurso se mostram atualizados e preocupados 

com uma formação do futuro docente, por isso “[essas] disciplinas […] tratarão de questões de 



fundamentação filosófica e teórico-metodológicas relativas ao processo de ensino-aprendizagem e 

estágio supervisionado”. Vemos que neste discurso a preocupação com uma fundamentação filosófica 

e teórico-metodológicas está presente.       

 

Considerações Finais 

 Não basta mudar (reformular) um currículo, ementários de disciplinas, se não mudar a 

atitude dos docentes que irão ministrar tais disciplinas, se a proposta de mudança ideológica 

subjacente não for devidamente assumida, se o professorado se mantiver inexorável em sua forma de 

“dar” aula (se ele ensina como aprendeu), se a sua forma de avaliar também não sofrer uma mudança 

de paradigmas no sentido de valorizar a pesquisa aliada ao ensino, se o corpo docente ficar limitado a 

valores que remetem, em se tratando de língua, a uma nostálgica tradição de ensino de uma pura e 

intocável língua padrão, sem incorporar as pesquisas da Linguística em prol do ensino de língua 

materna.  

 Assim, à guisa de conclusão, não adianta mudar currículos e ementários se o corpo 

docente não estiver preparado técnica, didática e pedagogicamente para ideologicamente apreendê-los 

e praticá-los de forma plena no ensino dos seus conteúdos. Em outras palavras, é preciso primeiro 

preparar a “mão-de-obra” para promover a mudança estrutural juntamente com a político-ideológica, 

pois essa mudança irá refletir na prática desse sujeito-professor em sala de aula, desde que ele se 

predisponha a isso.  
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2 O sujeito discursivo em uma “sociedade de discurso” é aquele que pode ocupar uma determinada posição, é 
constituído por uma ideologia e é essa ideologia que o constitui como sujeito. Ora, para a Análise do Discurso, 
diz Mussalim (2004, p. 131), o que importa é o lugar ideológico de onde enunciam os sujeitos, isto é, para a AD 
não existe o “sujeito em si”, mas o “lugar vazio”, a posição de onde ele enuncia, de onde produz o discurso. 
3 Formação ideológica “constitui um conjunto complexo de atitudes e de representações que não são nem 
‘individuais’ nem ‘universais’ mas se relacionam mais ou menos diretamente a posições políticas e ideológicas 
organizadas” (HAROCHE apud BRANDÃO, 2004, p. 47). Pode ser definido também como visão de mundo de 
uma dada classe social que impõe o que pensar aos sujeitos dessa classe. 
4 A prova disso são as constantes propostas de reformulação dos currículos dos cursos de Letras, como o que 
estamos analisando neste artigo, com o objetivo de se atualizar com os novos paradigmas e teorias linguísticas.  
5 A autora esclarece que no Teste de Sondagem constava a pergunta: “Que tipos de gramática você conhece?” e 
no Teste de Avaliação constava a perguntava: “O que você entende por gramática e qual a sua função?”; as 
demais eram iguais. 
6 Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, da Universidade Federal de Sergipe 
7 É possível perceber que as Diretrizes Nacionais do Curso de Letras estabelecidas pelo MEC estão reproduzidas 
nesse documento.  
8 Os conceitos desses dois termos encontram-se principalmente no autor Philippe Perrenoud. Como não os 
abordaremos em discussão, recomendamos a leitura da obra do referido autor suíço, sociólogo da educação, que 
cunhou os termos para a educação, trazidos da formação discursiva do trabalho, em obras como: Construir as 
competências desde a escola (1999); 10 novas competências para ensinar (2000a); Pedagogia diferenciada. Das 
intenções à ação (2000b); Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza (2001). Como observou Paulo César 
Geglio, ao fazer um estudo desses dois termos na obra de Perrenoud, o termo competências adquire sentidos 
diferentes de uma obra para outra, porém mantém o mesmo significado atribuído. Aqui tomamos o conceito que 
julgamos mais pertinente ao nosso propósito neste trabalho. 


