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Cursos de Letras no centro da arena discursiva da reforma curricular de uma
universidade pública mato-grossense
Jozanes Assunção Nunes
RESUMO: Esta tese tem por objetivo compreender a complexidade do processo de reforma de Cursos
de Letras na esfera acadêmica, a partir do estabelecimento de relações dialógicas entre discursos de
professores que integram o Núcleo Docente Estruturante de cursos de Letras de uma universidade
pública mato-grossense e discursos oficiais da educação que dispõem sobre a reestruturação curricular
de cursos de licenciatura. Os dados preocupantes das últimas pesquisas sobre o curso de Letras,
divulgados por órgãos oficiais do Ministério da Educação, a aprovação da Resolução CONAES n.
1/2010, que normatiza o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito dos cursos de graduação, bem
como os impasses e os avanços que enfrentamos na nossa trajetória construída como professora e
coordenadora de um Curso de Letras foram algumas das razões que nos conduziram a este estudo. A
pesquisa se orientou pelos pressupostos teórico-epistemológicos e metodológicos de Bakhtin e o
Círculo, o que nos possibilitou compreender os enunciados dos sujeitos da pesquisa em suas dimensões
discursivas, favorecendo o debate em torno das refrações e revalorizações dos princípios e orientações
dos discursos legais relacionados à reestruturação de cursos. O problema de pesquisa se configura na
seguinte questão: Como os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de Cursos
de Letras em processo de avaliação do MEC respondem, em seus enunciados, aos discursos oficiais que
tratam da reestruturação curricular de cursos de licenciatura em Letras? Para encontramos respostas à
questão, constituímos o corpus da pesquisa por meio de uma coleta de dados levantados em duas esferas
de produção de saberes: Estado (discurso da legalidade, que tratam da reestruturação de cursos de Letras
e de formação docente) e universidade (discursos dos professores que integram o NDE pesquisado –
sujeitos da pesquisa). Os dados da primeira esfera constituem-se de: a) documentos da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) que dispõem sobre o Núcleo Docente
Estruturante no âmbito dos cursos de graduação; b) Pareceres exarados pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE) que fundamentam as Diretrizes Curriculares, emitidas em 2001 e 2015, voltadas para
os Cursos de Letras e de formação de professores. Os dados da segunda esfera compreendem: a) aqueles
gerados por meio de um questionário respondido pelos integrantes do NDE; b) Projeto Pedagógico do
Curso de Letras Português e Literatura, reestruturado pelos sujeitos da pesquisa; c) informações obtidas
por meio de entrevista de grupo focal realizada com os mesmos sujeitos. O estudo parte do pressuposto
de que os enunciados produzidos pelos professores do NDE, relacionados à reformulação dos cursos de
Letras, dialogam tensamente com as vozes oficiais que tratam da criação do NDE e com as que regulam
e normatizam os cursos de formação docente. Nesse processo, as vozes oficiais trabalham em busca da
estabilidade e da centralização, procurando homogeneizar as reformas curriculares nos cursos, enquanto
vozes outras atuam no sentido de desgastar essa tendência centralizadora, apresentando posicionamentos
diferenciados. Sob essa ótica, analisamos, primeiramente, os enunciados oficiais da educação e,
posteriormente, aqueles produzidos pelos professores do NDE. Defendemos que existe um embate de
forças político-ideológicas que permeiam os enunciados dos sujeitos da pesquisa, provocando as mais
diversas respostas aos discursos legais. De modo geral, o estudo de tais enunciados sinaliza que: (1) os
sujeitos da pesquisa aceitaram parcialmente as determinações das vozes oficiais que dispõem sobre o
NDE no âmbito dos cursos de graduação, buscando, em união com seus pares, uma forma distinta de
constituição do núcleo e de desenvolvimento do trabalho; (2) as propostas curriculares elaboradas
apresentam caráter próprio, produzindo sentidos diferenciados dos das Diretrizes, no que diz respeito
aos princípios organizadores do currículo (flexibilidade, competência, integração teoria e prática e
interdisciplinaridade), evidenciando uma relação dialógica com o discurso oficial ora de aceitação,
reiteração, ora de recusa, complementação e reacentuação, e (3) o processo de reforma dos cursos
ocorreu em espaço de resistência.
Palavras-chave: Curso de Letras; reestruturação de cursos; discursos oficiais; discursos de
professores/NDE; dialogismo; responsividade

Letters Course in the center of the discursive arena of the curricular reform of a public
university in Mato Grosso
Jozanes Assunção Nunes
ABSTRACT: This paper aims to understand the complexity of the reform process of the Letters
Course in the academic sphere, from the establishment of dialogic relations between the discourses of
teachers who integrate the Structuring Teaching Core of the Letters courses of a public university in
Mato Grosso and official discourses of education that deal with curricular restructuring of undergraduate
courses. The worrying data about the last researches on the Letters course, released by official organs
of the Ministry of Education, the approval of the CONAES n. 1/2010 Resolution, which rules the
Structuring Teaching Core (NDE) in the scope of undergraduate courses, as well as the impasses and
advances that we face in our trajectory as a professor and coordinator of a Letters Course were some of
the reasons that led us to this study. The research was based on the theoretical-epidemiological and
methodological assumption of Bakhtin and the Circle, which enabled us to understand the utterances of
the research subjects in their discursive dimensions, favoring the debate around the reflections and
reassessments of the principles and guidance of legal discourses related to courses restructuring. The
research problem positions itself in the following question: How do professors who integrate the
Structuring Teaching Core (NDE) of the Letters Courses being assessed by MEC respond, in their
utterances, to the official discourses that deal with the curricular restructuring of undergraduate courses
in Letters? In order to find the answers to the question, we established the research corpus through data
collection carried out in two spheres of knowledge production: State (legality discourse, which deals
with the restructuring of Letters and teacher training course) and university (discourse of the professors
who integrate the NDE researched – subjects of the research). The data of the first sphere comprise: a)
documents of the National Commission for the Evaluation of Higher Education (CONAES) that deal
with the Structuring Teaching Core in the scope of undergraduate courses; b) Reports drawn up by the
National Education Council (CNE) which underlie the Curriculum Guidelines, issued in 2001 and 2015,
focused on Letters Courses and teacher’s training. The data of the second sphere comprise: a) those
generated by means of a questionnaire answered by NDE members; b) Pedagogical Project of the
Portuguese Language and Literature Letters Course, restructured by the research subjects; c) information
obtained through a focus group interview provided by the same subjects. The study is based on the
assumption that the statements produced by the NDE teachers, related to the restructuring of the Letters
Course, tensely dialogue with the official voices that deal with the creation of NDE and with those that
regulate and guide the teacher training courses. In this process, the official voices work in search of
stability and centralization, seeking to homogenize the curricular reforms in the courses, while other
voices act to erode this centralizing tendency, presenting different positions. From this perspective, we
first analyzed the official statements of education and, later on, analyzed the statements produced by the
NDE teachers. We defend that there is a clash of political-ideological forces that permeate the statements
of the research subjects, provoking the most diverse responses to legal discourses. In general, the study
of such statements indicates that: (1) the subjects of the research partially accepted the determinations
of the official voices that guide the NDE in the scope of undergraduate courses, seeking, in union with
their peers, a different form of constitution of the nucleus and development of the work; (2) the curricular
proposals elaborated have their own character, producing different meanings from those of the
Guidelines, regarding the organizing principles of the curriculum (flexibility, competence, theory and
practice integration and interdisciplinarity), showing a dialogical relationship with the official discourse
sometimes of acceptance, reiteration, others of refusal, complementation and re-enactment, and (3) the
process of reforming the courses took place in an area of resistance.
Keywords: Letters Course; restructuring of courses; official discourses; teachers discourse/NDE;
dialogism; responsiveness
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INTRODUÇÃO

1. Delineamentos da proposta: problematização, questões de pesquisa, objetivos e
relevância do estudo
A presente tese tem como objeto empírico de análise os discursos sobre a
reestruturação curricular de cursos de licenciatura em Letras, elaborados em duas esferas de
produção de saberes: Estado (discursos da legalidade que tratam da reestruturação dos cursos
de Letras e de formação de professores) e universidade (discursos de integrantes do Núcleo
Docente Estruturante de Cursos de Letras de uma universidade pública mato-grossense). A
escolha do objeto de estudo nasceu de nossas inquietações com os dados divulgados no
Relatório Síntese do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) – 2011
(BRASIL, 2011), os quais revelam que os cursos de Letras carecem de significativas alterações.
De acordo com o relatório, a média das notas da prova dos alunos do curso de Letras como um
todo, numa escala de 0 a 100, foi 42,6. No que se refere ao conhecimento específico, a média
foi 39,9. Isso equivale a dizer que, no ENADE 2011, os alunos do Curso de Letras apresentaram
desempenho abaixo da média e, devido ao resultado insatisfatório, muitos cursos foram punidos
com impedimento de ofertar novas vagas no processo seletivo de 2013.
Aliadas a essa questão, surgiram outras situações-problemas que nos moveram a
estudar o objeto de pesquisa ora proposto, entre as quais está o fato de que todos os cursos que
não alcançaram resultados satisfatórios no ENADE de 2011 assumiram um protocolo de
compromisso com o Ministério da Educação (MEC), a fim de melhorar as condições de oferta
do curso, incluindo, entre outras ações, a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
por professores que integram o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso.
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é constituído por um grupo de professores, com
atribuições de formulação e acompanhamento do Projeto Pedagógico de um curso de
graduação, formalmente indicado pela instituição. Esse núcleo foi normatizado pela Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), por meio da Resolução CONAES n.
1/2010 (BRASIL, 2010b). De acordo com essa comissão, a ideia do NDE surgiu da constatação
de que um bom curso de graduação tem alguns membros do seu corpo docente que “ajudam a
construir a identidade do mesmo” (BRASIL, 2010a).
Considerando esse contexto sócio-histórico, nos dispusemos a fazer uma criteriosa
análise de enunciados relacionados à reestruturação curricular de cursos de licenciatura em
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Letras. Para tornar o trabalho exequível, selecionamos uma Instituição de Educação Superior
do Estado de Mato Grosso. Num universo de 34 IES registradas no Ministério da Educação e
Cultura - MEC1 que ofertam cursos de graduação na modalidade presencial e/ou a distância no
estado, a instituição foi escolhida com base nos seguintes critérios: (a) IES ofertante de curso
de Letras que tenha sido submetido ao protocolo de compromisso com o MEC, a fim de sanear
possíveis deficiências identificadas no curso, no ENADE de 2011; (b) existência de um NDE
do curso de Letras ativo, em processo de reformulação, implementação e desenvolvimento do
Projeto Pedagógico do Curso, e (c) IES com maior tempo de atuação, formando professores da
área de Letras.
Dentro desses critérios, estabelecidos a priori, selecionamos uma universidade de
natureza jurídica pública. Dentre os cursos de graduação presenciais ofertados pela instituição,
cinco são da área de Letras, a saber: Português e Literatura, Português e Francês; Português e
Inglês; Português e Espanhol e, a partir de 2014, Letras-Libras. Com exceção desse último, os
cursos de Letras da instituição passaram por um processo de reestruturação no período de 2013
a 2015, tendo o Núcleo Docente Estruturante como responsável pela reformulação dos seus
Projetos Pedagógicos e das matrizes curriculares deles decorrentes.
Diante da problemática abordada e do objeto selecionado para estudo, pretendemos
discutir o seguinte problema de pesquisa: Como os professores que integram o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) de Cursos de Letras em processo de avaliação do MEC respondem, em
seus enunciados, aos discursos oficiais que tratam da reestruturação curricular de cursos de
licenciatura em Letras? Essa questão se desdobra ainda em outras perguntas que norteiam a
presente pesquisa: como se constitui o discurso oficial que determina a criação do NDE no
âmbito dos cursos de graduação? Como os professores do NDE dos cursos de Letras
pesquisados respondem a tal discurso na configuração do núcleo? Quais princípios
organizadores do currículo sustentam os discursos das Diretrizes Curriculares para os Cursos
de Letras e Diretrizes Curriculares para os cursos de formação docente e como tais Diretrizes
dialogam na relação com esses princípios? Que relações os discursos dos professores do NDE
estabelecem com os discursos das Diretrizes, em sua constituição, no que tange aos princípios
de organização curricular neles presentes? Quais são os acentos de valor que se apresentam nos
enunciados/discursos dos professores do NDE?
Com base nessas coordenadas, constituímos um corpus composto por enunciados
oficiais da educação que tratam da reforma curricular nos cursos de Letras e Formação de

1

Dados coletados em janeiro de 2014.
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Professores, relacionados ao NDE e enunciados de professores que integram o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) dos cursos de Letras da instituição selecionada, atuantes no processo de
reforma dos cursos. Quanto aos enunciados oficiais, fizemos um recorte em documentos que
dispõem sobre o NDE no âmbito dos cursos de graduação (Parecer CONAES n. 4/2010 e
Resolução CONAES n. 01/2010) e dispositivos legais do Conselho Nacional de Educação
(CNE) que apresentam e fundamentam as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras
(Parecer CNE/CES n. 492/2001), Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da
Educação Básica, revogadas em 2015 (Parecer CNE/CP n. 009/2001) e Diretrizes Curriculares
para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, em
vigência (Parecer CNE/CP n. 2/2015). O estudo das Diretrizes se faz necessário, tendo em vista
que uma das atribuições do NDE é “zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Cursos de Graduação” (BRASIL, 2010b).
No que tangue aos enunciados produzidos pelos integrantes do NDE, os dados
contemplam as respostas a um questionário preenchido e às questões da entrevista de grupo
focal realizada, além do Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura,
reformulado durante o processo de reforma dos cursos de Letras. Dos Projetos Pedagógicos
reestruturados pelos professores do NDE, selecionamos para análise o do Curso de Letras
Português e Literatura, tendo em vista que Língua Portuguesa/Literatura é área comum aos
demais cursos.
Os princípios organizadores do currículo, flexibilidade, competência, integração
teoria e prática e interdisciplinaridade, identificados no exame dos Pareceres do CNE que
apresentam e fundamentam as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras e para os Cursos
de Formação Docente, foram tomados como categorias analíticas para análise dialógica de tais
Pareceres e dos enunciados que tratam da reforma das propostas curriculares, produzidos pelos
integrantes do NDE.
Propomo-nos a analisar o presente corpus à luz dos estudos de Bakhtin e do Círculo,
partindo da compreensão de que todo enunciado se realiza numa dada situação comunicativa
concreta, num determinado contexto histórico-social, por sujeitos com intenções comunicativas
distintas e que agem e interagem por meio da língua. Sob essa ótica, o produto deste processo
é o enunciado que, enquanto materialidade discursiva, não se fecha em si mesmo, visto que se
constitui como tal no interminável diálogo entre discursos já-ditos ou ainda não ditos. Por sua
vez, o enunciado abriga uma multiplicidade de vozes2 que estabelecem entre si relações de

2

Neste estudo, vozes são compreendidas como posições que constituem o discurso.
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acordo ou desacordo, aceitação ou recusa, harmonia ou conflito. Nesse contexto, os sentidos
são produzidos a partir de relações dialógicas, entendendo-as como espaços de tensão entre
enunciados, ou seja, como um espaço de luta entre distintas vozes.
Com base nessas perspectivas bakhtinianas, o estudo parte do pressuposto de que os
enunciados produzidos pelos professores do NDE, relacionados à reformulação dos cursos de
Letras, dialogam tensamente com as vozes oficiais que tratam sobre a criação do NDE e com
as que regulam e normatizam a formação docente. Nesse processo, as vozes oficiais trabalham
em busca da estabilidade e da centralização, procurando homogeneizar as reformas curriculares
nos cursos, enquanto vozes outras atuam no sentido de desgastar essa tendência centralizadora,
apresentando posicionamentos diferenciados.
Sob essa ótica, analisamos, primeiramente, os enunciados oficiais da educação e,
posteriormente, aqueles produzidos pelos professores do NDE. Defendemos que existe um
embate de forças político-ideológicas que permeiam os enunciados desses sujeitos, provocando
as mais diversas respostas aos discursos oficiais, que podem ser não apenas de adesão, mas
também de recusa, crítica e revalorização.
Com base nas questões e hipótese levantadas, o objetivo geral desta tese é compreender
a complexidade do processo de reforma de Cursos de Letras na esfera acadêmica, a partir do
estabelecimento de relações dialógicas entre discursos de professores que integram o Núcleo
Docente Estruturante de cursos de Letras de uma universidade pública mato-grossense e
discursos oficiais da educação que dispõem sobre a reestruturação curricular de cursos de
licenciatura.
De forma detalhada, como desdobramento do objetivo geral e das questões de
pesquisa, apresentamos os seguintes objetivos específicos: (i) compreender a configuração dos
discursos oficiais que tratam da criação do NDE no âmbito dos cursos de graduação,
observando o modo como os enunciadores se orientam para os seus interlocutores e suas
possíveis reações-respostas; (ii) analisar as reações-respostas ativas dos sujeitos da pesquisa aos
discursos oficiais que dispõem sobre o Núcleo Docente Estruturante nas instituições de ensino;
(iii) identificar e analisar, sob a perspectiva da análise dialógica do discurso, os princípios
organizadores do currículo que sustentam os discursos das Diretrizes Curriculares Nacionais
para os Cursos de Letras e Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Docente; (iv)
analisar as reações-respostas ativas dos integrantes do NDE aos discursos consignados nas
Diretrizes relacionados aos princípios de organização curricular; (v) compreender os acentos
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valorativos que emergem nos discursos dos professores que integram o NDE, referentes ao
processo de reforma dos cursos de Letras e aos Projetos Pedagógicos dele decorrentes.
Para sustentar as discussões resultantes das questões levantadas e com vistas a atingir
os objetivos propostos (geral e específicos), tomaremos como base epistêmica e metodológica
a Análise Dialógica do Discurso (BRAIT, 2008) advinda de Bakhtin e do Círculo, com vistas a
realizar uma análise orientada para/por uma perspectiva dialógica da linguagem. Para
contemplar as diferentes interações que envolvem o objeto de estudo, além das abordagens
dialógicas e sócio-históricas bakhtinianas acerca do discurso e da interação verbal, esta tese
abordará também perspectivas sobre políticas curriculares oficiais a partir de estudos que
debatem a temática e dos documentos oficiais que normatizam e regulam os cursos de Letras e
de licenciatura.
Sublinhamos a relevância do presente estudo, tendo em vista que abrange movimentos
e temas de pesquisa extremamente pertinentes na atualidade, como as discussões na academia
em torno da reforma da formação do licenciando em Letras nesse contexto em que a formação
de professores tomou lugar nos discursos oficiais e as vozes das universidades buscam assentar
seus valores no âmbito da qualidade do ensino. Além disso, a análise dos enunciados dos
professores do NDE, em diálogo com os dispositivos legais, poderá revelar potencialidades e
fragilidades dos projetos pedagógicos, permitindo, assim, que os cursos os revejam para
produzirem propostas formativas cada vez mais comprometidas com a melhoria da formação
do licenciando em Letras.
Com base nessa convicção, passamos a buscar importantes trabalhos voltados ao
Núcleo Docente Estruturante e à reestruturação de cursos de graduação, que permitissem um
diálogo com a nossa pesquisa. Essa busca também teve como objetivo obter uma visão sobre o
estado do conhecimento no Brasil referente à temática que abordamos nesta tese, isto é, a
reestruturação de cursos de Letras.
Primeiramente, procuramos os meios tradicionais como caminho ao desenvolvimento
da pesquisa bibliográfica (bibliotecas e livrarias), a fim de encontrar os livros acadêmicos que
tratassem do assunto. Depois, fomos aos sítios relacionados à busca de produções científicas
brasileiras (teses, dissertações e artigos científicos) de acesso on-line livre, como a Biblioteca
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)3, disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de

3

(http://bdtd.ibict.br/ ) - Acesso em: 08 dez. 2014. O IBICT coleta e disponibiliza apenas os metadados (título,
autor, resumo, palavra-chave etc) das teses e dissertações, sendo que o documento original permanece na
instituição de defesa.
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Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT e o Banco de Tese4 e Portal de Periódicos5 da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Não determinamos
o ano inicial para data de publicação das produções acadêmico-científicas, porque
objetivávamos avaliar todos os trabalhos incluídos nos bancos de dados até a data da busca que
se aproximassem do nosso objeto de pesquisa.
Para cumprir as finalidades da pesquisa nos sítios escolhidos, definimos cinco tipos de
descritores formados por palavras-chave relacionadas com a temática da nossa tese: “Núcleo(s)
Docente(s) Estruturante(s)”; “Núcleo(s) docente(s) Estruturante(s) e discurso”; “reestruturação
de cursos e discurso”; “Projeto Pedagógico de curso e discurso” e “projeto pedagógico de curso
e Bakhtin”. A partir desses descritores verificamos os títulos, resumos e palavras-chave de teses,
dissertações e artigos produzidos no Brasil6 .
No que se refere ao descritor “Núcleo(s) Docente(s) Estruturante(s)”, encontramos
duas teses e duas dissertações que mencionam as ações do referido núcleo, sem tomar os
sujeitos que o compõem como centro das investigações. Os trabalhos, oriundos da Saúde
Coletiva, Educação, Enfermagem e Políticas Públicas, focalizam a gestão, a avaliação e/ou a
organização curricular de cursos de graduação, analisando o papel dos sujeitos (gestores,
professores e alunos) envolvidos nesses processos. Quanto ao descritor “Núcleo(s) docente(s)
Estruturante(s) e discurso”, não encontramos nenhum trabalho publicado nas duas bases de
dados pesquisadas.
Com o descritor “reestruturação de cursos e discurso” foram encontradas seis
produções, sendo quatro da área de Educação e duas da Saúde Coletiva. No geral, os trabalhos
(cinco dissertações e uma tese) analisam cursos que passaram por processo de reestruturação
curricular, discorrendo sobre discursos oficiais e discursos pedagógicos que se refletiram na
formação dos graduandos. Em um desses trabalhos, os dados foram analisados com base na
Análise do Discurso de linha francesa, com o propósito de entender a dinâmica da
reestruturação curricular.
O descritor “Projeto Pedagógico de curso e discurso” contemplou vinte e cinco
trabalhos (quatro artigos, onze dissertações e dez teses), com destaque para a área de Educação,

4

(http://capesdw.capes.gov.br/?login-url-success=/capesdw/ ) - Acesso em: 27 nov. 2014. – Por meio da
ferramenta de busca e consulta “Resumo”, a CAPES disponibiliza os resumos relativos a teses e dissertações
defendidas a partir de 1987. A ferramenta permite a pesquisa por autor, título e palavra-chave.
5
(http://www.periodicos.capes.gov.br/ ) Acesso em 10 nov. 2014 – O Portal de Periódico disponibiliza uma lista
de todos os periódicos de acesso livre, bases de dados, livros e referenciais com resumos de artigos, dissertações
e teses de acesso gratuito na internet.
6
Algumas produções foram publicadas nas duas Bases de dados (IBICIT e CAPES). Portanto, na contagem de
trabalhos por descritores, desconsideramos aquelas que se repetiram.
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com doze produções. Na área de Linguística e estudos da linguagem, encontramos sete
produções. Em outras áreas, como Enfermagem, Psicologia e Ciências da Saúde, também
localizamos alguns estudos relacionados ao descritor. Em um conjunto de trabalhos, os
pesquisadores analisam a construção do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e os fatores que
influenciaram o processo de sua implantação. Em outros, as discussões levantadas giram em
torno da análise do PPC, a fim de compreender, entre outras questões, as concepções de
linguagem do curso, o tipo de formação oferecida aos graduandos, os saberes e identidades
profissionais que subjazem ao curso, os temas e os discursos que atravessam o documento, as
práticas utilizadas para o ensino, as concepções de professor que norteiam o curso, os avanços
e desafios do curso e o grau de influência dos sujeitos das diversas instâncias acadêmicas sobre
a produção do documento.
Desses trabalhos, onze tiveram o discurso (de licenciandos, egressos, professores e
gestores) como foco. Em seis, os procedimentos de análise foram alicerçados em alguns
pressupostos da Análise do Discurso de linha francesa, sendo dois oriundos da área de
Linguagem e quatro, da Educação. Em três trabalhos, de programas da área de Educação (duas
dissertações e uma tese), os discursos foram analisados sob um viés enunciativo-discursivo de
perspectiva bakhtiniana. Também encontramos trabalhos em que os dados foram analisados
com base nos princípios e metodologia do Interacionismo Sociodiscursivo. Um dos artigos
pesquisados analisa o currículo, explicitando os efeitos de sentido que afloram do discurso, a
partir do diálogo entre várias teorias do campo dos estudos curriculares e de estudos
linguísticos. Nos demais trabalhos, apesar de aparecer a palavra-chave “discurso” no assunto,
este não era o foco abordado.
Com o descritor “Projeto Pedagógico de Curso e Bakhtin”, encontramos sete trabalhos,
sendo que dois coincidiram com o descritor anterior. Quatro trabalhos são oriundos da área de
Educação (três dissertações e uma tese) e três, da área de Letras e Linguística (uma dissertação
e duas teses). As análises estão relacionadas a discursos de professores e alunos de cursos de
licenciatura e ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC) enquanto gênero do discurso acadêmico
universitário. Para alcance dos objetivos propostos, as pesquisas tiveram como base epistêmica
e/ou metodológica a teoria bakhtiniana.
O levantamento possibilitou o conhecimento de publicações relacionadas à temática
estudada, confirmando a relevância da nossa questão de pesquisa, visto que, do conjunto dos
trabalhos pesquisados, por meio dos cinco descritores, constatamos que não há pesquisas em
que o objeto empírico de análise seja, em especial, os enunciados de professores que integram
o Núcleo Docente Estruturante de cursos de graduação, no processo de reestruturação de cursos,
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com enfoque na relação dialógica estabelecida entre tais enunciados e os enunciados legais
relacionados à reforma curricular. Todavia, faz-se mister destacar que isso não quer dizer que
somos os primeiros a violar “o silêncio do universo" (BAKHTIN, 2011a, p.272), que somos
um “Adão bíblico”, nas palavras do nosso pensador russo. E, por não ser adâmico, o próprio
objeto do nosso discurso “se torna inevitavelmente um palco de encontro com opiniões de
interlocutores imediatos [...] ou com pontos de vista, visões de mundo, correntes, teorias etc."
(BAKHTIN, 2011b, p.300).
Nesta tese, analisamos os discursos dos professores que integram o Núcleo Docente
Estruturante a partir de dados coletados do questionário aplicado, da entrevista de grupo focal
e do Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura. Abordamos, assim, o
discurso do educador que repercutirá na sala de aula do professor em formação inicial e,
posteriormente, na sua prática. Trata-se da situação enunciativa e dialógica que não é aquela da
interação professor-aluno, no espaço e no tempo do trabalho docente primordial que se dá no
contexto da aula, mas da interação professor-professor, professor-coordenador, professorinstância superior da instituição, professor-avaliador do MEC, entre outras.
Os participantes da pesquisa são os cinco professores que compõem o NDE dos Cursos
de Letras de uma universidade pública mato-grossense, juntamente com a pesquisadora. Ao
longo do ano de 2014 e início de 2015, acompanhamos, por meio da observação direta, o
processo de reformulação dos Projetos Pedagógicos dos cursos de Letras pesquisados.
O objeto desta pesquisa situa-se numa esfera específica da comunicação humana: a
esfera acadêmica, no contexto de formação inicial de professores de línguas. Considerando esse
aspecto, julgamos relevante refletir sobre a nossa relação com a formação docente, cujas
experiências adquiridas na trajetória percorrida numa universidade privada mato-grossense
representaram fios convergentes para esse objeto de pesquisa, tecido nas e pelas relações
dialógicas, na perspectiva da teoria bakhtiniana.

2. Trajetória de uma inquietação
Buscaremos, aqui, desenrolar os fios que tecem minha7 trajetória profissional e
acadêmica, explorando a palavra em sua forma dialógica, a fim de expressar as escolhas
profissionais e as experiências que vivi no cotidiano escolar e acadêmico, marcadas por
construções de sentidos e valores. Desenrolar esses fios é exprimir a palavra viva, indissociável
7

A primeira pessoa do singular será utilizada quando se tratar de posições particulares.
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do convívio dialógico e que, por sua própria natureza, deseja ser ouvida e respondida por vozes
diversas, ainda que não seja possível saber qual a atitude responsiva imediata que ela possa
provocar (BAKHTIN, 2011b). Nessa ótica, buscarei revelar a minha relação com a formação
docente e a origem do problema que me moveu a pesquisar os enunciados/discursos
relacionados à reestruturação curricular de cursos de licenciatura em Letras.
Na trajetória que percorri, desde o ingresso numa instituição privada mato-grossense
de ensino superior, em 1996, como docente dos cursos de formação inicial de professores
(Letras, Pedagogia, Matemática, Ciências Biológicas), até o estabelecimento de um trabalho na
coordenação do Curso de Letras – 2010 – 2013 na mesma instituição, vivenciei inúmeras
realidades que foram significativas para o delineamento da temática e objeto de estudo.
Logo que comecei a trabalhar na instituição, foram aprovadas a Lei de Diretrizes e
Bases (1996) e o Plano Nacional de Educação (2001), que desencadearam uma série de medidas
e orientações visando ao redimensionamento das Instituições de Educação Superior (IES),
pressionando-as a capacitarem seus futuros profissionais em conformidade com as leis
estabelecidas pelo MEC. Nesse contexto, a nova legislação, assumida como voz de autoridade
(BAKHTIN, 2014), impactou profundamente as universidades que, sob a obrigatoriedade da
lei, passaram a rever os currículos e os Projetos Pedagógicos dos cursos, após aprovação de
uma série de resoluções do Conselho Nacional de Educação. Esse foi meu primeiro contato
com a temática abordada neste trabalho, visto que, como professora, participei, ainda que
timidamente, do processo de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Letras.
A minha participação em grupos de estudo e pesquisa nas linhas de pesquisa do
Programa de Mestrado da instituição também foi significativa e representou oportunidades de
reflexões, principalmente sobre a formação inicial de professores de língua materna e
estrangeira, diante dos atos governamentais que se seguiram à promulgação da Lei 9394/96.
Ao mesmo tempo em que trabalhei na instituição de educação superior de natureza
privada como professora nos cursos de licenciatura, trabalhei também numa escola pública da
rede estadual de ensino como professora efetiva de Língua Portuguesa e Literatura, no período
de 2000 a 2006. Foi uma experiência bastante desafiadora e de grande aprendizado, apesar da
sobrecarga mental do trabalho que me levou a pedir a exoneração do cargo.
O trabalho paralelo que desenvolvi nesses dois espaços de formação, escola básica e
ensino superior, me fez perceber que sem a articulação e reconhecimento do que circula nos
espaços reais do trabalho do futuro professor, a escola básica, não é possível formar
profissionais críticos, reflexivos, participativos e preparados para o desempenho consciente e
cidadão de suas funções (MIZUKAMI, 2013). Isso despertou meu interesse em procurar
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respostas, saídas e orientações que possam aproximar o mundo acadêmico de formação de
professores do mundo escolar, sem desconsiderar, nessa relação, o aluno. Vários são os
caminhos já percorridos; todavia, há um deles pouco explorado: a análise de discursos oficiais
relacionados à reestruturação curricular de cursos de licenciatura e de enunciados produzidos
por professores responsáveis pela reestruturação de cursos, focalizando a complexidade desse
processo de reestruturação. Sabemos que esses enunciados se refletirão na prática docente,
contribuindo para a consolidação do perfil profissional pretendido do egresso do curso, que
serão, no caso do curso de licenciatura em Letras, os nossos professores de língua materna e/ou
estrangeira da educação básica.
Na função de professora nas duas esferas de formação, a interação com os estudantes
também foi fundamental, entendendo-se que, no universo bakhtiniano, o sujeito se constitui na
e por meio da interação, reproduzindo na fala e na prática o contexto imediato e social
(VOLÓCHINOV, 2017).
Em 2010, no segundo semestre, assumi a coordenação do Curso de Letras da mesma
Instituição de Educação Superior de natureza privada, na qual permaneci por três anos. Logo
que assumi a função, recebi a notícia de que o curso havia obtido conceito 1 (numa escala de 1
a 5) na avaliação in loco realizada pela comissão do MEC, no 1º semestre de 2010. Diante disso,
o curso teria de firmar termo de compromisso com o MEC, com vistas a sanear as fragilidades
apontadas no relatório dos avaliadores, para que fosse renovado o seu reconhecimento. Após
um exaustivo trabalho que durou até final de 2011, o curso estava saneado, reestruturado. Em
novembro daquele ano, o curso recebeu a visita dos avaliadores do MEC e obteve conceito 5,
perfil de excelência.
Foi um trabalho árduo e, muitas vezes, solitário devido ao frágil funcionamento das
instâncias coletivas do curso: Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante. Sabemos que
a organização dessas instâncias parte da iniciativa do coordenador de curso e de seus membros.
Todavia, é importante considerar que o trabalho desenvolvido nesses órgãos requer a destinação
de carga horária e de tempo dentro da instituição para a realização das reuniões e,
posteriormente, para encaminhamento das ações demandadas pelo grupo. Na instituição em que
trabalhei, a carga horária dos professores era destinada à sala de aula, ou seja, os professores
eram, na sua maioria, horistas, realidade bem diversa daquela do campo de estudo deste
trabalho, em que os professores majoritariamente são contratados em regime de dedicação
exclusiva.
Na instituição em que assumi a coordenação, os poucos professores que tinham tempo
integral desenvolviam atividades de outras naturezas na instituição, dedicando pouco tempo

24

para o Curso de Letras. Assim, existia vontade política da coordenação e dos professores para
desenvolver um trabalho de perfil coletivo, mas estes não tinham tempo na instituição para
desenvolver uma atividade dessa natureza, que visasse fixar um Projeto Pedagógico de Curso,
por meio do qual os objetivos comuns são apontados como referenciadores da ação do coletivo.
Apesar de todas as dificuldades, essa experiência profissional foi muito importante
para minha formação, pois ampliou o meu olhar sobre a gestão do sistema educacional, o
processo de formação inicial, por meio do trabalho, dos encontros e desencontros, referências
estruturantes para a prática pedagógica. O processo de reflexão sobre o que estava posto pela
própria dinâmica do trabalho pedagógico da instituição fortaleceu a articulação teoria e prática
e ampliou a compreensão da gestão acadêmica. Essa realidade vivenciada na coordenação do
curso de Letras me impulsionou a investigar como se dá o trabalho pedagógico coletivo de um
grupo de docentes durante a reestruturação de cursos, em uma instituição em que o Núcleo
Docente Estruturante funciona ativamente.
As constatações, as inquietações, as dificuldades e os avanços enfrentados ao longo
dos dezessete anos da minha trajetória como professora nos cursos de formação inicial de
professores, especialmente, no curso de Letras, professora na escola básica, pesquisadora e
Coordenadora do Curso de Letras são únicos, singulares e intransferíveis, ao mesmo tempo em
que são coletivos, pois foram enfrentados com os sujeitos que compõem o nosso mundo. Ou,
como ressalta Bakhtin (s.d., p. 58):
Eu também participo no Ser de uma maneira única e irrepetível: eu ocupo um
lugar no Ser único e irrepetível, um lugar que não pode ser tomado por
ninguém mais e que é impenetrável a qualquer pessoa. No dado ponto único
onde eu agora estou, ninguém jamais esteve no tempo único e no espaço único
do Ser único. E é em torno deste ponto único que todo o Ser único se dispõe
de um modo único e irrepetível. Aquilo que pode ser feito por mim não pode
nunca ser feito por ninguém mais. A unicidade ou singularidade do Ser
presente é forçadamente obrigatória.

Essa realidade que vivenciei, ligada ao meu posicionamento enquanto sujeito, em
determinado momento sócio-histórico, me impulsionou a escolher como objeto de estudo os
enunciados relacionados à reestruturação de cursos. O interesse maior por esse objeto nasceu
das minhas inquietações no final de 2012, quando ainda atuava na coordenação do Curso de
Letras, após a divulgação dos dados do Relatório Síntese do Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes (ENADE) – 2011 (BRASIL, 2011), os quais revelavam que os cursos de Letras
carecem de significativas alterações, como foi dito no início desta Introdução.
Esse interesse me levou ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística
Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
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(PUC/SP), para realizar uma pesquisa com densidade teórica e cuidado metodológico,
entendendo-a como um processo de criação ético, estético e político. Nesse contexto, o lugar
ocupado pelo pesquisador é marcado pela experiência singular do seu encontro com o outro, na
busca de produzir textos que revelem compreensões acerca do universo pesquisado. Portanto,
o desenvolvimento de uma pesquisa com essas características revela a intenção que está “na
especificidade do pensamento das ciências humanas, voltado para pensamentos, sentidos e
significados dos outros, etc., realizados e dados ao pesquisador apenas sob a forma de texto”
(BAKHTIN, 2011c, p.308).
O meu ingresso no grupo de pesquisa “Relendo Bakhtin”, no segundo semestre de
2013, coordenado pela Profa. Dra. Simone Padilha, vinculado ao Programa de Pós-Graduação
em Estudos de Linguagem, do Instituto de Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) significou, para mim, um processo especial de formação. Os estudos e os debates
realizados no grupo muito contribuíram na elaboração do meu pré-projeto de pesquisa
apresentado ao LAEL/PUC-SP, embasado nos pressupostos teórico-epistemológicos e
metodológicos do Círculo de Bakhtin e da Análise Dialógica do Discurso.
No Programa de Doutorado do LAEL/PUC-SP, entre as atividades que realizei, duas
modalidades foram especialmente importantes para minha formação e para o aprimoramento
do meu projeto de pesquisa: os minicursos e os seminários de Pesquisa, ministrados/orientados
pela Professora Dra. Beth Brait, minha orientadora. Nessas atividades, ofertadas para
mestrandos e doutorandos do Programa, além de discutirmos algumas perspectivas teóricometodológicas diretamente ligadas à análise/teoria dialógica do discurso, cada mestrando e
doutorando apresenta seu projeto de pesquisa para que os demais pesquisadores em formação
possam discutir com ele o assunto, o problema de sua pesquisa.
O texto é sempre o ponto de partida de todos os projetos de pesquisas compartilhados,
texto não como unidade autônoma, mas texto que se liga “ao enunciado concreto que o abriga,
a discursos que o constituem” (BRAIT, 2012, p. 10), texto com vida axiológica concreta. Além
de algumas noções fundantes (como de linguagem, enunciado concreto, discursos/relações
dialógicas, autor e gêneros discursivos, entre outras), a análise da materialidade discursiva,
verbal e visual, obedece, nessas atividades, às necessidades das pesquisas em desenvolvimento.
Com as leituras e discussões travadas nessas atividades, reorganizei o meu projeto de pesquisa.
Outra atividade que muito contribuiu para o refinamento do projeto de pesquisa foi o
“Seminário de Projetos Integrados: formação de educadores: concepções e práticas”, do
Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da PUC-SP, ministrado/orientado pela
Profa. Dra. Marina Graziela Feldmann, dado que a pesquisa que desenvolvo está imbuída do

26

diálogo entre a Linguística Aplicada e a área de educação/currículo e formação de professores.
Durante o Seminário, os debates e as orientações da professora referentes aos estudos da área
de conhecimento de Currículo e Formação de Professores constituíram-se como fundamentais
para o desenvolvimento do trabalho.
Além dessas atividades, as disciplinas que cursei e que também muito contribuíram
para o aperfeiçoamento do meu projeto de pesquisa e desenvolvimento do trabalho foram: “A
pesquisa em Ciências Humanas, produção e leitura de palavras imagens, gestos em diferentes
atividades”, ministrada pela Profa. Dra. Beth Brait, compartilhada com a Profa. Dra. Marília
Amorim, por videoconferência, com Paris 8, ‘Semiologie et recherche’; “Conceitos centrais de
Vygotsky em pesquisas que se organizam pela Colaboração Crítica”, ministrada pela profa.
Dra. Maria Cecília Camargo Magalhães – LAEL/PUC-SP; e “Questões Teóricas e
Metodológicas da Ciência”, ministrada pela Profa. Dra. Beth Brait.
No percurso desse processo, após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de
Ética da instituição pesquisada, coletei os dados da pesquisa, a partir da utilização de diversas
técnicas e instrumentos, tais como observação direta, entrevista de grupo focal, pesquisa
documental e questionários, que geraram uma quantidade significativa de informações e se
constituíram no corpus que será descrito no Capítulo 3 deste trabalho.
Com o intuito de evidenciar a trajetória que visamos assumir na presente pesquisa,
dividimos nosso trabalho em quatro capítulos, conforme descrito a seguir.

3. Organização dos capítulos
Para discutir a problemática aqui proposta, dividimos o trabalho em quatro capítulos,
além desta Introdução.
No Capítulo 1, Concepções bakhtinianas: para firmar uma base teórica,
apresentamos as reflexões acerca da arquitetônica teórica de Bakhtin e o Círculo, focalizando
alguns conceitos que fundamentaram nossa pesquisa. São eles: linguagem, ideologia, índices
sociais de valor, enunciado, compreensão/ resposta ativa, discurso/ relações dialógicas; gêneros
discursivos, forças centrípetas/ forças centrífugas e bivocalidade discursiva.
No Capítulo 2, Percurso metodológico: a pesquisa na perspectiva dialógica,
situamos, inicialmente, o trabalho na Linguística Aplicada Contemporânea e discorremos sobre
a base metodológica em que nos subsidiamos na delineação das etapas de análise da pesquisa:
a Teoria/Análise Dialógica do Discurso, desenvolvida a partir do conjunto das obras do Círculo.
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Posteriormente, seguimos com a contextualização da pesquisa, a constituição dos dados, os
instrumentos de pesquisa utilizados (nesse subitem fizemos a descrição detalhada do Projeto
Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura), a apresentação dos sujeitos
participantes da pesquisa e os procedimentos utilizados para realizar o tratamento dos dados.
No capítulo 3, As vozes “centrípetas” do contexto de reestruturação de cursos,
apresentamos, na primeira parte, a análise dialógica do discurso do Parecer CONAES n. 4/2010
e da Resolução dele decorrente, os quais dispõem sobre a criação do Núcleo Docente
Estruturante no âmbito dos cursos de graduação. Na segunda parte, analisamos e discutimos,
num primeiro momento, em perspectiva dialógica, os Pareceres que apresentam e fundamentam
as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Letras e Diretrizes Curriculares
Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, publicados em 2001, discorrendo
sobre seu contexto e sua esfera ideológica de produção. Na sequência, analisamos o Parecer
CNE/CP n. 2/2015 que fundamenta as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. Encerramos esse
capítulo com as Considerações Parciais.
No Capítulo 4, A luta discursiva dos reestruturadores dos cursos de Letras,
analisamos os sentidos presentes nos enunciados/discursos dos professores do NDE, refletindo
sobre: o contexto imediato de produção dos discursos dos sujeitos da pesquisa; o Núcleo
Docente Estruturante dos Cursos de Letras na percepção de seus integrantes; a resposta ativa
dos sujeitos da pesquisa aos discursos que sustentam as Diretrizes sobre os princípios
organizadores do currículo (flexibilidade, competência, integração teoria e prática e
interdisciplinaridade), focalizando o Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e
Literatura; as respostas dos sujeitos da pesquisa às questões da entrevista de grupo focal,
relacionadas à instituição do NDE no âmbito dos cursos e aos princípios organizadores do
currículo.
Com base nas análises realizadas, apresentamos as Considerações finais.
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CAPÍTULO I

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há
limites para o contexto dialógico (este se estende ao
passado sem limites e ao futuro sem limites).
Bakhtin (2011f, p. 410).

1. Concepções bakhtinianas: para firmar uma base teórica
Neste capítulo, o nosso propósito é apresentar alguns conceitos fundantes do
pensamento bakhtiniano que nortearam e embasaram o processo analítico da nossa pesquisa e
que foram abordados no conjunto das obras do Círculo de Bakhtin, grupo multidisciplinar de
pensadores russos, cujos principais integrantes da área de linguagem foram Bakhtin,
Volóchinov e Medviédev. As reflexões desse grupo tinham como principais focos uma
abordagem da filosofia da linguagem, em seu sentido amplo, e a análise estilística e literária.
Nas palavras de Brait (2016, p. 2), os trabalhos desses três teóricos “se interligam, dialogam
entre si, desenhando uma concepção de linguagem, assim como as possibilidades de seu
enfrentamento a partir da busca de um método sociológico singular e/ou de uma poética da
prosa”. Qualquer um de seus textos, “quer trate da linguagem artística ou cotidiana, oferece
caminhos para uma teoria do discurso, pertinente nas humanidades em geral”.
Conforme a estudiosa bakhtiniana, os textos oriundos dos trabalhos desses pensadores
surgem a partir de um conjunto de ideias e discussões de um grupo. Não obstante, “apesar dos
evidentes propósitos comuns, da inegável proximidade epistemológica e/ou teóricometodológica existente entre eles, há aspectos – o estilo de cada um, as escolhas e o tratamento
dos objetos de estudo -, que singularizam as autorias" (BRAIT, 2016, p. 2). Nesta tese, que
toma como base epistêmica e metodológica a teoria advinda dos estudos desse grupo, intitulada
por Brait (2008) de “Teoria/Análise Dialógica do Discurso”, denominaremos os teóricos de
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acordo com as assinaturas constantes nas capas dos livros consultados, seguindo, inclusive, a
grafia utilizada pelo tradutor.
A opção pela ancoragem teórica da presente pesquisa (que está voltada à análise do
discurso da legalidade e do discurso do Núcleo Docente Estruturante de cursos de Letras de
uma universidade pública mato-grossense) na “Teoria Dialógica do Discurso” deve-se, entre
outras razões, ao fato de que, como esclarece Brait (2005, p. 16-17) a dinamicidade dos
conceitos bakhtinianos tem “a vantagem de valorizar o corpus e despertar no analista a
capacidade de dialogar com esse corpus e, a partir de sua materialidade, de suas
particularidades, surpreender nas incontáveis formas assumidas pela língua”.
Assim sendo, organizamos a discussão de conceitos fundamentais da teoria
bakhtiniana, convocados para a compreensão dos efeitos de sentidos produzidos nos capítulos
analíticos desta tese, em três seções: na primeira, expomos as questões que envolvem a
linguagem, o signo, a ideologia, a valoração; na segunda, discutimos a respeito das ideias em
torno do princípio dialógico da linguagem, a partir do conceito de enunciado e discurso, na
relação com os conceitos de compreensão/ resposta ativa, gêneros discursivos e forças
centrípetas/ forças centrífugas; na terceira e última, levantamos reflexões acerca da
bivocalidade discursiva.
.

1.1 O signo, a ideologia e a dimensão valorativa na perspectiva dialógica da
linguagem
A essência da linguagem, na perspectiva bakhtiniana, é o fenômeno social da interação
discursiva, de qualquer tipo, não sendo somente a “presencial, face a face, mas as variadas e
diferenciadas formas e graus de interação eu/outro, de interação polêmica de consciências, de
cruzamento de ideias, valores, discursos e/ou ideologias em tensão” (BRAIT, 2017, p. 8). Isso
significa dizer que, na amplitude postulada pela teoria de Bakhtin e o Círculo, a linguagem em
uso é vista como um diálogo infindável, uma vez que parte de diversos enunciados já ditos no
meio social, encontrando o interlocutor que lhe dará sempre um novo sentido. Aliás,
Volóchinov (2017, p. 218-219), ao tratar do uso concreto da língua, afirma que a realidade
efetiva da linguagem é “o acontecimento social da interação discursiva que ocorre por meio
de um ou de vários enunciados” (grifo do autor)”.
Nesse contexto, a linguagem é entendida como atividade, como conjunto de práticas
socioculturais, como uma gama incrivelmente intricada de formas sociais de comunicação, pois
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permite ao homem ligar-se aos outros homens, às suas características naturais e a seus
determinantes sociais. Em outras palavras, ela “é concebida de um ponto de vista histórico,
cultural e social que inclui, para efeito de compreensão e análise, a comunicação efetiva e os
sujeitos e discursos nela envolvidos” (BRAIT; MELO, 2012, p. 65).
Sob essa ótica, a linguagem só pode ser analisada na sua complexidade quando for
entendida como fenômeno sócio-histórico-ideológico realizado por meio do enunciado que
aflora da comunicação verbal concreta e não no “sistema linguístico abstrato das formas da
língua nem no psiquismo individual dos falantes” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 220). Esse aspecto
nos leva a considerar que os enunciados referentes à reforma curricular, objeto deste trabalho,
não podem ser desvinculados do seu contexto de produção ou tomados como um fenômeno
puramente linguístico, sob pena de perderem sua valoração e deixarem de significar, passando
a ser apenas uma forma linguística abstrata.
Ademais, enunciar é dar vida à palavra, é a materialização da palavra como signo. A
realidade toda da palavra, afirma Volóchinov (2017, p. 98-99), “é integralmente absorvida na
sua função de ser signo”, pois ela “é o médium mais apurado e sensível da comunicação social”
(grifo do autor). É por meio dela que acontece a maior parte das práticas sociais. É ela que
carrega as instituições, as ideologias, as crenças e é ela que explica, “do melhor modo possível,
as principais formas ideológicas da comunicação sígnica”. Isso significa que a palavra está em
todas as esferas da criação ideológica, em todos os domínios das relações sociais, além de ser
o material do discurso interior. Por fim, ela é o “fenômeno ideológico par excellence” (grifo do
autor).
Na perspectiva bakhtiniana, o signo tanto é parte de uma realidade quanto reflete e
refrata uma outra realidade que lhe é exterior. Exatamente porque os signos refletem e refratam
o real, um mesmo dado da realidade pode ser compreendido de diferentes maneiras pelas
diferentes esferas de comunicação discursiva (ou da criatividade ideológica). A esse respeito,
Volóchinov (2017, p. 113) esclarece que classes sociais distintas utilizam o mesmo sistema de
comunicação e que, consequentemente, “o signo transforma-se no palco da luta de classes”.
Nesse embate, conforme o teórico, “a classe dominante tende a atribuir ao signo ideológico um
caráter eterno e superior à luta de classes, apagar ou ocultar o embate das avaliações sociais no
seu interior, tornando-o monoacentual” 8. Sobre essa questão, Ponzio (2011) elucida que, para
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Vianna (2010) observa que essa posição de Volóchinov está em consonância com a de Marx e Engels, presente
na obra A ideologia alemã. O autor reconhece a convergência de conceitos basilares com as formulações dos
filósofos alemães, mas ressalta que há notáveis avanços no que tange às questões referentes à linguagem na obra
Marxismo e filosofia da linguagem, de Volóchinov.
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o teórico russo, os signos ideológicos refletem e refratam a realidade segundo projeções de
classes diferentes que tentam manter as relações sociais de produção ou, ao contrário, propõemse como instrumento de luta, de questionamento daquilo que é apresentado como natural, certo,
unívoco. Nessa direção, o autor apresenta a seguinte compreensão de ideologia para Bakhtin:
Portanto, podemos dizer que ideologia, para Bakhtin, não é uma simples
‘visão de mundo’, mas uma projeção social, no sentido em que a define RossiLandi: a mesma pode reproduzir a ordem social existente e manter como
‘definitivos’ e ‘naturais’ os sentidos que as coisas têm em um determinado
sistema de relações de produção ou, ao contrário, discutir e subverter na
prática essas relações e sua articulação sígnico-ideológica, quando impedem
o desenvolvimento das forças de produção. Numa realidade social que
apresente contradições de classe, as ideologias respondem a interesses
diferentes e contrastantes (PONZIO, 2011, p. 116).

Sob essa ótica, a ideologia, na perspectiva bakhtiniana, não tem apenas o caráter de
mascaramento e falseamento do real; tem, também, o sentido de representações verdadeiras,
objetivas, devido à existência de forças outras que povoam o universo ideológico. Isso se deve
ao fato de a ideologia ser constituída de signos, os quais podem distorcer a realidade, “ser-lhe
fiel, ou percebê-la de um ponto de vista específico” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 93). O autor
italiano destaca ainda que, segundo o pensamento bakhtiniano, no signo ideológico, está sempre
presente uma dimensão valorativa, que o diferencia da mera expressão de uma ideia e o
transforma numa tomada de posição determinada, numa práxis efetiva (PONZIO, 2011).
O que se observa é que as noções de signo/linguagem e ideologia estão intrinsecamente
ligadas, tendo em vista que “onde não há signo também não há ideologia” (VOLÓCHINOV,
2017, p. 91, grifo do autor). Uma vez estabelecida a relação constitutiva entre tais noções,
constatamos a postulação da dimensão valorativa dos enunciados, não havendo, desse modo,
enunciados neutros. Conforme acentua Faraco (2010), qualquer enunciado é sempre ideológico,
em dois sentidos, considerando que se dá no interior de uma das áreas da atividade intelectual
humana e expressa sempre uma posição avaliativa.
A noção de ideologia ocupa um lugar essencial nos estudos do Círculo, não havendo
apenas uma definição para tal fenômeno (PONZIO, 2011). No entanto, em Volochínov (2013,
p. 138), encontramos um conceito mais delineado do termo, que comporta uma valoração
relacionada a aspectos semiótico-interpretativistas: “Por ideologia, entendemos todo conjunto
de reflexos e interpretações da realidade social e natural que se sucedem no cérebro do homem,
fixados por meio de palavras, desenhos, esquemas ou formas fixas”.
Há, também, na teoria, uma distinção entre ideologia do cotidiano, que consiste na
totalidade de “vivências da vida e expressões externas ligadas diretamente a elas”,
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correspondendo às relações fortuitas do dia a dia, e os “sistemas ideológicos formados – a arte,
a moral, o direito” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 213), que sustentam a organização e as relações
de uma dada sociedade, correspondendo à ideologia oficial. Conforme o teórico, essas duas
instâncias de produção ideológica se interpenetram e interinfluenciam:
Os sistemas ideológicos formados – a moral social, a ciência, a arte e a religião
– se cristalizam a partir da ideologia do cotidiano e, por sua vez, exercem sobre
ela uma forte influência inversa, e costuma dar o tom a essa ideologia do
cotidiano. Todavia, ao mesmo tempo, esses produtos ideológicos formados
preservam constantemente a mais viva ligação orgânica com a ideologia do
cotidiano, nutrem-se da sua seiva e fora dela estão mortos, assim como estão
mortas uma obra literária finalizada ou uma ideia cognitiva fora da sua
percepção avaliativa viva (VOLÓCHINOV, 2017, p. 213).

O teórico destaca que, enquanto a ideologia oficial tem uma tendência a ser mais
estável, a ideologia do cotidiano tende a ser instável, principalmente em suas esferas mais
inferiores, denominadas de “embriões de orientações sociais” e de “retalhos ideológicos”, nos
quais não se podem identificar leis sociológicas (VOLÓCHINOV, p. 215). Nesse nível inferior
de ideologia do cotidiano, estão as atividades mentais destituídas de um auditório socialmente
fundamentado e estável. Não obstante, os níveis superiores da ideologia do cotidiano, os quais
se constituem de gestos intraverbais, palavras e entonações que passaram pela expressão
externa, dirigindo-se a um auditório social, estabelecem relações mais definidas e estáveis,
características que transferem para os sentidos postos em circulação.
Nas duas instâncias de produção ideológica (ideologia oficial e na ideologia do
cotidiano), os interlocutores ocupam os lugares e papéis sociais específicos que lhes cabem,
tratando de temas que a situação lhes outorga, assim como adotam determinadas posturas,
conforme a situação. Isso ocorre em virtude da apreciação desses interlocutores sobre a situação
social concreta e real em que se dá a interação discursiva.
Bakhtin (2011a, p. 173-174, grifos do autor) esclarece que:
O eu e o outro são as categorias axiológicas basilares, que pela primeira vez
tornam possível qualquer juízo de valor efetivo, e um momento desse juízo,
ou melhor, a diretriz axiológica da consciência não ocorre só no ato na
verdadeira acepção do termo mas em cada vivenciamento e até na sensação
mais simples: viver significa ocupar uma posição axiológica em cada
momento da vida, significa firmar-se axiologicamente.

Isso significa que a interação entre os interlocutores é formada por uma ênfase
valorativa; consequentemente, as ênfases valorativas são ideológicas e sociais e estão ligadas à
composição de um auditório social, pois o falante interage discursivamente a partir do horizonte
axiológico (valorativo) que tem de uma época e de um grupo social específico.
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Logo, os Pareceres e Resoluções da CONAES e do CNE, assim como os enunciados
dos professores do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Letras, estudados neste trabalho,
estão inerentemente associados às instâncias institucionais em que foram produzidos e, por isso
refletem e refratam seus valores ideológicos, remetendo a uma posição axiológica. Tais
enunciados são acompanhados por uma ênfase valorativa determinada, uma vez que, como
explica o teórico, “sem uma ênfase valorativa, não há palavra”. E “palavra”, aqui, é tomada na
acepção de enunciado, como signo ideológico no plano do uso da língua, produzindo sentidos
(VOLÓCHINOV, 2017, p. 233).
Desse modo, as palavras, enquanto signos ideológicos, só ganham sentido a partir da
valoração individual e da valoração social, estando aquela intrinsecamente imbricada com as
valorações sociais circundantes. Isso acontece porque a palavra é parte de uma realidade social.
Nesse aspecto, a avaliação social é elemento primordial do processo de refração de sentidos no
signo ideológico.
Bakhtin (s.d., p.50) ressalta que “a palavra não designa meramente um objeto como uma
entidade pronta, mas, por sua entonação [...], exprime também minha atitude valorativa em
direção do objeto, sobre o que é desejável ou indesejável nele” (grifo nosso). Denominada
também como entoação, tom ou tonalidade, a entonação representa, no pensamento baktiniano,
a forma sonora da valoração social da situação e do auditório, responsável tanto pela escolha
das palavras mais adequadas, como pelo sentido do enunciado. Nas palavras de Medviédev
(2012, p. 185), “a entonação expressiva que dá cor a cada palavra do enunciado reflete sua
singularidade histórica [...]. É claro que a entonação não é obrigatória, porém, quando ocorre,
ela é a expressão mais clara do conceito da avaliação social".
Por fim, vale destacar que as palavras são escolhidas conforme as especificações do
gênero do discurso, tendo em vista carregarem a expressividade típica e os ecos dos gêneros
em que comumente circulam. Em outros termos, refletem as formas de dizer relativamente
estáveis de cada esfera da atividade social, não se podendo entendê-las fora do gênero. Desse
modo, sua maleabilidade está inerentemente relacionada ao gênero em que figura. Os gêneros
mais coercitivos, como o Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura que
será analisado neste trabalho, impõem à palavra um funcionamento discursivo mais estável que
as entrevistas concedidas pelos sujeitos da pesquisa, por exemplo, mais suscetíveis à
impregnação de vozes distintas.
Na próxima seção, aprofundaremos a discussão sobre os gêneros discursivos,
discorrendo, primeiramente, acerca das noções de enunciado e discurso/relações dialógicas.

34

1.2 Enunciado e gênero discursivo: a realização concreta da interação discursiva
Bakhtin (2011b) define o enunciado como unidade real da comunicação discursiva e
salienta que sempre ele será proferido “num contexto cultural e semântico-axiológico
(científico, artístico, político, etc.) ou no contexto de uma situação isolada da vida privada”
(BAKHTIN, 2014, p. 46). Tal abordagem nos leva a compreender a materialidade linguística e
discursiva num movimento dialógico com a situação concreta, concebendo o enunciado como
um todo de sentido que não se limita à sua dimensão linguística, mas que engloba também a
situação social. Logo, o enunciado bakhtiniano está entretecido com situação, contexto,
história, podendo abranger desde uma expressão monolexemática até um texto mais extenso
(BRAIT e MELO, 2012, p. 68).
Trata-se, assim, de uma unidade complexa que ultrapassa os limites do próprio texto,
quando este é concebido apenas sob a perspectiva da língua e de sua organização textual. Os
documentos que constituem o corpus da nossa tese – Projeto Pedagógico de Curso, Pareceres,
Resoluções - são considerados enunciados na teoria bakhtiniana, pois, em sua plenitude, são
enformados pelos elementos extralinguísticos (dialógicos), além de estarem ligados a outros
enunciados (BAKHTIN, 2011c, p. 313).
A análise de um enunciado deve passar pela análise da concretude pela qual e na qual
se realizou. Nessa perspectiva, a tarefa proposta por este trabalho é desvelar não apenas as
formas linguísticas, mas também analisar os aspectos extralinguísticos do enunciado, numa
perspectiva dialógica, pois, como afirma Voloshinov (s.d, p.5)9, “na vida, o discurso verbal é
claramente não autossuficiente. Ele nasce de uma situação pragmática extraverbal e mantém a
conexão mais próxima possível com essa situação”.
Voloshinov (s.d, p.7) afirma também que “o horizonte comum do qual depende um
enunciado pode se expandir tanto no espaço como no tempo”. Isso remete a um dos aspectos
da dimensão extraverbal do enunciado: o cronotopo, “que trata de uma produção da história.
Designa um lugar coletivo, espécie de matriz espaço-temporal de onde as várias histórias se

9

Utilizamos nesta tese a tradução de “Discurso na vida e discurso na arte: sobre poética sociológica”, de
Voloshinov (1926), feita por Carlos Alberto Faraco e Cristovão Tezza (para fins didáticos), a partir da tradução
para a língua inglesa do original russo, Discourse in Life and Discourse in Art – Concerning Sociological Poetics,
feita por I. R. Titunik (1976). Todavia, cabe destacar que há também a tradução do texto do teórico russo no livro
“A construção da Enunciação e Outros Ensaios”, com organização, tradução e notas de João Wanderley Geraldi,
publicado pela Pedro & João Editores, em 2013. Na nova versão, o título foi traduzido como “A palavra na vida
e na poesia. Introdução aos problemas da poética sociológica (1926)”. Preferimos a primeira versão devido à
fluidez do texto.
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contam ou se escrevem” (AMORIM, 2008, p. 105). Isso significa, no contexto deste trabalho,
compreender os enunciados produzidos pelos integrantes do NDE como um “evento” social e
histórico, ressoando seu tempo e contextos atuais e seus usos passados.
No que se refere aos outros participantes da interação socioverbal, a dialogicidade do
enunciado desempenha o papel central, devendo ser entendida como relações de sentido que
decorrem da responsividade inerente a toda e qualquer interação discursiva, em que cada
enunciado é visto como uma resposta aos enunciados precedentes de determinada esfera de
comunicação, situada num complexo quadro de relações socioculturais.
Entender o enunciado nessa perspectiva nos leva à caracterização do discurso que,
fundido em forma de enunciado, pertencente a um determinado sujeito, se constitui das muitas
vozes interiorizadas em múltiplas relações dialógicas. No dizer de Bakhtin (2011b, p. 294-295):
Nosso discurso, isto é todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas)
é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou
assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas
palavras dos outros trazem consigo a sua expressão o seu tom valorativo que
assimilamos, reelaboramos e reacentuamos.

Assim, os enunciados são construídos a partir de outros discursos já-ditos – de que o
sujeito se apropria, ou que assimila, transforma, recusa, altera, critica, ou, ainda, com os quais
concorda ou dos quais discorda - bem como de discurso-resposta futuro - reação ativa, verbal
ou não, do interlocutor, que o falante leva em conta, “pressente-a e baseia-se nela” (BAKHTIN,
2014, p. 89). Essa dinâmica é o verdadeiro ambiente de um enunciado, visto que o objeto do
discurso, “por assim dizer, já está ressalvado, contestado, elucidado e avaliado de diferentes
modos; nele se cruzam, convergem e divergem diferentes pontos de vista, visões de mundo,
correntes” (BAKHTIN, 2011b, p. 300).
A palavra apropriada é própria à medida que é usada em contextos específicos, com uma
intenção discursiva definida. Todavia, mesmo sendo atualizada em contextos únicos, ainda que
singular, a palavra é sempre novamente orientada dialogicamente a um interlocutor real ou
virtual, presente ou ausente, próximo ou distante de outros discursos já proferidos e antecipados.
Sob essa perspectiva, todo enunciado está endereçado a um destinatário e essa realidade vai
determinar significativamente as suas características, tendo em vista que ele é produzido sob a
influência da reação-resposta desse destinatário:
Ao falar, sempre levo em conta o fundo aperceptível da percepção do meu
discurso pelo destinatário; [...] levo em conta as suas concepções e convicções,
os seus preconceitos (do meu ponto de vista), as suas simpatias e antipatias –
tudo isso irá determinar a ativa compreensão responsiva do meu enunciado
por ele (BAKHTIN, 2011b, p. 302).
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Acerca da natureza dialógica da linguagem, Bakhtin (2014, p. 88-89) destaca que “o
discurso nasce no diálogo como sua réplica viva, forma-se na mútua-orientação dialógica do
discurso de outrem no interior do objeto”. Essa percepção evidencia que a abordagem dialógica
concebe o discurso verbal como um produto das relações dialógicas constituídas entre sujeitos
inseridos nas esferas da atividade humana. Ou seja, o discurso se manifesta como uma réplica
de diálogo produzida nas várias esferas sociais do sujeito. Nessa ótica, tanto a linguagem,
quanto o sujeito e o mundo são constituídos por intermédio do princípio do dialogismo, isto é,
relação de sentido que ocorre entre dois enunciados, cada um deles social e ideologicamente
situado.
Nas palavras de Brait (2012, p. 80), o dialogismo é um princípio que rege a produção e
a compreensão dos sentidos, em uma fronteira em que “eu/outro se interdefinem, se
interpenetram, sem se fundirem ou se confundirem”. Em outras palavras, é um fenômeno que
resume a própria natureza da linguagem imbricada no curso das relações humanas, conservando
em seu construto teórico a ideia de que não existe a primeira nem a última palavra, não havendo,
desse modo, limites para o contexto dialógico (BAKHTIN, 2011f, 410).
Faraco (2010, p. 69), com base no pensamento bakhtiniano, destaca que o diálogo, no
sentido amplo do termo, deve ser entendido como um vasto espaço de luta entre as vozes sociais
(uma espécie de guerra dos discursos), no qual atuam forças centrípetas e as forças centrífugas.
Por certo, ao discutir a questão do dialogismo, Bakhtin (2014) afirma que as forças centrípetas
e centrífugas, que incidem sobre a língua, projetam-se no sentido de centralização e de
dispersão, estando sempre em confronto uma contra a outra. Dessa maneira, elas estão
diretamente ligadas à questão da evolução e estratificação da língua. Conforme o teórico:
Em cada momento de sua formação a linguagem diferencia-se não apenas em
dialetos linguísticos, no sentido exato da palavra (formalmente por índices
linguísticos, basicamente por fonéticos), mas, o que é essencial, em línguas
sócio-ideológicas: sócio-grupais, ‘profissionais’, ‘de gêneros’, de gerações,
etc. a própria língua literária, sob este ponto de vista, constitui somente uma
das línguas do plurilinguismo10 e ela mesma por sua vez estratifica-se em
linguagens (de gêneros, de tendências, etc.). E esta estratificação e
contradições reais não são apenas a estática da vida da língua, mas também a
sua dinâmica: a estratificação e o plurilinguismo ampliam-se e aprofundamse na medida em que a língua está viva e desenvolvendo-se: ao lado das forças
centrípetas caminha o trabalho contínuo das forças centrífugas da língua, ao
lado da centralização verbo-ideológico e da união caminham ininterruptos os
processos de descentralização e desunificação (BAKHTIN, 2014, p.82).

10

BRAIT (2017) ao tratar da questão da relação língua-literatura nos estudos de Bakhtin, esclarece que o termo
plurilinguismo, associado ao conceito de forças centrípetas e forças centrífugas, significa “conjunto de línguas
diferentes que formam uma língua e, também, conjunto de linguagens diferentes que compõem o discurso do
prosador romancista”.
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Desse modo, enquanto as forças centrípetas buscam instituir certa centralização
enunciativa da realidade, intensificando o controle dos fluxos verboaxiológicos dentro dos seus
múltiplos domínios (ideológico, político, cultural, econômico), as centrífugas buscam corroer
essa tendência centralizadora, visando à ruptura. Cabe destacar que, qualquer que seja a
produção e seu respectivo contexto sócio-histórico, as duas forças sempre estarão em estado
dialógico de interação, constituindo-se uma em função da outra, em uma perspectiva de embate
que somente é possível medir na realidade concreta da língua. Dessa forma, não há uma barreira
que separe uma força da outra, impossibilitando o seu contato e o inexorável conflito entre elas.
Acerca disso, Bakhtin (2014) reforça:
Cada enunciação concreta do sujeito do discurso constitui o ponto de
aplicação seja das forças centrípetas, como das centrífugas. Os processos de
centralização e descentralização, de unificação e de desunificação cruzam-se
nesta enunciação, e ela basta não apenas à língua, como sua encarnação
discursiva individualizada, mas também ao plurulinguismo, tornando-se seu
participante vivo. Esta participação ativa de cada enunciação define para o
plurilinguismo vivo o seu aspecto linguístico e o estilo da enunciação, não em
menor grau do que sua pertença ao sistema normativo-centralizante da língua
única. Cada enunciação que participa de uma ‘língua única’ (das forças
centrípetas e das tendências) pertence também, ao mesmo tempo, ao
plurilinguismo social e histórico (às forças centrífugas e estratificadoras).
(BAKHTIN, 2014, p. 82).

É interessante observar que a palavra “força”, associada aos termos “centrípetas” e
“centrífugas” está empregada no sentido de “poder” e, nessa acepção, de modo algum poderia
estar relacionada à neutralidade. Ao contrário, ela tem uma dimensão política. Tendo em vista
a carga de poder, certamente, o campo centrípeto goza de maior hegemonia, não eliminando,
todavia, a participação de vários outros discursos, do campo centrífugo, abrindo espaço para o
riso, a ironia, a polêmica explícita ou velada, a hibridização ou a reavaliação, a sobreposição de
vozes etc. (FARACO, 2010, p. 69-70).
Com base nesse pensamento bakhtiniano, estabelecemos, nesta tese, uma analogia entre
vozes oficiais da educação que tratam da reforma curricular e forças centrípetas, por buscarem
uma homogeneização das licenciaturas, e uma outra entre vozes que apresentam uma
perspectiva axiológica oposta às vozes oficiais e forças centrífugas. Os documentos oficiais,
como os pareceres e resoluções da CONAES e do CNE, foram elaborados com a finalidade de
superar os diversos discursos que compõem o processo de reforma curricular, opondo-lhe
barreiras, assim como ocorre com a categoria da linguagem única, de que trata Bakhtin (2014).
Entendemos que homogeneizar, unificar, estabilizar, centralizar são procedimentos
imprescindíveis à conservação de qualquer força centrípeta. De outro lado, resistir, desgastar,
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romper são condutas relacionadas às forças centrífugas que buscam desestabilizar a ordem
centralizadora vigente.
Os enunciados surgem nos pontos de tensão entre as forças centrípetas e centrífugas,
como bem esclarece Faraco (2010, p. 122), apresentando “uma face verbal (o dito) e uma face
não verbal (o presumido – que amarra a significação do enunciado ao horizonte social amplo,
ao aquém da estrutura)”. Ao ser declarado, o enunciado espera uma resposta. E ao mesmo
tempo, “por ser heterogeneamente constituído (o enunciado de um contém enunciados ou
fragmentos de enunciados de outrem), está atravessado por uma dialogização interna”.
Acerca dessa questão, Bakhtin (2011e, p. 371) destaca que um “enunciado sempre
pressupõe enunciados que o precederam e que o sucederão; ele nunca é o primeiro, nem o
último; é apenas o elo de uma cadeia e não pode ser estudado fora dessa cadeia”. Isso equivale
a dizer que o enunciado nasce e se desenvolve a partir da situação de comunicação, dialogando
com os enunciados já-ditos, seus precedentes, e direcionando-se aos enunciados futuros, dos
quais espera uma resposta ativa e responsiva. Diante disso, neste trabalho, partimos do princípio
de que os enunciados dos professores que integram o Núcleo Docente Estruturante dos Cursos
de Letras pesquisados, assim como os Pareceres e Resoluções da Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior (CONAES) e do Conselho Nacional de Educação (CNE) que
tratam da reforma de cursos, aqui estudados, são plenos de tonalidades dialógicas e, como tais,
não podem ser analisados de modo isolado.
O enunciado, assim, compreendido como unidade real da comunicação discursiva, se
faz pela posição ativa dos sujeitos falantes no processo de comunicação, o que torna o papel do
outro excepcional no processo. Dessa forma, o outro não é um ouvinte passivo, mas participante
ativo da comunicação verbal.
Conforme Bakhtin (2011b), a palavra do outro coloca diante do indivíduo a tarefa
especial de compreendê-la. O teórico esclarece que o ouvinte, ao perceber e compreender o
significado do discurso, passa a ocupar, em relação a ele, uma ativa posição responsiva que
ocorre sempre concomitantemente ao ato discursivo do locutor, formando-se “ao longo de todo
o processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a partir da
primeira palavra do falante” (BAKHTIN, 2011b, p. 271). Em outros termos, o ouvinte expressa
sua posição de concordância ou discordância (total ou parcialmente) frente ao conteúdo do
enunciado. Assim, toda
compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente
responsiva [...] toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela
forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. A compreensão
passiva do significado do discurso ouvido é apenas um momento abstrato da
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compreensão ativamente responsiva real e plena, que se atualiza na
subsequente resposta em voz real alta (BAKHTIN, 2011b, p. 271).

Nessa ótica, a compreensão nasce no meio de um processo dialógico, uma vez que o eu
espera a resposta do outro e a alternância desses sujeitos coloca o ouvinte como falante,
completando, desse modo, a interação discursiva. Para Bakhtin (2014, p. 90), a resposta “cria o
terreno favorável à compreensão de maneira dinâmica e interessada. A compreensão amadurece
apenas na resposta. A compreensão e a resposta estão fundidas dialeticamente e reciprocamente
condicionadas, sendo impossível uma sem a outra”.
Assim, não há compreensão sem uma antipalavra, no dizer de Volóchinov (2017, p.
232), isto é, sem resposta. E resposta na acepção bakhtiniana de posicionamento axiológico
diante do enunciado do outro. Mesmo o silêncio constitui uma resposta. Nesse sentido, o sujeito
discursivo só estará apto a responder se ele se posicionar, seja concordando, discordando ou
sendo indiferente. As respostas que provêm da atitude do interlocutor, esperadas pelo locutor,
representam o reconhecimento do discurso, a compreensão de seu significado, além de
conterem uma apreciação (posição valorativa) e a participação desse interlocutor. O
interlocutor, por seu lado, também é um respondente ativo, dado que seus próprios enunciados
estabelecem uma relação com outros anteriores aos seus, que servem de base para a construção
de seus próprios enunciados, avaliados pelo interlocutor.
Considerando que a natureza do enunciado é dialógica, a relação discurso-resposta dos
professores que compõem o NDE dos cursos de Letras estudados neste trabalho será
considerada na produção dos sentidos, visto que somente no diálogo eles são gerados. Desse
modo, os sentidos aflorarão a partir do estabelecimento das relações dialógicas, uma vez que
“os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si mesmos; uns conhecem
os outros e se refletem mutuamente uns nos outros” (BAKHTIN, 2011b, p. 297).
Para que as relações dialógicas aconteçam, é necessário que haja, apenas, uma
convergência ou uma confrontação de sentidos entre dois enunciados diferentes. As relações
dialógicas que a obra bakhtiniana formata não se reduzem a relações lógica, linguística ou
mecânica, mas pressupõem a linguagem, pensada no grande diálogo da comunicação
discursiva. Desse modo, elas não podem ser separadas do campo discursivo, dado que o
verdadeiro campo da linguagem é constituído pela comunicação dialógica. Toda a vida da
linguagem, assim, seja qual for o seu campo (cotidiana, prática, científica, artística), está
impregnada de relações dialógicas. Elas são “relações (semânticas) entre toda a espécie de
enunciados na comunicação discursiva”; consequentemente, “dois enunciados, quaisquer que
sejam, se confrontados em um plano de sentido [...] acabam em relação dialógica" (BAKHTIN,
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2011c, p. 323). Isso ocorre porque os enunciados nascem do ponto de contato com a realidade
concreta, assim como nas condições de uma dada situação de interação também concreta e real.
Bakhtin (2013) nos lembra de que as relações dialógicas são possíveis não apenas entre
enunciados integrais, mas também (i) com qualquer parte significante do enunciado, (ii) entre
estilos de linguagem e (iii) com o próprio enunciado como um todo, em relação a suas partes
separadas e em relação a uma só palavra em seu interior. Nas palavras do autor:
As relações dialógicas são possíveis não apenas entre enunciações integrais
(relativamente), mas o enfoque dialógico é possível a qualquer parte
significante do enunciado, inclusive a uma palavra isolada, caso esta não seja
interpretada como palavra impessoal da língua, mas como signo da posição
semântica de um outro, como representante do enunciado de um outro, ou seja,
se ouvimos nela a voz do outro. Por isso, as relações dialógicas podem
penetrar no âmago do enunciado, inclusive no íntimo de uma palavra isolada
se nela se chocam dialogicamente duas vozes [...]. Por outro lado, as relações
dialógicas são possíveis entre os estilos de linguagem, os dialetos sociais, etc.,
desde que eles sejam entendidos como certas posições semânticas [...]. Por
último, as relações dialógicas são possíveis também com a própria enunciação
como um todo, com partes isoladas desse todo e com uma palavra isolada nele,
se de algum modo nós nos separamos dessas relações [...]. (BAKHTIN, 2013,
p. 210-211).

As relações dialógicas são, assim, relações discursivas de sentido, ou seja, relações que
fazem parte da natureza da vida concreta da linguagem. Essas relações traduzem o fato de que
o discurso, ao se dirigir ao seu objeto, já o encontra contestado, avaliado ou iluminado pelos
discursos que já se produziram sobre ele. Assim como nos esclarece Bakhtin (2014, p 86), o
discurso se entrelaça com outros discursos em “interações complexas, fundindo-se com uns,
isolando-se de outros, cruzando com terceiros; e tudo isso pode formar substancialmente o
discurso, penetrar em todos os seus estratos semânticos, tornar complexa a sua expressão,
influenciar todo o seu aspecto estilístico”.
Decorre do exposto que entre o discurso e o objeto interpõem-se discursos de outrem
sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo tema. Todavia, é no processo de interação mútua que o
discurso pode individualizar-se e elaborar-se estilisticamente, isto é, o autor encontra o discurso
alheio imbuído das valorações sociais, mas pode reelaborar as intenções e as valorações do
outro em seu contexto enunciativo. Nesse sentido, é somente nas relações dialógicas que o
sujeito se instaura enquanto ser responsivo, uma vez que viver é tomar posições, ocupar uma
posição axiológica em cada momento da vida e, a partir disso, reagir às palavras do outro
(BAKHTIN, 2011a, p. 174).
É na dialogia possível da prática que estão inseridos os gêneros do discurso ou os
diversos tipos de enunciados, relativamente estáveis do ponto de vista temático, composicional
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e estilístico, caracterizados pelos contextos nos quais são utilizados. Esses gêneros possuem
similaridades e obedecem a certas convenções linguísticas e discursivas, reconhecíveis na
comunidade (BAKHTIN, 2011b). É o caso dos enunciados que serão analisados neste trabalho:
pareceres, resoluções, projeto pedagógico de curso, entrevista de grupo focal e questionário.
Assim sendo, o surgimento de um gênero discursivo numa dada esfera depende do tipo
de atividade nela desenvolvida, sendo que, quanto mais complexa é uma sociedade, mais
complexos e em maior número os gêneros são nela construídos (BAKHTIN, 2011b). Não
obstante, vale destacar que é na especificidade de cada esfera de comunicação que os gêneros
também desaparecem ou se modificam, cumprindo certas funções sociocomunicativas.
Cada gênero discursivo tem a sua concepção de destinatário e tanto a composição
quanto o estilo dependem de saber a quem se destina o enunciado, como o enunciador percebe
e representa para si os seus destinatários, bem como sua força e influência no enunciado. Esse
destinatário, de acordo com Bakhtin (2011b, p. 301), pode ser
um participante-interlocutor direto do diálogo cotidiano, pode ser uma
coletividade diferenciada de especialistas de algum campo especial da
comunicação cultural, pode ser um público mais ou menos diferenciado, um
povo, os contemporâneos, os correligionários, os adversários e inimigos, o
subordinado, o chefe, um inferior, um superior, uma pessoa íntima, um
estranho, etc.; ele também pode ser um outro totalmente indefinido, não
concretizado (em toda sorte de enunciados monológicos de tipo emocional)
(BAKHTIN, 2011, p. 301).

Cabe destacar que, de acordo com a perspectiva bakhtiniana, um gênero se define,
primeiramente, por seu propósito comunicativo e não por sua forma linguística. Entretanto, isso
não significa que devemos desconsiderar a configuração reconhecível pelos falantes, na
identificação dos gêneros, visto que a configuração linguístico-discursiva estável de cada
gênero é um aspecto relevante na sua constituição (BAKHTIN, 2011b). É essa face estável que
permite a intercomunicação e que garante um processo de inteligibilidade mínimo. Devido a
isso, não é preciso, em cada interação, construir um novo quadro cognitivo acerca do gênero
utilizado. É importante ressaltar, todavia, que devemos ver os gêneros como tipos dinâmicos e
não como modelos estanques, nem estruturas rígidas. Mesmo os gêneros elevados, oficiais,
admitem mudanças, estão abertos às condições concretas de uso (Bakhtin, 2011b), como
veremos neste trabalho.
Bakhtin (2011b) subdivide os gêneros do discurso em primários (que se constituem
em circunstâncias de comunicação verbal espontânea) e secundários (resultado de
circunstâncias de comunicação mais complexas). Conforme Machado (2012, P. 153), “trata-se
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de uma distinção que dimensiona as esferas de uso da linguagem em processo dialógicointerativo”.
Os Pareceres que fundamentam as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras e
as Diretrizes Curriculares para os cursos de licenciatura, objetos de análise desta tese,
correspondem a um tipo relativamente estável de enunciado caracterizado como gênero
discursivo secundário, pertencente a uma esfera social das mais complexas: o Conselho
Nacional de Educação (CNE). Essa complexidade recai sobre a configuração dos gêneros nela
produzidos, dentre os quais destacamos, além dos pareceres, as resoluções, que evidenciam uma
temática própria do campo educacional, tratando de regulamentar, num estilo formal, aspectos
situacionais, contextuais, específicos do sistema de ensino a serem implementados conforme
determinadas condições histórico-sociais pela comunidade acadêmica ou escolar. Os Pareceres,
tanto quanto as Resoluções, especificamente os que fundamentam as Diretrizes Curriculares
Nacionais, como os estudados neste trabalho, por intencionarem tornar comuns os
procedimentos a partir dos quais os cursos devem se organizar, convertem-se em dispositivos
de regulação social.
Os gêneros podem sofrer maior influência de forças centrípetas ou de forças
centrífugas. Os que apresentam uma forma mais plástica acabam sendo dominados por um
discurso em que a dialogicidade é mais visível, visto que forças centrífugas agem de modo a
descentralizar os sentidos e a própria estrutura composicional. Tais gêneros impregnam-se de
diferentes apreciações, tendo em vista que refletem e refratam inúmeros posicionamentos. Por
outro lado, os gêneros mais rígidos, motivados por forças centrípetas, pendem para um discurso
monológico, procurando refletir os acentos numa única voz. Esse discurso faz ressoar a voz de
uma única consciência, abafando, sufocando as demais, com vistas a torná-lo compacto e
universal, fechado em si mesmo. Cabe lembrar, entretanto, que todo e qualquer discurso é
influenciado por ambas as forças.
Esse aspecto remete a outro prisma da teoria bakhtiniana que é considerar a distinção
entre duas categorias de palavras: a palavra autoritária e a palavra interiormente persuasiva
(BAKHTIN, 2014, p. 142). A primeira, como o nome anuncia, é uma palavra que está associada
ao poder, que “ressoa numa alta esfera e não na esfera do contato familiar”. É assimilada como
uma massa compacta e, por isso, é centrípeta, impermeável, resistente a impregnar-se de outras
vozes, a relativizar-se, exigindo “não apenas aspas, mas um destaque mais monumental, por
exemplo, uma escrita especial” (BAKHTIN, 2014, p. 143).
A segunda categoria, palavra interiormente persuasiva, carece de autoridade, é
desconhecida socialmente e até mesmo privada de legalidade (BAKHTIN, 2014), e por isso é
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centrífuga. A palavra persuasiva é metade do autor, metade de outrem, tendo em vista sua
natureza aberta, inacabada. No processo de incorporação e transmissão desse tipo de palavra,
“diversas vozes alheias lutam pela sua influência sobre a consciência do indivíduo (da mesma
maneira que lutam na realidade social ambiente)” (BAKHTIN, 2014, p. 148).
Essas perspectivas se constituem em referenciais importantes no estudo das vozes
incorporadas no interior dos enunciados dos professores integrantes do NDE dos cursos de
Letras que serão estudados neste trabalho. Tal dimensão dialógica exige uma “análise mais
profunda das formas de transmissão do discurso alheio, pois elas refletem as tendências
principais e constantes da percepção ativa do discurso alheio; tal percepção também é
fundamental para o diálogo” (VOLÓCHINOV, 2017, p.215-252, grifo do autor).
Nessa ótica, o processo de apreensão da palavra de outrem não ocorre de modo
ingênuo, nem se limita à mera transposição de estruturas, mas é resultado de compreensão e
apreciação dos enunciadores. Dessa forma, a palavra de outrem, introduzida no contexto do
discurso, estabelece com o discurso citante “uma amálgama química”, em que o “grau de
influência mútua do diálogo pode ser imenso” (BAKHTIN, 2014, p. 141). Diante disso, ao
estudarmos as formas de transmissão do discurso do outro nos enunciados dos sujeitos da
pesquisa, não separaremos “os procedimentos de elaboração desse discurso dos procedimentos
de seu enquadramento contextual (dialógico)” (BAKHTIN, 2014, p. 141), uma vez que um se
articula de forma indissolúvel ao outro.
Para Medviédev (2012), reiterando as ideias do Círculo, qualquer gênero se orienta na
realidade de forma dupla. A primeira orientação é considerada a partir da exterioridade
implicada no gênero e está relacionada ao tempo, ao espaço e à esfera ideológica a que pertence,
implicando também a existência de um auditório de receptores ou leitores e suas reações. A
segunda orientação se dá a partir da interioridade do gênero, relacionada à forma, à estrutura e
ao conteúdo temático do enunciado em sua totalidade. O autor ressalta ainda que “cada gênero
está tematicamente orientado para a vida, para seus acontecimentos, problemas, e assim por
diante” (MEDVIÉDEV, 2012, p. 195).
Assim, essa dupla orientação do gênero apresenta-se como duas faces do enunciado,
sendo uma voltada para seu interior, relacionada ao seu material semiótico e à organização
desse material em um conjunto coerente de signos, e outra, para o seu exterior, ligada à
dimensão social, à sua situação de interação, que inclui o tempo e o espaço históricos e os
participantes sociais da interação (MEDVIÉDEV, 2012).
Diante de tais considerações, enfatizamos o caráter dialógico que a teoria bakhtiniana
confere aos gêneros do discurso, constituindo o enunciado em elemento inerente ao seu
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contexto sócio-histórico-cultural e estabelecendo com este último um diálogo, uma relação de
sentidos, já que “a comunicação discursiva nunca poderá ser compreendida nem explicada fora
dessa ligação com a situação concreta” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 220).
Após tratarmos, nesta seção, da teoria dialógica do discurso, no que diz respeito ao
conceito de enunciado e sua relação com os gêneros do discurso, discutiremos, a seguir, sobre
um tipo especial de relações dialógicas manifestas nos diferentes processos daquilo que Bakhtin
(2013) chama de bivocalidade.

1.3 Discurso bivocal: o encontro da palavra própria com a palavra do outro
Apresentadas as concepções de enunciado e discurso que elegemos como base para a
nossa pesquisa, passamos a discorrer sobre um tipo especial de dialogismo, que consiste no
“discurso bivocal” ou “discurso duplamente orientado”, apresentado por Bakhtin (2013) em
Problemas da poética de Dostoiévski. Nessa obra, o filósofo da linguagem especifica tipos
diferentes de discurso que constituem a sistematização do método de análise por ele formulado,
com fundamento na teoria polifônica para o exame das obras de Dostoiévski. Antes de
apresentarmos esses tipos, cabe trazermos a diferença apresentada pelo autor russo entre
discurso monovocal e discurso bivocal. O primeiro é definido pelo teórico como aquele que se
apresenta com uma só voz, e o segundo, como manifestando mais de uma voz.
De acordo com Bakhtin (2013, p. 213-216), discurso monovocal pode ser de dois tipos:
referencial direto e imediato, orientado para seu objeto como manifestação da instância
semântica do falante, e objetificado, ou seja, constituído pelo discurso de um sujeito
representado, com preeminência da “definição sociotípica” ou “precisão caracterológicoindividual”. O primeiro tipo visa à “interpretação referencial e direta do objeto”, sendo
especialmente monofônico por não consentir, via de regra, a participação de outra voz que
manifeste um posicionamento diferenciado sobre o mesmo objeto. Procura nomear, comunicar,
enunciar e representar. Geralmente, constitui o discurso do autor, enquanto instância semântica
suprema e última de uma narrativa. O segundo tipo (discurso objetificado), também
monofônico, define-se como um discurso-objeto, cuja função é servir aos ideais e aos planos
arquitetônicos da obra traçados pelo autor. Caracteriza o discurso direto do herói que “soa como
se fosse um discurso de uma só voz”. Tal discurso, apesar de apresentar uma aparência de
autonomia, é dominado pelo discurso do autor.
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Outro tipo é o “discurso orientado para o discurso do outro” ou “discurso bivocal”,
em que se identificam duas vozes, duas orientações semânticas. Esse tipo “surge
inevitavelmente sob as condições da comunicação dialógica, ou seja, nas condições da vida
autêntica da palavra” (BAKHTIN, 2013, p. 209) e se apresenta por meio de três formas: (i)
discurso bivocal de orientação única, (ii) discurso bivocal de orientação vária, e (iii) tipo ativo
ou discurso refletido do outro.
No “discurso bivocal de orientação única”, o discurso do outro é reelaborado, sem que
haja o embate discursivo, produzindo-se um efeito de fusão de vozes. São exemplos dessa
primeira orientação, conforme o teórico, estilização, narração do narrador, discurso não
objetificado do herói-agente, entre outros. A estilização, por exemplo, consiste no uso de um
discurso do outro, conservando-se as evidências da autoria. Nesse caso, o estilizador trabalha
com um ponto de vista do outro, mas não penetra no interior do seu discurso, observando-o de
fora, pois o que lhe importa é o conjunto dos procedimentos do discurso do outro como a
expressão de um determinado ponto de vista. Se o discurso do outro é tomado como próprio,
sem que se conservem as marcas de autoria, tem-se a imitação e não a estilização.
No segundo tipo, o “discurso bivocal de orientação vária”, a orientação do discurso
que transmite está em direção contrária semanticamente ao discurso de outrem. É o caso da
paródia em todas as suas gradações, em que, necessariamente, há uma contraposição entre a
voz do autor e a voz parodiada, sendo que a primeira prevalece. Bakhtin (2013, p. 221) salienta
que “a segunda voz, uma vez instalada no discurso do outro, entra em hostilidade com o seu
agente primitivo e o obriga a servir a fins diametralmente opostos”. Essa orientação de discurso
“se converte em palco de luta entre duas vozes”. Para o pensador russo, a ironia é similar ao
discurso parodístico e, na linguagem cotidiana, esta prática é bastante difundida. Conforme o
autor, no discurso bivocal de orientação vária, “a palavra do outro é absolutamente passiva nas
mãos do autor que opera com ela. Ele toma, por assim dizer, a palavra indefesa e sem
reciprocidade do outro e a reveste da significação que ele, autor, deseja, obrigando-a a servir
aos seus novos fins” (BAKHTIN, 2013, p. 226).
A polêmica aberta no discurso, que se caracteriza por tomar explicitamente a palavra
do outro como objeto, também se enquadra nesse tipo de orientação do discurso bivocal. De
acordo com Bakhtin (2013, p. 224), “a polêmica aberta está simplesmente orientada para o
discurso refutável do outro, que é o seu objeto”. Nesse tipo de discurso, múltiplas vozes
disputam a dominância dos sentidos a serem atribuídos a um dado tema. Na luta travada entre
as vozes, permanece a intenção do autor de validar o próprio discurso em detrimento do discurso
do oponente.
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Bakhtin (2013, p. 223) acrescenta ainda que o discurso cotidiano está cheio das
palavras dos outros:
Com algumas delas fundimos inteiramente a nossa voz, esquecendo-nos de
quem são; com outras, reforçamos as nossas próprias palavras, aceitando
aquelas como autorizadas para nós; por último, revestimos terceiras das nossas
próprias intenções, que são estranhas e hostis a elas.

No terceiro e último tipo de discurso bivocal, o “tipo ativo (discurso refletido do
outro)”, o que aparece não é o outro e nem a sua voz, mas apenas o diálogo velado com a voz
do outro: “A palavra do outro permanece fora dos limites do discurso do autor, mas esse
discurso a leva em conta e a ela se refere.” Nessa orientação, a palavra alheia não se reproduz
“sem nova interpretação, mas age, influi e de um modo ou de outro determina a palavra do
autor, permanecendo ela mesma fora desta. Assim é a palavra na polêmica velada e, na maioria
dos casos, na réplica dialógica” (BAKHTIN, 2013, p. 223-224).
Esse tipo é denominado variedade ativa, em oposição aos tipos anteriores, que são
variedades passivas. Nas variedades anteriores, o autor do discurso emprega as palavras
propriamente ditas de outro para expressar suas próprias ideias. Na variedade ativa, conforme
Bakhtin (2013, p. 226), “a palavra do outro influencia ativamente o discurso do autor, forçandoo a mudar adequadamente sob o efeito de sua influência e envolvimento”. Nessa variedade, a
orientação direciona-se ao diálogo tenso com o outro que, aparentemente, não está presente no
discurso. Na polêmica velada, diferentemente da polêmica aberta, o discurso do outro não se
apresenta explicitamente no discurso do autor, mas o influencia ativamente, apesar de se
encontrar fora de seu escopo.
Ainda nessa terceira variedade caracterizada pelo poder de influência que a palavra do
outro exerce na palavra do autor, Bakhtin (2013, p. 225) mobiliza o conceito de “réplicas
dialógicas” por meio das quais o interlocutor, ao orientar seu discurso para o objeto de sentido,
reage ao discurso do outro, reelaborando-o: “Todas as palavras que nessa réplica estão
orientadas para o objeto reagem ao mesmo tempo e intensamente à palavra do outro,
correspondendo-lhe e antecipando-a.” Também nessa variedade, enquadra-se o dialogismo
velado, em que “embora só um fale, é um diálogo sumamente tenso, pois cada uma das palavras
presentes responde e reage com todas as suas fibras ao interlocutor invisível, sugerindo fora de
si, além dos seus limites, a palavra não pronunciada do outro” (BAKHTIN, 2013, p. 226).
Faz-se mister destacar que os três tipos de orientação do discurso bivocal podem
apresentar-se de forma dinâmica em uma transmissão, ou seja, os três tipos não se excluem e
não ocorrem de modo isolado. Essa dinamicidade é possível, porque, em todos os três tipos,
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percebemos que há um encontro dessas vozes, seja por meio do embate ou da aceitação, o que
acontece de modo bastante complexo na linguagem.
Há de se esperar, nas entrevistas de grupo focal concedida pelos professores que
integram o Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Letras da instituição pesquisada, uma
ocorrência significativa do discurso bivocal, pela própria natureza do gênero que se caracteriza
como entrevistas com grupos, baseada em comunicação, interação, trocas, descobertas,
formação de novas ideias. Nesse processo, pode-se mais claramente demarcar a presença de
uma bivocalidade polêmica, tendo em vista a formatação do gênero que se aproxima da
configuração conversacional, em que cada enunciador apresenta suas posições enunciativas,
lançando, em direção ao outro, a sua antipalavra. A partir da forma como os sujeitos
reelaboraram o discurso oficial que trata da reforma curricular, criticando, questionando,
concordando ou não, buscaremos apreender, em seus discursos, os valores que defendem para
a formação do licenciando em Letras.
Entre as diferentes vozes e intenções do discurso, Bakhtin (2014) prioriza o discurso
bivocal, as “interações complexas”. Ao apresentar os tipos de discurso, afirma que “o objeto
principal do nosso exame [...] é o discurso bivocal, que surge inevitavelmente sob as condições
da comunicação dialógica, ou seja, nas condições da vida autêntica da palavra” (2013, p.211).
Assim, seguindo o pensamento do teórico, priorizaremos, neste trabalho, a bivocalidade, uma
vez que “nos limites de seu enunciado estão fundidos dois enunciados potenciais, como que
duas réplicas de um possível diálogo” (BAKHTIN, 2014, p.158).
Com a apresentação da noção de discurso bivocal, encerramos este capítulo, em que
tratamos de conceitos fundantes do pensamento bakhtiniano de crucial importância para a
compreensão do trabalho. No capítulo a seguir, delinearemos o percurso metodológico da nossa
pesquisa.
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CAPÍTULO II
O objeto das Ciências Humanas é o ser expressivo e
falante. Esse ser nunca coincide consigo mesmo e por isso
é inesgotável em seu sentido e significado.
Bakhtin (2011f, p.395)

2. Percurso metodológico: a pesquisa na perspectiva dialógica
No presente capítulo, subdividido em quatro seções, discorremos sobre a
caracterização da pesquisa. Na primeira, apresentamos as justificativas para a adoção da
Teoria/Análise Dialógica do Discurso – ADD (BRAIT, 2008), perspectiva de base teóricometodológica fundamentada na proposta sócio-histórica da linguagem do Círculo, no contexto
da Linguística Aplicada (LA) contemporânea. Na segunda, tratamos da constituição dos dados
da pesquisa, descrevendo os instrumentos de pesquisa utilizados. Na terceira, apresentamos os
sujeitos da pesquisa. Finalmente, apresentamos os procedimentos adotados na análise dos
dados.

2.1 Sobre a Linguística Aplicada na contemporaneidade e a Análise Dialógica do
Discurso
Esta tese se insere no âmbito da Linguística Aplicada (LA) contemporânea e Estudos da
Linguagem. Isso significa que a concepção de ciência em LA que assumimos no âmbito da
pesquisa não deriva do entendimento de que essa ciência seja uma aplicação de teorias
linguísticas visando ao aprimoramento de técnicas ou metodologias de sala de aula ou mesmo
propostas de como ensinar uma língua. Ao contrário, assumimos a perspectiva definida por
Moita Lopes (2006a, 2006b) da pesquisa em LA como aquela direcionada para problemas de
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prática de uso da linguagem em contextos institucionais diversos. Essa perspectiva traz, assim,
a compreensão da LA como uma ciência que se ocupa não dos fenômenos da língua
isoladamente, mas dos fenômenos da linguagem em uso, identificando-se, desse modo, com o
sujeito que a produz nos diversos contextos sociais. Isso implica estudar o homem em seus
diversos aspectos, o que caracteriza a natureza interdisciplinar da LA. Conforme Moita Lopes
(2006, p. 20), é justamente a natureza interdisciplinar que vem causando mais impacto no
desenvolvimento da LA contemporânea: “E é esse viés que leva à formulação de uma LA
mestiça ou nômade.”
Molon e Viana (2012) estabelecem uma relação entre a compreensão da linguagem
como prática social dessa nova LA e o entendimento de que a interação verbal é a realidade
fundamental da língua que se dá entre sujeitos sócio-historicamente situados, conforme o
pensamento bakhtiniano. Em concordância com os autores, compreendemos a pesquisa inserida
na LA como aquela que trata dos problemas suscitados por seu objeto de estudo (a linguagem)
de forma situada, contextualizada. A concepção de linguagem adotada, nessa ótica, não é a da
linguagem como sistema, mas da linguagem como discurso, isto é, como um conjunto de
enunciados constituídos pelo sujeito que fala na interação com o outro, contextualizado no
tempo e nas condições de produção. Dito de outro modo, trata-se da “língua em sua integridade
concreta e viva” (BAKHTIN, 2013, p. 207).
Os autores observam ainda que:
A metalinguística proposta por Bakhtin não dá conta completamente das
questões centrais formuladas sobre a constituição da Linguística Aplicada
contemporânea, mas a proposição de se estudar as relações dialógicas que
constroem os discursos traz uma contribuição nada desprezível para se
enfrentar os desafios teórico-metodológicos com os quais a LA se depara nos
dias atuais, quando surge em seu escopo de análise a questão da manifestação
da linguagem em situações concretas, na relação entre indivíduos concretos e
pela perspectiva de solução de conflitos concretos e sócio-historicamente
delimitados (MOLON; VIANNA, 2012, p.162).

De fato, a metalinguística, ciência proposta por Bakhtin (2013) e apresentada pelo
teórico como o estudo da língua em uso, se apresenta perfeitamente apropriada para o
enfrentamento teórico-metodológico dessa nova LA que vem ampliando seus espaços e, cada
vez mais, se envolve em estudos que exploram as relações entre práticas discursivas e práticas
sociais, deslocando o polo da língua para o polo do discurso.
Brait (2008), orientada pela metalinguística e seguindo a trajetória das obras de
Bakhtin e o Círculo, apresenta-nos a Teoria/Análise Dialógica do Discurso (ADD), que consiste
numa perspectiva de base teórico-metodológica fundamentada na proposta sócio-histórica da
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linguagem do Círculo, destinada ao analista que pretende realizar um enfrentamento dialógico
do discurso.
Conforme Brait (2008), Bakhtin e o Círculo jamais postularam “um conjunto de
preceitos sistematicamente organizados para funcionar como perspectiva teórico-analítica
fechada” (p. 09), mas nos deixaram “um corpo de conceitos, noções e categorias que
especificam a postura dialógica diante do corpo discursivo, da metodologia e do pesquisador”
(p. 29). Por essa perspectiva, o conjunto das obras bakhtinianas e a reflexão sobre elas
suscitaram a possibilidade de ser desenvolvida a Análise Dialógica do Discurso, que, conforme
o próprio nome sugere, tem como princípio o dialogismo, considerado essencial para a
constituição da linguagem.
De acordo com a estudiosa bakhtiniana:
Sem querer (e sem poder) estabelecer uma definição fechada do que seria essa
análise/teoria dialógica do discurso, uma vez que esse fechamento significaria
uma contradição em relação aos termos que a postulam, é possível explicitar
seu embasamento constitutivo, ou seja, a indissolúvel relação existente entre
língua, linguagens, história e sujeitos que instaura os estudos da linguagem
como lugares de produção de conhecimento de forma comprometida, e não
apenas como procedimento submetido a teorias e metodologias dominantes
em determinadas épocas (BRAIT, 2008, p. 10)

Como podemos depreender da citação, a impossibilidade do estabelecimento de uma
metodologia de análise rígida constitui-se aspecto central da teoria. E essa propensão não se
restringe à aplicação de uma metodologia e confirmação de teoria, mas, ao contrário, estendese à construção de conhecimentos relevantes no âmbito dos estudos da linguagem. Nesse
aspecto, desenvolver uma análise do discurso numa ótica dialógica envolve relacionar língua,
linguagens, história e sujeitos, como destaca a autora. É necessária a identificação dos contextos
culturais e históricos, em que o conhecimento é concebido, produzido e recebido, uma vez que
a ADD está também firmada nas relações discursivas empreendidas por sujeitos historicamente
situados. Todavia, o estudo das relações dialógicas não deve se resumir aos aspectos
extraverbais, aos estratos sociais mais amplos, nem se voltar apenas para os aspectos
linguísticos, internos do texto.
Dessa maneira, há a análise linguística, mas a língua é contemplada na sua condição
de discurso, tratando-se, assim, da análise da linguagem em uso. O estudo, nessa perspectiva,
se caracteriza por uma análise dialógica que leva em conta as relações extralinguísticas,
históricas e concretas, com a finalidade de construir entendimentos sobre os sentidos originados
no âmago das relações dialógicas estabelecidas entre enunciados.
Tais considerações estão ancoradas na ordem metodológica proposta por Volóchinov
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(2017, p. 220), adotada nesta tese, para o estudo da língua:
1) formas e tipos de interação discursiva em sua relação com as condições
concretas;
2) formas dos enunciados ou discursos verbais singulares em relação estreita
com a interação da qual são parte, isto é, os gêneros dos discursos verbais
determinados pela interação discursiva na vida e na criação ideológica;
3) partindo disso, revisão das formas da língua em sua concepção linguística
habitual.

Confirma-se, então, que, em um trabalho na perspectiva da ADD, faz-se necessário
partir da dimensão social do texto para a sua materialidade, isto é, da situação social para o
gênero e, só então, para os enunciados e as formas linguísticas relevantes.
A pertinência de uma perspectiva dialógica se dá, neste trabalho, à medida que
buscamos compreender a complexidade do processo de reforma de Cursos de Letras realizado
na esfera acadêmica, a partir do estabelecimento de relações dialógicas entre os discursos dos
professores integrantes do Núcleo Docente Estruturante de cursos de Letras de uma
universidade pública mato-grossense e os discursos oficiais da educação que dispõem sobre a
reestruturação curricular de cursos de licenciatura. Desse modo, analisaremos as
“especificidades discursivas constitutivas de situações em que a linguagem e determinadas
atividades se interpenetram e se interdefinem” (BRAIT, 2008, p. 29).
Para analisarmos a responsividade dos enunciados dos integrantes do NDE dos cursos
de Letras estudados aos discursos oficiais que dispõem sobre a reestruturação curricular de
cursos de licenciatura, é indispensável, antes, estudarmos tais discursos, buscando compreender
como eles se formaram historicamente e como o Estado passou a apropriar-se deles, uma vez
que, como estabelece Volóchinov (2017, p. 206), “a situação social mais próxima e o ambiente
social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, de dentro, a estrutura do
enunciado” (grifos do autor).
Olhar para os enunciados, levando em conta, ao mesmo tempo, os contextos mais
amplos de produção e circulação dos discursos é uma das características da ADD. Outra
característica que deve ser levada em consideração é o fato de, em uma análise dialógica, não
haver categorias a priori aplicáveis mecanicamente a textos e discursos; antes, os conceitos
resultam de sua relação com o objeto de investigação. Nas palavras de Brait (2008, p. 24), não
devemos “aplicar conceitos a fim de compreender um discurso, mas deixar que os discursos
revelem sua forma de produzir sentido, a partir de ponto de vista dialógico, num embate”.
Conforme a autora, o próprio Bakhtin não tinha um conceito ad hoc para testar nas obras de
Dostoiévski.
Assim, não aplicamos, neste trabalho, conceitos preestabelecidos com objetivo de
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compreender os discursos oficiais e os discursos dos integrantes do NDE, tendo em mente que
tais discursos manifestam suas formas de produzir sentido, e isso é feito por meio do embate
dialógico. Diante disso, para apreendermos o valor semântico desses discursos, delineamos o
seguinte percurso de análise, com base nos parâmetros da ADD:
1. estudo da situação sócio-histórica em que a interação discursiva está inserida e da
esfera de atividade a que o enunciado se vincula;
2. apresentação dos participantes produtores dos discursos e seus interlocutores e
estudo das valorações implícitas em seus enunciados;
3. estabelecimento de relações dialógicas entre enunciados/discursos, a fim de
verificar a atitude responsiva dos sujeitos discursivos.
Em referência às relações dialógicas, seguimos as orientações de Brait (2012) de que
estas implicam horizontes sociais de valor de determinado sujeito ou grupo social, assim como
não são dadas, nem estão prontas, já que se estabelecem a partir de determinado ponto de vista,
na interação e, por fim, a construção dos sentidos vai depender dos sujeitos e da linguagem por
estes utilizada. Dito de outro modo, as relações dialógicas não estão nos textos em si, mas são
delimitadas, apreendidas a partir do ponto de vista do observador, do pesquisador. É ele quem
vai captar, desvelar as relações dialógicas existentes entre os textos, discursos, que podem ser
harmônicas ou polêmicas, abertamente polêmicas ou veladamente polêmicas.
Para captar essas relações dialógicas, é necessário considerar a materialidade
linguística verbal ou a verbo-visual, o que pode ser considerado aquilo que é interno ao texto,
ao discurso. Todavia, não podemos parar nessa materialidade, pois precisamos olhar também
para a exterioridade, para o extralinguístico ou para o extravisual. Na verdade, esse “extra” não
está pronto em determinado lugar, mas vai ser apontado pelo próprio texto, a partir dessas
relações dialógicas que o pesquisador conseguiu vislumbrar entre os discursos.
O pesquisador, na perspectiva da ADD, é um outro não neutro que dialoga com os
discursos e que, conforme Amorim (2004, p. 26), pode ser comparado ao hóspede e ao anfitrião
ao mesmo tempo. A autora destaca que o pesquisador precisa receber e acolher o estranho,
abandonando seu território “para construir uma determinada escuta da alteridade, e poder
traduzi-la e transmiti-la”. Alerta que “a imersão num determinado cotidiano pode nos cegar
justamente por causa de sua familiaridade. Para que alguma coisa possa se tornar objeto de
pesquisa, é preciso torná-la estranha de início para poder retraduzi-la no final: do familiar ao
estranho e vice-versa, sucessivamente”.
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Bakhtin (2011d, p. 365-366) lembra que esse deslocamento não significa ver o mundo
pelos olhos do outro, situação em que apenas replicaria o mesmo posicionamento, uma vez que
A compreensão criadora não renuncia a si mesma, ao seu lugar no tempo, à
sua cultura, e nada esquece. A grande causa para a compreensão é a distância
do indivíduo que compreende – no tempo, no espaço, na cultura – em relação
àquilo que ele pretende compreender de forma criativa. [...] Um sentido só
revela as suas profundidades encontrando-se e contactando com outro, com o
sentido do outro: entre eles começa uma espécie de diálogo que supera o
fechamento e a unilateralidade desses sentidos, dessas culturas. Colocamos
para a cultura do outro novas questões que ela mesma não se colocava; nela
procuramos resposta a essas questões, e a cultura do outro nos responde,
revelando-nos seus novos aspectos, novas profundidades do sentido. Sem
levantar nossas questões não podemos compreender nada do outro de modo
criativo (grifos do autor).

Assim, é num movimento de aproximação e posterior afastamento que poderemos
ampliar a construção de sentido do objeto empírico de análise deste trabalho: os enunciados
relacionados à reestruturação curricular de cursos de licenciatura em Letras, advindos de duas
esferas da comunicação verbal: Estado (discursos da legalidade que tratam da reestruturação de
cursos de Letras e de formação de professores) e universidade (discursos de integrantes do
Núcleo Docente Estruturante de Cursos de Letras de uma universidade pública matogrossense).
Quanto aos professores que integram o NDE, a ênfase deste trabalho está em escutar
esses sujeitos. E por serem seres expressivos e falantes, não adotaremos uma posição de apenas
falar sobre eles ou deles, assumindo uma postura monológica (BAKHTIN, 2011c). Ao
contrário, ao invés de contemplá-los, estabeleceremos com eles um diálogo, numa relação em
que investigador e investigados são sujeitos em interação. Essa atitude, fundamentadora da
Análise Dialógica do Discurso, é o esteio deste trabalho, em consonância com os pressupostos
teóricos enunciativo-discursivos de Bakhtin e do Círculo.

2.2 A constituição dos dados da pesquisa
Para encontrarmos respostas à questão central que norteia esta tese (Como os
professores que integram o Núcleo Docente Estruturante de Cursos de Letras em processo de
avaliação do MEC respondem, em seus enunciados, aos discursos oficiais que tratam da
reestruturação curricular de cursos de licenciatura em Letras?), constituímos o corpus da
nossa pesquisa por meio de uma coleta de dados produzidos em duas esferas de produção de
saberes: Estado e universidade. Da primeira esfera, para os propósitos desta tese, priorizamos
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os documentos da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior que dispõem sobre
o Núcleo Docente Estruturante e os Pareceres exarados pelo Conselho Nacional de Educação
que fundamentam as Diretrizes Curriculares emitidas em 2001 e 2015 voltadas para os Cursos
de Letras e para formação de professores. São eles: o Parecer n. 4/2010 e a Resolução n. 1/2010
da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e os Pareceres do
Conselho Nacional de Educação CNE/CES n. 492/2001, CNE/CP n. 9/2001 e CNE/CP n.
2/2015 que fundamentam, respectivamente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos
de Letras, Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica
e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do
Magistério da Educação Básica.
Da esfera universitária, coletamos os enunciados produzidos por professores que
integram o Núcleo Docente Estruturante de uma universidade pública mato-grossense, atuantes
no processo de reformulação do Projeto Pedagógico dos Cursos de Letras. São eles: o Projeto
Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura (dados documentais), reestruturado pelos
sujeitos da pesquisa, e as respostas de tais sujeitos às questões do questionário e da entrevista
de grupo focal.
A universidade que atendeu aos critérios para realização da pesquisa é de natureza
pública e foi criada na década de 70. De acordo com o seu Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI 2013 – 2018, tornou-se referência em ensino, pesquisa e extensão na região,
voltada para a construção do desenvolvimento sustentável, através de formas inovadoras de
articulação das potencialidades humanas. Atualmente11, é composta por cinco campi,
envolvendo 28 Institutos e Faculdades. Oferta cento e quatro cursos de graduação e mais de
quarenta e oito cursos de pós-graduação Stricto sensu.
Dos cento e quatro cursos de graduação que a instituição oferta, noventa e seis são na
modalidade presencial e oito, a distância. Dentre os cursos de graduação presenciais ofertados
na capital mato-grossense, cinco cursos são em Letras: Língua Portuguesa e Literatura,
Português e Francês, Português e Inglês, Português e Espanhol e, a partir de 2014, LetrasLibras. Os sujeitos da pesquisa, integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE), atuam nos
cursos de Letras da instituição, com exceção do Curso Letras-Libras.
Os dados da esfera universitária foram coletados no período de acompanhamento do
trabalho dos sujeitos da pesquisa (2014 a 2015), em que o nosso olhar sobre tal evento partiu
de nossa posição exotópica, visto que, ao mesmo tempo em que vivenciamos a pesquisa,

11

Dados coletados em 2015.

55

tivemos um olhar distanciado do fenômeno para sintetizar ou totalizar o que vimos, de acordo
com nossos valores, nossa perspectiva, nossa problemática (AMORIM, 2004).
Para entendimento do processo de constituição dos dados, apresentaremos a seguir os
instrumentos da pesquisa.

2.2.1 Instrumentos da pesquisa
A fim de participar da realidade e coletar informações dentro da perspectiva dialógica
para a construção do corpus da pesquisa, de acordo com os objetivos definidos, e como forma
de garantir um estudo aprofundado da problemática da pesquisa, fizemos uso da observação
participante, estratégia de campo que combina, entre outras técnicas, a observação direta,
análise de documentos, questionário e entrevista (LÜDKE; ANDRÉ, 2011).

2.2.1.1 Observação direta
Por meio da observação direta, fizemos o acompanhamento de algumas reuniões
realizadas pelos sujeitos da pesquisa, integrantes do Núcleo Docente Estruturante dos cursos de
Letras, com o objetivo de observar as dimensões, interações, relações e ações do evento e nos
aproximar do ambiente do núcleo. Destacamos que os professores do NDE começaram o
trabalho em janeiro de 2013, mas a nomeação oficial dos integrantes ocorreu em junho do
mesmo ano. Passamos a acompanhar o grupo em 2014, após a nossa entrada no Programa de
Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade de São
Paulo. A coleta de dados não ocorreu, desse modo, no ano em que as atividades se iniciaram,
mas no ano posterior, encerrando-se em 2015. Nesse ano, os integrantes do NDE interromperam
o trabalho no período de maio a outubro, devido à greve dos professores das universidades
federais que ocorreu nesse período.
A participação em tal evento foi constituída por um processo interativo, com caráter
dialético. Sobre essa questão, Bakhtin (2011c, p. 332) afirma que um observador “não tem
posição fora do mundo observado, e sua observação integra como componente o objeto
observado”, ou seja, é partícipe dos eventos que observa. Assim, como parte integrante da
realidade que produz no campo de pesquisa, a nossa voz, como pesquisadora, se encontrou com
as vozes dos professores que integram o Núcleo Docente Estruturante, produzindo novos
sentidos para as experiências vividas.
Como “estrangeira” (Amorim, 2004), fizemos a observação das reuniões realizadas,
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em busca da palavra dos professores, que também ofereceram suas antipalavras. Para tanto,
adotamos como instrumento: registro das discussões realizadas nas reuniões (lista de
frequência, pauta e encaminhamento das discussões), cuja coleta só foi possível após aprovação
do Projeto de Pesquisa no Comitê de Ética da instituição. Esses registros foram organizados
mediante protocolos de observação, em que documentamos as descrições das ações realizadas.
Cabe destacar que esses dados coletados, no contexto deste trabalho, são considerados
periféricos, uma vez que seu papel será de auxiliar na análise dos dados principais (enunciados
produzidos pelos sujeitos da pesquisa), caso seja necessário esclarecer alguns aspectos do
contexto imediato de produção dos enunciados.

2.2.1.2 Análise documental
A análise de documentos possibilitou conseguir informações por meio de registros
escritos, produzidos por órgãos ligados ao MEC (Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior – CONAES, Conselho Nacional de Educação – CNE e Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP), pela gestão colegiada da universidade e
pelos professores dos cursos de Letras/NDE. Os critérios utilizados para seleção do material
foram: i) documentos oficiais da educação que tratam da reforma curricular nos cursos de Letras
e cursos de formação de professores, relacionados ao NDE; ii) documentos institucionais
relacionados às ações do NDE dentro dos cursos e iii) documentos elaborados pelos professores
que integram o NDE dos Cursos de Letras. Considerando esses critérios, o material empírico
escolhido é composto por documentos de naturezas diversas, conforme discriminado no Quadro
1:
Quadro 1- Documentos coletados para análise

Esferas sócioideológicas
CONAES /
CNE/ INEP

Documentos centrais
-

-

-

Documentos que subsidiaram a
análise dos documentos centrais

Parecer CONAES n. 4/2010 e Resolução CONAES n. 1/2010 dispõem sobre o NDE;
Parecer CNE/CES n. 492/2001 fundamenta
as
Diretrizes Curriculares para os Cursos de
Letras;
Parecer CNE/CP n. 9/2001 fundamenta
as
Diretrizes
Curriculares
Nacionais
para
Formação de Professores da Educação Básica;

Resolução CNE/CES n. 18/ 2002
institui
as
Diretrizes
Curriculares para os cursos de
Letras.
Resolução CNE/CP1 – institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores
da Educação Básica, em Nível
Superior, Curso de Licenciatura,
de Graduação Plena;
Resolução CNE/CP 2/2002 institui a duração e a carga horária
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Universidade/
Cursos de
Letras /NDE

-

Parecer CNE/CP n. 2/2015 fundamenta
as
Diretrizes
Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica.

dos cursos de licenciatura, de
graduação plena, de formação de
professores da Educação Básica
em nível superior;
Instrumento de Avaliação de
Cursos de Graduação presencial e
a distância do Instituto Nacional
de
Estudos
e
Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) – 2015.

-

Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura

Protocolo de compromisso/plano
de melhorias do curso de Letras
Língua Portuguesa e Literatura
firmado com o MEC - ciclo
avaliativo 2011;
Relatórios
referentes
às
dimensões do Protocolo de
Compromisso firmado;
Portaria de nomeação dos
membros do NDE.
Projeto Pedagógico dos Cursos de
Letras produzidos em 2009;
Resolução CONSEPE N. 118 de
10 de novembro de 2014 - Dispõe
sobre a elaboração e reelaboração
de Projeto Pedagógico de Curso
de Graduação;
Roteiro para elaboração de
Projetos de Cursos de graduação.

-

-

Fonte: Resultados de pesquisa (2014).

Cabe destacar que o Parecer e a Resolução da CONAES foram selecionados para
análise, devido ao fato de que tais documentos dispõem sobre o NDE no âmbito dos cursos de
graduação. A escolha dos Pareceres do CNE que apresentam e fundamentam as Diretrizes
Curriculares para os Cursos de Letras e para os Cursos de Formação de Professores se deve ao
fato de que uma das atribuições definidas pela CONAES aos integrantes do NDE no processo
de reforma curricular é “zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os
Cursos de Graduação” (BRASIL, 2010b). Faremos a análise dialógica desses documentos
oficiais, considerados centrais, a fim de verificarmos como os professores respondem aos
discursos neles consignados. Dos documentos elaborados pelos integrantes do NDE,
selecionamos o Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura para realizarmos
a análise dialógica do discurso, considerando que os membros que compõem o NDE de um
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curso de graduação são responsáveis pela “concepção, consolidação e contínua atualização do
projeto pedagógico do curso” (BRASIL, 2010b). Escolhemos o PPC do Curso de Letras
Português e Literatura, tendo em vista que Língua Portuguesa/Literatura é área comum aos
demais cursos.
Os outros documentos coletados (da terceira coluna do quadro 1) configuram-se, no
contexto deste trabalho, como suportes da análise dos dados centrais, considerando-se a rede
dialógica que se estabelece entre eles e o nosso objeto de estudo.
Apresentamos a seguir a descrição do Projeto Pedagógico do Curso de Letras
Português e Literatura. A descrição dos Pareceres da CONAES e do CNE, realizaremos no
capítulo seguinte.

2.2.1.2.1 Descrição do Projeto Pedagógico do Curso de Letras Língua Portuguesa e
Literatura
Bakhtin (2011b) aborda os gêneros do discurso como sendo tipos relativamente
estáveis de enunciados, produzidos nas diferentes esferas de utilização da língua. O Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) de Letras Português e Literatura, objeto de nosso estudo, constitui
um gênero de discurso com uma configuração que o tipifica e o diferencia de outros gêneros da
esfera acadêmico-universitária. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) define o Projeto Pedagógico de Curso como sendo “o documento
orientador de um curso que traduz as políticas acadêmicas institucionais com base nas DCN’s”
(BRASIL, 2012. p. 32). Assim, em linhas gerais o projeto pedagógico de um curso de graduação
pode ser considerado o norteador das atividades desenvolvidas no processo de formação do
estudante, sendo composto por diversos elementos que evidenciam uma temática própria da
esfera acadêmica, entre os quais se destacam:
conhecimentos e saberes necessários à formação das competências
estabelecidas a partir de perfil do egresso; estrutura e conteúdo curricular;
ementário; bibliografia básica e complementar; estratégias de ensino;
docentes; recursos materiais; laboratórios e infraestrutura de apoio ao pleno
funcionamento do curso (BRASIL, 2012. p. 32).

Por retratar os parâmetros norteadores da prática pedagógica, o PPC é um dos
documentos analisados pelo Ministério da Educação (MEC) tanto para fins de autorização
quanto de reconhecimento de curso. Em 2010, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior (CONAES) aprovou a Resolução n. 1/2010, que delega ao Núcleo Docente
Estruturante a função de reestruturar, implementar e avaliar esse instrumento. A ideia é a de
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que o acompanhamento do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) deve se dar de forma
participativa por um grupo de professores “que, poder-se-ia dizer, é a alma do curso”
(BRASIL/2010).
Neste trabalho, consideramos o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Letras
Português e Literatura, reestruturado no período de 2013 a 2015, resultante de um tipo de
interação, realizado por sujeitos sócio-historicamente situados, cujo discurso é atravessado
pelas escolhas educacionais, teórico-metodológicas e ideológicas, refletindo e refratando o
momento que vivem.
Na capa do documento, há informação de que a sua execução ocorrerá no período de
2016 a 2021. Na contracapa, encontra-se explicitada a sua autoria, como sendo “comissão de
elaboração”, identificando em ordem alfabética os nomes dos professores que compõem o
Núcleo Docente Estruturante. A autoria se legitima, assim, pela autoridade dos enunciadores:
os professores do Núcleo Docente Estruturante, já que ocupam a posição daqueles que teriam
a competência para ajudar a construir a identidade do curso, como ressalta o Parecer CONAES
n. 04/2010.
Na página seguinte, há a identificação do curso e da instituição a que ele pertence.
Conforme informações, o curso será realizado no sistema de crédito semestral, com
funcionamento diurno e noturno e disponibilidade de 25 vagas, com tempo de integralização de
oito semestres, no mínimo, e quatorze, no máximo.
Ainda quanto à estrutura composicional, o PPC está organizado da seguinte forma:
Introdução, Organização didático-pedagógica, Operacionalização do curso, Corpo docente,
Infraestrutura, Gestão do curso, Disposições gerais, Ementários, Documentos Consultados,
Apêndice; Anexo.
Para nossa análise, privilegiaremos o conteúdo da Introdução, por apresentar o
histórico do curso e as justificativas para a reelaboração do documento; daremos especial
atenção, também, às seções Organização didático-pedagógica e Operacionalização do curso,
por compreenderem a estrutura do curso, o conhecimento científico-cultural na área do curso e
o modo como este foi pensado, organizado, sistematizado para ser desenvolvido no cotidiano
da formação do licenciando em Letras. Também recorreremos à seção Gestão do curso, para
colhermos dados referentes ao Núcleo Docente Estruturante e Ementários para esclarecimentos
de questões relacionadas à forma com que os modelos de formação do licenciando em Letras
se manifestam no currículo do curso. O Apêndice também será consultado por apresentar os
regulamentos do Estágio Supervisionado e das Atividades Complementares.

60

O documento inicia fazendo uma contextualização da instituição no cenário matogrossense, ressaltando sua importância, relevância social e acadêmica, bem como suas políticas
institucionais. Na sequência, faz uma apresentação do curso, situando-o historicamente em
torno da área específica de formação do licenciado em Letras. Após essa introdução, apresenta
a Justificativa da Reestruturação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), na qual os
enunciadores explicitam de forma sintética as razões que levaram o NDE e os professores do
curso a se posicionarem sobre a formação do licenciando em Letras, conforme veremos no
capítulo analítico deste trabalho.
A seção “Organização didático-pedagógica” está dividida em “Contexto Educacional,
Profissional, Laboral” e “Concepção do curso”. No primeiro item dessa seção (Contexto
Educacional, Profissional, Laboral), encontramos a explicitação da importância da oferta do
curso a partir da especificidade regional, destacando-se as demandas e necessidades que o curso
de Licenciatura em Letras busca atender. Esse item é uma primeira apresentação da
responsabilidade social do curso, uma vez que ressalta o seu papel voltado para o interesse da
população mato-grossense.
Com o objetivo de possibilitar ao interlocutor a compreensão do que é o curso no
contexto social e institucional, o segundo item, “Concepção do curso”, constitui um dos maiores
blocos de análise da pesquisa. Estruturado em nove subitens, encontramos, nessa parte do PPC,
a descrição do funcionamento geral do curso, (regime acadêmico, número de vagas e entrada,
turno de funcionamento, formas de ingresso, períodos mínimo e máximo de integralização,
dimensão das turmas), o perfil do egresso, os objetivos do curso, a proposta de fluxo curricular
e metodologia de ensino e aprendizagem.
A forma como os pressupostos teóricos, filosóficos e pedagógicos do curso são
operacionalizados está contemplada em “Operacionalização do curso”. Também considerada
um dos mais importantes blocos de análise, essa parte trata, inicialmente, da concepção teóricometodológica do trabalho acadêmico. Em seguida, trata das atividades práticas que buscam
concatenar o exercício profissional com os conteúdos teóricos do curso, como o Estágio, a
Prática como Componente Curricular e as Atividades Complementares. Além disso, os
enunciadores projetam, nessa parte do PPC, as interações entre o ensino, a pesquisa e a extensão
no curso e abordam a forma de avaliação da aprendizagem. Finalmente, há uma explicitação de
como as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são utilizadas no curso, de como
ocorre a interação do curso com redes públicas de ensino e as formas de apoio ao discente.
Na seção Gestão do curso, há esclarecimentos acerca dos Órgãos Colegiados e Comitê
de Ética da instituição, dos órgãos colegiados do Instituto a que o curso pertence, do Núcleo
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Docente Estruturante e da coordenação do curso. Além disso, há informações sobre a forma de
avaliação interna e externa do curso e dos diversos ordenamentos, como apoio aos Órgãos
Estudantis, Mobilidade Estudantil nacional e internacional e eventos acadêmico-científicos
relevantes para o Curso.
As seções Corpo docente, Infraestrutura e Disposições gerais, como dissemos,
compõem o PPC, mas não são objetos da nossa investigação.
Em Corpo docente encontram-se informações referentes aos docentes lotados no
curso, disciplinas que cada um deles ministra, sua titulação, seu regime de trabalho e sua
unidade de origem. Também há o quadro de técnicos administrativo (área de atuação, área de
formação requerida do técnico, titulação, admissão/regime de trabalho), forma de avaliação do
corpo docente e discente e, por fim, plano de qualificação dos servidores que compõem os
quadros do curso.
A Infraestrutura é a seção da descrição das instalações e espaços físicos disponíveis
para a realização das atividades do curso. Nas Disposições gerais encontram-se as
equivalências entre o fluxo curricular a ser desativado e o proposto, bem como as parcerias e
convênios necessários ao desenvolvimento do Curso.
Por fim, apresentam-se o ementário das disciplinas propostas pela matriz curricular
para 2016-2020, a relação dos Documentos consultados, os apêndices, compostos pelos
Regulamentos do Estágio Supervisionado e Atividades complementares, assim como do
instrumento de autoavaliação do curso, e a Distribuição da carga horária das Atividades
Complementares que está como Anexo.
A seguir, apresentamos informações sobre como realizamos a técnica da entrevista de
grupo focal com os sujeitos da pesquisa.

2.2.1.3 Entrevista de grupo focal
Gatti (2005, p. 12) define o grupo focal como sendo “uma técnica de levantamento de
dados que se produz pela dinâmica interacional de um grupo de pessoas”. Sob essa ótica,
entendemos que a natureza dessa técnica estabelece diálogo com a abordagem sócio-histórica
presente em estudos bakhtinianos. O primeiro aspecto dessa relação diz respeito à concepção
de linguagem, entendida como espaço interativo, materializado em discursos. O segundo
aspecto corresponde ao fato de que, conforme preceitos bakhtinianos, toda palavra provém de
um locutor e é sempre dirigida a um ouvinte, levando-nos à compreensão de que o ato dialógico
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é um evento que acontece na unidade espaço-tempo da comunicação interativa, sendo por ela
determinado.
O gênero entrevista de grupo focal emerge de uma situação imediata de comunicação
verbal, constituindo-se num lugar de elaboração de enunciados que produzem sentidos na
interação das pessoas envolvidas. Para Bakhtin (2011b, p. 296-297), “os próprios limites do
enunciado são determinados pela alternância dos sujeitos do discurso”. No caso do grupo focal,
é o pesquisador/moderador quem introduz a discussão, encorajando a resposta de cada
participante. Este, por sua vez, apresenta as suas antipalavras, procurando manter a atenção e o
discurso na temática abordada. Cabe destacar, porém, que o participante adota uma postura de
resposta, tecendo seu enunciado-resposta, antes mesmo de o pesquisador/moderador terminar a
sua pergunta. Isso ocorre também enquanto os outros participantes da interação discursiva estão
apresentando suas antipalavras.
Assim, compreendemos a entrevista de grupo focal como uma produção de linguagem
cuja finalidade é a compreensão ativa e responsiva entre os participantes, que se manifesta nas
concordâncias, discordâncias, hibridizações, acréscimos e silêncios elaborados durante todo o
processo (BAKHTIN, 2011b). E compreender ativa e responsivamente o enunciado alheio
denota voltar-se para o outro, procurando ver o seu sistema de valores.
Nessa acepção, por configurar uma situação social de produção de linguagem que
supõe a interlocução com um “outro” como lugar de construção de sentidos e de significados,
tal técnica se apresenta como uma opção ética e política de conceber os sujeitos (entrevistador
e entrevistados) como locutores e interlocutores no desenvolvimento da pesquisa, num processo
intensamente dialógico.
Desse modo, compreendendo que os dados colhidos, num contexto de interação
dialógica, são discursos e que só podem ser examinados recuperando-se os ditos e os não ditos,
assim como as hesitações (VOLÓCHINOV, 2017), realizamos a entrevista de grupo focal com
os professores do NDE com os objetivos de:
-

Captar informações sobre como se concretizou o processo de reformulação dos
Projetos Pedagógicos / propostas curriculares dos Cursos de Letras na
instituição pesquisada sob a ótica dos professores que integram o NDE.

-

Coletar, a partir das trocas realizadas no grupo, conceitos, atitudes, percepções,
sentimentos e simbologias prevalecentes no trato de questões relacionadas à
reestruturação dos cursos de Letras e aos princípios organizadores do currículo
presentes nas Diretrizes.
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-

Estabelecer e analisar as relações dialógicas a partir do jogo de interinfluências
da formação de opiniões sobre as questões abordadas, observando o complexo
de forças que atua e condiciona a forma e as significações do que é dito no
grupo.

-

Verificar as formas de introdução da palavra do outro nos discursos e seus
efeitos de sentidos refratados acerca do processo de reforma dos cursos.

Para constituir o grupo focal, fizemos o convite aos professores do NDE por meio de
carta-convite, com esclarecimentos sobre a pesquisa e a proposta de realização da atividade.
Além disso, para que se viabilizasse a sessão de modo eficaz, organizamos o trabalho da
seguinte forma:
-

definimos o foco das questões que pretendíamos levar ao grupo, considerando
o problema da pesquisa;

-

elaboramos um roteiro com questões voltadas aos objetivos da pesquisa, para
provocar as discussões;

-

elaboramos um questionário para coletar dados sobre o perfil dos participantes
e suas percepções sobre o NDE que integram;

-

fizemos o pré-teste do questionário com 10 alunos do Programa de PósGraduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem – LAEL/PUCSP. A atividade visou esclarecer, refinar e medir a duração da aplicação do
instrumento. As sugestões dos participantes foram incluídas no texto.

Com o aceite dos membros do NDE, realizamos o grupo focal numa única sessão, com
duração de duas horas. Participaram todos os cinco membros que compõem o núcleo mais a
pesquisadora, mediadora do processo. Após um breve esclarecimento sobre a programação e
objetivos do encontro, entregamos o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que foi
assinado por todos. Na sequência, apresentamos as questões para o debate, tendo como foco a
reestruturação do Projeto Pedagógico dos Cursos/ propostas curriculares.
As discussões ocorreram num processo de interação entre os interlocutores e numa
atmosfera de influência recíproca entre pesquisadora e pesquisados.

As antipalavras

enunciadas na situação criada pelo encontro dos integrantes do NDE com a pesquisadora,
sujeitos marcados historicamente, naquele espaço da entrevista de grupo focal, ganharam um
sentido de particularidade daquela esfera de circulação dos signos e do objetivo daqueles atos
enunciativos que nos incitavam à compreensão.
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O detalhamento das questões e a análise dialógica das discussões, apresentaremos no
capítulo 4, deste trabalho.

2.2.1.3.1 Questionário
Além das questões de grupo focal, fizemos uso de um questionário que foi entregue
aos sujeitos da pesquisa logo após as discussões do grupo. Tal técnica teve como objetivo:
conhecer o perfil dos professores que integram o Núcleo Docente Estruturante (NDE);
conhecer, pela ótica dos participantes, como o NDE foi configurado, o papel dos membros no
contexto da reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos/matriz curricular; entender
como cada participante vê sua atuação no NDE e compreender como ocorreu o processo de
reforma curricular.
Na seção seguinte, apresentamos os sujeitos da pesquisa, cujas palavras nos exigiram
uma resposta.

2.3 Ao encontro do outro: os sujeitos da pesquisa
Esta pesquisa consiste em um encontro de sujeitos, em que a nossa tarefa, como
pesquisadora, é apresentar a nossa compreensão responsiva ativa dos enunciados de outrem,
produzido no processo de interação social. Todavia, para que esse objetivo seja atingido, fazse necessário, primeiramente, conhecer o outro da nossa pesquisa: professores integrantes do
Núcleo Docente Estruturante de quatro cursos de Letras de uma universidade pública matogrossense. Assim, apresentamos nesta seção o perfil desses professores (dados coletados do
questionário) para, no Capítulo 4 desse trabalho, fazermos uma análise das suas posições
responsivas.
As relações de alteridade construídas na/pela linguagem se constituem tendo como
referência os distintos lugares que os sujeitos ocupam na sociedade e de onde proferem seus
enunciados. E são esses lugares que definem um ângulo de visão possível a cada sujeito, um
excedente de visão (BAKHTIN, 2013) num dado momento de seu percurso. Nessa ótica, tomar
os integrantes do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Letras como sujeitos da pesquisa
implica assumir que eles se manifestam sobre o mundo a partir de seus horizontes sociais, de
onde derivam as experiências, expectativas, aspirações. Como destaca Bakhtin (2013), “o
excedente de minha visão, com relação ao outro, instaura uma esfera particular da minha
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atividade, isto é, um conjunto de atos internos ou externos que só eu posso pré-formar a respeito
desse outro e que o completam justamente onde ele não pode completar-se”. Sob essa
perspectiva, na pesquisa que desenvolvemos, percebemos, no outro (professores do NDE), a
partir do nosso excedente de visão, coisas que somente nós podemos perceber, pelo lugar que
ocupamos, e que são inacessíveis a esse outro.
Os sujeitos participantes da pesquisa foram cinco professores que integram o Núcleo
Docente Estruturante de quatro cursos de Letras de uma universidade pública mato-grossense,
com idade entre 40 e 65 anos, que tinham a função de reestruturar os cursos após o resultado
insatisfatório dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE de 2011.
Durante o período de coleta de dados, professores e pesquisadora estabeleceram laços ligados
pelos fios discursivos que foram tecidos nas observações das reuniões e na entrevista realizada.
Julgamos que o fato de termos passado por um processo de reestruturação de curso semelhante
numa universidade privada em que trabalhamos, como dissemos na introdução deste trabalho,
e também por pertencermos ao quadro administrativo da instituição pesquisada, são fatores que
podem ter contribuído para que os professores nos aceitassem como “estrangeira” no campo de
pesquisa (AMORIM, 2004).
Todavia, o processo não ocorreu sem tensões, uma vez que a atividade realizada pelo
núcleo de professores consistia em revelar algumas fragilidades dos cursos diante da
pesquisadora que iria estudar, analisar, comentar os dados coletados. Cabe destacar que no
processo de análise dos dados, nos colocamos em um lugar ético-responsivo, um lugar de nãoálibi, no qual ao mesmo tempo em que não deixamos de dizer, também não fragilizamos o
campo e silenciamos os sujeitos implicados na pesquisa. Desse modo, buscamos realizar uma
análise situada, ressignificando as realidades observadas.
Num estudo dessa natureza, a adesão dos sujeitos da pesquisa é fundamental, pois
somente quando se sentem implicados com a pesquisa, incentivados pelas questões que movem
a investigação, é possível atingir o objetivo do trabalho. Foi justamente essa cumplicidade entre
os sujeitos e o nosso objeto de pesquisa que buscamos estabelecer quando entramos no campo
de investigação.
Os quadros a seguir visam apresentar um retrato dos sujeitos da pesquisa, com quem
estabelecemos relações dialógicas durante a coleta de dados e durante o processo analítico. Os
dados formados, a partir da aplicação do questionário, são relevantes, tendo em vista que
poderão enriquecer nossa compreensão acerca das posições discursivas desses sujeitos. Com o
intuito de manter o anonimato dos professores, nomeamos esses sujeitos de P01, P02, P03, P04
e P05. O Quadro 2 apresenta o perfil dos professores no que diz respeito ao tempo de atuação
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no NDE e tempo de magistério na educação básica, no nível superior e na instituição12.
Quadro 2 - Caracterização dos membros do NDE quanto ao tempo de atuação no núcleo e tempo de
magistério na educação básica, no nível superior e na instituição
Prof.13

Tempo de
atuação no
NDE

Tempo de magistério (em anos)
Educação Básica*
EI

P01
P02
P03
P04
P05

EF

Magistério
EM

Na instituição

Superior

Menos de 1 ano 25
06 a 10
06 a 10
1 ano e 11 meses 10m
16m
Mais de 20
Mais de 20
1 ano e 11 meses 3
5
08m
Mais de 20
Mais de 20
6 meses
01
01
16 a 20
16 a 20
1 ano e 11 meses 03
02
11 a 15
06 a 10
*EI = Educação Infantil / EF = Ensino Fundamental / EM = Ensino Médio
Fonte: Resultados de pesquisa (2014)

Além da pluralidade de tempo de atuação no NDE e no magistério, como podemos
perceber no quadro acima, esse grupo de professores se distingue também pela diversidade de
formação profissional – Quadro 3. Entendemos que o saber dos professores sobre o seu fazer
também é resultado, entre outros fatores, dos conhecimentos teóricos de referência a que
tiveram acesso nas atividades de formação que participou.
Quadro 3 - Caracterização dos membros do NDE quanto à formação profissional
GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

(MESTRADO)

(DOUTORADO)

P01
Licenciatura em Língua
Francesa

Linguística Aplicada

Linguística Aplicada

P02
Licenciatura em Letras:
Português-Inglês

Letras (Inglês e literatura
correspondente)

Linguística educacional

P03
Licenciatura em Letras
Português-Inglês

Linguística

Linguística

12

Um dos professores aposentou-se antes da finalização da versão do Projeto Pedagógico do Curso de Letras
Português e Literatura disponibilizada para esta pesquisa, sendo substituído por outro professor do quadro do
Curso, que também atuou na escrita final do documento.
13

No que diz respeito à cor/raça, 02 dos professores se autodeclararam brancos; 02, pardos e 01 negro.
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P04
Licenciatura em Letras

Teoria Literária

Literatura Brasileira

P05
Licenciatura em Letras:
Português-Inglês e
Português-Francês

Mestrado: -

Linguística

Fonte: Resultados de pesquisa (2014).

Para compreendermos os enunciados desses sujeitos, além de buscar entender as
especificidades da esfera discursiva e do momento sócio-histórico da instituição, entender o
papel/lugar dos participantes é fundamental: Quem é esse sujeito? Há quanto tempo atua no
NDE? Qual é a sua formação? O quadro a seguir nos apresenta mais algumas informações sobre
tais sujeitos.
Quadro 4 - Caracterização dos membros do NDE quanto às funções outras exercidas na carreira do
magistério superior e disciplinas que lecionam na instituição
Professor
PO1

Funções outras exercidas
na carreira do magistério
superior
Nenhuma

Disciplinas que leciona ou lecionou no
curso

P02

Nenhuma

P03

- Chefe de Departamento
na instituição, campus do
interior
- Coordenadora de
programa de mestrado do
curso

- Prática de leitura e produção de textos – 1º
ano
- Sintaxe do texto – 3º ano

P04

Coordenadora de
programa de mestrado

- Teoria Literária
- Literaturas de Língua Portuguesa
- Crítica Literária
- Literatura Infanto-juvenil
- Estágio Supervisionado I: Literatura

P05

Nenhuma

Literatura Francesa I e II

- Estágio Supervisionado
- Fonética
- Língua Inglesa II e III
- Estágio Supervisionado
- Fonética e Fonologia da Língua Inglesa.

Fonte: Resultados de pesquisa (2014).

Esses sujeitos foram considerados no âmago da esfera de atividade que determina a
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peculiaridade de suas relações em seu interior. Vale aqui trazer uma afirmação do nosso
pensador russo que nos esclarece que “o sujeito como tal não pode ser percebido e estudado
como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-se mudo;
consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico” (BAKTHIN, 2011f,
p. 400). E, pelo fato de esse conhecimento ser dialógico, o pesquisador também se torna
participante do objeto de estudo, seja em um nível especial, como aquele que analisa um
enunciado e responde a ele, seja em nível das interações sociais, do diálogo face a face, no
encontro com os sujeitos. Nesse último caso, o pesquisador é partícipe no campo pesquisado e
“nesse encontro dialógico de duas culturas elas não se fundem nem se confundem; cada uma
mantém a sua unidade e a sua integridade aberta, mas elas se enriquecem mutuamente.”
(BAKHTIN, 2011d, p. 367).
Com base nesse entendimento, a pesquisadora também é sujeito da pesquisa e compõe
o grupo com sua visão de mundo, seu ponto de vista, mas, ao mesmo tempo, se torna “outra”
por ficar sujeita à ação do objeto, que traz sempre algo novo.

2.4 Procedimentos de análise dos dados
Neste trabalho, desbravamos o caminho analítico, com base no fio norteador dos
pressupostos teórico-epistemológicos e metodológicos de Bakhtin e o Círculo e da Análise
Dialógica do Discurso, fundamentada na proposta sócio-histórica da linguagem do Círculo,
como anunciamos. Tais pressupostos conferem uma perspectiva interdisciplinar na análise de
enunciados, ao considerar uma estreita relação entre os elementos linguísticos e
extralinguísticos.
Os dados centrais desta pesquisa são os enunciados oficiais da educação produzidos
pela CONAES e pelo CNE, relacionados à reforma curricular, e enunciados produzidos pelos
professores que integram o Núcleo Docente Estruturante da instituição pesquisada, atuantes no
processo de reestruturação dos quatro cursos de Letras da universidade. A fim de verificarmos
como os professores respondem aos enunciados oficiais da educação, considerados no contexto
desta tese como forças centrípetas, analisamos, antes, os enunciados oficiais. Estando tais dados
inseridos no âmbito de uma esfera de atividade específica e de uma determinada temporalidade,
compreendemos que, nesse espaço-tempo sócio-histórico-ideológico, as relações dialógicas
que abarcam esses enunciados refletem a relação entre os interlocutores envolvidos nesse
contexto.
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Realizada essa recognição, retomamos agora as questões norteadoras desta tese: Como
os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de Cursos de Letras em
processo de avaliação do MEC respondem, em seus enunciados, aos discursos oficiais que
tratam da reestruturação curricular de cursos de licenciatura em Letras? Como se constitui o
discurso oficial que determina a criação do NDE no âmbito dos cursos de graduação? Como os
professores do NDE dos cursos de Letras pesquisados respondem a tal discurso na configuração
do núcleo? Quais princípios organizadores do currículo sustentam os discursos das Diretrizes
Curriculares para os Cursos de Letras e Diretrizes Curriculares para os cursos de formação
docente e como tais Diretrizes dialogam na relação com esses princípios? Que relações os
discursos dos professores do NDE estabelecem com os discursos das Diretrizes, em sua
constituição, no que tange aos princípios de organização curricular neles presentes? Quais são
os acentos de valor que se apresentam nos enunciados/discursos dos professores do NDE?
Para responder às questões, seguimos o percurso que apresentamos na primeira seção
deste Capítulo (Sobre a Linguística Aplicada contemporânea e a Análise Dialógica do
Discurso), dividindo a parte analítica do trabalho em dois Capítulos. No primeiro (Capítulo 3),
analisamos os discursos da legalidade e, no segundo (Capítulo 4), os discursos dos integrantes
do Núcleo Docente Estruturante.
Quanto aos discursos da legalidade, analisamos, no Capítulo 3, os dispositivos
específicos que circulam no campo oficial da gestão e da regulação do ensino superior.
Primeiramente, analisamos o Parecer CONAES n. 4/2010, que dispõe sobre o Núcleo Docente
Estruturante, dialogando com a Resolução CONAES n. 1/2010; após, os documentos legais que
tratam da reforma curricular dos Cursos de Letras e licenciatura em geral: o Parecer CNE/CES
492/2001, que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Letras e estabelece
normas para o curso, objetivando direcionar a constituição dos Projetos Pedagógicos, e os
Pareceres CNE/CP 9/2001, que trata das Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores
da Educação Básica, e CNE/CP 2/2015, que fundamenta as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação
Básica.
Trata-se, desse modo, de um estudo da linguagem em uso, do funcionamento
discursivo em dada situação de interação discursiva. Tal estudo caracteriza-se por uma análise
dialógica que levou em conta as relações extralinguísticas, históricas e concretas, que se
concretizam nos documentos, objetivando construir compreensões sobre os sentidos
promovidos no âmago das relações dialógicas. Assim, analisamos esses documentos
articulando o “exterior” com o “interior”, na sua relação com a esfera ideológica a que
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pertencem os gêneros (MEDVIÉDEV, 2012), uma vez que os textos se entrelaçam com
interações complexas – não apenas qualificáveis como linguísticas. Ademais, consideramos que
é a partir da historicidade que se podem observar as relações dialógicas estabelecidas entre
enunciados, já que “cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros
enunciados” (BAKHTIN, 2011b, p. 272).
A partir do exame dos Pareceres CNE/CES 492/2001 e CNE/CP 9/2001, identificamos
alguns princípios organizadores, ou dimensões organizadoras do currículo que devem constar
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de Letras. Tais princípios/dimensões
constituíram-se em categorias analíticas, direcionando nosso olhar na análise de tais Pareceres,
a partir do estabelecimento de relações dialógicas, assim como na análise do Parecer CNE/CP
n. 2/2015.

São eles: flexibilidade, competência, relação teoria e prática e

interdisciplinaridade.
Na segunda parte analítica, Capítulo 4, centramo-nos na análise discursiva dos
enunciados dos professores do NDE. As noções centrais que nortearam as análises foram a de
compreensão e resposta (responsividade). De acordo com Bakhtin (2011b, p. 271), “toda
compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte
se torna falante”. Desse modo, sendo responsiva, a compreensão exige uma participação ativa
dos interlocutores.
Inicialmente, após apresentarmos as condições de produção dos enunciados dos
sujeitos da pesquisa, debruçamo-nos sobre as respostas às questões do questionário aplicado,
observando as forças que incidem sobre o projeto discursivo dos sujeitos, a partir dos sentidos
que atribuem às questões relacionadas à configuração do NDE, ao papel e lugar social dos
sujeitos no núcleo, ao processo de reestruturação curricular e aos desafios enfrentados durante
o processo. As posições valorativas dos sujeitos foram reveladas a partir de suas antipalavras
às questões apresentadas, que seguiram o seguinte processo: (i) os questionários foram
codificados para identificação dos professores (PO1, P02... P05), conforme nomeação que
atribuímos quando da apresentação do “retrato” dos professores, na subseção deste capítulo
“Ao encontro do outro: os sujeitos da pesquisa”; (ii) todas as respostas às questões abertas foram
analisadas. Entendemos cada resposta dada pelos integrantes do NDE como um conjunto de
signos produzidos por sujeitos sociais historicamente situados, com uma determinada visão de
mundo e com um universo de valores permeado por vozes com que interagem.
Além desses dados, analisamos também os dados levantados do Projeto Pedagógico
do curso de Letras Língua Portuguesa e Literatura, reestruturado pelos sujeitos da pesquisa.
Nesse enunciado, analisamos as reações-respostas ativas dos integrantes do NDE aos princípios
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organizadores do currículo (flexibilidade, competência, relação teoria e prática e
interdisciplinaridade).
Na última parte da análise dos enunciados dos professores do NDE, discutimos as
respostas dos sujeitos às questões da entrevista de grupo focal relacionadas à instituição do
NDE e ao papel de seus integrantes, assim como aos princípios organizadores do currículo,
categorias de análise estabelecidas neste trabalho. Nessa parte, examinamos, ainda, enunciados
que apontam para a conclusão a que chegaram os sujeitos acerca do trabalho realizado no curso.
Empreendemos a investigação dos fragmentos selecionados com base nos seguintes critérios:
(i) expressão do posicionamento valorativo dos sujeitos acerca das questões levantadas na
entrevista,

observando

os

marcadores

avaliativos,

como

adjetivações/nomeações,

adverbializações ou outros recursos que demonstravam orientações de concordância ou
discordância, e (ii) presença de diferentes vozes na estrutura discursivo-argumentativa dos
professores. Com tais procedimentos, buscamos destacar as perspectivas que foram
mobilizadas no discurso de cada enunciador para tecer o seu ponto de vista, estando atentos,
também, não apenas à forma como os sujeitos se apropriaram e transmitiram o discurso alheio,
mas também aos acentos apreciativos estabelecidos.
Assim, observamos as interações complexas entre diferentes vozes e intenções
(BAKHTIN, 2013), considerando o contexto imediato do enunciado, conhecido por todos os
envolvidos no processo: professores do NDE dos cursos de Letras e pesquisadora, bem como
as conjecturas sócio-histórico-culturais constitutivas desse contexto.
O quadro 5 resume o encaminhamento que traçamos para análise dialógica dos
discursos oficiais da educação e discursos dos integrantes do NDE, a partir dos objetivos
estabelecidos.
Quadro 5 - Resumo do encaminhamento para análise dialógica dos discursos oficiais da educação e
discursos dos integrantes do NDE

OBJETIVO GERAL
Compreender a complexidade do processo de reforma de Cursos de Letras na esfera acadêmica, a
partir do estabelecimento de relações dialógicas entre discursos de professores que integram o
Núcleo Docente Estruturante de cursos de Letras de uma universidade pública mato-grossense e
discursos oficiais da educação que dispõem sobre a reestruturação curricular de cursos de
licenciatura
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ABORDAGEM
INSTITUIÇÃO DO NDE

CAPÍTULO 3
Discursos oficiais da educação

CAPÍTULO 4
Discursos dos integrantes do NDE

Objetivo: Compreender a
configuração dos discursos
oficiais que tratam da criação
do NDE no âmbito dos cursos
de graduação, observando o
modo como os enunciadores se
orientam para os seus
interlocutores e suas possíveis
reações-respostas.

Objetivos: Analisar as reaçõesrespostas ativas dos sujeitos da
pesquisa aos discursos oficiais que
dispõem sobre o Núcleo Docente
Estruturante nas instituições de
ensino.

Enunciados:
- Parecer CONAES n.
4/2010
- Resolução CONAES n.
1/2010

- Compreender os acentos
valorativos que emergem nos
discursos dos professores que
integram o NDE, referentes ao
processo de reforma dos cursos de
Letras e aos Projetos Pedagógicos
dele decorrentes.
Enunciados:
- PPC do curso de Letras
Português e Literatura
- Questionário
- Entrevista de grupo focal

DIRETRIZES/PPC
CATEGORIAS
ANALÍTICAS
 flexibilidade
 competência
 relação teoria e
prática
 interdisciplinaridade

Objetivo: Identificar e
analisar, sob a perspectiva da
análise dialógica do discurso,
os princípios organizadores do
currículo que sustentam os
discursos das Diretrizes
Curriculares Nacionais para os
Cursos de Letras e Diretrizes
Curriculares Nacionais para
Formação Docente
Enunciados:
- Parecer CNE/CES
492/2001
- Parecer CNE/CP 9/2001
- Parecer CNE/CP 2/2015

Objetivos: Analisar as reaçõesrespostas ativas dos integrantes do
NDE aos discursos consignados
nas Diretrizes relacionados aos
princípios de organização
curricular.
- Compreender os acentos
valorativos que emergem nos
discursos dos professores que
integram o NDE, referentes ao
processo de reforma dos cursos de
Letras e aos Projetos Pedagógicos
dele decorrentes.
Enunciados:
- PPC do curso de Letras
Português e Literatura
- Entrevista de grupo focal

No capítulo a seguir, focalizaremos as vozes oficiais relacionadas à reestruturação
curricular que visam à homogeneização do modo como deve ocorrer o processo de reforma do
curso, bem como os princípios que devem nortear o currículo dos cursos de formação de
professores.
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CAPÍTULO III

Em cada época, em cada círculo social, em cada
micromundo familiar, de amigos e conhecidos, em que o
homem cresce e vive, sempre existem enunciados investidos
de autoridade, que dão o tom [...] nos quais as pessoas se
baseiam, os quais elas citam, imitam, seguem.
Bakhtin (2011b, p. 294)

3. As vozes “centrípetas” do contexto de reestruturação de cursos
Para Bakhtin (2014), cada enunciado constitui o ponto de aplicação de duas forças: as
centrípetas, que se dedicam a manter a “unidade” e procuram resistir às divergências, e as
centrífugas, que tendem à desunificação, à variedade, às diferenças. A partir dessa perspectiva
bakhtiniana, como já dissemos, neste trabalho, caracterizaremos as vozes oficiais da educação
que buscam a imposição, a regulação e a estabilização do modo como deve ocorrer o processo
de reestruturação dos cursos, bem como do modo como deve ser a formação do professor nos
cursos de licenciatura, como forças centrípetas.
Das vozes que ocupam lugar de destaque no conjunto daquelas que constituem as
forças centrípetas, centralizadoras no processo de reestruturação de cursos, abordaremos: (i) a
voz da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), que dispõe sobre
como deve ser o processo de (re)estruturação dos cursos, com a instituição do Núcleo Docente
Estruturante no âmbito dos cursos de graduação, e (ii) a voz do Conselho Nacional de Educação
(CNE) que, por meio de Diretrizes Curriculares Nacionais, regula e normatiza a formação
docente. A análise dessas vozes servirá de subsídio à compreensão da análise desenvolvida no
capítulo subsequente, sendo fundamental para que possamos encontrar respostas para nossa
questão central de pesquisa: Como os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante
(NDE) de Cursos de Letras em processo de avaliação do MEC respondem, em seus enunciados,
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aos discursos oficiais que tratam da reestruturação curricular de cursos de licenciatura em
Letras?
Seguindo os pressupostos da Análise Dialógica do Discurso (ADD), esperamos
avançar na perspectiva de atender aos objetivos propostos e questionamentos formulados,
especificamente quanto às dimensões e diretivas que sustentam os discursos da reforma
curricular dos cursos de Letras. Assim, buscaremos responder, neste capítulo, as seguintes
questões: (i) Como se constitui o discurso oficial que determina a criação do NDE no âmbito
dos cursos de graduação? (ii) Quais princípios organizadores do currículo sustentam os
discursos das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras e Diretrizes Curriculares para os
cursos de formação docente e como tais Diretrizes dialogam na relação com esses princípios?
No que concerne às Diretrizes para a Formação Docente, o Conselho Nacional de
Educação (CNE), em 2015, publicou as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, revogando
aquelas que estavam em vigência desde 2001. Tendo em vista que o Projeto Pedagógico do
Curso de Letras Português e Literatura, nosso objeto de estudo, foi reformulado pelos
professores do NDE no período de 2013 a 2015, analisaremos as Diretrizes revogadas e as
atuais, para que possamos verificar quais delas influenciaram a produção do enunciado.
Mantemos presente neste capítulo o pensamento bakhtiniano de que entre o discurso e
seu objeto interpõem-se discursos de outros e que o discurso se entrelaça com interações
complexas enquanto o objeto é constituído “por ideias gerais, por pontos de vista, por
apreciações de outros e por entoações” (BAKHTIN, 2014, p. 86). Tal pressuposto nos orientará,
sobretudo, na análise dos Pareceres do Conselho Nacional de Educação que fundamentam as
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras (DCL), as Diretrizes Curriculares para
Formação de Professores da Educação Básica (DCF) e as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação
Básica (NDCF).
Dividimos este capítulo em duas seções. Na primeira, discutimos a voz da CONAES,
que determina a criação do NDE nos cursos de graduação, analisando os discursos do Parecer
CONAES n. 4/2010 e a Resolução dele decorrente - seção 3.1. Na segunda, discutimos e
analisamos a voz do CNE, focalizando, primeiramente, os Pareceres que apresentam e
fundamentam as DCF e DCL, publicados em 2001, para, após, analisarmos o Parecer de 2015
que fundamenta as NDCF, visando apreender os sentidos atribuídos à formação do licenciando
em Letras - seção 3.2.
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3.1 A voz que determina a criação do Núcleo Docente Estruturante nos cursos de
graduação
Nesta seção, analisaremos o Parecer n. 4/2010, da Comissão Nacional de Avaliação
da Educação Superior (CONAES), que dispõe sobre o Núcleo Docente Estruturante – NDE de
cursos de graduação, normatizado pela Resolução CONAES n. 1/2010, observando o modo
como os enunciadores se orientam para os seus interlocutores e suas possíveis reaçõesrespostas, com vistas a responder a seguinte questão de pesquisa: Como se constitui o discurso
oficial que determina a criação do NDE no âmbito dos cursos de graduação?
A CONAES é um órgão colegiado de coordenação e supervisão do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES)14, vinculado ao Gabinete do Ministério de
Educação, instituído pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. Com importante papel no
acompanhamento e garantia de legitimidade do SINAES, a Comissão, de acordo com a referida
Lei, tem as atribuições de propor e avaliar dinâmicas, procedimentos e mecanismos de
avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; estabelecer diretrizes para
organização e designação de comissões de avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e
encaminhar recomendações às instâncias; submeter anualmente à aprovação do Ministro da
Educação a relação dos cursos a cujos estudantes será aplicado o Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE), entre outras (BRASIL, 2004).
Ao estudar o Parecer n. 4/2010, partimos do pressuposto, conforme a perspectiva
bakhtiniana, de que a produção de um enunciado é pautada por uma presumida reação-resposta
de seus destinatários. Nessa ótica, analisamos as relações dialógicas que se engendram no
referido Parecer, discorrendo sobre a influência da reação presumida dos interlocutores sobre o
modo como a posição axiológica do autor foi construída ao longo do texto.
Para isso, dividimos a seção em duas partes. Na primeira, discutimos as condições de
produção do Parecer, concebendo-o bakhtiniamente como enunciado concreto, em que a
situação e o meio social determinam a sua estrutura. Na segunda, com base nas reflexões
apresentadas, centramo-nos de modo mais direto na análise dialógica desse documento na sua
totalidade, procurando, entre outras questões, ressaltar as estratégias discursivo-argumentativas
utilizadas na escrita do texto.

14

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, instituído pela Lei n. 10.861, de 14 de abril
de 2004, vem sendo desenvolvido no Brasil como uma política pública de avaliação, tendo por finalidade a
melhoria da qualidade da educação superior (BRASIL/MEC, 2004).
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3.1.1 Características do Parecer CONAES N. 04/2010: condições de produção e
“relativa estabilidade” do enunciado
Nesta subseção, faremos uma breve discussão acerca das condições de produção do
enunciado e especificidade da sua forma composicional.
O Parecer em análise foi ideologicamente produzido pela Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior (CONAES), em 17 de junho de 2010. As dimensões
valorativas e ideológicas dos enunciados produzidos por esse órgão referem-se à avaliação
institucional e de cursos de graduação, Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes e
instrumentos de informações de cursos. Com base no inciso I, artigo 6º da Lei 10.861/2004
(SINAES), que confere à CONAES a competência para “propor e avaliar as dinâmicas,
procedimentos e mecanismos da avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos
estudantes”, a Comissão elaborou o Parecer n. 4/2010, que dispõe sobre a criação do Núcleo
Docente Estruturante no âmbito dos cursos de graduação.
Considerando o aspecto da produção do documento, podemos observar duas
dimensões de escritas que ocorreram num mesmo espaço temporal: a escrita do Parecer,
produzida no dia 17 de junho de 2010 e a escrita da Resolução N. 01, decorrente do referido
Parecer, elaborada no mesmo dia. Isso se deu porque, conforme Regimento Interno da
CONAES (BRASIL, 2005), o Colegiado manifesta-se pelos seguintes gêneros: (i) indicação –
ato propositivo, subscrito por um ou mais membros, contendo sugestão justificada de realização
de estudo sobre qualquer matéria de interesse da CONAES; (ii) parecer – ato pelo qual o
Colegiado pronuncia-se sobre matéria de sua competência, e (iii) resolução – ato decorrente de
parecer, destinado a estabelecer normas a serem observadas sobre matéria de competência da
CONAES.
Assim, com base no disposto no Parecer CONAES N. 04/2010, bem como na Portaria
147 de 02 de fevereiro de 2007, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
(CONAES) elaborou a Resolução N. 01, de 17 de junho de 2010, que normatiza o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) no âmbito dos cursos de graduação. De acordo com a referida
Resolução, o NDE constitui-se de um grupo de docentes com atribuições acadêmicas de
acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do
projeto pedagógico do curso. Deve ser constituído por professores pertencentes ao corpo
docente do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do curso, percebida na produção
de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino e em outras dimensões entendidas
como importantes pela instituição.
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No que se refere a pareceres, o Regimento Interno da CONAES estabelece que esse
gênero deve constar de Relatório, voto fundamentado do Relator e Conclusão do Colegiado,
seguido de votos divergentes e declarações de voto (BRASIL, 2005)15. Nessa ótica, o processo
de produção do enunciado é marcado pela dialogicidade e alteridade, visto que é necessária a
antecipação da posição do outro (primeiramente, dos pares, tendo em vista que o enunciado
deve ser submetido à apreciação valorativa do colegiado, e, em segundo lugar, dos sujeitos das
instâncias acadêmicas onde o enunciado circulará) para refutá-la com base em dispositivos
legais.
Não obstante, na estrutura composicional do parecer em análise, constatam-se apenas
o título “Parecer CONAES N. 4 de 17 de junho de 2010, sobre o Núcleo Docente Estruturante
– NDE” e um texto corrido, de aproximadamente duas páginas e meia, contendo as posições
ideológico-discursivas da CONAES acerca da relevância da criação do NDE nos cursos de
graduação. No final, há um texto brevíssimo: “Parecer aprovado pela CONAES em reunião
ordinária, ocorrida em 17 de junho de 2010”, seguido da assinatura da presidente da comissão.
Quem enuncia não é um relator, mas o colegiado como um todo, como veremos na seção
seguinte. Devido a isso, não estão contidos, no texto, o voto fundamentado do relator, a
conclusão do colegiado, os votos divergentes, nem as declarações de voto, conforme
estabelecido no Regimento Interno (BRASIL, 2005). Como se percebe, consoante o que afirma
Bakhtin (2011b), mesmo pertencendo a um gênero bastante estandardizado, o enunciado em
estudo sofreu uma adequação.
Em decorrência do caráter dialógico e social da linguagem, a estrutura do parecer, préestabelecida pelo Regimento da CONAES, se aproxima da dos pareceres do Conselho Nacional
de Educação (CNE), órgão colegiado integrante do Ministério da Educação, instituído em 1995
com a finalidade de colaborar na formulação da Política Nacional de Educação e exercer
atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro da Educação
(BRASIL/MEC, 1995). Fazendo uma comparação entre os pareceres desses dois órgãos
colegiados (CONAES e CNE), percebemos mais claramente os pontos de fuga do Parecer
CONAES N. 04/201016, quanto à sua estrutura composicional.

15

No Regimento Interno da CONAES, o parecer foi o único gênero que mereceu atenção do órgão, no sentido de
estabelecer sua estrutura (BRASIL/MEC, 2005).
16

Faz-se aqui importante mencionar que o único Parecer divulgado pela CONAES em seu site, na seção “atas,
pareceres e resoluções”, é o Parecer CONAES n. 04/2010. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15712&Itemid=1093. Acesso em 01
dez. 2014.
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Os Pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE), em geral, apresentam17: (i)
Timbre da instituição concedente (MEC e seu órgão normativo, deliberativo, de supervisão e
de assessoramento – o CNE); (ii) Cabeçalho, contendo: interessado pela manifestação do
Conselho; assunto da solicitação; relator(res) responsável(is) pela análise e avaliação do
assunto; número do processo consultado pelo relator; número do Parecer seguido do ano;
Colegiado em que tramitou o parecer e data da aprovação do enunciado; (iii) Relatório
fundamentado; (iv) Voto do(s) relator(es) com a avaliação final, seguido de local, data e
assinatura(s), e (v) Decisão da Câmara (ou do Conselho Pleno) – texto breve aprovando o voto
do(s) Relator(es), seguido de local, data e assinatura do presidente. Nesse Conselho, o parecer
é dirigido, primeiramente, aos membros do colegiado para a sua apreciação valorativa e
posterior aprovação ou reprovação.
Considerando o Parecer n. 04/10 da CONAES e os pareceres do CNE, além da
diferença que há entre eles no aspecto composicional, há também diferenças quanto à intenção
discursiva (BAKHTIN, 2011b).
Os pareceres do CNE, em geral, visam apresentar um ponto de vista, um
encaminhamento fundamentado sobre uma matéria submetida à consideração do órgão (CURY,
2006, p. 51). Diferentemente, no Parecer CONAES n. 04/2010, objeto deste estudo, não há uma
tomada de posição acerca de um tema submetido à consideração da comissão, mas a ação de
determinar, qual seja: a criação do Núcleo Docente Estruturante, cujo interesse sobre a questão
defendida parte do próprio colegiado, como veremos na seção da análise dialógica do Parecer.
O enunciado não se dirige aos pares, como previsto no Regimento, mas aos segmentos das
comunidades acadêmicas, entre outros interlocutores, com os quais a interação se apresenta
numa relação de imposição. Cabe destacar que tal enunciado, hoje, juntamente com a Resolução
CONAES N. 1/2010, compõe o conjunto de legislação que sustenta procedimentos e critérios
de aspectos específicos presentes nos processos avaliativos, consultados pelas instâncias
acadêmicas e por avaliadores do MEC in loco.
A finalidade discursiva, com vistas a atingir um destinatário específico, ocasionou,
portanto, a alteração na forma composicional do documento, o qual não apresenta a estrutura
descrita no Regimento Interno do órgão. Nesse sentido, o enunciado foi produzido visando à
reação-resposta ativa desse destinatário diante da exigência da criação de um Núcleo Docente
Estruturante de cursos no âmbito das Instituições de Educação Superior.

17

As características dos Pareceres do CNE apresentadas se baseiam na observação desse gênero, disponibilizado
para o público no site do Ministério da Educação. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12991&Itemid=866. Acesso em 01 dez. 2014.
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A interação discursiva do Parecer n. 04/2010 é mediada ideologicamente pelo
Ministério da Educação e sua circulação ocorre na esfera oficial da gestão e regulação dos
cursos de graduação. A forma de sua produção, os discursos já-ditos que compõem o enunciado
e os discursos-respostas futuros que se anteciparam à recepção responsiva dos interlocutores, a
fim de que as ideias instauradas no enunciado se tornassem aceitas, é o que abordaremos na
subseção seguinte.

3.1.2 O Parecer CONAES N. 04/2010: uma análise dialógica

Analisar o Parecer n. 04 de 17 de junho de 2010, exarado pela Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior (CONAES) pelo viés bakhtiniano é compreender que, quando
estudamos qualquer enunciado “com mais profundidade em situações concretas de
comunicação discursiva, descobrimos toda uma série de palavras do outro semilatentes e
latentes, de diferentes graus de alteridade” (BAKHTIN, 2011b, p. 299). Além disso, de acordo
com o teórico russo, no seu empreendimento enunciativo, o sujeito discursivo imagina uma
atitude responsiva de seus prováveis leitores (BAKHTIN, 2011b). Em consonância com tais
colocações, analisaremos o Parecer CONAES n. 04/2010, levando em consideração a questão
dialógica nele engendrada.
Produzido, dialogicamente, na interação verbal e real da “língua viva”, o parecer em
análise, como vimos, se inicia com um título que contempla o significado global do texto:
“Parecer CONAES N. 4 de 17 de junho de 2010, sobre o Núcleo Docente Estruturante – NDE”.
Tal título evidencia o lugar social, o tempo e a temática do enunciado, marcando o gênero a que
o texto pertence. Já no início, logo após o título, constatamos a preocupação do enunciador do
discurso com a opinião e a avaliação presumidas de seus interlocutores diante da exigência da
criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito dos cursos de graduação:
O Núcleo Docente Estruturante – NDE foi um conceito criado pela Portaria
N. 147, de 2 de fevereiro de 2007, com o intuito de qualificar o envolvimento
docente no processo de concepção e consolidação de um curso de graduação.
Neste instrumento legal, em seus artigos 2º, inciso IV, referente à autorização
de cursos de Medicina, e 3º, inciso II, referente à autorização de cursos de
Direito, o NDE é caracterizado por ser “responsável pela formulação do
projeto pedagógico do curso – PPC, sua implementação e desenvolvimento,
composto por professores: a) com titulação em nível de pós-graduação stricto
sensu; b) contratados em regime de trabalho que assegure preferencialmente
dedicação plena ao curso; e c) com experiência docente” (BRASIL 2010a).

80

Ocorre que o enunciador discursivo vai defender a ideia da criação de um novo órgão
acadêmico-administrativo dentro das Instituições de Educação Superior (IES), denominado
Núcleo Docente Estruturante. Todavia, pautando-se pela alteridade e imaginando uma atitude
responsiva de seus interlocutores (aqueles que criariam o núcleo: segmentos da comunidade
acadêmica), logo na introdução do texto, o sujeito discursivo reenuncia o discurso já-dito na
Portaria ministerial n. 147/2007, do Ministério da Educação (MEC). O conteúdo temático da
Portaria trata especificamente da complementação da instrução dos pedidos de autorização de
cursos de graduação em Direito e Medicina, fazendo menção à exigência do “Núcleo Docente
Estruturante responsável pela formulação do projeto pedagógico do curso, sua implementação
e desenvolvimento”. O Núcleo Docente Estruturante seria, assim, exigido legalmente dos
cursos de Direito e Medicina.
Para estender essa obrigatoriedade a todos os cursos de graduação (licenciatura e
bacharelado, incluindo-se os cursos superiores de tecnologia em qualquer fase do processo de
regulação), o sujeito discursivo constrói ideologicamente seu discurso correlacionando-o com
o posicionamento do Ministério da Educação expresso na portaria. Sob essa ótica, não é só o
sujeito-autor do Parecer que defende esse ponto de vista, mas, primeiramente, o Ministério da
Educação, que, aliás, se manifesta diretamente no texto, por meio do discurso direto
(VOLÓCHINOV, 2017).
O discurso dessa voz institucional é trazido para o Parecer como argumento, entrando
no enunciado intencionalmente como coautoria, com vistas a convencer os interlocutores de
que a constituição de um grupo de professores titulados e dedicados ao desenvolvimento dos
cursos é fundamental para melhorar a sua qualidade. O acúmulo de autoria quanto à ideia de
criação do Núcleo Docente Estruturante no âmbito das Instituições de Educação Superior (IES)
é fundamental no enunciado, considerando tratar-se de uma exigência que interferiria
diretamente na organização das instituições públicas e privadas, cuja composição do órgão
implicaria aumento de custos. Por mais que a posterior homologação do Parecer pelo Ministro
da Educação possa significar reconhecer como legítimo o que nele é dito, trazê-lo para o texto
diretamente é uma ação dialógica que contribui para sustentar a opinião nele defendida. Com o
discurso direto, ouvem-se, no Parecer, no mínimo, três sujeitos discursivos e suas mútuas
relações dialógicas: o sujeito-autor do texto, o Ministério da Educação e o leitor (BAKHTIN,
2011b).
Como vimos na seção anterior, no texto, não há a identificação de relatores ou de
comissão composta por membros do colegiado como enunciadores do discurso, responsáveis
pelo enunciado que deveria ser submetido à apreciação valorativa dos demais membros,
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conforme Regimento da CONAES. O que é dito no Parecer corresponde à posição axiológica
de um consenso do colegiado, como uma voz coletiva que cria e sustenta a unidade do
enunciado, além do discurso do MEC. Acerca disso, observemos o excerto que segue:
Assim, esta CONAES entende que o NDE é um bom indicador da qualidade
de um curso de graduação e um elemento de diferenciação quanto ao
comprometimento da instituição com o bom padrão acadêmico (BRASIL
2010a).

Ao dispor do sintagma nominal “esta CONAES”, por meio de formas verbais na voz
ativa, o colegiado dá voz à instituição, para que o interlocutor compreenda o enunciado como
uma manifestação de opinião do coletivo acerca da relevância do Núcleo Docente Estruturante
no âmbito dos cursos de graduação como forma de garantir seu desenvolvimento. Nesse
sentido, não é um relator que emite seu parecer acerca da questão, mas sim os membros do
colegiado como um todo que se engendram em uma relação valorativa com o discurso. Assim,
como agente que mobiliza a produção do enunciado, é a CONAES que fala, assumindo o papel
de apresentar a sua posição axiológica acerca do tema tratado, desempenhando, desse modo,
sua função de enunciadora do discurso, que se envolve com o que diz e para quem diz. Assim
sendo, temos, de um lado, a voz do MEC, como visto anteriormente; de outro, a voz da
CONAES e não a voz dos relatores que assumem a autoria do texto.
Como a principal característica do gênero discursivo é o seu endereçamento a um
interlocutor sócio-historicamente situado em um contexto (BAKHTIN, 2011b), essa posição
assumida pela CONAES no Parecer, como a voz institucional que fala, revela a intenção do
órgão, qual seja, a de marcar a sua função social como a autoridade, responsável pela regulação
da educação superior, diante do seu interlocutor (os diversos segmentos das comunidades
acadêmicas), a fim de gerar uma certa reação: colocar em prática a sua exigência.
Em outros termos, a “palavra”, no texto, se apresenta não na qualidade de opinião de
um ou dois relatores que precisa da aprovação de seus pares (primeiramente) e da aceitação da
comunidade acadêmica, mas procura assumir a atitude ideológica do órgão em relação ao tema
tratado, surgindo como “palavra autoritária”, que se liga ao “passado hierárquico” do órgão
(BAKHTIN, 2014, p. 143). Temos, portanto, dois esteios que sustentam a opinião defendida no
texto: a voz do MEC e a voz da CONAES, que se apresentam como argumento de autoridade.
Não há, desse modo, o que contestar: as instituições, querendo ou não, deverão criar um grupo
de docentes responsável pela condução do curso.
Ainda no plano linguístico, constata-se que o posicionamento da CONAES acerca do
NDE é introduzido pelo conectivo “assim”, revelando uma confirmação de algo que foi dito
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antes. A discussão travada anteriormente refere-se à existência de colegiado nas estruturas
administrativas dos cursos de graduação que, conforme o Parecer, “se ocupa das questões do
curso, inclusive do PPC, coordenado pelo Coordenador do Curso. É o que se convencionou
chamar de Colegiado de Curso, ainda que receba nomes diversos em diferentes instituições”
(BRASIL 2010a). Por que trazer para o Parecer o discurso acerca do colegiado de curso e seu
papel social? Bakhtin (2011b, p. 302) pode nos fornecer uma resposta ao afirmar que,
Ao construir o meu enunciado, procuro defini-lo de maneira ativa; por outro
lado, procuro antecipá-lo, e essa resposta antecipável exerce, por sua vez, uma
ativa influência sobre o meu enunciado (dou resposta pronta às objeções que
prevejo, apelo para toda sorte de subterfúgios, etc).

Sob essa ótica, podemos entender que, pensando ainda na “ação responsiva” de seus
interlocutores, a CONAES antecipa a discussão acerca da existência do colegiado de curso no
âmbito dos cursos de graduação com o intuito de garantir seu posicionamento acerca da
relevância do Núcleo Docente Estruturante como “indicador de qualidade do curso” e
“elemento de diferenciação quanto ao comprometimento da instituição com o bom padrão
acadêmico”. O órgão admite a importância do colegiado de curso, mas destaca que este se ocupa
de funções administrativas. Daí a necessidade de uma nova estrutura dentro do curso, no caso,
o Núcleo Docente Estruturante para “elevar seus padrões de qualidade”:
O Colegiado de Curso tende a ter um papel administrativo muito forte,
resolvendo questões que vão desde a definição das necessidades de
professores para atenderem disciplinas até a simples emissão de atestados,
passando pela administração ou acompanhamento do processo de matrícula.
Tais funções são necessárias, mas, sem dúvida, normalmente se sobrepõem à
necessária reflexão sobre a qualidade acadêmica do curso.
[…]
Este raciocínio nos leva a entender que o trabalho do colegiado de curso
(assim como da sua coordenação) não pode ser confundido com o papel de
um núcleo docente estruturante. Ambos podem ser exercidos pelas mesmas
pessoas, mas normalmente não o são, e isso até enriquece o processo (BRASIL
2010a).

Circunscrita no processo da interação verbal, essa explicação constitui-se de respostas
antecipadas (discurso-resposta futuro) a possíveis reações de objeção que as instâncias
acadêmicas poderiam contrapor a seu discurso, devido ao fato de existirem dois organismos
(NDE e Colegiado de Curso) responsáveis pelo projeto pedagógico de um curso de graduação.
Com essa estratégia discursivo-argumentativa, o sujeito-autor vai construindo seu objeto
discursivo, expondo seu ponto de vista, preocupando-se, todavia, com a reação-resposta ativa
de seus interlocutores (BAKHTIN, 2011b).
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A voz da CONAES instiga-nos a analisar melhor o lugar social de onde o órgão fala,
bem como sua orientação valorativa acerca do Núcleo Docente Estruturante, evidente na
materialidade linguística, como vemos abaixo:
Do ponto de vista da avaliação, objeto desta CONAES, trata-se de um conceito
que realmente poderá contribuir não só para a melhora do processo de
concepção e implementação do projeto pedagógico de um curso de graduação,
mas também no desenvolvimento permanente dele, com vista a sua
consolidação (BRASIL 2010a).

Observamos que a CONAES deixa transparecer a imagem de si (“do ponto de vista da
avaliação, objeto desta CONAES”), antes de apresentar sua avaliação sobre o papel social do
Núcleo Docente Estruturante. Desse modo, quem considera o NDE “um conceito que realmente
poderá contribuir” para a melhora do curso não é qualquer sujeito, mas sim um órgão que
supervisiona e coordena o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),
cujo objeto é a avaliação da educação superior. Isso lhe garante autoridade para tecer sua
posição avaliativa acerca da questão. Constatamos, ainda, em sua apreciação o uso do advérbio
“realmente”, o qual indica a presença do discurso de outrem no enunciado, concedendo-lhe uma
avaliação positiva sobre o que foi dito. Nesse caso, o discurso já-dito é o discurso do MEC
exposto na introdução do enunciado, em forma de discurso direto, como mencionado.
Apresentado logo na sequência do parágrafo introdutório, o fragmento evidencia a orientação
axiológica da CONAES em harmonia com o discurso já-dito: a importância da criação do
Núcleo Docente Estruturante.
Também percebemos, no excerto acima, o uso do recurso da nomeação para tratar do
Núcleo Docente Estruturante, caracterizado como um “conceito criado”. Ao longo do texto, tal
núcleo também é qualificado como “alma do curso” e “elemento diferenciador da qualidade do
curso”. As qualificações atribuídas ao núcleo revelam o consenso em relação ao discurso do
MEC, objetivando convencer os interlocutores acerca da relevância do NDE para todos os
cursos de graduação. No trecho abaixo, ouvimos explicitamente o tom valorativo do enunciador
com vistas a convencer o leitor a aceitar o seu ponto de vista:
A ideia surge da constatação de que um bom curso de graduação tem alguns
membros do seu corpo docente que ajudam a construir a identidade do mesmo.
[...]
Entende-se, então, que todo curso que tem qualidade possui (ainda que
informalmente) um grupo de professores que, poder-se-ia dizer, é a alma do
curso. Em outras palavras, trata-se de um núcleo docente estruturante
(BRASIL, 2010a).
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Os elementos linguísticos apreciativos, tais como “um bom curso de graduação” e
“curso que tem qualidade”, são utilizados pelo sujeito-autor como estratégia para apresentar
suas ideias como se fossem verdades, à medida que, conforme o fragmento, a qualidade de um
curso está condicionada à existência de um grupo de professores responsáveis pela sua
condução.
Assim, com a reenunciação da voz do MEC, funcionando como coautoria; com a
apresentação da CONAES como voz de autoridade, que expõe o ponto de vista do colegiado
como um todo, e com o uso de estratégias discursivo-argumentativas diversas, como vimos,
espera-se que as Instituições de Educação Superior (IES) e demais interlocutores tenham se
convencido da necessidade da criação de um “grupo de professores que, poder-se-ia dizer, é a
alma do curso”. Nesse ponto, cabe, então, ao sujeito-autor levar seus interlocutores, as IES, a
abraçarem a causa defendida. E isso é feito com maestria no Parecer, visto que, no fio do
discurso empreendido, o enunciador discursivo, ao final do texto, delega a elas a função de
definirem “as atribuições do NDE, ficando claro que não podem ser confundidas com as do
Colegiado do Curso”. E determina que:
Para a institucionalização do NDE, as IES, através dos seus colegiados
superiores, devem definir sua constituição, de acordo com os critérios
(composição, titulação dos membros, tempo de dedicação e de permanência
sem interrupção, etc.) estabelecidos nos instrumentos aplicados pelo INEP
para avaliação de cursos de graduação (BRASIL, 2010a).

Com isso, apesar de ressaltar no texto que o “NDE deve ser considerado não como
exigência ou requisito legal, mais [sic] como elemento diferenciador da qualidade do curso”
(BRASIL 2010a), a CONAES amarra a questão da obrigatoriedade da criação do NDE, visto
que os instrumentos de avaliação aplicados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) passariam a considerar esse órgão colegiado como base dos processos
avaliativos, especialmente os atos de regulação dos cursos.
Desse modo, ao recuperar os critérios para a constituição do NDE, o enunciador
consolida seu posicionamento, trazendo a voz do INEP, que criaria os instrumentos de avaliação
dos cursos de graduação. Faz-se importante ressaltar que os critérios de análise, referentes à
atuação do NDE nos cursos, seriam criados pelo INEP, conforme o disposto na Resolução
CONAES n. 1/ 2010, oriunda do Parecer CONAES n. 4/2010, objeto deste estudo. Portanto, o
enunciado do INEP entraria na relação dos enunciados da CONAES, baseando-se neles,
apresentando-se, assim, como “elo na corrente complexamente organizada de outros
enunciados” (BAKHTIN, 2011b, p. 272). Diante disso, parafraseando o nosso teórico russo, o
discurso da CONAES tem, no mínimo, dupla expressão: a sua (que também é alheia), e a
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expressão do enunciado que acolheria esse discurso, no caso, o INEP (BAKHTIN, 2011b, p.
299).
É nessa atmosfera que o sujeito enunciativo do Parecer CONAES N. 04/2010, ocupando
um “certo lugar, que é concedido pela vida” (MEDVIÉDV, 2012, p. 195) e influenciado pela
reação presumida de seus interlocutores, se constitui discursivamente, assimilando vozes e, ao
mesmo tempo, suas inter-relações dialógicas, produzindo um enunciado que traduz o
dialogismo da língua viva.
Na seção seguinte, analisaremos as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Letras e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica.
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3.2 A voz que normatiza e regula os cursos de Letras e de licenciatura e os
significados atribuídos à formação docente
Bakhtin (2011b, p. 298) argumenta que “a nossa ideia – seja filosófica, científica,
artística - nasce e se forma no processo de interação e luta com os pensamentos dos outros”.
Isso significa que, além da relação com o próprio objeto do discurso, o enunciado expressa
também a relação do enunciador com enunciados de outrem, visto que o acesso ao objeto do
discurso já é mediado pelos discursos já-ditos. O enunciado, por conseguinte, relaciona-se
dialogicamente com esses enunciados que o precederam. Nesse sentido, o filósofo da linguagem
esclarece que: “Na relação criadora com a língua não existem palavras sem voz, palavras de
ninguém. Em cada palavra há vozes às vezes infinitamente distantes, anônimas, quase
impessoais [...] e vozes próximas, que soam concomitantemente” (BAKHTIN, 2011b, p. 330).
Com base nesse pressuposto, nesta seção, analisaremos, em perspectiva dialógica, os
discursos do Parecer CNE/CES n. 492/2001, que fundamenta as Diretrizes Curriculares para os
Cursos de Letras (DCL), Parecer CNE/CP n. 009/2001, que apresenta as Diretrizes Curriculares
para Formação de Professores da Educação Básica (DCF) e Parecer CNE/CP n. 2/2015, que
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica. A análise desses enunciados se faz necessária,
tendo em vista que “zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os
Cursos de Graduação” (BRASIL, 2010b) é uma das atribuições definidas pela CONAES aos
integrantes do NDE, como vimos. Ademais, com o estudo desses Pareceres, conseguiremos
apreender, nos enunciados produzidos pelos professores que integram o NDE, quais deles tecem
seus discursos.
A questão norteadora que subsidiará nosso “olhar” para a análise desses Pareceres é:
Quais princípios organizadores do currículo sustentam os discursos das Diretrizes Curriculares
para os Cursos de Letras e Diretrizes Curriculares para os cursos de formação docente e como
tais Diretrizes dialogam na relação com esses princípios?
Para a análise dialógica dos enunciados, seguiremos as orientações do método
sociológico de análise proposto por Volóchinov (2017, p. 220), assim como os pressupostos da
Teoria/Análise Dialógica do Discurso (BRAIT, 2008) de inspiração bakhtiniana, como já
anunciamos. Considerar o método sociológico significa compreender a “língua viva” que se dá
numa situação histórica, concreta, observando o gênero a que pertence o texto, para, por fim,
realizar a análise das “formas da língua em sua concepção linguística habitual”. Isso significa
entender, como destaca Brait (2008, p. 13), que o enfrentamento bakhtiniano da linguagem leva
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em conta também “as particularidades discursivas que apontam para contextos mais amplos,
para um extralinguístico aí incluído”.
Com base nesse entendimento, discutiremos, inicialmente, nesta seção, a face externa
dos Pareceres, enfocando: (i) a esfera ideológica que orienta o seu discurso e o constitui, o
Conselho Nacional de Educação, e (ii) as circunstâncias temporais e espaciais em que os
documentos que instituem as DCL e DCF foram produzidas. A análise é possível porque existe
uma base empírica, pois as Diretrizes curriculares são produzidas dentro de um marco histórico.
Assim sendo, conforme pontua o Círculo, a compreensão dessas diretrizes deve ser calçada no
contexto em que o enunciado foi produzido.
Diante disso, realizaremos a incursão histórico-ideológica sobre a produção das
Diretrizes, ancorando-nos no conceito de “cronotopo” da teoria bakhtiniana, que se define como
matriz espaço-temporal de onde os vários acontecimentos se realizam, se materializam, se
constituem e se reconstituem (AMORIM, 2010).
Num segundo momento, analisaremos, em perspectiva dialógica, os Pareceres
CNE/CES n. 492/2001 e CNE/CP n. 009/2001, que fundamentam, respectivamente, as DCL e
as DCF. Em consonância com o pensamento bakhtiniano, consideramos que os discursos dos
dois Pareceres se entrelaçam com interações complexas como as estabelecidas com as estruturas
sociais e acontecimentos de cunho político-educacional do contexto em que foram produzidos.
Os Pareceres CNE/CES n. 492/2001 e CNE/CP n. 009/2001 foram exarados pela
Câmara de Educação Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelo
Conselho Pleno (CP) do Conselho Nacional de Educação (CNE), respectivamente. As
proposições e recomendações constantes nesses documentos foram sintetizadas e
regulamentadas, respectivamente, pela Resolução CNE/CES 18 de 13 de março de 2002, que
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Letras, e Resolução CNE/CP
Nº 1 de 18 de Fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena. Os Pareceres serão utilizados como amostra de vozes oficiais das Diretrizes,
tendo em vista estarem incorporados em seus textos os conteúdos que se apresentam
resumidamente nas Resoluções citadas.
Por fim, analisaremos as relações dialógicas que se engendram no Parecer CNE/CP n.
2/2015, focalizando o posicionamento valorativo dos enunciadores com relação aos elementos
de organização curricular que ganharam centralidade nos discursos dos Pareceres de 2001,
fundamentando as DCL e DCF. Antes, porém, discorreremos sobre as condições de produção
dos Pareceres.
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Salientamos que a divisão da análise dos Pareceres em duas partes (análise externa e
análise interna) justifica-se apenas por questões metodológicas, tendo em vista que as
determinações externa e interna são indissociáveis na concretização do enunciado, já que, nas
palavras de Medviédev (2012, p. 197), entre a primeira e a segunda orientação do enunciado
“estabelece-se uma ligação e uma interdependência indissolúveis. Uma é determinada pela
outra”. É relevante destacar também que este capítulo não tem a responsabilidade de analisar
na íntegra os documentos que instituem as diretrizes em seus aspectos conceituais,
metodológicos e políticos, pois este trabalho não se propôs a isto, conforme evidenciam os
objetivos que o orientam.

3.2.1 Conselho Nacional de Educação: função e a natureza sócio-discursiva de seus
Pareceres e Resoluções
A nossa discussão, neste tópico, partirá do estudo da esfera ideológica a que os
Pareceres CNE/CES n. 492/2001, CNE/CP n. 009/2001 e CNE/CP n. 2/2015 se filiam, visto
que os seus elementos constituintes são determinados pelas características dessa esfera. A esfera
ideológica, tal como postulada pelo Círculo, é responsável por sistematizar os enunciados e os
gêneros, de forma a suscitar a atividade discursiva e refratar a realidade, constituindo-se como
espaço de coerções e contingências na caracterização de tais enunciados, que nascem nas
interações discursivas.
Contextualizaremos a esfera de produção dos Pareceres, que no contexto do nosso
trabalho é o Conselho Nacional de Educação (CNE), a partir da reflexão sobre as condições
sócio-históricas de sua origem e desenvolvimento e sua função sócio-discursiva. A relevância
da discussão está em revelar alguns aspectos que fazem dos gêneros parecer e resolução
documentos oficiais de política curricular para os cursos de Letras e para os cursos de formação
de professores, pertencentes ao sistema ideológico do universo do CNE, cuja finalidade
discursiva se objetiva elucidar.
A ideia de um conselho nacional de educação não é recente. A sua existência no Brasil,
com a finalidade enunciada de discutir e/ou definir as políticas para a educação, é datada do
início do governo republicano. Durante o período imperial e nas primeiras décadas da
República, diferentes propostas de criação de um conselho com amplitude nacional foram
debatidas. A ideia foi efetivada em 1911, com a criação do Conselho Superior de Ensino, que,
como o próprio nome anuncia, preocupava-se com demandas do Ensino Superior em detrimento
da educação básica.
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A esse Conselho seguiu o Conselho Nacional de Ensino (1925), visando atender a
todos os níveis de ensino, e o Conselho Nacional de Educação, criado em 1931, pelo Decreto
n. 19.850, com caráter estrito de assessoria ao trabalho realizado pelo Ministério dos Negócios
da Educação e Saúde Pública. A Constituição Federal de 1934 constitucionalizou o Conselho
Nacional de Educação (CNE). Tratava-se, assim, “da elevação à dignidade constitucional de
um Conselho, diferentemente dos outros similares existentes, desde a Velha República,
comumente criados por Leis ordinárias ou mesmo decretos” (CURY, 2006, p. 46).
Em 1961, a Lei n. 4.024 reformulou o CNE, alterando sua denominação de “nacional”
para “federal”, agregando-lhe a função normativa, função essa que dá a verdadeira distinção de
um Conselho de Educação, sendo, desse modo, a mais nobre e mais importante função do órgão.
É a função pela qual um conselheiro interpreta a legislação com as devidas cautelas para, em
sua aplicação ponderada, garantir um direito da cidadania (CURY, 2006).
No que tange aos cursos superiores, as principais funções desse novo conselho, o
Conselho Federal de Educação (CFE), consistiam em determinar a duração mínima dos estudos
e os planos gerais de ensino ou currículo, além de autorizar, reconhecer e credenciar os cursos
das IES. O poder do CFE transformou-o num órgão desejado pelos empresários de ensino que,
amparados pelas composições políticas da ditadura militar, conseguiram constituir a maioria,
quando não a totalidade, do referido conselho.
As denúncias de corrupção, tráfico de influências e, principalmente, privilégio de
instituições privadas de ensino superior levaram o governo federal Itamar Franco a fechar o
CFE e transformá-lo em Conselho Nacional de Educação, por meio da Medida Provisória n.
661/94 (SILVA, 2005). A Lei nº 9.131/95 criou, então, o Conselho Nacional de Educação,
revogando todas as atribuições e competências do Conselho Federal de Educação previstas em
lei.
Como órgão de Estado, o CNE tem, hoje, a função de estabelecer normas congruentes
com a legislação em vigor para a Educação Básica e Educação Superior. Em conformidade com
essa tarefa, tem o seu desenho institucional traçado em duas Câmaras: a Câmara de Educação
Básica (CEB) e a Câmara de Educação Superior (CES), com atribuições normativas,
deliberativas e de assessoramento ao Ministro da Educação. Cada câmara, renovada, em sua
metade a cada dois anos, é integrada por 12 conselheiros, nomeados pelo presidente da
República, sendo 50% diretamente, e a outra metade, obrigatoriamente, nomeada mediante
consulta a entidades e segmentos da sociedade, relacionados à área dos respectivos colegiados
(SILVA, 2005). De acordo com o art. 2° do Dec. n° 3.295/1999, as entidades consultadas
“elaborarão lista tríplice a ser encaminhada ao Ministério da Educação, juntamente com o
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curriculum vitae dos indicados”. Ao final do processo, e após análise dos currículos indicados,
o ministro submete a lista ao Presidente da República que escolherá e nomeará os Conselheiros.
Nos trabalhos de deliberação de assuntos do interesse das duas câmaras, forma-se o
Conselho Pleno (CP). No cumprimento de suas funções, o CP reúne-se ordinariamente a cada
dois meses e as câmaras, mensalmente. Extraordinariamente, reúnem-se sempre que
convocados pelo Ministro da Educação (BRASIL, 1995).
Ao observar as distintas fases e atribuições delegadas aos conselhos, consideramos o
Conselho Nacional de Educação uma esfera ideológica de poder e de controle social, na qual
se debatem e normatizam as políticas que orientarão os governos na execução de um projeto
educacional.
De acordo com a Lei. N. 9.131/95, as deliberações (ou enunciados, na acepção
bakhtiniana) do Conselho Pleno e das Câmaras do Conselho Nacional de Educação deverão ser
homologadas pelo Ministro da Educação. Esse aspecto define o caráter de assessoramento do
CNE e os limites de sua autonomia diante do MEC, à medida que o governo pode ou não acatar
suas decisões. Essa estrutura dificulta a interlocução direta do órgão com a comunidade
educacional, mantendo o Ministro da Educação como mediador obrigatório.
Convém destacar que, no extinto Conselho Federal de Educação (CFE), os temas de
caráter doutrinário ou consultivo não precisavam da chancela ministerial e, desse modo, os
pareceres decorrentes constituíam referencial à sociedade civil, apenas com a aprovação do
próprio órgão. Desse modo, conforme destaca Silva (2005, p.84), “na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação de 1961 (Lei n. 4.024), o MEC está subordinado às decisões do CFE, enquanto na
Lei n. 9.131/1995, o CNE é órgão colaborador do ministério”. Isso reforça a tese levantada pela
autora de que, dentre os motivos que levaram à extinção do CFE e à criação do CNE, está a
intenção do Poder Executivo de ampliar seu poder decisório, ao mesmo tempo em que mantinha
o aspecto formal da democracia neoliberal pela existência de um conselho aparentemente
democrático.
O CNE, hoje, considerando sua competência, sua forma e as finalidades que lhe são
específicas, pela lei, é um órgão público e colegiado, integrante do Ministério da Educação,
com finalidade de colaborar na formulação da Política Nacional de Educação e exercer
atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro da Educação. O novo art.
6 da Lei n. 4.024/61, com a redação dada pela Lei n. 9.131/95, destaca:
O Ministério da Educação e do Desporto exerce as atribuições do poder
público federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a
política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo
cumprimento das leis que o regem.
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§ 1º. No desempenho de suas funções, o Ministério da Educação e do Desporto
contará com a colaboração do Conselho Nacional de Educação e das Câmaras
que o compõem (BRASIL, 1995).

Esta criação legal de 95 põe em evidência a concepção bakhtiniana de que os
enunciados de uma esfera ideológica nunca são indiferentes aos outros. Ao contrário,
repercutem-se, podendo até mesmo dialogar com os de outras esferas. Deveras, a redação do
artigo 6º da Lei 9.131/95, transcrito acima, suscitou uma reação-resposta da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei n. 9.394/96, cujo § 1º do art. 9 assinala que “na
estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e
de supervisão e atividade permanente, criado por lei”.
A referência ao CNE na LDB determina o caráter dialógico da Lei, enquanto
enunciado concreto, levando-nos a compreender que ela encontra seu lugar nas relações com
enunciados anteriores, veiculados no interior de uma esfera comum da comunicação verbal.
Cabe, todavia, observar que o texto da LDB, elaborado pelo senador Darcy Ribeiro e aprovado
em dezembro de 1996, faz referência ao CNE no tempo futuro (“haverá um Conselho Nacional
de Educação”) quando, na realidade, o Conselho já estava disciplinado pela Lei n. 9.131 de 24
de novembro de 1995.
Ocorre que a criação do CNE se fez em pleno processo de elaboração da Lei de
Diretrizes e Bases Nacional, tendo sido regulamentada de forma paralela, a despeito das
discussões da LDB. Diante disso, considerando que o governo já havia criado o Conselho, o
diálogo entre as duas leis ocorre brevemente, havendo apenas uma indicação ao CNE, no texto
da LDB. Todavia, a aprovação da LDB e a referência ao CNE foram cruciais para assegurar as
mudanças realizadas pelo governo federal na esfera educacional.
O Conselho Nacional de Educação, instituído legalmente, passou, então, a elaborar
documentos com caráter normativo, graças ao exercício das funções deliberativa e normativa
que a Lei lhe atribuiu. O discurso político-educacional dessa esfera se materializa sob várias
roupagens, com propósitos e finalidades diversas, por meio da produção dos seguintes gêneros
discursivos: indicação, parecer e resolução. Tais gêneros, investidos de poder legal, traduzem
em ato a potência do Estado, contida na norma, em vista do interesse público na área de sua
competência.
De acordo com o Regimento do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 1999), a
indicação é um ato propositivo subscrito por um ou mais Conselheiros, contendo sugestão
justificada de estudo sobre qualquer matéria de interesse do CNE. O parecer é um ato
enunciativo pelo qual o Conselho Pleno ou qualquer das Câmaras pronuncia-se sobre matéria
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de sua competência. A resolução é um ato normativo decorrente de um parecer, destinado a
estabelecer normas a serem observadas pelos sistemas de ensino sobre matéria de competência
do Conselho Pleno ou das Câmaras. Quando homologado pelo Ministro da Educação, o Parecer
exarado pelo CNE e a respectiva Resolução, caso haja, ganham força de lei, mas distinguem-se
desta essencialmente pelo lugar do qual emanam. Acerca dessa questão, Cury (2006, p. 50-51)
esclarece que:
De fato, embora preceitos de hierarquia subordinada, o parecer e a resolução
como atos administrativos de caráter deliberativo e normativo destinam-se a
regulamentar a aplicação das leis, com força de lei e com o apoio direto em
lei quando assim ela o determinar. Trata-se então de uma norma jurídica
subordinada à qual carece o sentido específico de lei que é a novidade
modificativa de uma ordem existente. As leis valem por força própria em
virtude do mandato popular, já Pareceres e Resoluções existem para dar maior
precisão relativa ao conteúdo da lei existente e, portanto, são regrados pelo
ordenamento jurídico do país, caso algum deles seja antinômico à lei que lhes
dá fundamento de validade.

Os Pareceres e as Resoluções refletem, assim, as condições específicas e as finalidades
da esfera da atividade humana a que estão vinculados: o Conselho Nacional de Educação, que
é um órgão colegiado, ao qual a lei atribuiu o exercício das funções deliberativa e normativa, a
fim de interpretar determinados campos da legislação e aplicar as normas a situações
específicas. Por conseguinte, esses gêneros interpretam a lei diante de casos concretos e
arbitram um encaminhamento possível diante de vários possíveis, constituindo-se, assim, nas
fronteiras do confronto de vozes diversas e no embate incessante e multiforme que travam entre
si.
Nesse aspecto, vislumbramos o parecer e a resolução do CNE sob a ótica de que “os
enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros do discurso, são correias de transmissão entre a
história da sociedade e a história da linguagem” (BAKHTIN, 2011b, p. 268), reconhecidos
socialmente como manifestações de práticas sociais, cultural e historicamente situadas. Tais
práticas estão relacionadas à interpretação de “textos ora pouco claros na lei, ora tendentes a
solucionar casos não previstos em lei, como controvérsias a propósito de uma determinada
matéria, ora aclimatando-os a uma realidade específica e mais próxima do cidadão” (CURY,
2006, pp. 52-53), que se realizam no processo de compreensão ativa e responsiva.
Assim, numa perspectiva bakhtiniana, esses gêneros têm eminentemente uma
orientação dialógica, que se manifesta para o já-dito, no caso, o conjunto da legislação
educacional, e pela orientação para a resposta de seus interlocutores, a comunidade acadêmica.
Com relação ao já-dito, Bakhtin (2014, p. 88) destaca que “em todas as direções, o discurso se
encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar com ele de uma interação
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viva e tensa”. Essa “interação viva e tensa”, em situações que são objetos de Pareceres e
Resoluções, deve ser atentamente vista sob os critérios do mérito, da equidade e da justiça.
Portanto, esses enunciados não devem ofender o princípio da legalidade, conforme reza a nossa
constituição. Quanto à orientação para a resposta de seus interlocutores, estes não são meros
ouvintes passivos, já que tais enunciados são construídos em virtude da sua existência e da sua
reação-resposta ativa.
O fato de os conselheiros do CNE dominarem o conhecimento legal e aspectos
relacionados a fatores educacionais e sociais de sua realidade garante-lhes um lugar de
autoridade, reconhecido socialmente, para exarar documentos como Pareceres e Resoluções,
investidos de poder legal, em vista do interesse público na área de sua competência.
Orientando-nos pela perspectiva bakhtiniana, relacionamos tanto a lei, objeto de
interpretação dos conselheiros, quanto os pareceres e resoluções resultantes dessa interpretação,
à palavra autoritária e centrípeta. No caso da lei, por ser um preceito formulado por autoridade
constituída, devido ao poder que lhe é outorgado pela soberania popular, torna-se norma geral
obrigatória, imposta arbitrariamente ao cumprimento geral. Os Pareceres e Resoluções,
especificamente os que instituem as DCN, por intencionarem tornar comuns os procedimentos
a partir dos quais os cursos devem se organizar, convertem-se em dispositivos de regulação
social.
Como palavra autoritária, centrípeta, resistente a impregnar-se de outras vozes, os
discursos legais exigem o seu reconhecimento e assimilação, visto já se encontrarem unidos à
autoridade, em uma espécie de “passado hierárquico”, o que garante sua validação por grande
parte dos sujeitos (BAKHTIN, 2014, p. 143).
Diante dessa percepção, relativamente aos Pareceres e Resoluções que instituem as
DCN, podemos entender que tais enunciados, reconhecidos pela tradição e dotados de
autoridade, por estarem impregnados de posicionamentos centralizadores, em um movimento
centrípeto, impõem uma homogeneização às licenciaturas. Apropriando-nos das palavras de
Bakhtin (2014, p. 82-83), podemos dizer que esses enunciados se desenvolvem na corrente das
forças centrípetas da vida verbo-ideológica que unifica e centraliza.
Uma das características da palavra autoritária destacadas pelo teórico russo e que
merece nossa atenção nesse olhar para os textos legais é o fato de que ela pode organizar em
torno de si massas de outras palavras (que a interpretem, que a exaltem, que a apliquem desta
ou de outra maneira), com as quais, entretanto, não se mistura, permanecendo isolada, compacta
e inerte.
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Podemos relacionar tais procedimentos aos enunciados produzidos pelos conselheiros
do CNE, principalmente os pareceres, em que há uma série de processos circundando a voz da
lei, a fim de isolá-la, exaltá-la e interpretá-la. Esses enunciados não podem ser incompatíveis
com a legislação educacional, nem com a Constituição que lhes dá o fundamento maior de
validade. Neles, as palavras da legislação e da Constituição não se misturam facilmente com as
palavras dos conselheiros, já que elas permanecem em meio às outras como uma unidade
estanque, como uma massa densa e indivisível, pois são palavras autoritárias. Cabe ao
conselheiro, intelectual da legislação da educação escolar, interpretá-las para, em sua aplicação
sensata, garantir um direito da cidadania.
Esperam-se desses conselheiros estudos que os direcionem a conhecimentos
específicos para o exercício das atividades próprias da sua função. Acerca disso, Cury (2006,
p. 42) destaca que “a autoridade derivada que lhe é imanente pela função não pode ignorar o
que o ordenamento jurídico dispõe e nem se contentar com um amadorismo ou com um certo
diletantismo”.
A interpretação que os conselheiros fazem da lei resulta da sua capacidade de diálogo
com tal enunciado, a partir de um posicionamento frente a ele, correspondendo a uma ação
resposta diante de determinados sentidos enunciados. Os Pareceres e Resoluções, resultantes
dessa interpretação, também requerem uma reação-resposta de seus interlocutores. E é essa
responsividade diante do discurso legal (mais especificamente dos pareceres e resoluções que
instituem as DCN) que, nos próximos capítulos, vamos analisar nos enunciados produzidos
pelos professores que integram o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de uma universidade
pública mato-grossense, no processo de reforma de cursos de Letras.
Os Pareceres e Resoluções que instituem as Diretrizes são caracterizados também
como palavras autoritárias, devido ao seu caráter regulamentador, homogeneizador, bem como
pela sua estrutura rígida, oficial e hierárquica. São fontes de orientações precisas de “como”
devem ser constituídos os diversos processos na esfera educacional, possuindo o mesmo grau
de determinação legal que as portarias, as leis e as resoluções do Ministério da Educação.
As Diretrizes propagam concepções e princípios, produzindo percepções de currículos
e de formação docente. Essas percepções refratam os aspectos considerados nucleares na
organização das propostas curriculares dos cursos, bem como as tendências predominantes na
esfera oficial. Convém ressaltar, todavia, considerando o pensamento bakhtiniano, que esses
traços homogeneizadores não impedem que, no contexto acadêmico, as propostas pedagógicas
possam assumir sentidos próprios e/ou diferenciados daqueles preconizados em tais
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enunciados, tendo em vista que outras forças (as centrífugas) agem indo de encontro ao eixo
centralizador.
Tendo abordado sucintamente as condições sócio-históricas da origem e
desenvolvimento do CNE e sua função sócio-discursiva, faz-se necessária uma discussão acerca
da gênese das Diretrizes e dos fatores que contribuíram para a constituição de seu discurso. É
o que buscaremos realizar na subseção a seguir.

3.2.2 As condições sócio-históricas de produção das Diretrizes Curriculares para os
Cursos de Letras e para formação de professores
Voloshinov (s.d, p. 10) adverte que “quando cortamos o enunciado do solo real que o
nutre, perdemos a chave tanto de sua forma quanto de seu conteúdo”. Isso quer dizer que,
conforme o pensamento bakhtiniano, a assimilação de um texto como ato realizado, isto é, como
discurso só se faz possível se este for tomado por inteiro, em sua dimensão global, o que implica
considerar sua condição inerentemente sócio-histórica e interacional.
Assim, se nos ancoramos na perspectiva dialógica de Bakhtin e o Círculo para delinear
nossa pesquisa, é inevitável que voltemos o nosso “olhar” para as condições de produção dos
Pareceres CNE/CES n. 492/2001 e CNE/CP n. 009/2001, que foram tomados como dados deste
estudo, por fundamentarem as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras (DCL) e
Diretrizes Curriculares para Formação de Professores (DCF), respectivamente. Seguindo essa
premissa teórico-metodológica uniremos, nesta seção, num movimento “do exterior para o
interior”, os discursos constitutivos dos Pareceres, com o intuito de apreender as relações de
dialogicidade que compõem sua organização.
Diante disso, nossas discussões se iniciarão num período da história da educação
brasileira em que se fixaram e se fizeram discursivamente mais perceptíveis alguns elementos
sócio-ideológicos que buscamos apurar, relevantes para a tessitura dos Pareceres. Trata-se da
segunda metade da década 1990 e início do século XXI, em que certos marcos importantes no
contexto nacional dos processos de reformas da educação superior podem ser identificados no
Brasil.
A educação e a formação docente nesse período alcançam relevância estratégica para
a realização das reformas educacionais, especialmente a partir de 1995, quando inicia o governo
Fernando Henrique Cardoso. A promulgação da Lei n. 9.131/95 de 20 de dezembro de 1995,
foi uma das ações que desencadearam todo o processo de reforma educacional, uma vez que,
ao criar o Conselho Nacional de Educação (CNE), definiu-se como uma das competências do
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órgão deliberar sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais propostas pelo MEC para os cursos
de graduação.
No ano seguinte, a Lei n. 9.294/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) produziu alterações significativas no sistema brasileiro de educação superior, tanto na
forma de organização acadêmica das instituições de ensino quanto na estruturação curricular
dos cursos de graduação, dentre eles os cursos de formação inicial de professores. No caso da
estruturação curricular, houve a substituição dos chamados currículos mínimos, que fixavam a
carga horária mínima e, em geral, o elenco de disciplinas constitutivas da maior parte das
matrizes, pelas diretrizes curriculares, que passaram a orientar a reforma dos cursos de
graduação.
A reforma iniciou-se em 1997, quando o Ministério da Educação, por meio do Edital
4 (BRASIL, 1997), estabeleceu regras para que as Instituições de Educação Superior
encaminhassem propostas ao Conselho Nacional de Educação para a elaboração das Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação. De acordo com o Edital:
As Diretrizes Curriculares têm por objetivo servir de referência para as IES na
organização de seus programas de formação, permitindo uma flexibilidade na
construção dos currículos plenos e privilegiando a indicação de áreas do
conhecimento a serem consideradas, ao invés de estabelecer disciplinas e
cargas horárias definidas. As Diretrizes Curriculares devem contemplar ainda
a denominação de diferentes formações e habilitações para cada área do
conhecimento, explicitando os objetivos e demandas existentes na sociedade
(BRASIL, 1997, p. 1).

Vários encontros, reuniões e audiências possibilitaram o debate das Diretrizes
curriculares, em âmbito nacional e regional (SANTOS; DINIZ-PEREIRA, 2016). Conforme o
Parecer CNE/CES n. 583/2001, a Secretaria de Ensino Superior (SESu), do Ministério da
Educação, recebeu, para sistematização, aproximadamente 1200 propostas de diretrizes
“bastante heterogêneas”, com duração e carga horária variáveis dos cursos (BRASIL, 2001c).
A ideia do MEC era adaptar os currículos às mudanças dos perfis profissionais. Das
orientações gerais expressas no documento, é possível depreender os seguintes princípios
orientadores adotados para as mudanças curriculares dos cursos de graduação: (i) flexibilidade
na organização curricular; (ii) dinamicidade do currículo; (iii) adaptação às demandas do
mercado de trabalho; (iv) integração entre graduação e pós-graduação; (v) ênfase na formação
geral; (vi) definição e desenvolvimento de competências e habilidades gerais. O objetivo mais
geral, apontado como orientador para a reestruturação curricular parece ter sido,
fundamentalmente, o de tornar a estrutura dos cursos de graduação mais flexível (SCHEIBE,
2007). As propostas serviram de base para o trabalho das Comissões de Especialistas de Ensino
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de cada área, que organizaram as diretrizes gerais de currículos para os respectivos cursos,
submetidas ao CNE para sua aprovação.
Nessa mesma direção, em 1997 e 2001, foram aprovados os Pareceres CNE/CES n.
776/97 e 583/2001, respectivamente, com o propósito de servir de orientação para as Diretrizes
Curriculares dos Cursos de Graduação, buscando assegurar a flexibilidade e servir como
contribuição preliminar para a formação dos estudantes. No primeiro Parecer, o CNE se
manifesta favorável à eliminação da “figura dos currículos mínimos” e recomenda uma maior
flexibilidade de cursos e carreiras, estabelecendo os seguintes princípios para as Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação:
1) Assegurar, às instituições de ensino superior, ampla liberdade na
composição da carga horária a ser cumprida para a integralização dos
currículos, assim como na especificação das unidades de estudos a serem
ministradas;
2) Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensinoaprendizagem que comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de
conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, as quais não
poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos;
3) Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de graduação;
4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro
graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício
profissional e de produção do conhecimento, permitindo variados tipos de
formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa;
5) Estimular práticas de estudos independentes, visando uma progressiva
autonomia profissional e intelectual do aluno;
6) Encorajar o reconhecimento de habilidades, competências e conhecimentos
adquiridos fora do ambiente escolar, inclusive os que se refiram à experiência
profissional julgada relevante para a área de formação considerada;
7) Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa
individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades
de extensão.
8) Incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que utilizem
instrumentos variados e sirvam para informar a docentes e a discentes acerca
do desenvolvimento das atividades didáticas (BRASIL, 1997, p. 1-2).

Apesar de se apresentarem de forma ampla, com esses aspectos destacados pelos
pareceristas, inaugura-se, no cenário nacional, uma nova tendência de flexibilização na
organização curricular, cujos conteúdos, competências, habilidade passam a ser elementos
centrais na reformulação dos currículos dos cursos, em contraposição à rigidez dos Currículos
Mínimos, prescritos pelas legislações anteriores (LDB n. 5692/71 e Lei n. 5540/68, que instituiu
a Reforma Universitária).

98

Em 2001, ocorreu um fenômeno peculiar. Um mês antes de o Conselho Pleno (CP) do
CNE aprovar o Parecer n. 009/2001, que estabelecia as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação de Professores da Educação Básica, é aprovado o Parecer n. 492/2001 da Câmara
de Educação Superior (CES) do CNE, no dia 03 de abril de 2001, estabelecendo as Diretrizes
Curriculares dos cursos de Filosofia, História, Geografia Serviço Social, Comunicação Social,
Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. Diante disso, os Cursos
de Letras tiveram suas diretrizes curriculares aprovadas antes de poderem incluir as
particularidades da profissão docente no Parecer. Cabe destacar que, em 2015, a Resolução
CNE/CP N. 2 de 10 de julho de 2015 revogou o Parecer n. 009/2001, instituindo novas diretrizes
curriculares nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da
educação básica.
Os contextos sociais nos quais as Diretrizes Curriculares Nacionais foram formuladas
ocorreram em um horizonte discursivo de intensos debates internacionais e nacionais sobre
diplomas e perfis profissionais, devido às transformações na sociedade e, principalmente, no
processo de trabalho. Explorar a potencial relação das Diretrizes com discursos que
condicionaram as políticas educacionais brasileiras, nesse contexto, parece-nos bastante
profícuo devido às revelações discursivas que podem surgir a partir do estabelecimento de
relações dialógicas.
Shiroma (2011) assinala que as mudanças ocorridas na sociedade, ocasionadas pela
globalização financeira e pelo desenvolvimento das novas tecnologias, exerceram enorme
impacto nos diferentes campos, econômico, social e cultural, trazendo novos desafios para o
mercado de trabalho, que passou a exigir um tipo de trabalhador mais flexível, capaz de gerir
imprevistos, eficiente e polivalente. A escola, que tinha como uma das finalidades preparar o
indivíduo para um processo de trabalho pautado no paradigma industrial, como não atendia às
exigências da nova realidade, passou a ser responsabilizada pelo insucesso escolar. Do mesmo
modo, os professores também passaram a sofrer críticas, sendo, de certo modo,
responsabilizados pelo insucesso do aluno.
Essas análises apontaram para a necessidade da reforma do sistema educacional, a fim
de melhor qualificar os sujeitos para enfrentarem um mundo mais competitivo, mais ajustado
com o mercado globalizado. Para a preparação desse novo sujeito, era necessário elencar os
objetos de conhecimentos, a fim de cumprir o ordenamento de um novo tempo e espaço, sob o
signo da racionalidade tecnológica, do conhecimento informatizado e integrado.
Nessa nova temporalidade, predominaram o discurso e a prática de ações legitimadoras
de políticas que deram ênfase à modernização do sistema educacional inter-relacionadas,
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diretamente, ao modo de organização do setor produtivo, via interesses de organizações
internacionais. Tais interesses passaram a determinar as metas que os países deviam atingir,
apoiando-se na justificativa das mudanças econômicas impostas pela globalização, da acelerada
mudança nas relações de trabalho e das novas exigências de qualificação para o mercado.
Conforme Maués (2003, p. 93), desse modo, “alguns organismos assumiram de forma velada o
papel dos ministérios de educação, sobretudo no caso dos países em desenvolvimento”.
Nessa mesma direção, diversos autores (EVANGELISTA; SHIROMA, 2006; SILVA,
2006; SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2011; FREITAS, 2011; BUENO; FIGUEIREDO,
2012; JÚNIOR; MAUÉS, 2014; FAUST, 2015, entre outros) afirmam que os principais eixos
da reforma da formação de professores implementada no Brasil foram elaborados segundo
intenções e interferências dos diferentes organismos internacionais, dos quais se destacam o
Banco Mundial (BM), a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO), a Comunidade Europeia (CE), a Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e a Comissão Econômica para América Latina (CEPAL). Tais eixos foram
discutidos em fóruns, como o de Jomtien, em 1990, e de Dakar, em 2000, ou conferências
internacionais, como a realizada em Lisboa, em 2000.
Por meio de uma vasta documentação internacional (relatórios, boletins,
recomedações, acordos, tratados etc.), propalou-se o discurso de que a educação melhora o
desempenho no trabalho e de que sua expansão potencializa o crescimento, por meio de
diagnósticos, análises e soluções consideradas cabíveis aos países em desenvolvimento,
incluindo os países da América Latina, tanto no que concerne à educação quanto à economia.
Maués (2003, p. 93-94) elucida ainda que
o Banco Mundial tem elaborado diferentes documentos, entre os quais
destacam-se prioridades e estratégias para a educação (Banque Mondiale,
1995, World Bank, 2002). No primeiro desses documentos o BM propõe as
reformas que devem ser feitas pelos países em desenvolvimento, a fim de que
a educação possa contribuir para o crescimento econômico e a diminuição da
pobreza; para tanto as políticas educacionais devem estar assentadas no tripé
equidade, qualidade e redução da distância entre reforma educativa e reformas
das estruturas econômicas. A OCDE promoveu, em 2002, um fórum que teve
como tema ‘Os grandes desafios: a segurança, a equidade, a educação e o
crescimento’, em que se salientou o fato de que a educação pode contribuir
para a edificação de sociedades tolerantes, democráticas e prósperas.

Além do Banco Mundial e da Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), conforme Shiroma (2011, p. 15), a Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) também ocupou lugar de destaque nesse
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processo, investindo na difusão de uma nova concepção de gestão educativa para a América
Latina, recomendando:
descentralização da gestão educacional, autonomia da escola, participação de
pais e professores na gestão escolar; fortalecimento do vínculo entre escola e
comunidade; responsabilização dos profissionais da escola pela prestação de
contas e assunção pelos profissionais escolares da competitividade e da lógica
do mercado no interior da unidade escolar. Dedicou especial atenção às novas
tarefas e ao currículo para profissionalizar e prover o docente com
competências gerenciais, formando um professor gestor (p.15).

Nessa ótica, destacamos a relevância do relatório formulado pela UNESCO, conhecido
como Relatório Jacques Delors18 (DELORS, 1998), que se fundamenta no conceito de
competências e indica quatro grandes necessidades de aprendizagem, ou os quatro pilares da
educação: “aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver junto e aprender a ser”.
Nesse documento, o principal intento da educação seria a formação de sujeitos flexíveis para
adaptação à realidade inconstante e incerta. Tais perspectivas refletiram-se no Brasil, que seguiu
a tendência de introduzir o conceito de competência e flexibilidade nas reformas educacionais,
tendo como fundamento os princípios axiológicos expostos nos respectivos pilares.
Esses interlocutores passaram, assim, a exercer influência na elaboração e
consolidação das políticas educacionais, mediante regulação como ajustamento propositivo,
com regras e normas a serem executadas pela educação. Nas palavras de Carvalho (2014, p.
32), por meio de auxílio técnico e financeiro, “dinamizam a difusão dos modelos, dos padrões
de organização, das normas e das opções de reforma e, ao mesmo tempo, transformam,
uniformizam e homogeneízam as linhas de ação da política educativa, independentemente do
contexto em que os países estivessem situados”.
Consequentemente, as políticas educacionais não são mais pensadas em termos
nacionais, como ocorreu até meados do século XX. Passam a ser internacionais, tendo em vista
que seus objetivos são determinados por organizações cujos fins estão voltados para o
crescimento econômico e, para tanto, procuram equiparar o espaço escolar e acadêmico à
empresa, e os conteúdos ensinados, às exigências do mercado globalizado19.

18

O Relatório, intitulado no Brasil “Educação: um tesouro a descobrir”, também conhecido como Relatório de
Jacques Delors, foi um dos desdobramentos da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em
Jomtien, na Tailândia, em 1990. Tal documento foi produzido por uma Comissão Internacional presidida por
Jacques Delors, constituída por especialistas de diversas áreas, oriundos de diversos países, assim como por
representantes de instituições e organizações internacionais. O documento foi publicado no Brasil em forma de
livro em 1998, com apoio do Ministério da Educação e da Unesco, passando a circular não só na esfera oficial da
educação, como também entre professores, acadêmicos e pesquisadores.
19

Convém aqui destacar que situação semelhante ocorreu no continente europeu com o Processo de Bolonha, em
que se definiu uma política linear da Educação Superior para os países-membros da União Europeia, formalizando-
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Todavia, cabe destacar que isso não quer dizer que houve a assimilação passiva dos
preceitos internacionais, visto que a política educacional constitui-se em um lugar de
contestação. Nesse lugar, ou arena, os sujeitos envolvidos não tomam a política como algo
pronto e acabado, mesmo porque a palavra enunciada produz seu espaço e tempo de circulação,
abrindo-se, concomitantemente, para ser compreendida à medida que os sentidos são
produzidos da relação dialógica com o interlocutor, particular e situado historicamente. Nessa
mesma direção, Carvalho (2014) afirma que:
Existe também a singularidade desse processo, no qual se verificam diferenças
nacionais importantes (Barroso, 2003a). Isto porque as recomendações
presentes nos documentos não são transpostas diretamente, pelo contrário,
estão sujeitas a confrontos políticos, a resistências e a interpretações
diferenciadas.

No caso brasileiro, o escopo da reforma educacional envolve a estrutura administrativa
e pedagógica escolar, a formação de professores, os aportes teóricos a serem adotados, entre
outras questões relacionadas ao processo ensino-aprendizagem. Inicia-se, nesse novo tempo e
espaço, o discurso da eficiência e da qualidade, com o intuito de redimensionar a expansão
educacional, principalmente da educação superior, tendo como fim uma determinada
modernização econômica, ou seja, uma modernização caracterizada pelo projeto político
neoliberal, pela globalização do capital e pela constituição de um novo processo de organização
da produção, do trabalho e do consumo.
Nesse contexto, a política educacional busca correlacionar educação, desenvolvimento
e trabalho, ressuscitando a teoria do “capital humano”, evidenciados nos anos de 1970 e
presentes nas políticas educacionais do regime militar, em que se afirmava ser a educação um
dos principais determinantes da competitividade entre os países. O investimento em educação,
nesse sentido, aparece como uma saída para o desenvolvimento. Em outras palavras, investir
em capital humano significa aumento de renda.
Um aspecto interessante a se observar nesse processo é a conformidade entre os
agentes da reforma econômica e aqueles das reformas sociais/educacionais, evidenciada no grau
de organicidade que sustenta as transformações engendradas pelo neoliberalismo para alcançar
a hegemonia de suas prescrições. As orientações das políticas educacionais sob a lógica e
racionalidade do campo econômico são uma estratégia direcionada para essa organicidade.

se em seu regulamento evidentes orientações de cunho produtivista, em que o viés econômico é tomado como
sustentação para as decisões (ALMEIDA, 2012; SANTOS, 2013; BIANCHETTI; MAGALHÃES, 2015).
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A educação passa a ser, assim, o meio de integrar as sociedades, cada vez mais, ao
processo produtivo, a “alternativa para a superação da crise econômica global” (MAUÉS;
CAMARGO 2012, p. 150). Nesse cenário, o professor é considerado o protagonista do
processo, tornando-se fundamental na reforma do sistema de ensino para garantir o
desenvolvimento da educação básica. Estando à frente do processo, a formação do professor
passa a compor a agenda governamental, concretizada, todavia, em um processo voltado à
eficiência da educação, de acordo com os preceitos emanados dos órgãos intervencionistas.
O discurso da profissionalização passou, assim, a compor o conjunto de mecanismos
utilizados pelo governo com vistas a produzir consensos em torno das reformas curriculares nos
cursos de licenciatura. Dessa forma, foram instituídas as Diretrizes Curriculares com o intuito
de orientar as reformas e possibilitar a formação do professor para atuar eficientemente na
educação básica.
Para a construção do consenso necessário à implantação das reformas, estiveram à
frente não só os agentes internacionais como também os interlocutores internos, os intelectuais
que atuavam diretamente no Estado com voz de autoridade no país, vinculados a organismos
internacionais. Sob essa perspectiva, o discurso das Diretrizes faz parte de uma rede de fios
dialógicos nutridos pelo processo de globalização/mundialização.
Podemos dizer que os autores das Diretrizes produziram discursos curriculares em
meio a um processo complexo de articulação discursiva que envolve tensões e conflitos. As
próprias Diretrizes Curriculares Nacionais admitem a pluralidade de vozes em seu interior, a
partir da utilização de diferentes enunciados elaborados por diferentes sujeitos, grupos e
institucionalidades.
Por fim, realizada esta etapa de incursão histórico-ideológica subsidiada pelas vozes
que compõem a grande temporalidade na qual se inserem os discursos dos Pareceres que
fundamentaram as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Letras (DCL) e as
Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica (DCF),
passemos para a última etapa desta segunda parte do capítulo III, com a análise de tais
documentos em perspectiva dialógica.
Analisar os Pareceres sob a ótica da Análise Dialógica do Discurso implica considerálos como discursivizações que se constituem a partir da dialogicidade travada com discursos jáditos, a cujas vozes se põem a responder, valorativamente, e com discursos posteriores, aos
quais consideram como réplicas possíveis. Assim, direcionaremos nosso olhar para os
Pareceres, buscando apreender os sentidos atribuídos pelos enunciadores aos já-ditos no
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contexto da reforma, tomados como princípios organizadores do currículo, nas Diretrizes:
competência, flexibilidade, relação teoria e prática e interdisciplinaridade.
3.2.3 Análise em perspectiva dialógica das DCL e das DCF
Nesta etapa do trabalho, procuramos analisar, em perspectiva dialógica, o Parecer
CNE/CES n. 492/2001, que estabelece as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Letras (DCL),
e o Parecer CNE/CP n. 009/2001, que fundamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica (DCF), considerando suas relações dialógicas
historicamente construídas. Desse modo, será possível apreender conexões e correlações entre
esses enunciados que servirão como caminho revelador das consonâncias e/ou dissonâncias
presentes em seus discursos.
As DCL e DCF consistem em um conjunto de orientações norteadoras para a
elaboração do Projeto Pedagógico dos cursos de Letras. Entendemos que, por meio desses
textos, conseguimos apreender os elementos ideológicos preponderantes que o Estado quer
veicular e inculcar no âmbito da esfera acadêmica e da sociedade como um todo. Tais Diretrizes
são compreendidas, no contexto deste trabalho, como uma das estratégias de regulação e
controle dos cursos de Letras, promulgadas pelo governo central no final dos anos 1990. Como
vozes de poder, de autoridade reconhecida, elas procuram se impor como centro de sentido, a
fim de constituir consensos em torno de algumas determinações consideradas fundamentais ao
projeto oficial, configurando-se como "forças centrípetas”.
Evidencia-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais, à primeira vista, uma tentativa de
evitar o reducionismo que caracterizava o currículo mínimo da formação docente, considerado
demasiadamente teórico, rígido e inflexível, com vistas a preservar o caráter democrático na
delimitação de reformas curriculares, possibilitando às IES a construção de seus próprios
Projetos Pedagógicos, de acordo com sua realidade. No entanto, não podemos deixar de
destacar que, conforme esclarece o próprio parecer CNE/CES n. 583/2001, as diretrizes “são
orientações mandatórias”, devendo ser seguidas e não devendo ser confundidas com
“parâmetros20 ou padrões – standard – curriculares que são referenciais curriculares detalhados

20

Cabe destacar que, quanto aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), adotados no Brasil a partir de 1997,
conforme Santos e Diniz-Pereira (2016), “apesar de não serem obrigatórios, estes se constituíram em orientações
mais detalhadas sobre o ensino de cada disciplina. Eles se destinaram a orientar as propostas curriculares das
escolas e à elaboração de livros e materiais didáticos, e ao sistema nacional de avaliação”. Tais Parâmetros
receberam críticas pelo modo como foram elaborados e por inibirem as iniciativas das escolas.
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e não obrigatórios” (BRASIL, 2001c). Nesse mesmo entendimento, a definição da carga horária
para os cursos de formação de professores também se apresenta como mecanismos de regulação
das reformas requeridas.
Não podemos nos esquecer também de que, além das diretrizes, existem outras ações
promovidas pelo governo central com o intuito de controlar e normatizar o ensino superior. Um
exemplo é a prova em nível nacional para avaliar o desempenho dos alunos dos cursos e das
instituições, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Como afirmam
Maués e Camargo (2012, p. 152), o modelo de avaliação em larga escala está relacionado com
“as demandas de um maior controle do Estado sobre o currículo, sendo mais uma forma de
regulação do sistema escolar, além de possibilitar indicadores que direcionem os recursos
aplicados na área”.
As DCL foram instituídas por meio da Resolução CNE/CES n. 18 de 13 de março de
2002, que contém a síntese dos elementos centrais das Diretrizes definidas para os Cursos de
Letras, fundamentadas pelo Parecer n. 492/2001, do Conselho Nacional de Educação/Câmara
de Educação Superior. Tal Parecer, aprovado em 03 de abril de 2001, estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para um conjunto de cursos, a saber: Filosofia, História, Geografia,
Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia
e Museologia.
Redigido em 38 páginas, esse Parecer, do ponto de vista composicional, está
estruturado da seguinte forma, após o Cabeçalho21: (i) Relatório elaborado em dois parágrafos,
informando as alterações realizadas pelos relatores nas propostas de diretrizes produzidas pelas
Comissões de Especialistas dos cursos; (ii) Voto dos relatores, contendo a recomendação da
aprovação das propostas de diretrizes para os cursos, seguido de local, data e nome dos
conselheiros, e (iii) Decisão da Câmara, apresentando a decisão favorável, seguida de local,
data e nome do presidente e vice-presidente
A partir da terceira página são apresentadas as Diretrizes Curriculares para os cursos
de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras,
Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de Letras (DCL) encontram-se nas páginas 29 a 31 do documento. Após o título
“DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE LETRAS” e a introdução que

21

O cabeçalho contém: indicação do interessado pela manifestação do Conselho; assunto da solicitação; relatores
responsáveis pela análise e avaliação do assunto; número do processo consultado pelos relatores; número do
Parecer, seguido do ano; Colegiado em que tramitou o parecer e data da aprovação do documento.
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apresenta as considerações acerca dos princípios norteadores da proposta, o documento é
formulado a partir de cinco tópicos de “Diretrizes Curriculares”, a saber:
a) perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura;
b) competências e habilidades a serem desenvolvidas durante a formação acadêmica;
c) conteúdos caracterizadores básicos e os conteúdos caracterizadores de formação
profissional em Letras, assim como conteúdos definidos para a educação básica,
no caso dos cursos de licenciatura;
d) estruturação do curso;
e) formas de avaliação.
Nesses tópicos estão demarcados procedimentos e caminhos para a formação do
licenciando em Letras, oferecendo sustentação ao modelo de reformulação que se quer
implementar. A tais procedimentos se associam discursos que se orientam para os “já ditos”
no contexto de produção do documento, identificados como princípios e eixos norteadores da
organização curricular. No tópico “Estruturação do Curso”, há prescrição de que os “cursos de
licenciatura deverão ser orientados também pelas Diretrizes para a Formação Inicial de
Professores da Educação Básica em cursos de nível superior”.
As Diretrizes Curriculares para Formação de professores foram estabelecidas pelo
Parecer CNE/CP 009/2001 e regulamentadas pelas Resoluções CNE/CP 1/2002, que instituiu
as DCN para a Formação de Professores da Educação Básica, e CNE/CP 2/2002, que
determinou a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura.
O Parecer n. 9/2001, aprovado pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de
Educação em 08 de maio de 2001, é composto por setenta páginas e está dividido em quatro
partes, além do cabeçalho22 e do Projeto de Resolução das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura,
de graduação plena, que consta como anexo: (i) Relatório - descreve o contexto global e
nacional da reforma educacional no Brasil, o quadro legal que lhe dá suporte e as linhas
orientadoras das mudanças dos cursos de formação docente (p. 1-28); (ii) Voto da Relatora –
com base no diagnóstico dos problemas levantados na formação de professores, apresenta
princípios orientadores para reforma dos cursos e diretrizes para a formação de professores e
organização da matriz curricular (p. 28 - 59); (iii) Decisão do Conselho Pleno que acompanha
o voto da Relatora; (iv) Declaração de voto em separado de um dos conselheiros da comissão.

22

O cabeçalho está estruturado conforme o Parecer CNE/CES n. 492/2001.
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Assumir uma perspectiva dialógica para a análise desses dois Pareceres nos permitirá
investigar os significados que permeiam os textos, propiciando uma compreensão acerca dos
diferentes posicionamentos axiológicos neles presentes. Ambos, ao dialogarem, afirmam as
respectivas posições de vozes centrípetas que lutam pela centralização, a partir do
estabelecimento de normas para os cursos de Letras, objetivando direcionar a constituição do
projeto pedagógico dos cursos. Dedicaremos maior atenção aos Pareceres, entendendo estarem
expressos neles, mais nitidamente, os discursos e negociações que subsidiam a elaboração das
Resoluções que instituem as Diretrizes.
Com base nos pressupostos bakhtinianos, trataremos de correlacionar o Parecer que
estabelece as DCL com o que fundamenta as DCF na perspectiva de apreender o diálogo entre
eles, assumindo-os nos processos em que se constituem em discursos. Concentrar-nos-emos na
noção de discurso/relações dialógicas – relações de convergência ou divergência, de harmonia
ou de conflitos, de interseção ou hibridização –, a fim de apreender os sentidos da formação
docente a partir dos princípios presentes na arena discursiva dos documentos.
Faz-se mister destacar que tais procedimentos analíticos, sendo de natureza
eminentemente discursiva, não se dão a apreender de forma exclusiva por delineamento
manifesto na superfície linguística, mas, visto que são resultados da somatória de elementos
verbais e extraverbais, remetem, geralmente, aos vínculos do enunciado com o contexto
discursivo e suas ideias-força.
Nessa direção, analisaremos as relações que o Parecer CNE/CP n. 009/2001, que
fundamenta as DCF, estabelecem com o Parecer CNE/CES n. 492/2001, que fundamenta as
DCL, focalizando o posicionamento axiológico dos enunciadores dos dois documentos, a partir
das categorias flexibilidade, competência, relação teoria-prática e interdisciplinaridade, que
se apresentam como princípios e dimensões norteadores da organização curricular.

3.2.3.1 Ecos, vozes e os determinantes dos ajustes curriculares
Antes de tratarmos dos posicionamentos axiológicos dos Pareceres CNE/CES n.
492/2001 e CNE/CP n. 009/2001, a partir da análise dialógica do discurso acerca dos princípios
organizadores do currículo já referidos - flexibilidade, competência, relação teoria-prática e
interdisciplinaridade – julgamos relevante entendermos as razões, defendidas nos documentos,
que levaram os conselheiros do Conselho Nacional de Educação a exararem tais Pareceres.
Na entrada do texto do Parecer CNE/CES n. 492/2001, que fundamenta as DCL,
constatamos o seguinte posicionamento:
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Esta proposta de Diretrizes Curriculares leva em consideração os desafios da
educação superior diante das intensas transformações que têm ocorrido na
sociedade contemporânea, no mercado de trabalho e nas condições de
exercício profissional. Concebe-se a Universidade não apenas como produtora
e detentora do conhecimento e do saber, mas, também, como instância voltada
para atender às necessidades educativas e tecnológicas da sociedade.
Ressalta-se, no entanto, que a Universidade não pode ser vista apenas como
instância reflexa da sociedade e do mundo do trabalho. Ela deve ser um espaço
de cultura e de imaginação criativa, capaz de intervir na sociedade,
transformando-a em termos éticos (BRASIL, 2001a, p. 29, grifos nossos).

O enunciado traz eco de vozes de organizações internacionais como a UNESCO, que,
por meio do Relatório Internacional sobre Educação para o Século XXI, formulado entre 1993
e 1996 e publicado no Brasil em 1998 (DELORS, 1998), influenciou a formulação e legitimação
das propostas curriculares no cenário nacional.
Tal Relatório defende os modelos de aprendizagem mais flexíveis, de formação para
o trabalho, com vistas a atender as necessidades do mundo contemporâneo. Destaca que “já não
é possível pedir aos sistemas educativos que formem mão-de-obra para empregos industriais
estáveis. Trata-se, antes, de formar para a inovação pessoas capazes de evoluir, de se adaptar
a um mundo em rápida mudança” (DELORS, 1998, p. 72, grifos nossos).
Na direção do posicionamento dos enunciadores do Relatório, o excerto extraído das
DCL evidencia que a proposta das Diretrizes parte da compreensão de que estão ocorrendo
mudanças profundas na “sociedade contemporânea, no mercado de trabalho e nas condições de
exercício profissional”, o que leva à necessidade de ajustes curriculares nos cursos de Letras.
Bakhtin (2014, p. 86) salienta que o
enunciado existente, surgido de maneira significativa num determinado
momento social e histórico, não pode deixar de tocar os milhares de fios
dialógicos existentes, tecidos pela consciência ideológica em torno de um
dado objeto de enunciação, não pode deixar de ser participante ativo do
diálogo social.

Nessa ótica, o Parecer que fundamenta as DCL, como enunciado concreto, estabelece
uma rede de conexões com o contexto extraverbal, tocando os “milhares de fios dialógicos”
existentes na segunda metade da década de 90, em que as reformas educacionais foram
mediações para atender ao novo formato de qualificação profissional para o mercado de
trabalho, determinado pelo corrente estágio de produção capitalista e influenciado por
organismos internacionais. Tais reformas estão associadas a um processo prévio de crises
estruturais e encontram-se altamente ligadas à conjuntura atual de organização e produção da
vida fundamentadas na apropriação privada dos meios produtivos.
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Atrelar a educação ao setor produtivo, certamente, caracteriza a esfera universitária
como um campo de formação profissional em detrimento de processos mais amplos e
transforma o papel da universidade em “instância voltada para atender às necessidades
educativas e tecnológicas da sociedade”, como apregoam as DCL, privilegiando,
consequentemente, uma formação mais técnica e instrumental. Entendemos que isso traz
enormes prejuízos ao licenciando, uma vez que a formação profissional se circunscreve ao
preparo desse acadêmico para conquistar um espaço no mercado de trabalho e fazer funcionar
a sociedade e a economia. Portanto, não se trata de refletir sobre essas transformações sociais,
mas de adaptar-se a elas.
Ainda com relação ao fragmento em análise, a concepção enunciativa bakhiniana
sustenta a ideia de que “ao se constituir na atmosfera do ‘já-dito’, o discurso é orientado ao
mesmo tempo para o discurso-resposta que ainda não foi dito, discurso, porém, que foi
solicitado a surgir e que já era esperado” (BAKHTIN, 2014, p. 89). Sob essa perspectiva, a
afirmação de que a “Universidade não pode ser vista apenas como instância reflexa da
sociedade e do mundo do trabalho” constitui uma antecipação de resposta a discursos que
venham questionar o perfil técnico-profissionalizante das DCL, devido ao seu propósito de
vincular a formação do professor ao mercado de trabalho. Todavia, há, ao longo do texto, uma
preocupação extremada com relação à qualificação profissional para o mercado de trabalho,
por exemplo, ao orientar que o curso de Letras deve: apresentar estruturas flexíveis que
“facultem ao profissional a ser formado opções de conhecimento e de atuação no mercado de
trabalho”; contribuir para a “preparação profissional atualizada, de acordo com a dinâmica do
mercado de trabalho” e formar um profissional preocupado com “sua atuação no mundo do
trabalho”.
As DCL estão, assim, impregnadas de ideias gerais, de pontos de vista, de apreciações
de outros sujeitos e organismos que influenciaram a produção do texto (COSTA, 2009). E o
seu “discurso penetra nesse meio dialogicamente perturbado e tenso de discursos de outrem, de
julgamentos e de entoações” (BAKHTIN, 2014, 86).
Quanto às DCF, o Parecer CNE/CP n. 9/2001 que as fundamenta, ao justificar a
necessidade da reforma curricular no país, pondera que
as transformações científicas e tecnológicas, que ocorrem de forma acelerada,
exigem das pessoas novas aprendizagens, não somente no período de
formação, mas ao longo da vida.
[...]
Nesse contexto, reforça-se a concepção de escola voltada para a construção
de uma cidadania consciente e ativa, que ofereça aos alunos as bases culturais

109

que lhes permitam identificar e posicionar-se frente às transformações em
curso e incorporar-se na vida produtiva e sócio-política. (BRASIL, 2001b, p.
9, grifos nossos).

O excerto permite-nos observar uma relação dialógica de convergência entre as DCL
e DCF, ao sinalizar para uma aproximação entre a educação e as exigências do mundo do
trabalho, deixando transparecer que a lógica da reforma está no fato de que as mudanças
provocadas pela revolução tecnológica requerem a formação de um novo sujeito, situado nesse
novo contexto, com características estabelecidas pela modernidade tecnológica. Diante dessa
realidade, conforme as duas Diretrizes, a universidade é convocada a desempenhar esse papel
na formação de professores. Essa relação dialógica de adesão que se estabelece entre as
Diretrizes as identifica como espaços de tensão, pois, conforme bem assinala Faraco (2009),
“mesmo a responsividade caracterizada pela adesão incondicional ao dizer de outrem se faz no
ponto de tensão deste dizer com outros dizeres (outras vozes sociais)”.
Cabe observar também a expressão “não somente no período de formação, mas ao
longo da vida”, inferência de que a formação não deve se esgotar em si mesma, exigindo, assim,
a formação continuada do professor. Tal compreensão ecoa discursos presentes no Relatório da
UNESCO, conforme podemos constatar no excerto abaixo:
Atualmente, o mundo no seu conjunto evolui tão rapidamente que os
professores, como aliás os membros das outras profissões, devem começar a
admitir que a sua formação inicial não lhes basta para o resto da vida:
precisam se atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos e técnicas, ao longo
de toda a vida (DELORS, 1998, p. 161)

Vê-se aí a defesa da aprendizagem ao longo da vida como uma demanda profissional,
buscando superar a visão da terminalidade dos estudos.
Quanto ao Parecer CNE/CP n. 9/2001, o excerto reforça ainda a ideia de uma
concepção de escola direcionada para a construção da cidadania consciente e ativa. Todavia,
observa-se que por trás dessa preocupação, há outra, que é a inserção do sujeito “na vida
produtiva”, ou seja, no mercado de trabalho. Tal posição retoma a explicação dos enunciadores,
ao apresentarem o “suporte legal para a formação de professores”, com a afirmação de que,
conforme a Lei de Diretrizes de Bases da Educação – LDBEN, “o conceito de educação básica
aumenta a duração da escolaridade considerada base necessária para exercer a cidadania,
inserir-se produtivamente no mundo do trabalho” (BRASIL, 2001b, p. 11). Sob essa
perspectiva, o mercado de trabalho é considerado um dos eixos centrais dos processos de ensino
aprendizagem, tornando-se necessária a formação de professores para a escola básica, a fim de
que formem o “cidadão produtivo”, adequado aos novos tempos.
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Apesar de o fundamento básico das soluções pedagógicas propostas pelas DCF e DCL
configurar uma reforma de natureza política, orientada de modo fundamental pelo mercado
(como brevemente apontamos), encontramos algumas vozes nesses documentos que
proclamam a importância de os cursos de formação virem a ser “um espaço de cultura e de
imaginação criativa, capaz de intervir na sociedade, transformando-a em termos éticos”, como
se constata nas DCL, voltados para “construção de uma cidadania consciente e ativa”, conforme
destacam as DCF. Nesse sentido, cabe aos professores responsáveis pela reestruturação dos
cursos, bem como a toda a comunidade acadêmica, ouvirem essas vozes para construção de
novos currículos que contemplem uma nova formação para seus licenciandos.
Compreendemos que refletir sobre a educação e a formação de professores passa por
indagarmos que tipo de sujeito queremos formar. Orientados pelos princípios bakhtinianos no
que tange à sua perspectiva dialógica, concepção de sujeito e relação de alteridade, entendemos
que a escolha deve ser aquela voltada para uma alternativa da formação ética e responsável de
um sujeito histórico e humanizado, por meio de um processo de apropriação cultural. A cultura,
axiologicamente construída no meio social, implica conhecimentos e técnicas, mas, do mesmo
modo, artes, valores, postura, ética...
Nessa mesma direção, Feldmann (2009, p. 75-76) assevera que pensar na formação do
professor é sempre pensar a formação do humano, vislumbrando mudanças em qualquer que
seja o seu espaço de atuação, “mudança entendida como aprimoramento da condição humana,
como liberdade de expressão e comunicação e como desenho de possibilidades de um mundo
melhor, de uma melhor convivência com as pessoas”.
Passemos agora à análise dialógica dos Pareceres que fundamentam as DCL e DCF,
examinando o diálogo que estabelecem quanto aos princípios organizadores do currículo.

3.2.3.2 O discurso sobre a flexibilidade curricular: tensões e contradições
O Parecer CNE/CES 492/2001, que apresenta as DCL, destaca como um dos princípios
norteadores da proposta de Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras a flexibilidade na
organização do curso. Igualmente, o Parecer CNE/CP n. 9/2001, que fundamenta as DCF,
esclarece que o documento apresenta a “flexibilidade necessária para que cada Instituição
formadora construa projetos inovadores e próprios” (BRASIL, 2001, p. 58). Tais aclarações
convergentes dialogam com o artigo 53 da Lei 9394/96, referente ao exercício da autonomia
pela universidade e que prevê, como uma das atribuições da instituição, a possibilidade de fixar
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os currículos dos seus cursos e programas, observando as diretrizes gerais pertinentes
(BRASIL, 1996).
Nos documentos, a flexibilidade é apresentada como sinônimo de autonomia, de
liberdade para as instituições (re)estruturarem seus cursos; como uma proposta que difere da
legislação anterior, isto é, das amarras do currículo mínimo. Todavia, além dessa percepção, o
termo é entendido, no bojo dos documentos, como adaptação dos currículos às necessidades
profissionais e às demandas do mercado de trabalho, como podemos constatar nos fragmentos
a seguir.
Na introdução do Parecer CNE/CES 492/2001, há as seguintes orientações:
Os cursos de graduação em Letras deverão ter estruturas flexíveis que:


facultem ao profissional a ser formado opções de conhecimento e de
atuação no mercado de trabalho;



criem oportunidade para o desenvolvimento de habilidades necessárias
para se atingir a competência desejada no desempenho profissional;



dêem prioridade à abordagem pedagógica centrada no desenvolvimento
da autonomia do aluno;



promovam articulação constante entre ensino, pesquisa e extensão, além
de articulação direta com a pós-graduação;



propiciem o exercício da autonomia universitária, ficando a cargo da
Instituição de Ensino Superior definições como perfil profissional, carga
horária, atividades curriculares básicas, complementares e de estágio
(BRASIL, 2001a, p. 29).

As orientações de como devem ser as estruturas curriculares, tendo como eixo a
flexibilidade, apontam, no fragmento, para duas direções: uma voltada para o mercado de
trabalho, de modo que os cursos possibilitem ao profissional “opções de conhecimento e de
atuação no mercado de trabalho”, bem como o “desenvolvimento de habilidades necessárias
para se atingir a competência desejada no desempenho profissional”, e outra relacionada com
questões de ordem mais acadêmica, como “prioridade à abordagem pedagógica”, promoção de
“articulação constante entre ensino, pesquisa e extensão, além de articulação direta com a pósgraduação” e, por fim, o exercício da autonomia universitária.
Mais adiante, no mesmo parecer, lemos:
A flexibilização curricular, para responder às novas demandas sociais e aos
princípios expostos, é entendida como a possibilidade de:


eliminar a rigidez estrutural do curso;



imprimir ritmo e duração ao curso, nos limites adiante estabelecidos;

utilizar, de modo mais eficiente, os recursos de formação já existentes nas
instituições de ensino superior (BRASIL, 2001a, p. 29).
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O primeiro aspecto que chama a atenção no fragmento é a concepção de flexibilidade
manifesta, que é vista como meio para a eliminação da “rigidez estrutural do curso” e
responsável por lhe imprimir ritmo. Essa perspectiva adotada pelo enunciado evidencia uma
preocupação com a rápida formação do licenciando em Letras e sua consequente inserção no
mercado de trabalho. Isso leva a entender que os sujeitos envolvidos na reformulação de cursos
devem pensar em desenhos curriculares que provoquem percursos formativos diferenciados dos
tradicionais, com relações mais sutis entre os seus componentes, além de proporcionar tempos
e espaços diversos para a concretização do processo educativo. Nesse sentido, a reforma
curricular deve buscar a eficiência, o bom desempenho, e a noção de flexibilidade passa a ser
adotada como sinônimo de inovação e, principalmente, de possibilidade.
A percepção imediatista do currículo ganha força quando a Resolução CNE/CP 2/2002
possibilita às instituições a integralização do curso em apenas 3 (três) anos letivos. Esse
indicativo, aliado à orientação presente nas DCL, ao tomar o conceito de flexibilidade como
nuclear para a formação de professores, endossa um processo formativo que se caracteriza pela
banalização e pelo aligeiramento do ensino (KUENZER, 2015). É preciso, com isso, destacar
que os (re)estruturadores dos cursos, bem como os demais sujeitos da esfera acadêmica, devem
atentar para o fato de que uma formação rápida não significa uma formação de qualidade.
A estreita relação entre flexibilização curricular e demandas do mercado é contrária à
ideia defendida historicamente pelos educadores, segundo a qual a flexibilidade pressupõe uma
opção que não apenas valoriza os sujeitos da esfera educacional, a autonomia da instituição, do
professor e do aluno, como também assegura o papel da IES na produção e socialização do
conhecimento, abrindo a possibilidade, entre outros aspectos, de (re)formulação e
implementação de projetos pedagógicos orientados por concepções inovadoras e diferenciadas
de formação do licenciando (VEIGA, 2012). Por conseguinte, observa-se que o sentido do
termo “flexibilidade” perde sua essência quando consideramos o posicionamento manifesto nos
excertos acima.
Em sintonia com a perspectiva bakhtiniana, entendemos que as DCL, como todo
enunciado, pressupõem uma situacionalidade. Isso quer dizer que elas foram determinadas
pelas condições reais de sua produção, isto é, pela situação social mais próxima
(VOLÓCHINOV, 2017). Assim sendo, do ponto de vista bakhtiniano, a nova situação social
em que o termo “flexibilidade” foi empregado possui influência sobre seu sentido apreendido
nas Diretrizes.

Ou seja, esses signos (palavras) indicam uma concepção pedagógica

ressignificada em função do contexto político-econômico, em que a intervenção do governo
brasileiro nas diretrizes para formação docente é conduzida com base em medidas de
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reordenamento das Instituições de Educação Superior e em conformidade com a política
internacional que orienta diversos ajustes nos setores sociais do país. Ademais, além de a
ressignificação do termo operar no curso da projeção sócio-histórico-cultural, opera também na
interação contínua com os enunciados do outro.
Nesse horizonte, configura-se o caráter ideológico voltado ao contexto extraverbal
como parte constitutiva dos enunciados (VOLÓCHINOV, 2017). Como vimos neste trabalho,
é evidente, assim, a relação dialógica que se estabelece entre a reforma da política educacional
no Brasil e as recomendações dos organismos internacionais. Desse modo, o conceito de
flexibilização que integra as relações e a lógica do mercado e do setor produtivo é transportado
para a esfera acadêmica de modo ressignificado, e a reforma educacional do ensino é
implementada para subsidiar as diretrizes curriculares conforme critérios estabelecidos por
organismos internacionais, seguindo a mesma lógica dos modelos da economia capitalista.
Ainda sobre essa problemática, de acordo com a teoria bakhtiniana, cada palavra é um
pequeno palco, onde os valores sociais de orientação contraditória entram em combate. Isso
quer dizer que a natureza dialógica do termo flexibilidade lhe concede, além de um caráter
sócio-histórico, um posicionamento intrínseco à sua realização, orientado, principalmente, por
uma postura valorativa, que se concretiza por meio da esfera sócio-ideológica. Nessa direção,
"o sentido da palavra é inteiramente determinado pelo seu contexto”, devendo levar em conta
que “existem tantas significações para uma palavra quantos contextos de seu uso."
(VOLÓCHINOV, 2017, p. 195-196).
No contexto das DCL, flexibilizar o currículo significa criar estratégias para tornar os
currículos viáveis e mais adequados à dinâmica do mercado de trabalho. É associada, portanto,
a uma percepção de empregabilidade, em que se priorizam formações mais pragmáticas com
vistas a produzir subjetividades coerentes com a produção e com a competitividade,
características próprias do paradigma da flexibilização de feitio neoliberal.
Nas DCL, ecoam discursos já-ditos em diferentes documentos do MEC, que defendem
o ponto de vista de que é preciso flexibilizar os currículos dos cursos de graduação devido à
necessidade de viabilizar a vida dos alunos, principalmente daqueles que trabalham, a fim de
evitar o alto índice de evasão e baixo percentual de graduados. Tais enunciados, produzidos no
contexto econômico-político em que ocorreram as reformas educacionais no país, se ligam “a
enunciações anteriores e a enunciações posteriores, produzindo e fazendo circular discursos”
(BRAIT e MELO, 2012, p. 68), relacionados ao paradigma da flexibilidade curricular, em uma
relação dialógica contínua.
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Ainda com base no princípio da autonomia e da flexibilidade curricular, a Resolução
CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 que institui a duração e a carga horária dos cursos de
licenciatura estabelece como uma das dimensões dos componentes comuns para integralização
das 2.800 (duas mil e oitocentas) horas mínimas estabelecidas, a realização de “200 (duzentas)
horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais” (grifo nosso). Assim,
as propostas dos cursos podem incorporar a possibilidade de o estudante escolher, dentre um
conjunto de atividades, algumas previstas pelo Projeto Pedagógico de Curso como relevantes
para a formação, computando créditos para a integralização do curso. Nessa ótica, tais propostas
pedagógicas vão além da concepção de currículo como o conjunto de disciplinas centralizadas
na área básica e específica do curso, organizadas rigidamente, e passam a valorizar a autonomia
de o universitário escolher, dentre uma série de experiências, aquelas que passarão a fazer parte
do seu percurso acadêmico.
Cabe destacar, todavia, que o termo flexibilidade, no sentido do exercício da
autonomia universitária, está comprometido no conjunto do Parecer que apresenta as DCL,
revelando certas contradições, à medida que constatamos que já estão definidos, no todo do
enunciado, as habilidades, as competências, o perfil do egresso, pressupondo um modelo de
curso e de currículo que possa dar conta da formação considerada ideal pelos enunciadores. Em
virtude disso, ao mesmo tempo em que o documento defende a flexibilidade, entendida como
autonomia/liberdade na elaboração do currículo, estabelece qual deve ser o resultado final do
processo, deixando implícita a ideia de que se trata de um mecanismo guiado por uma lógica
bastante inflexível e controladora. No item “Estruturação do curso”, isso está explícito também
quando determina que os “cursos devem incluir no seu projeto pedagógico os critérios para o
estabelecimento das disciplinas obrigatórias e optativas das atividades acadêmicas” (BRASIL,
2001a, p. 31, grifos nossos).
Ao verificarmos como as DCL dialogam com as DCF no que tange ao paradigma da
flexibilidade curricular, constatamos que essa temática está subjacente aos documentos que
apresentam e instituem as DCF. Na Resolução CNE/CP1 de 18 de fevereiro de 2002, que
institui as DCF, esse princípio organizador do currículo é abordado num dos seus artigos:
Art. 14. Nestas Diretrizes, é enfatizada a flexibilidade necessária, de modo que
cada instituição formadora construa projetos inovadores e próprios,
integrando os eixos articuladores nelas mencionados.
§ 1º A flexibilidade abrangerá as dimensões teóricas e práticas, de
interdisciplinaridade, dos conhecimentos a serem ensinados, dos que
fundamentam a ação pedagógica, da formação comum e específica, bem como
dos diferentes âmbitos do conhecimento e da autonomia intelectual e
profissional (BRASIL, 2002b, p. 6, grifos nossos).
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O enunciado, num primeiro momento, expressa a possibilidade de flexibilização e
permite que as instituições de ensino elaborem projetos pedagógicos “inovadores e próprios”.
Todavia, na sequência, com o uso do verbo “abranger”, expõe condições necessárias para a
elaboração desses instrumentos “inovadores” de modo que contemplem a dimensão teórica,
prática e interdisciplinar dos conhecimentos, além de deixar clara a necessidade de se
trabalharem conteúdos que fundamentem “a ação pedagógica da formação comum e
específica”. Dessa forma, as DCF, assim como as DCL, regulam os limites da
autonomia/liberdade da instituição dentro de concepções educacionais pré-estabelecidas. Nessa
ótica, seria ilusão considerar que os sujeitos da pesquisa gozam de ampla liberdade para dispor
sobre os destinos dos cursos de Letras da instituição pesquisada.
A noção de flexibilização também está no Parecer CNE/CP 09/2001, que subsidiou e
orientou a produção da resolução que institui as DCF, apesar de aparecer explicitamente em
poucos momentos. No item que apresenta o conjunto de competências a serem desenvolvidas
na formação docente, lemos:
Competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico
[...]
Utilizar modos diferentes e flexíveis de organização do tempo, do espaço e de
agrupamento dos alunos, para favorecer e enriquecer seu processo de
desenvolvimento e aprendizagem (BRASIL 2001b, p. 41).

Estabelecendo as relações dialógicas entre as DCF e DCL, vemos que a perspectiva
apresentada no fragmento encontra-se em harmonia com as indicações das DCL, propostas no
Parecer CNE/CES 492/2001, que também considera a noção de flexibilização como a
possibilidade de estruturação e dinamização de propostas curriculares que deem preferência a
outras formas de tratamento dos conteúdos destinados à formação do profissional, com vistas a
“favorecer e enriquecer seu processo de desenvolvimento e aprendizagem”.
Além disso, flexibilizar os currículos, tendo em vista o desenvolvimento de
competências, como orientam as DCF, significa criar estratégias para torna-los exequíveis e
mais adequados à dinâmica do mercado de trabalho e das estruturas sociais emergentes que se
configuram no processo de globalização, como discorremos na análise das DCL.
Diante disso, a relação dialógica que se estabelece entre as DCF e DCL é de
convergência, no que se refere à perspectiva adotada do conceito de flexibilidade, dado que
ambas contemplam como princípio a flexibilidade curricular e a sintonia com o mundo do
trabalho, sinalizando para uma aproximação com o discurso da flexibilização das relações de
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trabalho23, quanto ao entendimento de flexibilização como sinônimo de inovação, de
oportunidade, de liberdade, de estar preparado para o novo, para os desafios do mundo
contemporâneo.
A perspectiva adotada pelos relatores nas duas diretrizes com relação ao termo
flexibilização põe em evidência o pensamento bakhtiniano, segundo o qual em cada período,
em cada percurso da história, os enunciados são produzidos a partir de certos valores, que se
entrecruzam e se enriquecem com outros sentidos, à proporção que o curso da história absorve
outras projeções (BAKHTIN, 2011b). O autor complementa: “nem os sentidos do passado, isto
é, nascidos no diálogo dos séculos passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados
de uma vez por todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento
subsequente, futuro do diálogo” (BAKHTIN, 2011f, p. 410, grifo do autor).
Conforme os documentos que embasam as duas diretrizes, a proposta curricular deve
possibilitar aos alunos escolherem as disciplinas que irão cursar, direcionando sua formação
para determinadas áreas de seu maior interesse. Tornar um currículo flexível pode representar,
certamente, a promoção de trajetórias formativas diferenciadas e promover uma adequada
relação entre o conteúdo e o método, de modo a contribuir para uma melhor formação do
profissional da educação, preparado para atuar na condição de formador de cidadãos. Todavia,
esse mesmo processo, dependendo da forma como é concebido e praticado, pode passar a
significar uma precarização da formação do licenciando, sobretudo se for direcionado para
atender, antes de tudo, às necessidades do mercado de trabalho.
Os sujeitos responsáveis pela elaboração das propostas curriculares dos cursos de
Letras, bem como os demais sujeitos da comunidade acadêmica precisam ter como ponto de
partida o entendimento de qual profissional desejam formar, os sentidos dessa formação, bem
como os saberes indispensáveis e metodologias que serão adotadas. Advogamos que é
importante levar em conta as diferentes dimensões – científica, ética, estética, política, humana
– para que os licenciandos possam tornar-se profissionais atuantes de modo crítico em seu
contexto.

23

A expressão flexibilização das relações de trabalho é utilizada para aquelas relações trabalhistas não
contempladas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, como, por exemplo, o contrato de trabalho temporário,
o contrato de prestação de serviços, jornada parcial de trabalho, terceirização, trabalho em domicílio, entre outros.
Alves et al (2015, p. 3049) destacam dois aspectos desse tipo de relação de trabalho: de um lado, as diversas
modalidades de vinculação oferecem flexibilidade para contratar e dispensar trabalhadores, atendendo à lógica do
mercado; de outro o fenômeno traz como consequência a precarização do trabalho, “na medida em que a adoção
de arranjos contratuais não consegue garantir as necessidades de proteção social dos trabalhadores, conforme
estabelecido nas normas do Direito Trabalhista Brasileiro”.
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Por fim, ainda considerando as relações dialógicas que se estabelecem entre os dois
Pareceres em análise no que concerne à flexibilidade, cabe ratificar que a autonomia outorgada
aos cursos para definirem e organizarem o trabalho acadêmico se apresenta comprometida, uma
vez que há a proposição de um modelo com estrutura metodológica fechada, no que diz respeito
ao planejamento e à organização dos componentes curriculares. Nesse sentido, tais enunciados
surgem como “forças centrípetas” (BAKHTIN, 2014) que impõem uma metodologia, uma
linguagem, que devem abranger os processos educativos. Isso fica mais evidente quando
analisamos o paradigma das “competências”, como veremos a seguir.

3.2.3.3 Sentidos de Competência no discurso das DCL e DCF
Conforme o nosso teórico da linguagem, “em cada época, em cada círculo social [...]
sempre existem essas ou aquelas ideias determinantes dos ‘senhores do pensamento’ de uma
época[...]” (BAKHTIN, 2011b, p. 294). Tais ideias encontram seu auge e seu declínio a partir
da maneira como são valoradas pelos sujeitos que constituem a esfera de comunicação social e
aquelas que com elas dialogam.
No contexto de produção das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Letras (DCL) e Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de professores da Educação
Básica (DCF), uma das “ideias determinantes” que se destacaram como eixo norteador da
organização curricular é a do ensino por competências, que toma como ponto de partida o
discurso da necessidade de melhoria da qualidade educacional. Por essa perspectiva, a
competência se torna base para a formação comum dos licenciandos e para inserção de uma
nova concepção de ensino e de organização curricular. Diante disso, nesta subseção,
buscaremos apreender os sentidos relacionados à competência nos Pareceres que fundamentam
as DCL e DCF.
A palavra “competência”, na história do currículo, está relacionada à atuação em
circunstâncias concretas ou à experiência profissional. Para ela se realizar, necessita de ação,
ou seja, de uma atividade prática, de situações concretas e contextualizadas. Esse sentido é
perceptível no Parecer CNE/CP n. 009/2001 que estabelece as DCF. Conforme o Parecer,
competência é a capacidade de mobilizar e colocar em ação conhecimentos indispensáveis para
o desempenho das atividades demandadas pela característica do trabalho:
As competências tratam sempre de alguma forma de atuação, só existem “em
situação” e, portanto, não podem ser aprendidas apenas no plano teórico nem
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no estritamente prático. A aprendizagem por competências permite a
articulação entre teoria e prática e supera a tradicional dicotomia entre essas
duas dimensões, definindo-se pela capacidade de mobilizar múltiplos
recursos numa mesma situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos
na reflexão sobre as questões pedagógicas e aqueles construídos na vida
profissional e pessoal, para responder às diferentes demandas das situações
de trabalho (BRASIL, 2001b, p. 30, grifos nossos).

Tal definição dialoga com o pensamento de Perrenoud (2000, p. 13), que define
competência como sendo a “capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para
enfrentar um tipo de situação”, explicando que a definição compreende os seguintes aspectos:
1. As competências não são elas mesmas saberes, savoir-faire ou atitudes, mas
mobilizam, integram e orquestram tais recursos; 2. Essa mobilização só é
pertinente em situação, sendo cada situação singular, mesmo que se possa
tratá-la em analogia com outra, já encontrada; 3. O exercício da competência
passa por operações mentais complexas, subentendidas por esquemas de
pensamento [...] ; 4. As competências profissionais constroem-se, em
formação, mas também ao sabor da navegação diária de um professor [...]
(PERRENOUD, 2000, p. 13-14, grifos do autor).

As perspectivas apresentadas no excerto apontam para compreensão da competência
como a incorporação e a mobilização de saberes para a ação. Em outras palavras, a competência
significa, sobretudo, a capacidade de mobilizar recursos cognitivos para atuar em certas
circunstâncias, diferenciando-se dos saberes, do saber fazer e das atitudes, uma vez que ela é a
mobilização de recursos relativos às situações enfrentadas pelo sujeito, de modo singular e
único.
A formação, nessa ótica, sinaliza para um perfil profissional de um educador
cumpridor de tarefas circunstanciais. Nesse sentido, os professores seriam formados para
aprender aquilo que é de utilidade imediata, o que torna a sua formação superficial e pragmática,
voltada para o mundo do trabalho. Essa percepção se evidencia em excertos extraídos das DCL,
na ênfase dada a expressões que fazem ecoar as vozes da administração empresarial, como
“resolver problemas”, “tomar decisões” e “trabalhar em equipe”, amplamente difundidas no
mercado de trabalho, atualmente.
No texto do Parecer CNE/CES n. 492/2001 que apresenta e fundamenta as DCL, o
termo competência é usado recorrentemente, aparecendo nove vezes, considerando-se a
introdução e os cinco itens de diretrizes curriculares. A introdução traz o seguinte
posicionamento:
Por sua natureza teórico-prática, essencialmente orgânica, o currículo deve ser
constituído tanto pelo conjunto de conhecimentos, competências e
habilidades, como pelos objetivos que busca alcançar.
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Assim, define-se currículo como todo e qualquer conjunto de atividades
acadêmicas que integralizam um curso. Essa definição introduz o conceito de
atividade acadêmica curricular – aquela considerada relevante para que o
estudante adquira competências e habilidades necessárias a sua formação e
que possa ser avaliada interna e externamente como processo contínuo e
transformador, conceito que não exclui as disciplinas convencionais.
(BRASIL, 2001a, p. 29, grifos nossos).

Conforme o excerto, a adoção das competências no currículo objetiva que se organize
o processo de ensino em função delas, exigindo uma lógica para o curso que priorize atividades
consideradas relevantes “para que o estudante adquira competências e habilidades necessárias
a sua formação”. Percebe-se também que no Parecer o conceito de competência está
intimamente relacionado à avaliação de resultados e sinaliza, a um só tempo, para o controle da
formação e do exercício da profissão.
A afirmação presente no excerto de que o conceito de “atividade acadêmica curricular”
não “exclui as disciplinas convencionais”, opera como uma antecipação de respostas a críticas
de que as DCL estariam negando a importância das disciplinas na formação inicial do professor.
Desse modo, busca-se rebater a alegação de que que as disciplinas convencionais não seriam
necessárias ao processo formativo do licenciando em Letras.
Ainda no Parecer que fundamenta as DCL, no item 2 - “competências e habilidades”,
lemos:
O graduado em Letras, tanto em língua materna quanto em língua estrangeira
clássica ou moderna, nas modalidades de bacharelado e de licenciatura, deverá
ser identificado por múltiplas competências e habilidades adquiridas durante
sua formação acadêmica convencional, teórica e prática, ou fora dela.
(...) o curso de Letras deve contribuir para o desenvolvimento das seguintes
competências e habilidades:
o
o
o
o
o
o
o
o

domínio do uso da língua portuguesa ou de uma língua estrangeira, nas suas
manifestações oral e escrita, em termos de recepção e produção de textos;
reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno psicológico,
educacional, social, histórico, cultural, político e ideológico;
visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações lingüísticas
e literárias, que fundamentam sua formação profissional;
preparação profissional atualizada, de acordo com a dinâmica do mercado de
trabalho;
percepção de diferentes contextos interculturais;
utilização dos recursos da informática;
domínio dos conteúdos básicos que são objeto dos processos de ensino e
aprendizagem no ensino fundamental e médio;
domínio dos métodos e técnicas pedagógicas (BRASIL, 2001a, p. 30, grifos
nossos)
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No Parecer CNE/CES n. 492/200, que fundamenta as DCL, percebemos que na sua
globalidade há uma luta ideológica em que prevalece a perspectiva centrada no
desenvolvimento de competências, cujo modelo de formação supervaloriza o pragmatismo
praticista. Todavia, no excerto em análise, extraído do item “competências e habilidades”,
percebemos que o discurso é interpelado por outros discursos provenientes de uma concepção
que valoriza a reflexão teórica do processo formativo. Essa valorização se manifesta em
expressões como “domínio do uso da língua”, “reflexão analítica e crítica sobre a linguagem”,
“visão crítica das perspectivas teóricas” e “domínio dos conteúdos básicos”. Observa-se, desse
modo, que tais diretrizes demonstram ser marcadas também pelo discurso da racionalidade
técnica, por valorizarem um conjunto de saberes caracteristicamente teóricos.
Ouvem-se, então, no excerto, pelo menos duas vozes, cujo processo de produção de
significados é carregado de tensões: uma que defende a emissão de um juízo prático e outra que
prioriza o domínio de teorias. As DCL são, assim, consoante o pensamento bakhtiniano, um
espaço de luta entre as diferentes vozes e suas perspectivas axiológicas.
Quanto às DCF, no Parecer CNE/CP n. 009/2001 que as fundamenta, a concepção de
competência é apresentada como um “paradigma curricular novo” (BRASIL, 2001, p.8), sendo
considerada nuclear tanto para organização do currículo quanto para a organização do curso
como um todo:
Conceber e organizar um curso de formação de professores implica: a) definir
o conjunto de competências necessárias à atuação profissional; b) tomá-las
como norteadoras tanto da proposta pedagógica, em especial do currículo e da
avaliação, quanto da organização institucional e da gestão da escola de
formação (BRASIL, 2001b, p. 35-36).

Com base na concepção de competência, há, no documento, a definição de um
conjunto de “Competências a serem desenvolvidas na formação da educação básica”, a saber:
(i) competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da sociedade
democrática; (ii) competências referentes à compreensão do papel social da escola; (iii)
competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, de seus significados
em diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar; (iv) competências referentes ao
domínio do conhecimento pedagógico; (v) competências referentes ao conhecimento de
processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica; (vi)
competências referentes ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional.
Nesse conjunto de competências, ecoam vozes do Banco Mundial (2001, apud
BORGES, 2010) que, ao definir os objetivos da formação do professor, destaca a questão dos
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valores sociais, do domínio pedagógico, da capacidade de liderar mudanças, entre outras,
conforme podemos constatar no fragmento abaixo:
[...] a produção de um novo tipo de professor, equipado não só com
conhecimento mais profundo e flexível do conteúdo, mas também uma
compreensão mais completa do desenvolvimento da criança e estilos de
aprendizagem, um repertório mais amplo de estratégias de ensino e um novo
conjunto de valores, enfatizando o respeito à diversidade, a colaboração entre
os pares e contínua reflexão sobre a prática docente, e capacidade de liderar
mudanças e comunicar-se de forma eficaz. A articulação destas novas metas
é encontrada na literatura da OCDE sobre competências dos professores
(WORLD BANK, 2001, p. 23, apud BORGES, 2010, p. 168, grifos nossos).

Percebe-se que as competências definidas pelo Parecer CNE/CP n. 9/2001 estão de
acordo com esse “novo tipo de professor” delineado pelo Banco Mundial, organismo
internacional que muito influenciou a reforma educacional no Brasil. Cabe observar no excerto
a menção a outro organismo internacional que também influenciou a reforma da educação
brasileira, a OCDE. Tal organização realizou um dos principais estudos sobre as competências,
no final de 1997, num projeto intitulado “Definição e Seleção de Competências:
fundamentações teóricas e conceituais”, conhecido como DeSeCo (BORGES, 2010).
Ainda com relação ao Parecer CNE/CP n. 9/2001, com intuito de orientar as
Instituições de Ensino Superior (IES) na elaboração dos seus Projetos Pedagógicos, os
enunciadores do documento apresentam uma série de itens que explicitam cada uma das
competências definidas (BRASIL, 2001b).
Enquanto nas DCL há o destaque para o desenvolvimento de competências e
habilidades específicas do Curso de Letras, nas DCF, as competências elencadas figuram-se
como gerais para todos os cursos de licenciatura. Algumas reiteram as vozes presentes nas DCL,
no item “competências e habilidades”, outras as complementam, como veremos a seguir, ao
estabelecer o diálogo entre as diretrizes, partindo sempre do conjunto de competências definidas
nas DCF.
Nas “competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da
sociedade democrática” (BRASIL, 2001b, p. 41), o Parecer que fundamenta as DCF aborda
aquelas voltadas para o trabalho e para a cidadania, enfatizando os valores morais e éticos em
que se fundamenta a sociedade, como “reconhecer e respeitar a diversidade”, orientar-se por
“valores democráticos e por pressupostos epistemológicos coerentes”, “zelar pela dignidade
profissional” e “pautar-se por princípios da ética democrática”. No que tange a essa abordagem,
as DCL apoiam-se em um vago aceno à “percepção de diferentes contextos interculturais”
(grifo nosso).
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No que diz respeito à diversidade e à multiculturalidade, tanto nas DCF quanto nas
DCL, a diferença é entendida como resultado (“reconhecer e respeitar a diversidade”, nas DCF,
e “percepção de diferentes contextos interculturais”, nas DCL) e não como um processo
resultante do uso linguagem no âmbito das relações sociais. Nas palavras de Gondin e
Fernandes (2011, p. 509), os discursos sobre a diversidade cultural nas Diretrizes “perpassam
uma compreensão ingênua das diferenças, escamoteando as relações de dominação que ocorrem
nos processos culturais”. Nesse aspecto, pode-se observar uma consonância do discurso entre
as duas diretrizes.
As “competências referentes à compreensão do papel social da escola” (BRASIL,
2001b, p 41-42) são voltadas para o contexto educacional, envolvendo ações nos diferentes
espaços escolares: “participar coletiva e cooperativamente da elaboração, gestão,
desenvolvimento e avaliação do projeto educativo e curricular da escola”; “compreender o
processo de sociabilidade e de ensino e aprendizagem na escola”; “compreender o contexto e
as relações em que está inserida a prática educativa”; promover a participação dos pais “na
comunidade escolar e a comunicação entre eles e a escola”. Essas competências ratificam a
ideia defendida no Parecer que fundamenta as DCF de que o preparo do futuro professor deve
envolver ações nos diferentes espaços escolares. Nas DCL, no item que trata das competências,
há silenciamento acerca dessa questão.
Quanto às “competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados,
de seus significados em diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar” (BRASIL,
2001b, p. 42-43), estas abordam a necessidade de o professor estar preparado para ser “capaz
de relacionar os conteúdos básicos referentes às áreas/disciplinas de conhecimento com os
fatos, tendências, fenômenos ou movimentos da atualidade”, bem como com os “fatos
significativos da vida pessoal, social e profissional dos alunos”. Não obstante, faz a abordagem
a partir da concepção de que o professor deve “conhecer e dominar os conteúdos básicos
relacionados às áreas/disciplinas de conhecimento que serão objeto da atividade docente”. Tal
discurso dialoga com as DCL, que esperam do profissional da área de Letras “domínio dos
conteúdos básicos que são objeto dos processos de ensino e aprendizagem no ensino
fundamental e médio”.
Nessa perspectiva, o discurso das DCL mantém uma relação dialógica de convergência
com o discurso das DCF, considerando que estas também expressam a preocupação com a
necessidade de adequação dos processos formativos dos licenciando aos conteúdos das áreas
que serão objeto de sua futura atuação. Nessa ótica, entende-se, conforme as duas Diretrizes,
que o processo formativo deve ter como referência, principalmente, o nível de escolarização no
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qual o futuro professor trabalhará. Reconhecemos a relevância do conhecimento básico, mas
entendemos ser insuficiente apenas esse tipo de conhecimento diante da complexidade do
trabalho docente, se considerarmos o conjunto das competências estabelecidas pelos
enunciadores do documento. Para dar conta da realidade apontada no Parecer, a formação
intelectual dos licenciandos é imprescindível, tornando-se necessário que os futuros professores
se apropriem de conhecimentos sobre a realidade social e escolar, ou seja, que tenham domínio
do conhecimento educacional.
A mesma competência aborda a necessidade de o professor “compartilhar saberes com
docentes de diferentes áreas/disciplinas de conhecimento e articular em seu trabalho as
contribuições dessas áreas”. Temos aí a preocupação com a formação focada no trabalho
interdisciplinar, assim como constatamos no discurso das DCL, quando afirmam que o
resultado do processo de aprendizagem “deverá ser a formação de profissional que, além da
base específica consolidada, esteja apto a atuar, interdisciplinarmente, em áreas afins”.
Na mesma direção das DCL, essa competência trata também da necessidade de o
professor “fazer uso de recursos da tecnologia da informação e da comunicação”. Enfatiza ainda
que o professor deve ser “proficiente no uso da Língua Portuguesa e de conhecimentos
matemáticos nas tarefas, atividades e situações sociais que forem relevantes para seu exercício
profissional”. Constata-se na delimitação dessa competência apenas o reconhecimento do
conhecimento de línguas e de matemática, relegando a segundo plano as demais áreas de
conhecimento. As DCL, no item “competências e habilidades”, também não destacam os
demais conhecimentos, enfatizando apenas a relevância do “domínio do uso da língua
portuguesa ou de uma língua estrangeira, nas suas manifestações oral e escrita, em termos de
recepção e produção de textos” e “visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas
investigações linguísticas e literárias, que fundamentam sua formação profissional”.
As “competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico” (BRASIL,
2001b, p. 43), como o nome anuncia, estão voltadas para as questões pedagógicas, enfocando
a necessidade de o professor: “utilizar modos diferentes e flexíveis de organização do tempo,
do espaço e de agrupamento dos alunos”; “manejar diferentes estratégias de comunicação dos
conteúdos”; “identificar, analisar e produzir materiais e recursos para utilização didática”;
“gerir a classe, a organização do trabalho, estabelecendo uma relação de autoridade e confiança
com os alunos”; “intervir nas situações educativas com sensibilidade, acolhimento e afirmação
responsável de sua autoridade”; “utilizar estratégias diversificadas de avaliação da
aprendizagem”. Ao arrolar tais competências, o discurso das DCF parece responder a um desejo
de educadores e pesquisadores que sempre entenderam ser relevante não só o domínio do
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conteúdo a ser ensinado, como também as formas de ensinar e os modos de lidar com os alunos.
Pesquisas de estudiosos como Gatti e Nunes (2009) e Libâneo (2010a, 2010b, 2013) procuram
explicar que, ainda, um dos nós da formação docente são as dificuldades dos professores em
incorporar e articular na sua prática pedagógica dois quesitos essenciais no desempenho de suas
funções: o “domínio dos conteúdos a serem socializados” e o “domínio do conhecimento
pedagógico”, ou seja, das habilidades para ensinar tais conteúdos.
Isso significa entender que as práticas pedagógicas incluem “desde o planejamento e
a sistematização da dinâmica dos processos de aprendizagem até a caminhada no meio de
processos que ocorrem para além da aprendizagem, de forma a garantir o ensino de conteúdos
e atividades que são considerados fundamentais para aquele estágio de formação do aluno”
(FRANCO, 2016, p. 547). As DCL também fazem referência a essa questão, mas a abordam de
modo restrito, orientando que o curso de Letras deve contribuir para o desenvolvimento do
“domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transposição dos conhecimentos
para os diferentes níveis de ensino”.
Nos itens elencados das “competências referentes ao conhecimento de processos de
investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica” (BRASIL, 2001b, p.
43-44), constatamos um discurso com forte ênfase na pesquisa sobre a prática docente.
Identifica-se, dessa forma, a preocupação de que o professor desenvolva uma postura
investigativa sobre a sua área de atuação (“utilizar resultados de pesquisa para o aprimoramento
de sua prática profissional”, “analisar situações e relações interpessoais que ocorrem na escola,
com o distanciamento profissional necessário à sua compreensão”) e que aprenda a usar
procedimentos de pesquisa como instrumentos de trabalho (“sistematizar e socializar a reflexão
sobre a prática docente, investigando o contexto educativo e analisando a própria prática
profissional”).
Essas competências estão alinhadas à ideia de pesquisa ligada diretamente à prática,
defendida no próprio Parecer que fundamenta as DCF: “a atuação prática possui uma dimensão
investigativa e constitui uma forma não de simples reprodução mas de criação ou, pelo menos,
de recriação do conhecimento” (BRASIL, 2001b, p. 24). O discurso do Parecer encontra suporte
na premissa de que o saber docente e a prática são elementos essenciais para o processo de
investigação e que a pesquisa do professor não precisa seguir a mesma orientação metodológica
da pesquisa científica acadêmica¸ por estar relacionada a diálogos ligados a ações de ensinoaprendizagem que vão sendo construídas no contexto escolar, não se caracterizando, desse
modo, como teorias explicativas de algo (DINIZ-PEREIRA; LACERDA, 2009; ELLIOT,
2009). Todavia, entendemos que essa forma de conceber a pesquisa como uma dimensão
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prática, instrumental, associada às necessidades advindas da prática cotidiana e à resolução de
problemas, pode comprometer a formação dos professores.
Argumentamos que a pesquisa não pode ser nem somente “acadêmica”, nem
eminentemente prática. Como Silva e Compiani (2015, p. 1113), entendemos que a pesquisa
deve partir da problematização das situações práticas, analisando-as a partir de um “olhar
interno nas reuniões dos grupos nas escolas, conjugando um olhar externo (um texto, uma
teoria, o olhar dos pesquisadores, outras pesquisas), interpretando-as nessa relação interna e
externa sem deixar de lado os seus significados mais amplos”.
É crucial que ela seja um fenômeno global, representando a relação entre as
experiências do professor e o conhecimento científico, tendo esse professor como autor do
processo investigativo. Favorecer a relação entre o ensino e a pesquisa nos cursos de Letras é
contribuir para o desenvolvimento de um currículo emancipador. No que tange às DCL, no item
“competências e habilidades”, não há menção à pesquisa, mas em outros momentos do texto,
constatamos o posicionamento dos enunciadores acerca desse componente, como veremos
neste trabalho.
Nas “competências referentes ao gerenciamento do próprio desenvolvimento
profissional” (BRASIL, 2001b, p. 44) definidas nas DCF, percebemos um discurso de
supervalorização do caráter individualizado do conhecimento, como o próprio nome evidencia,
estimulando o professor a: “utilizar as diferentes fontes e veículos de informação, adotando uma
atitude de disponibilidade e flexibilidade para mudanças”; “elaborar e desenvolver projetos
pessoais de estudo e trabalho”; “Utilizar o conhecimento sobre a organização, gestão e
financiamento dos sistemas de ensino, sobre a legislação e as políticas públicas referentes à
educação para uma inserção profissional crítica”. Embasa tais competências a ideia de que o
sujeito competente é aquele capaz de mobilizar, de executar, de maneira eficaz, as diferentes
funções de um sistema, envolvendo uma diversidade considerável de recursos. Sob essa
perspectiva, ele será capaz de gerenciar o seu próprio desenvolvimento profissional.
A posição defendida nessas competências acaba por eximir o governo e a sociedade
da responsabilidade de formar continuamente o professor, deixando essa tarefa a cargo do
sujeito, que será responsável pelo seu (in)sucesso. Nesse sentido, há um deslocamento da
responsabilidade social para o plano individual (FRIGOTTO,1998), cabendo ao docente
mobilizar competências diversas diante das exigências de uma sociedade em constante
transformação. As DCL não abordam diretamente a competência referente ao gerenciamento
do próprio desenvolvimento profissional, mas o próprio conceito de competência adotado em
seu discurso pressupõe um constructo teórico de caráter individualista.
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Faz-se mister registrar que tanto no Parecer que fundamenta as DCL quanto no que
fundamenta as DCF os conteúdos são vistos como meio e suporte para a construção de
competências, como podemos observar nos excertos abaixo:
De forma integrada aos conteúdos caracterizadores básicos do curso de Letras,
devem estar os conteúdos caracterizadores de formação profissional em
Letras. Estes devem ser entendidos como toda e qualquer atividade acadêmica
que constitua o processo de aquisição de competências e habilidades
necessárias ao exercício da profissão (BRASIL, 2001a, p. 31, grifos nossos).
Os conteúdos definidos para um currículo de formação profissional e o
tratamento que a eles deve ser dado assumem papel central, uma vez que é
basicamente na aprendizagem de conteúdos que se dá a construção e o
desenvolvimento de competências (BRASIL, 2001b, p. 33, grifos nossos).

Ademais, ambos evidenciam que a prática é o pilar de sustentação das competências:

O processo articulatório entre habilidades e competências no curso de Letras
pressupõe o desenvolvimento de atividades de caráter prático durante o
período de integralização do curso (BRASIL, 2001, p. 31).
O desenvolvimento de competências pede uma outra organização do percurso
de aprendizagem, no qual o exercício das práticas profissionais e da reflexão
sistemática sobre elas ocupa um lugar central (BRASIL, 2001b, p.30, grifos
nossos).

De tudo que dissemos até aqui, podemos inferir que os sentidos atribuídos à
competência, no bojo das relações dialógicas estabelecidas entre os Pareceres CNE/CES n.
492/2001 e CNE/CP n. 009/2001, remetem à capacidade real do sujeito para atingir um objetivo
ou um resultado num dado contexto. No sentido utilizado nos Pareceres, competências são
aquisições, aprendizados construídos ao longo da formação. Assim, os documentos apresentam
uma lista de resultados esperados, de desempenhos considerados satisfatórios em uma dada
situação, em consequência desse processo de formação. O Parecer que fundamenta as DCF
ainda orienta que as competências “devem ser complementadas e contextualizadas pelas
competências específicas próprias de cada etapa e de cada área do conhecimento a ser
contemplada na formação” (BRASIL, 2001b, p. 41). Portanto, ao currículo por competências
devem estar associados desempenhos que demonstrem a sua aquisição.
Os discursos presentes nos dois Pareceres, sobretudo naquele que fundamenta as DCF,
permitem-nos observar que a ênfase das competências está no conhecimento construído “na” e
“pela experiência”. Essa perspectiva deixa evidente que as relações institucionais entre o mundo
do trabalho e do sistema educacional, por meio do conceito de competência, obrigam a
aproximação entre ambos. Esse aspecto transforma a competência em pressuposto imediato
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para a realização de um exercício profissional, em que os saberes da experiência ganham
relevância sobre os saberes formais.
Por fim, considerando o diálogo que se trava entre os dois pareceres, no que tange à
dimensão competência na formação docente, podemos dizer que os discursos presentes no
Parecer CNE/CP n. 009/2001 mantém com o Parecer CNE/CES n. 492/2001 relações dialógicas
de complementação. Os enunciadores daquele Parecer reiteram algumas competências
definidas no Parecer que fundamenta as DCL, mas ampliam a questão apresentando outras
competências mais gerais, consideradas “necessárias para atuar nesse novo cenário” (BRASIL,
2001b, p. 11). Em vários momentos, o discurso do Parecer que apresenta as DCF se entrelaça
com o discurso do Parecer que apresenta as DCL, fundindo-se com algumas vozes nele
presentes, completando, atualizando, desse modo, sentidos sobre a formação docente.

3.2.3.4 Entre a teoria e a prática: o horizonte valorativo dos discursos das Diretrizes
Baseando-nos na perspectiva bakhtiniana, entendemos que todo signo ideológico está
marcado pelo horizonte social de uma época e de um grupo social determinados. E ainda,
conforme esclarece Volóchinov (2017, p. 110) “em cada etapa do desenvolvimento social
existe um conjunto específico e limitado de objetos que, ao chamarem a atenção da sociedade,
recebem uma ênfase valorativa”. Nesse sentido, tomando as Diretrizes Curriculares para os
Cursos de Letras (DCL) e Diretrizes Curriculares para Formação de Professores da Educação
Básica (DCF) como enunciados ideológicos que apresentam uma dimensão avaliativa e
expressam um posicionamento social, faremos, neste tópico, uma discussão acerca das ênfases
valorativas presentes nos documentos que fundamentam e instituem tais Diretrizes, focalizando
os aspectos teóricos e práticos da formação docente. Buscaremos identificar as orientações para
a formação do futuro professor de língua materna acerca dessas dimensões, a partir das relações
dialógicas que se estabelecem entre os discursos.
No item “Conteúdos curriculares” do Parecer CNE/CES N. 492/2001, que fundamenta
as DCL, encontramos a seguinte orientação:
Considerando os diversos profissionais que o curso de Letras pode formar, os
conteúdos caracterizadores básicos devem estar ligados à área dos Estudos
Linguísticos e Literários, contemplando o desenvolvimento de competências
e habilidades específicas. Os estudos linguísticos e literários devem fundar-se
na percepção da língua e da literatura como prática social e como forma mais
elaborada das manifestações culturais. Devem articular a reflexão teóricocrítica com os domínios da prática – essenciais aos profissionais de Letras, de
modo a dar prioridade à abordagem intercultural, que concebe a diferença
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como valor antropológico e como forma de desenvolver o espírito crítico
frente à realidade (BRASIL, 2001a, p. 31, grifos nossos).

Um aspecto que nos chamou a atenção nas DCL é que, nesse documento, o perfil
almejado do formando em Letras é considerado único, tanto para licenciatura quanto para
bacharelado, apesar de as modalidades serem de naturezas e objetivos distintos. O enunciado
acima reflete essa perspectiva ao considerar que as relações entre os conteúdos do curso devem
levar em conta “os diversos profissionais que o curso de Letras pode formar”. Constata-se que
o CNE não se preocupou em produzir diretrizes de Letras para cada uma das modalidades,
cabendo aos sujeitos responsáveis pela (re)estruturação curricular o exercício da “autonomia”
para desenharem os cursos.
No que tange à relação teoria e prática, o extrato ressalta que os estudos linguísticos e
literários devem “articular a reflexão teórico-crítica com os domínios da prática”. A afirmação
nos leva a entender que as dimensões teoria e prática estão postas nessas orientações, porém
com destaque para a segunda: “domínios da prática”. Não obstante, esse “domínio da prática”
deve priorizar a “abordagem intercultural”, que, no nosso entendimento, implica uma noção
teórica. Assim sendo, a articulação entre teoria e prática é valorada, na medida em que enfatiza
a abordagem prática nos estudos linguísticos e literários de forma articulada com a teoria.
Nessa ótica, resulta significativo destacar que, embora haja um discurso hegemônico
nas DCL atribuindo importância singular à prática, como vimos na análise da dimensão
“competência”, outros discursos, como os que defendem a relação teoria e prática, disputam o
domínio semiótico da formação do licenciando em Letras. Isso evidencia um embate de forças
político-ideológicas nas DCL que as transforma em arena de divergências de vozes. Em sintonia
com a perspectiva bakhtiniana, tais vozes não estão apenas em contato, mas, sobretudo, em
conflito (BAKHTIN, 2011b).
Esse conflito é perceptível na sequência do excerto apresentado acima: “o processo
articulatório entre habilidades e competências no curso de Letras pressupõe o desenvolvimento
de atividades de caráter prático durante o período de integralização do curso” (BRASIL,
2001a, p. 31, grifos nossos). Identificamos aí um posicionamento que se mostra contraditório
com a defesa da articulação teoria e prática, à medida que orienta o desenvolvimento de
atividade prática com tempo próprio ao longo do curso.
A proposição, da forma como está enunciada, acaba por enfraquecer o princípio
metodológico da indissociabilidade que deveria atravessar todos os componentes no currículo,
reforçando a dicotomia entre a teoria e a prática na formação do licenciando em Letras.
Outrossim, o termo “competência”, presente no enunciado, realça a dicotomia dessa relação,
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tendo em vista que se reporta ao entendimento da predominância dos conhecimentos práticos
sobre os teóricos, como já discutimos no tópico relacionado à formação por competência. O
próprio enunciado nos leva a essa compreensão, quando utiliza o verbo “pressupor”,
asseverando que a dimensão “competência”, articulada com “habilidades” presume o
“desenvolvimento de atividades de caráter prático”.
O Parecer que fundamenta as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores
também caminha na mesma direção, apresentando um discurso tenso, com um enunciado que
tem origem na concorrência entre vozes e sentidos em contraste. Desse modo, ora sobressaem
as vozes que valoram a importância de se estabelecer a articulação entre a teoria e a prática, ora
se destacam aquelas que priorizam a dimensão prática. Quanto à defesa da articulação entre as
duas dimensões, o Parecer destaca que é necessário “estabelecer o equilíbrio entre o domínio
dos conteúdos curriculares e a sua adequação à situação pedagógica” (BRASIL, 2001b, p. 17),
tendo em vista que
Nenhum professor consegue criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações
didáticas eficazes para a aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos
se ele não compreender, com razoável profundidade e com a necessária
adequação à situação escolar, os conteúdos das áreas do conhecimento que
serão objeto de sua atuação didática, os contextos em que se inscrevem e as
temáticas transversais ao currículo escolar (BRASIL, 2001b, p. 20, grifos
nossos).

Atentemos para o efeito discursivo do uso do pronome “nenhum”, que remete à
necessidade de adequação dos processos formativos aos conteúdos das áreas que serão objeto
de atuação docente de todos os professores em formação inicial, considerando que, sem
conhecer esses conteúdos, “nenhum professor” consegue desenvolver suas atividades de modo
eficaz. Nesse sentido, o processo de formação do licenciando deve ter como referência o nível
de escolarização no qual o futuro professor irá atuar. Posicionando-se em favor da relação
teoria-prática no processo formativo, o parecer destaca, no excerto, a relevância do tratamento
dos conteúdos específicos diretamente articulados às situações didáticas selecionadas para a
ação docente, bem como ao seu espaço no currículo.
Assim sendo, o documento atribui à dimensão prática um sentido profissional, que se
caracteriza pela articulação entre os conhecimentos aprendidos nos cursos de formação e os
conhecimentos práticos oriundos da prática profissional e do fazer docente. Isso é também
perceptível na orientação de que “é preciso indicar com clareza para o aluno qual a relação entre
o que está aprendendo na licenciatura e o currículo que ensinará no segundo segmento do ensino
fundamental e no ensino médio” (BRASIL, 2001b, p. 4). Esse sentido da prática se apresenta
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de maneira inequívoca quando o Parecer apresenta a proposta de um currículo para formação
docente com base em competências.
Embora haja uma defesa da unificação entre a teoria e a prática, nesses fragmentos, e
ainda que no campo discursivo os relatores dos documentos que estabelecem e instituem as
DCF não se posicionem, afirmando que a dimensão prática deva ter prioridade ou tornar-se o
ponto de partida na formação do professor, interpretamos que há uma supremacia dos aparatos
da prática na indicação de reforma curricular para os cursos de licenciatura (SCHNEIDER,
2007), marcando o posicionamento valorativo dos enunciadores do discurso no que tange a essa
dimensão do processo de formação docente.
Corroborando esse ponto de vista, a Resolução CNE/CP 2/2002, que institui a matriz
curricular dos cursos de licenciatura, estabelece que:

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação
Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será
efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e
oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos
dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes
comuns:
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
vivenciadas ao longo do curso;
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do
início da segunda metade do curso;
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de
natureza científico-cultural;
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmicocientífico-culturais (BRASIL, 2002b, grifos nossos)

Percebemos, no excerto, que a dimensão prática, compreendida pela “prática como
componente curricular” e “estágio curricular supervisionado”, juntamente com “outras formas
de atividades acadêmico-científico-culturais”, ocupa mais de um terço das 2.800 horas mínimas
destinadas à formação de professores. Não constatamos uma preocupação explícita na medida
oficial em construir uma articulação entre a teoria e a prática. Ao contrário, podemos verificar
que o enunciado estabelece uma dicotomia entre as duas dimensões, indo de encontro ao que
está anunciado na introdução do artigo 1º da Resolução: garantir a “articulação teoria-prática”.
À medida que há uma determinação de horas de aulas para os conteúdos,
tradicionalmente, tratados como “científico-culturais”, sem mencionar a relação com a prática,
e uma definição de prática, exclusivamente ligada à formação profissional, com tempo próprio
entre os saberes da formação docente, o documento acaba introduzindo uma divisão entre teoria
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e prática na formação docente. Ou seja, de um lado estão os conteúdos científico-culturais
dissociados da formação profissional docente e de outro, componentes curriculares a serem
interpretados como de forte cunho profissional, espacializados em tempos e lugares distintos
da teoria.
Desse modo, o enunciado acaba sugerindo que uma teoria pode existir sem a prática,
e esta, por sua vez, não precisa daquela para existir. Entendemos, todavia, que a unidade teoriaprática possibilita pensar numa certa autonomia da teoria, tendo em vista que ela pode
antecipar-se às necessidades práticas, ainda que não se transforme automaticamente em prática.
A prática, que não existe sem um mínimo de ingredientes teóricos, funciona como critério de
verdade e de finalidade para uma teoria, como bem assevera Vázquez (2007).
No documento, é clara a intenção de aumentar o tempo destinado às atividades de
natureza prática, conferindo-lhes um estatuto diferenciado. Em outras palavras, há, no Parecer,
uma valoração acentuadamente positiva com relação à prática, que passa a ser entendida como
um componente curricular com o mesmo valor de qualquer outra disciplina, matéria de ensino
ou conteúdo. Isso significa vê-la como uma “dimensão do conhecimento que tanto está presente
nos cursos de formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade
profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se exercita a atividade profissional”
(BRASIL, 2001b, p. 23).
Ainda com relação à dimensão prática, a Resolução CNE/CP 1/2002, que institui as
DCF, prevê:
Art. 13 - Em tempo e espaço curricular específico, a coordenação da dimensão
prática transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação
das diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar.
§ 1º A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação
e reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro
dessas observações realizadas e a resolução de situações-problema.
§ 2º A presença da prática profissional na formação do professor, que não
prescinde da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com
tecnologias da informação, incluídos o computador e o vídeo, narrativas orais
e escritas de professores, produções de alunos, situações simuladoras e estudo
de casos.
§ 3º O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em
escola de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os
sistemas de ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda metade
do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo
de estágio (BRASIL, 2002a, p. 6, grifos nossos).

Observamos, no enunciado, a recorrência de uma ênfase valorativa no que se refere à
dimensão prática a ser vivenciada pelo licenciando durante a realização do curso de graduação.
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A recorrência dessa valoração demonstra a importância dessa dimensão no processo formativo
do licenciando. O enunciado põe em relevo ainda a questão da Prática de Ensino e do Estágio
Supervisionado, que deve ser uma atividade supervisionada conjuntamente pela instituição
formadora e pela instituição campo de estágio. A intenção é proporcionar ao futuro professor
uma fundamentação concreta às reflexões teórico-metodológicas a partir da “atuação em
situações contextualizadas”, durante o desenvolvimento do curso.
É relevante destacar a dinâmica discursiva das expressões “será desenvolvida”,
“poderá ser enriquecida” e “deve ser desenvolvido”, as quais se reportam à formação prática.
No primeiro e no último casos, tais expressões desencadeiam um discurso autoritário
(BAKHTIN, 2014), uma imposição, orientando a reação-resposta do interlocutor acerca do
modo como deve ser a observação, a reflexão e o desenvolvimento do estágio. A força desse
tipo de discurso, marcado pelo tom autoritário, está em fazer com que o interlocutor aceite e
não questione a prescrição. No segundo caso, o discurso aparece internamente persuasivo
(BAKHTIN, 2014), abrindo espaços para que interlocutores optem por utilizar ou não as
tecnologias da informação em atividades da prática profissional. Talvez isso se deva ao fato de
que esses recursos nem sempre estão disponíveis para esse tipo de atividade na esfera escolar.
Em síntese, na proposta curricular das DCF, apresentada pelo Parecer CNE/CP n.
9/2001 e instituída pelas Resoluções CNE/CP 1/2002 e CNE/CP 2/2002, destacam-se as vozes
que lutam em favor do conhecimento advindo da experiência, materializando-se, assim, a
ênfase valorativa que, conforme Volóchinov (2017), tem características ideológicas. O que está
designado como conhecimento advindo da experiência, de acordo com o Parecer CNE/CP n.
9/2001, é o conhecimento construído ‘na” e “pela” experiência, implicando formas de prática,
de ação, de reflexão-na-ação do licenciando.
A Resolução CNE/CP nº 1/2002, por meio do Art. 6º, apresenta outros conhecimentos
que participam do desenvolvimento profissional dos professores, além daquele proveniente da
experiência, entre os quais se encontra o “conhecimento sobre dimensão cultural, social,
política e econômica da educação”. O Parecer n. 492/2001, por sua vez, orienta que o curso de
Letras deve contribuir para o desenvolvimento da “percepção de diferentes contextos
interculturais”. É interessante observar a posição dos documentos quanto à questão da dimensão
cultural. Para o primeiro, considerar apenas o desenvolvimento da “percepção” de tal dimensão
não parece ser o bastante para um profissional que deverá estar comprometido com os valores
inspiradores da sociedade democrática (BRASIL, 2002a, p. 3). É necessário, na verdade,
conhecê-la.
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Como resultado da análise de vozes que dão o tom e o acento de valor às DCF, com
relação à dimensão teoria e prática, constatamos que, embora a voz em defesa da prática não
seja a única nelas ouvida, as concepções que embasam os princípios norteadores da reforma
curricular evidenciam ser essa voz a ecoar mais alto nos documentos que as instituem
(DUARTE, 2003; LOUREIRO, 2007; DIAS; LOPES, 2009), marcando, desse modo, o
posicionamento ideológico dos enunciadores.
Estabelecendo uma relação dialógica entre as DCF e DCL, concluímos que tanto numa
quanto noutra perpassa uma orientação tecnicista da formação inicial do professor, marcada
pelo horizonte valorativo dos relatores sócio-historicamente situados, que se enunciam dentro
de uma determinada esfera. Assim sendo, a relação dialógica estabelecida entre elas é de
convergência, considerando que ambas, na tentativa de conferir um lugar diferenciado à prática
no currículo, reforçam a dicotomia de que pretendiam se eximir.
Feldmann (2009, p. 75) chama atenção para o fato de que a prática pedagógica não
pode ser vista “como repetidora de modelos e padrões cristalizados, mas como uma prática que
traga em si a possibilidade de uma ação dialógica e emancipadora do mundo e das pessoas” Tal
posicionamento, ancorado no pensamento de Freire (2011), pressupõem não só conteúdos, mas
também modos de ensinar, entendendo que a educação se materializa na intersubjetividade do
conhecimento construído por educandos e educadores. Nesse contexto, compreendemos que o
licenciando deve ser formado a partir do movimento da atividade teórica e da atividade prática,
de modo que a teoria vá aclarando a prática e esta fundamentando aquela, numa relação
indissociável, visando à constituição do pensamento teórico do futuro professor sobre a
docência.

3.2.3.5 Interdisciplinaridade e sentidos: a busca pelo outro
A literatura que trata da questão da “interdisciplinaridade” na formação docente
apresenta acirradas discussões que evidenciam controvérsias a respeito dos vários sentidos que
lhe têm sido atribuídos, desde que passou a fazer parte do discurso oficial da educação. Bakhtin
(2011e, p. 382) esclarece que não pode haver sentido único, pois este é “potencialmente
infinito”. Todavia, adverte que “ele deve sempre contar com outro sentido para revelar os novos
elementos da sua perenidade”. Assim sendo, “não pode haver o primeiro nem o último sentido,
ele está sempre situado entre os sentidos, é um elo na cadeia dos sentidos, a única que pode
existir realmente em sua totalidade” (BAKHTIN, 2011e, p. 382).
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Em conformidade com esse pensamento, neste tópico, investigamos o Parecer
CNE/CES n. 492/2001, que fundamenta as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras
(DCL), e o Parecer CNE/CP n. 009/2001, que fundamenta as Diretrizes Curriculares para os
Cursos de Formação de Professores da Educação Básica (DCF), com o objetivo de interpretar
os sentidos de interdisciplinaridade que emergem dos seus discursos, focalizando o diálogo que
se estabelece entre os documentos. Faz-se mister destacar que nos dois Pareceres não há
nenhuma definição do que seja a perspectiva interdisciplinar e também não foram propostas
referências que contribuam para que interlocutor entenda mais claramente os preceitos, os
pressupostos teóricos e as características dessa abordagem.
Consoante a perspectiva dialógica, entendemos que os sentidos não nascem ao acaso,
mas de relações estabelecidas ideologicamente entre sujeitos numa dada situação de interação
verbal. Sob essa ótica, e considerando que os sentidos, a partir da perspectiva dialógica, não se
reduzem a uma só possibilidade, apesar de em certos contextos enunciativos haver sentidos
dominantes, a nossa compreensão ativa da dimensão interdisciplinaridade no âmbito dos dois
pareceres, por se tratar de construção de sentidos, certamente, provocará novas compreensões.
E toda compreensão é um processo ativo e dialógico, portanto tenso.
No Parecer que fundamenta as DCL, constatamos que, além da indicação de
organização curricular por competência, há também a orientação da organização curricular
fundada nas disciplinas acadêmicas, com sugestão de que “os cursos devem incluir no seu
projeto pedagógico os critérios para o estabelecimento das disciplinas obrigatórias e optativas
das atividades acadêmicas do bacharelado e da licenciatura, e a sua forma de organização:
modular, por crédito ou seriado” (BRASIL, 2001, p. 31).
Do mesmo modo, o Parecer que fundamenta as DCF também indica os dois tipos de
organização curricular. Os enunciadores do documento, ao abordarem o tema da
interdisciplinaridade, afirmam que “não se trata, obviamente, de negar a formação disciplinar,
mas de situar os saberes disciplinares no conjunto do conhecimento escolar” (BRASIL, 2001b,
p. 27). Sob essa perspectiva, orientam que a matriz curricular dos cursos de formação docente
deve ser organizada em torno de eixos articulares, sendo um deles o “Eixo articulador entre
disciplinaridade e interdisciplinaridade”.
A presença de duas orientações distintas nos dois pareceres (orientação curricular por
competência e por disciplina) revela que o sujeito discursivo não é único, mas múltiplo, isto é,
perpassado por vozes distintas, tomadas aqui no sentido de horizontes ideológico-conceituais.
Na perspectiva ideológica de organização curricular por competência, a ênfase recai
sobre o “exercício das práticas profissionais” e a “reflexão sistematizada sobre elas”, como
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vimos. Não obstante, é pela perspectiva de organização curricular centrada em disciplina que a
interdisciplinaridade pode ocorrer. A interdisciplinaridade vale-se das disciplinas para fazer
avançar os conhecimentos, quer seja na sua especificidade, quer na sua totalidade (AIRES,
2011).
No item “Conteúdos curriculares” do Parecer que fundamenta as DCL, lemos:
De forma integrada aos conteúdos caracterizadores básicos do curso de
Letras, devem estar os conteúdos caracterizadores de formação profissional
em Letras. Estes devem ser entendidos como toda e qualquer atividade
acadêmica que constitua o processo de aquisição de competências e
habilidades necessárias ao exercício da profissão, e incluem os estudos
linguísticos e literários, práticas profissionalizantes, estudos complementares,
estágios, seminários, congressos, projetos de pesquisa, de extensão e de
docência, cursos sequenciais, de acordo com as diferentes propostas dos
colegiados das IES e cursadas pelos estudantes.
No caso das licenciaturas deverão ser incluídos os conteúdos definidos para
a educação básica, as didáticas próprias de cada conteúdo e as pesquisas que
as embasam. (BRASIL, 2001a, p. 31, grifos nossos).

A voz que ecoa do fragmento do Parecer é a do Relatório Jacques Delors/UNECO
(DELORS, 1988, p. 144), que defende a integração entre as disciplinas, uma vez que a
fragmentação do conhecimento não atende às necessidades do mundo atual. Conforme o
documento, “a divisão por disciplinas pode não corresponder às necessidades do mercado de
trabalho e as instituições que obtêm melhores resultados são as que souberam incrementar, com
flexibilidade e espírito de cooperação, aprendizagens que transcendem os limites entre
disciplinas”.
Em consonância com tal posicionamento, no fragmento extraído do Parecer em
análise, verificamos que os enunciadores orientam a integração entre os conteúdos básicos,
ligados à área dos estudos Linguísticos e Literários, e os de formação profissional em Letras.
Nesse caso, o sentido de interdisciplinaridade está associado à noção de integração de
conteúdos/disciplinas. O processo de integração produzido por interdisciplinaridade teria,
assim, como referência, as disciplinas que englobam os conteúdos básicos e os caracterizadores
de formação profissional. Sob esse prisma, o sucesso do trabalho interdisciplinar decorrerá do
grau de desenvolvimento alcançado pelas disciplinas e estas, por seu turno, serão afetadas
decisivamente pelos seus contratos e participações interdisciplinares.
Esse sentido de interdisciplinaridade com base no princípio de integração de
conteúdos/disciplinas estabelece um modo de pensar e produzir o currículo que vai de encontro
à tendência tradicional de recorte e especialização do conhecimento, criticada pelos
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enunciadores do Parecer que fundamenta as DCF. Tais enunciadores argumentam que, na
formação de professores, “por força da organização disciplinar presente nos currículos
escolares, predomina uma visão excessivamente fragmentada do conhecimento”, cuja
superação requer uma formação docente que “contemple a necessária compreensão do sentido
do aprendizado em cada área, além do domínio dos conhecimentos e competências específicos
de cada saber disciplinar” (BRASIL, 2001b, p. 27-28).
Uma questão a se observar no fragmento extraído do Parecer que fundamenta as DCL
e que dialoga com o posicionamento dos enunciadores do Parecer que fundamenta as DCF é a
elucidação de que os “conteúdos caracterizadores de formação profissional em Letras” devem
ser compreendidos como “qualquer atividade acadêmica que constitua o processo de aquisição
de competências e habilidades necessárias ao exercício da profissão”. Por essa ótica, os
conteúdos de formação profissional devem estar voltados ao desenvolvimento de competências.
Consequentemente, a integração entre os conteúdos básicos e os de formação profissional teria
como finalidade assegurar a formação de certas competências consideradas essenciais ao futuro
professor de línguas.
Sob essa perspectiva, as competências constituem-se em finalidade essencial da
organização curricular, transformando a interdisciplinaridade em um meio para efetivação de
estratégias que valorizem atividades relacionadas ao perfil profissional almejado. Nessa mesma
direção, o Parecer CNE/CP n. 009/2001 destaca: “o paradigma curricular referido a
competências demanda a utilização de estratégias didáticas que privilegiem a resolução de
situações problema contextualizadas, a formulação e realização de projetos, para as quais são
indispensáveis abordagens interdisciplinares” (BRASIL, 2001b, p. 54-55, grifos nossos).
Ainda com relação ao fragmento extraído do Parecer que fundamenta as DCL, um
aspecto bastante positivo evidente no enunciado é a perspectiva de formação defendida, que
não prioriza apenas os conteúdos abordados em sala de aula ou vivenciados nas atividades de
estágio, mas que busca na integração dos diversos saberes e fazeres da esfera acadêmica a
construção e a socialização do conhecimento. Ao incluir “os estudos linguísticos e literários,
práticas profissionalizantes, estudos complementares, estágios, seminários, congressos,
projetos de pesquisa, de extensão e de docência, cursos sequenciais”, dentre outras atividades
propostas pelos colegiados das IES, no processo formativo do licenciando, as DCL contribuem
para com o avanço qualitativo dos cursos de Letras, enfatizando, entre outras questões, a
pesquisa e estimulando a participação em eventos.
O Parecer que fundamenta as DCL, como podemos observar no excerto em análise,
evidencia, também, os conteúdos da atuação prática como objetos da aprendizagem do
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licenciando, destacando que, nos cursos de licenciatura, deverão “ser incluídos os conteúdos
definidos para a educação básica, as didáticas próprias de cada conteúdo e as pesquisas que as
embasam”, evocando, desse modo, o princípio da relação isomórfica entre a formação oferecida
e a prática almejada.
Há aí uma acolhida ao discurso da simetria invertida, muito propagado no momento
de produção das DCL. Articulada à noção de competência, a simetria invertida é marcada pelo
entendimento de que o preparo do professor deve ocorrer em local similar àquele em que irá
atuar. Tal discurso está pautado na concepção de que o futuro professor precisa experimentar,
como aluno, o que irá desenvolver na sua atuação profissional. Trata-se, consequentemente, de
tornar a educação do licenciando uma “experiência análoga à experiência de aprendizagem que
ele deve facilitar a seus futuros alunos” (BRASIL, 2001b, p. 31).
Nessa ótica, a integração ocorrerá à proporção que possibilitar o desenvolvimento de
um trabalho interligado entre a formação específica do curso de Letras (conteúdos disciplinares
específicos) e a formação geral (conteúdos pedagógicos), ou seja, entre professores de
diferentes áreas do conhecimento.
O Parecer que fundamenta as DCF também orienta que nas proposições de cursos de
formação de professores seja observado o princípio da simetria invertida, colocando em pauta
a perspectiva interdisciplinar: “Na perspectiva da simetria invertida, isso reforça a necessidade
de que a matriz curricular da formação do professor contemple estudos e atividades
interdisciplinares” (BRASIL, 2001b, p.54).
Para reforçar o ponto de vista manifesto no conceito de simetria invertida, os
enunciadores do Parecer que fundamenta as DCF argumentam ser
imprescindível que o professor em preparação para trabalhar na educação
básica demonstre que desenvolveu ou tenha oportunidade de desenvolver, de
modo sólido e pleno, as competências previstas para os egressos da educação
básica,
tais
como
estabelecidas
na
LDBEN
e
nas
diretrizes/parâmetros/referenciais curriculares nacionais da educação básica.
Isto é condição mínima indispensável para qualificá-lo como capaz de lecionar
na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio (BRASIL,
2001a, p.37).

Concordamos com o posicionamento expresso de que o professor em formação deva
demonstrar domínio das competências previstas para o egresso da educação básica, tais como
as “estabelecidas na LDBEN e nas diretrizes/parâmetros/referenciais curriculares nacionais da
educação básica”. Todavia, reconhecemos que a formação, no sentido lato do termo, exige a
construção de vários saberes; portanto, não há como se privilegiar apenas o desenvolvimento
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de competências estabelecidas em tais documentos, pois isso significa minimizar a formação,
restringindo-a ao aspecto pragmático, àquilo que o professor utilizará na prática educativa.
Em suma, parece clara a convergência e sintonia entre os discursos dos dois pareceres
no que tange aos sentidos atribuídos à interdisciplinaridade. Tais discursos revelam que a
interdisciplinaridade acontece, primordialmente, de duas maneiras: a partir do trabalho
integrado entre professores das diferentes disciplinas e a partir da interação dos conteúdos do
currículo de formação docente. Tanto numa forma quanto noutra os objetivos convergem para
o fortalecimento das relações entre a educação do aluno e a formação do futuro professor.
Por essa ótica, a interdisciplinaridade passa a ter uma função instrumental, de
aplicabilidade imediata dos conhecimentos, visando preparar o futuro professor para o mercado
de trabalho. Ratifica essa percepção o fato de que tanto no Parecer que fundamenta as DCL
quanto no que fundamenta as DCF, os estudos interdisciplinares estão destinados ao
desenvolvimento de competências, consideradas essenciais à formação do professor para
atuação “competente” na escola.
Entendemos que a interdisciplinaridade implica necessariamente uma relação com a
alteridade, com o outro. Ela resgata a importância do “outro”, sem o qual não pode haver a troca
recíproca da evolução do pensamento e da linguagem. Dessa forma, na esfera educacional, é
necessário pensar sempre no sujeito em relação aos (e com) outros sujeitos, partindo da
valorização de uma postura dialógica.
A alteridade marca o ser humano, postula Bakhtin (2011a), pois o “outro” é
imprescindível para sua constituição. O sujeito, nessa perspectiva, se constitui à medida que vai
ao encontro do outro. E a interdisciplinaridade exige essa postura, defendendo um novo tipo de
pessoa, mais acessível, democrática e crítica. Ela existe a partir dos diálogos com os outros
“eus”, a partir do diálogo entre as disciplinas, buscando a integração do conhecimento num todo
significativo.
Nessa direção, a interdisciplinaridade deve propiciar o diálogo tanto entre professores
e seus pares quanto entre professores e alunos, a partir das relações entre as diferentes ciências,
assim como da realidade social e histórica em que os sujeitos estão envolvidos (RAMOS, 2012).
Por esse prisma, a interdisciplinaridade engloba tanto os aspectos epistemológicos, quanto
metodológicos e subjetivos.
Por fim, sabemos que somente a interdisciplinaridade não garante o sucesso do ensino,
porém compreendemos que ela possibilita a reflexão crítica benéfica sobre a atividade
educacional, buscando novas práticas, a fim de superar a visão fragmentada do ensino,
procurando transformá-las, para torna-las mais relevantes. E essa perspectiva é constituída na
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dimensão da alteridade fundada na relação de “um eu-para-mim, o outro-para-mim e o eu-parao-outro” (BAKHTIN, s.d., p. 71), em torno dos quais estão organizados os múltiplos fatores
integrantes do processo pedagógico. Nesse aspecto, a interdisciplinaridade permite que se
supere a visão restrita do mundo, ampliando o próprio entendimento da centralidade do sujeito
na realidade complexa.
Na seção seguinte, analisaremos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (NDCF),
fundamentadas pelo Parecer CNE/CP n. 2/2015, exarado pelo Conselho Nacional de Educação
em 2015.

3.2.4 Novas Diretrizes para formação docente: Novos discursos?
Quatorze anos após a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica (DCF), formuladas em 2001 com objetivo de
orientar as reformas curriculares nos cursos de licenciatura, o Conselho Nacional de Educação
(CNE), em julho de 2015, apresentou à sociedade as novas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica
(NDCF), estabelecidas pelo Parecer CNE/CP n. 2/2015 e instituídas pela Resolução CNE/CP
2/2015.
Conforme Freitas (2015), a construção das novas Diretrizes responde a antigo anseio
de educadores, ao revogar a Resolução que instituiu as DCF, fundamentadas na concepção de
competências. De fato, as DCF, apresentadas pelo Parecer CNE/CP n. 009/2001 e instituídas
pela Resolução CNE/CP n. 1/2002, sofreram reiteradas críticas pela comunidade educacional,
por trazerem como princípio norteador o ensino por competências. Nesses documentos, a
competência é compreendida como a capacidade do professor de mobilizar conhecimentos
transformando-os em ação, sendo apresentada como um “paradigma curricular novo”
(BRASIL, 2001b, p.8) e considerada a base para a formação comum dos professores, assim
como para a introdução de uma nova concepção de ensino e de organização curricular.
A elaboração do Parecer CNE/CP n. 2/2015, que apresenta e fundamenta as novas
Diretrizes, e a revogação das DCF, instigam-nos a questionar: qual o posicionamento valorativo
dos enunciadores do Parecer CNE/CP n. 2/2015 com relação ao discurso da formação para as
competências e outros princípios organizadores do currículo que ganharam centralidade no
discurso das Diretrizes revogadas? Essa questão vem carregada de possibilidades de respostas.
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Todavia, buscaremos respostas a elas a partir do ponto de vista bakhtiniano, partindo do
pressuposto de que, orientado para o seu objeto (as NDCF), o discurso do Parecer CNE/CP n.
2/2015 penetra nesse meio dialogicamente perturbado e tenso de julgamentos e entonações
(BAKHIN, 2014) do discurso das Diretrizes revogadas.
Seguindo os preceitos do método sociológico proposto por Volóchinov (2017), assim
como os pressupostos da Teoria/Análise Dialógica do Discurso (BRAIT, 2008) de inspiração
bakhtiniana, organizamos a reflexão em duas partes articuladas. Na primeira, discorremos
acerca das condições de produção do Parecer CNE/CP n. 2/2015 e, na segunda, examinamos as
relações que o Parecer CNE/CP n. 2/2015 estabelece no diálogo com o Parecer CNE/CP n.
009/2001 - que fundamenta as Diretrizes revogadas, no que tange aos princípios organizadores
do currículo que ganharam centralidade nesse último Parecer, como a formação por
competências, flexibilidade curricular, integração teoria e prática e interdisciplinaridade.
Passemos, então, à discussão do Parecer CNE/CP n.2/2015, que apresenta e
fundamenta as NDCF.

3.2.4.1 Dimensão social do Parecer CNE/CP n. 2/2015
Nesta parte do trabalho, discorreremos acerca da situação de produção do Parecer
CNE/CP n. 2/2015, que apresenta e fundamenta as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (NDCF).
Em 2001, para atender à Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, que atribui às
universidades a competência de fixar os currículos dos seus cursos, observadas as diretrizes
gerais pertinentes, o CNE, por meio do Parecer n. 09/2001 e da Resolução n. 01/2002, instituiu
as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica (DCF),
cuja concepção nuclear tem na noção de “competência” a orientação dos cursos.
Todavia, o conceito de competência tem sofrido duras críticas por estar associado a
políticas educacionais vinculadas ao apoio financeiro de agentes internacionais. Além disso,
nas DCF, a crítica recai sobre seu perfil instrumental-tecnicista, que supervaloriza o
pragmatismo praticista em detrimento da reflexão teórica e filosófica da educação. Neste
tocante, merecem destaque as posições da Associação Nacional pela Formação de Profissionais
da Educação (ANFOPE, 2001), que, contrariamente à concepção de competência defendida no
Parecer CNE/CP n. 009/2001, assim se manifesta:
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A luta pela formação teórica de qualidade, um dos pilares fundamentais da
base comum nacional, implica recuperar, nas reformulações curriculares, a
importância do espaço para análise da educação enquanto disciplina, seus
campos de estudo, métodos de estudo e status epistemológico; busca ainda a
compreensão da totalidade do processo de trabalho docente e nos unifica na
luta contra as tentativas de aligeiramento da formação do profissional da
Educação, via propostas neo-tecnicistas que pretendem transformá-lo em um
‘prático’ com competência para lidar exclusivamente com os problemas
concretos de sua prática cotidiana (ANFOPE, 2001, p. 4, grifos nossos).

A despeito de ter sido objeto de polêmicas e discussões na esfera educacional há uma
década e meia, o conceito de competência representa ainda hoje o eixo norteador para os cursos
superiores de graduação, como o de Letras, por exemplo, que deve se orientar pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Letras, nas quais o conceito de competências é
fundamental.
No que diz respeito às DCF, estas foram revogadas em 2015, como vimos, entrando
em vigor as NDCF, apresentadas e fundamentadas pelo Parecer CNE/CP n. 2/2015. Conforme
o próprio Parecer que fundamenta as NDCF, em 2004, o CNE criou a Comissão Bicameral de
Formação de Professores, formada por conselheiros da Câmara de Educação Superior e da
Câmara de Educação Básica com a finalidade de desenvolver estudos e proposições sobre
formação de profissionais do magistério da educação básica que “tem se constituído em campo
de disputas de concepções, dinâmicas, políticas, currículos, entre outros” (BRASIL, 2015).
A Comissão, em virtude da renovação periódica dos membros do CNE, foi várias
vezes recomposta até que, em 2014, os novos membros, retomando os estudos das comissões
anteriores, definiram como horizonte propositivo de sua atuação a discussão e a proposição das
NDCF. A versão do documento base e a proposta de minuta das Diretrizes foram submetidas à
discussão pública, envolvendo reuniões ampliadas, debates e participação em eventos sobre a
temática. As rodadas de discussões, ao longo de 2014, propiciaram críticas e sugestões, por
meio de debates no CNE e em outros espaços para os quais os conselheiros da Comissão
Bicameral do CNE foram convidados. No dia 9 de junho de 2015, o Parecer foi aprovado pelo
Conselho Pleno (CP) do Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologado pelo Ministério
da Educação (MEC), em 24 de junho de 2015.
O processo de debate entre os conselheiros e representantes de órgãos e entidades
diversos evidencia a preocupação do CNE em demarcar o caráter participativo na delimitação
das novas Diretrizes, objetivando atribuir legitimidade ao documento produzido. Essa dinâmica
implica reconhecer as novas Diretrizes como espaço marcado pela interseção de diferentes
vozes, e também pela convivência, tensa por natureza (BAKHTIN, 2014), de diferentes
discursos que disputam a hegemonia para a formação de professores.
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É certo que os integrantes da comissão responsável pela elaboração do Parecer
selecionaram as contribuições recebidas, com base em suas apreciações valorativas. Bakhtin
(s.d, p. 87) esclarece isso ao explicar que “nenhum conteúdo seria realizado, nenhum
pensamento seria realmente pensado, se não se estabelecesse um vínculo essencial entre o
conteúdo e o seu tom emotivo-volitivo, isto é, o seu valor realmente afirmado por aquele que
pensa”. Nesse processo, o CNE foi efetivando seu papel, buscando cumprir uma de suas mais
proeminentes missões, qual seja, a elaboração e a aprovação de Diretrizes, no caso, as NDCF.
Além de ser uma resposta aos diversos estudos e pesquisas que “apontam para a
necessidade de se repensar a formação docente” (BRASIL, 2015a, p. 21), o Parecer CNE/CP n.
2/2015 é, também, uma resposta aos acontecimentos que ocorreram no espaço-tempo de sua
produção, entre os quais destacamos: a aprovação da Emenda Constitucional 59/2009, que,
dentre outras determinações, ampliou a educação obrigatória do ensino fundamental para
educação de 4 a 17 anos; a realização de diversas conferências nacionais de educação, como
políticas e movimentos que avançaram no entendimento da valorização dos profissionais da
educação como resultante da efetiva articulação entre formação inicial e continuada; e, mais
recentemente, a aprovação do Plano Nacional de Educação - 2014 (BRASIL, 2015a).
Tais acontecimentos implicaram o repensar e o avançar nos marcos referenciais atuais
para a formação inicial e continuada, “por meio de ações mais orgânicas entre as políticas e a
gestão para a educação básica e a educação superior” (BRASIL, 2015a, p. 22). Orientados pelo
pensamento bakhtiniano, entendemos que o Parecer CNE/CP n. 2/2015 reflete esses
acontecimentos, ao mesmo tempo em que os refrata, por corresponder a uma tomada de posição
dos enunciadores (VOLÓCHINOV, 2017).
A busca por organicidade na formação inicial e continuada de professores evidencia o
interesse do CNE em integrar a educação superior à educação básica de tal modo que a
formação dos professores passe a ser uma atribuição não apenas das instituições de ensino
superior, mas uma parceria com a educação básica. Nesse sentido, as NDCF são orientadas para
os membros das comunidades acadêmica e escolar, reais interlocutores da interação discursiva.
Enfim, segundo a concepção bakhtiniana, frente a qualquer enunciado, assumimos
uma postura ativamente responsiva. Essa resposta pode ser de concordância ou discordância,
aceitação ou negação etc. Assim sendo, analisaremos na seção seguinte a resposta ou o
posicionamento valorativo dos enunciadores do Parecer CNE/CP n. 2/2015 em relação ao
paradigma das competências e aos demais princípios orientadores do currículo que ganharam
centralidade no discurso das DCF, revogadas em 2015, como a flexibilidade curricular,
integração teoria e prática e interdisciplinaridade.
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3.2.4.2 Análise em perspectiva dialógica do parecer CNE/CP n. 2/2015
O Parecer CNE/CP 02/2015 é composto por sessenta e uma páginas e está dividido em
duas partes. Na primeira, intitulada Relatório, há uma profunda contextualização para justificar
a necessidade de alteração das Diretrizes Curriculares para formação de professores. Na
segunda, denominada Diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada
dos profissionais do magistério: proposição, os enunciadores apresentam princípios
orientadores amplos, bem como diretrizes para uma política de formação inicial e continuada
dos profissionais do magistério, para sua organização no tempo e espaço e para a estruturação
dos cursos. Após, há o Voto da Comissão que aprova o Parecer e o Projeto de Resolução anexo
ao documento, seguido da Decisão do Conselho Pleno que aprova, por unanimidade, o voto da
Comissão.
Ao proceder à leitura global do documento, verificamos, sem muito esforço, no
discurso dos enunciadores, omissão de expressões relacionadas ao paradigma das
competências, que marcam os textos curriculares produzidos no contexto da reforma da política
curricular ocorrida a partir da segunda metade da década de 1990. Não há, por exemplo,
proposições como “constituição de competências”, “desenvolvimento de competências”,
“aquisição de competências”, “aprendizagem por competências”, “avaliar as competências”
entre outras, que são repetidas inúmeras vezes nos discursos oficiais que normatizam os cursos
de licenciatura desde 2001.
A refração pode ser percebida também na substituição do termo “competência” do par
“competências e habilidades”, amplamente utilizado nos textos curriculares oficiais por quase
uma década e meia. O termo foi substituído por “informações” em algumas situações e, em
outras, “conhecimentos”, como podemos constatar nos fragmentos abaixo:
O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um repertório
de informações e habilidades. (BRASIL, 2015a, p. 25, grifos nossos)
Considerando a identidade do profissional do magistério da educação básica
proposta, deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e concomitante
relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o
desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência
(BRASIL, 2015a, p. 30-31, grifos nossos).

Percebe-se aí a instituição de uma relação polêmica, na superfície do texto, com
relação ao uso do termo competência. Bakhtin (2011b) nos explica que, ao elaborar seu
enunciado, o sujeito discursivo sempre leva em consideração como seu texto será recebido pelo
destinatário. Considerando esse aspecto, ele atua conscientemente na escolha dos
procedimentos composicionais e dos recursos linguísticos. Sabemos que as DCF sofreram
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críticas severas na esfera educacional por serem centradas na noção de competência. Ao
excluírem os termos ligados ao paradigma das competências, percebemos a preocupação dos
enunciadores do Parecer CNE/CP n. 2/2015 com a recepção da sua proposta de formação
docente, buscando não associá-la ao modelo de formação criticado e revogado. Também não
encontramos registro do termo flexibilidade no texto do Parecer.
Essa situação nos motivou a investigar, com olhar bakhtiniano se, de fato, os
enunciadores do Parecer CNE/CP romperam com o discurso da formação para as competências
e da flexibilidade curricular; se os já-ditos nas Diretrizes revogadas sobre a interdisciplinaridade
e integração teoria e prática são reenunciados ou não no texto. Para suscitar respostas, num
primeiro momento, estabelecemos relações dialógicas entre o Parecer CNE/CP n. 2/2015 e o
Parecer CNE/CP n. 009/2001, que fundamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Formação de Professores (DCF), a fim de verificarmos o diálogo que travam com relação ao
paradigma da formação para as competências. Após, estabelecemos as relações dialógicas entre
os discursos do Parecer de 20015 e o Parecer que fundamenta as DCF, enfocando os outros
princípios organizadores do currículo, como a flexibilidade curricular, a interdisciplinaridade e
a integração teoria e prática.

3.2.4.2.1 A dialogicidade com o discurso da formação para as competências
No Parecer CNE/CP n. 009/2001, como vimos na subseção 2.2.3.3, a competência é
definida como a “capacidade de mobilizar múltiplos recursos numa mesma situação” com vistas
a “responder às diferentes demandas das situações de trabalho”. Dito de outra forma, “as
competências tratam sempre de alguma forma de atuação, só existem ‘em situação’” (BRASIL,
2001b, p. 30). Tal definição dialoga com o pensamento de Perrenoud (2000), para quem a
competência é entendida como um saber em ação. Isto é, a competência manifesta-se na ação,
num contexto específico, tratando-se de alguma forma de atuação, que só existe “em situação”.
Com o intuito de averiguar se as vozes defensoras da formação para as competências
ecoam no Parecer CNE/CP n. 2/2015, focalizamos o item 2.2, “Egresso da formação inicial e
continuada”, referente às características e dimensões da iniciação à docência que devem
integrar os Projetos Pedagógicos dos Cursos. Nesse item, os enunciadores assim se posicionam:
[...] o PPC, em articulação com o PPI e o PDI, deve abranger diferentes
características e dimensões da iniciação à docência, entre as quais:
I - estudo do contexto educacional, envolvendo ações nos diferentes espaços
escolares, como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, espaços recreativos e
desportivos, ateliês, secretarias;

145

II - desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo,
interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica clara para o ensino e o
processo de ensino-aprendizagem;
III - planejamento e execução de atividades nos espaços formativos
(instituições de educação básica e de educação superior, agregando outros
ambientes culturais, científicos e tecnológicos, físicos e virtuais que ampliem
as oportunidades de construção de conhecimento), desenvolvidas em níveis
crescentes de complexidade em direção à autonomia do estudante em
formação;
IV - participação nas atividades de planejamento e no projeto pedagógico da
escola, bem como nas reuniões pedagógicas e órgãos colegiados;
V - análise do processo pedagógico e de ensino-aprendizagem dos conteúdos
específicos e pedagógicos, além das diretrizes e currículos educacionais da
educação básica;
VI - leitura e discussão de referenciais teóricos contemporâneos educacionais
e de formação para a compreensão e a apresentação de propostas e dinâmicas
didático-pedagógicas;
VII - cotejamento e análise de conteúdos que balizam e fundamentam as
diretrizes curriculares para a educação básica, bem como de conhecimentos
específicos e pedagógicos, concepções e dinâmicas didático-pedagógicas,
articuladas à prática e à experiência dos professores das escolas de educação
básica, seus saberes sobre a escola e sobre a mediação didática dos
conteúdos;
VIII - desenvolvimento, execução, acompanhamento e avaliação de projetos
educacionais e escolares, incluindo o uso de tecnologias educacionais,
diferentes recursos e estratégias didático-pedagógicas;
IX - sistematização e registro das atividades em portfólio ou recurso
pedagógico equivalente de acompanhamento (BRASIL, 2015a, pp. 25-26,
grifos nossos).

No excerto, constatamos que, na linha do que enfatiza Bakhtin (2014, p. 86), entre o
discurso do Parecer de 2015 e seu objeto (as NDCF) interpõem-se discursos do Parecer de 2001.
Desse modo, o objeto “está amarrado e penetrado por ideias gerais, por pontos de vista, por
apreciações” do discurso do Parecer CNE/CP n. 009/2001, de tal forma que conseguimos
perceber a convergência e sintonia quanto ao entendimento de competência como algo que se
constrói “em situação”, “na ação”.
Pode-se confirmar essa percepção com as inúmeras iniciativas voltadas para dentro da
escola, conforme observamos nos fragmentos: “estudo do contexto educacional, envolvendo
ações nos diferentes espaços escolares”; “execução de atividades nos espaços formativos”;
“participação nas atividades de planejamento e no projeto pedagógico da escola, bem como nas
reuniões pedagógicas e órgãos colegiados”; “desenvolvimento, execução, acompanhamento e
avaliação de projetos educacionais e escolares”.
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Tais ações, que devem ser descritas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de formação
de professores, referem-se às intervenções dos sujeitos em situações específicas, cuja
compreensão está em sintonia com a concepção de competências que, conforme vimos, no
Parecer CNE/CP n. 009/2001, “tratam sempre de alguma forma de atuação”, existindo “em
situação”, definindo-se “pela capacidade de mobilizar múltiplos recursos”, a fim de responder
às exigências das situações de trabalho.
Nesse sentido, além de os enunciadores incorporarem em seu texto a ideia contida no
conceito de competência expresso no Parecer de 2001, como conhecimento construído na e pela
experiência, “em situação”, acabam incorporando também (pelo menos em parte) o conceito da
“simetria invertida”24 presente no mesmo Parecer.
Sob a perspectiva da simetria invertida, a realidade concreta dos sujeitos da esfera
escolar, sua organização e gestão, os projetos e cursos de formação deverão ser
contextualizados no espaço e no tempo daquela esfera. Os princípios básicos da formação
docente que o conceito de simetria invertida evoca, como projetar, examinar e participar de
situações próprias da prática da sala de aula e do trabalho pedagógico na escola estão presentes
no fragmento em análise, marcando, assim, consonâncias dialógicas entre os dois pareceres,
apesar de o novo Parecer não mencionar o conceito.
Na orientação das NDCF, como podemos constatar no excerto, o licenciando, ao invés
de vivenciar o papel de aluno, conforme prescrevem as DCF, conhecendo conteúdos definidos
para a educação básica, deverá “cotejar” e “analisar” esses conteúdos, assim como os
“conhecimentos específicos e pedagógicos, concepções e dinâmicas didático-pedagógicas”
relacionadas a experiências dos professores da educação básica. No entanto, nessa nova
orientação, verificamos vestígios da simetria invertida, num diálogo tenso, apesar de aparecer
só o discurso das NDCF.
Na globalidade do Parecer CNE/CP n. 2/2015, permanece a ideia de que o preparo do
futuro professor deve envolver ações nos diferentes espaços escolares, em concordância com o
que está prescrito no Parecer de 2001. Constata-se, nessa perspectiva, que o termo “simetria
24

Apesar de já termos tratado do conceito de simetria invertida no item 3.2.3.5 deste trabalho, cabe aqui trazermos
as palavras de Guiomar Namo de Mello, uma das relatoras do Parecer CNE/CP n. 009/001, acerca da questão. No
artigo intitulado “Formação inicial de professores para a educação básica: uma revisão radical”, publicado no
periódico “São Paulo em Perspectiva”, a autora esclarece que “a situação de formação profissional do professor é
inversamente simétrica à situação de seu exercício profissional. Quando se prepara para ser professor, ele vive o
papel de aluno. O mesmo papel, com as devidas diferenças etárias, que seu aluno viverá tendo-o como professor”
(MELLO, 2000, p. 102). Destacando que tal princípio vem acompanhado da premissa de que o preparo do
professor deve ocorrer em lugar semelhante àquele em que ele irá atuar, a autora orienta que “a prática deverá estar
presente desde o primeiro dia de aula do curso superior de formação docente, por meio da presença orientada em
escolas de educação infantil e ensinos fundamental e médio” (p. 104).
.
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invertida”, intimamente ligado ao conceito de “competência”, não é pronunciado nas NDCF,
mas o seu princípio permanece vivo com uma nova roupagem. Assim, percebe-se no discurso
das novas Diretrizes um dialogismo velado, visto que “cada uma das palavras presentes
responde e reage com todas as suas fibras ao interlocutor invisível, sugerindo fora de si, além
dos seus limites, a palavra não pronunciada do outro” (BAKHITN, 2013, p.226).
No Parecer CNE/CP n. 009/2001, com base na concepção de competência enunciada,
os sujeitos discursivos definem um conjunto de “Competências a serem desenvolvidas na
formação da educação básica”, como vimos neste trabalho, retomadas aqui para análise a partir
do diálogo que travam com o Parecer CNE/CP n. 2/2015: (i) competências referentes ao
comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática; (ii) competências
referentes à compreensão do papel social da escola; (iii) competências referentes ao domínio
dos conteúdos a serem socializados, de seus significados em diferentes contextos e de sua
articulação interdisciplinar; (iv) competências referentes ao domínio do conhecimento
pedagógico; (v) competências referentes ao conhecimento de processos de investigação que
possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica; (vi) competências referentes ao
gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. Cada uma das competências é
explicitada por uma série de itens (BRASIL, 2001b).
Na análise do Parecer CNE/CP n. 2/2015, ao examinarmos a descrição do perfil
almejado para o egresso, do item “Egresso da formação inicial e continuada”, observamos que
alguns princípios evidenciados no conjunto das competências definidas no Parecer de 2001
foram reenunciados, ainda que no discurso dos enunciadores não tenha sido mencionado o
termo "competência". No quadro 6, apresentamos, de um lado, fragmentos do Parecer de 2015,
que tratam do desempenho esperado dos egressos, e, de outro, alguns itens do conjunto de
competências definidas no Parecer CNE/CP n. 009/2001, a fim de que possamos analisar o
diálogo travado entre os dois Pareceres.
Quadro 6 - Discursos dos Pareceres CNE/CP n. 2/2015 e n. 009/2001
Fragmentos extraídos do Parecer
Fragmentos extraídos do Parecer CNE/CP
CNE/CP n. 2/2015
n. 009/200125
A concepção de formação assinalada, bem Competências a serem desenvolvidas na
como a sua efetiva institucionalização pelas formação da educação básica
instituições formadoras, busca garantir que [...]
o(a) egresso(a) dos cursos de formação
inicial em nível superior deverá, portanto,
25

Apresentamos aqui para fins de análise apenas alguns dos itens que explicitam cada uma das competências
definidas pelo parecer.
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estar apto a:
(1) atuar com ética e compromisso com
vistas à construção de uma sociedade justa,
equânime, igualitária;

(1) Pautar-se por princípios da ética
democrática: dignidade humana, justiça,
respeito
mútuo,
participação,
responsabilidade, diálogo e solidariedade,
para atuação como profissionais e como
cidadãos; (Competências referentes ao
comprometimento
com
os
valores
inspiradores da sociedade democrática)

(2) dominar os conteúdos específicos e
pedagógicos e as abordagens teóricometodológicas do seu ensino, de forma
interdisciplinar e adequada às diferentes
fases do desenvolvimento humano;

(2) Conhecer e dominar os conteúdos
básicos relacionados às áreas/disciplinas de
conhecimento que serão objeto da atividade
docente, adequando-os às atividades
escolares próprias das diferentes etapas e
modalidades
da
educação
básica;
(Competências referentes ao domínio dos
conteúdos a serem socializados, de seus
significados em diferentes contextos e de sua
articulação interdisciplinar)

(3) relacionar a linguagem dos meios de
comunicação à educação, nos processos
didático-pedagógicos,
demonstrando
domínio das tecnologias de informação e
comunicação para o desenvolvimento da
aprendizagem;

(3) Fazer uso de recursos da tecnologia da
informação e da comunicação de forma
a
aumentar
as
possibilidades
de
aprendizagem dos alunos; (Competências
referentes ao domínio dos conteúdos a serem
socializados, de seus significados em
diferentes contextos e de sua articulação
interdisciplinar)

(4) promover e facilitar relações de (4) Estabelecer relações de parceria e
cooperação entre a instituição educativa, a colaboração com os pais dos alunos, de modo
família e a comunidade;
a promover sua participação na comunidade
escolar e a comunicação entre eles e a escola;
(Competências referentes à compreensão do
papel social da escola).
(5) demonstrar consciência da diversidade,
respeitando as diferenças de natureza
ambiental-ecológica, étnico-racial, de
gêneros, de faixas geracionais, de classes
sociais, religiosas, de necessidades
especiais, de diversidade sexual, entre
outras;
(6) atuar na gestão e organização das
instituições
de
educação
básica,
planejando, executando, acompanhando e
avaliando políticas, projetos e programas
educacionais;

(5) Reconhecer e respeitar a diversidade
manifestada por seus alunos, em seus
aspectos sociais, culturais e físicos,
detectando e combatendo todas as formas de
discriminação; (Competências referentes ao
comprometimento
com
os
valores
inspiradores da sociedade democrática).

(6) Participar coletiva e cooperativamente da
elaboração, gestão, desenvolvimento
e avaliação do projeto educativo e curricular
da escola, atuando em diferentes contextos da
prática profissional, além da sala de aula;
(Competências referentes à compreensão do
- participar na gestão das instituições de papel social da escola).
educação básica, contribuindo para a
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elaboração, implementação, coordenação,
acompanhamento e avaliação do projeto
pedagógico;
(7) realizar pesquisas que proporcionem (7) Utilizar resultados de pesquisa para o
conhecimento sobre os estudantes e sua aprimoramento de sua prática
realidade sociocultural; sobre processos de Profissional; (Competências referentes ao
ensinar e de aprender, em diferentes meios conhecimento de processos de investigação
ambiental-ecológicos; sobre propostas que possibilitem o aperfeiçoamento da
curriculares; e sobre organização do prática pedagógica)
trabalho educativo e práticas pedagógicas,
entre outros;
- utilizar instrumentos de pesquisa
adequados para a construção de
conhecimentos pedagógicos e científicos,
objetivando a reflexão sobre a própria
prática e a discussão e disseminação desses
conhecimentos.
Fonte: Resultados de pesquisa (2016).

A despeito de o Parecer CNE/CP n. 2/2015 estabelecer o perfil desejado do egresso e
o Parecer CNE/CP n. 009/2001 apresentar as competências necessárias ao professor que irá
atuar na educação básica (o que não deixa de ser um delineamento do perfil profissional
desejado), constata-se, na tabela, que ambos apresentam pontos convergentes tanto no plano
estrutural quanto no plano do conteúdo. Quanto à estrutura, um aspecto convergente é que
ambos enunciados são apresentados em forma de lista, iniciando-se com um verbo. No que
tange ao conteúdo abordado, tanto o Parecer de 2015 quanto o de 2001 evidenciam uma
preocupação com os resultados a serem obtidos ao final da formação do professor, com a
institucionalização do modelo de formação proposto, além de tenderem para uma mesma
orientação valorativa quanto aos temas abordados.
Nessa direção, um aspecto que merece destaque é o uso do adjetivo “apto” no excerto
do Parecer de 2015 (busca garantir que o(a) egresso(a) dos cursos de formação inicial em nível
superior deverá, portanto, estar apto a:). No contexto do enunciado, isso equivale à expectativa
de que, com a implementação da proposta delineada no Parecer, ao final do curso, o egresso
seja capaz de desempenhar uma determinada tarefa de forma satisfatória, relacionada à
profissão docente. Tal entendimento remete ao conceito de competência, apresentado no
Parecer de 2001, como vimos, cuja relação fica mais evidente se observamos os verbos
utilizados na listagem.
Ao analisar os verbos da lista do Parecer de 2015, percebemos o uso predominante
daqueles que expressam um procedimento ou uma ação (“atuar”, “relacionar”, “promover”,
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“realizar”, “utilizar” etc.), indicando a prevalência do fazer na descrição do desempenho
esperado do egresso. Bakhtin (2011b, p. 291-292) afirma que “quando escolhemos as palavras,
partimos do conjunto projetado do enunciado, e esse conjunto que projetamos e criamos é
sempre expressivo e é ele que irradia a sua expressão (ou melhor, a nossa expressão) a cada
palavra que escolhemos”.
Nessa ótica, a escolha desses verbos marca a intencionalidade dos enunciadores do
Parecer que vai ao encontro da posição axiológica presente no Parecer de 2001, em que o
conceito de competência aparece intimamente ligado à noção de “ação” e, portanto, ao “saberfazer”.
Cabe observar, todavia, que alguns verbos presentes na listagem do Parecer de 2015
expressam um fazer baseado em um domínio cognitivo, não se limitando a um saber
procedimental, como, por exemplo, os verbos “relacionar”, “promover”, “planejando”,
“avaliando”, presentes nos itens (3), (4) e (6). Isso ocorre porque, como afirmam os
enunciadores do Parecer CNE/CP n. 009/2001, é necessário que o egresso saiba mobilizar
conhecimentos, transformando-os em ação (BRASIL, 2001b, p. 29). Sob essa ótica, temos,
então, aí mais um movimento de acolhimento do discurso das competências pelo Parecer de
2015. Vale lembrar que o conceito de competência presente no Parecer de 2001 considera o
contexto da prática na mobilização das ações. E é isso que observamos nos fragmentos em
análise do Parecer de 2015. Desse modo, a posição dos enunciadores do Parecer de 2015 reitera
a percepção de formação do professor circunscrita à lógica do mercado de trabalho, presente
nas Diretrizes revogadas, em que o essencial é a forma como o conhecimento é adquirido e
aplicado.
Ao analisar os itens (1), (3), (4), (5) e (6), percebemos que o discurso dos enunciadores
do Parecer CNE/CP n. 2/2015 entra em contato com o discurso alheio (Parecer CNE/CP n.
009/2001) e “penetra nele de dentro, introduz nele seus acentos e suas expressões, cria para ele
um fundo dialógico" (BAKHTIN, 2014, p. 156).
Vemos que os temas abordados nesses itens têm a mesma orientação semântica
(valorativa) da voz do Parecer de 2001: “atuação ética”, “domínio das tecnologias de
informação e comunicação”, “relações de cooperação entre instituição educativa, família e
comunidade”, “consciência da diversidade”, “participar na gestão das instituições de educação
básica”. Tais palavras pertencem aos enunciadores do Parecer de 2015, mas nelas ressoa a voz
do Parecer de 2001 que define “as competências a serem desenvolvidas na formação da
educação básica”.
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É relevante observar que as “competências” de 2001 assimiladas pelos enunciadores
do Parecer CNE/CP n. 2/2015 nesses itens são aquelas que se alicerçam nos princípios éticos e
políticos, envolvendo a dimensão social. Evidentemente, sendo um processo dinâmico, vivo,
os enunciadores reorganizam o discurso da voz incorporada, as DCF.
No item (2), conforme os enunciadores do Parecer de 2015, a concepção de formação
por eles proposta busca garantir que o egresso esteja apto a “dominar os conteúdos específicos
e pedagógicos e as abordagens teórico-metodológicas”. O Parecer de 2001, por sua vez, faz a
abordagem a partir da ideia de que os professores deverão conhecer e dominar os “conteúdos
básicos [...] que serão objeto da atividade docente”. Percebemos que o Parecer de 2015
mantém, até certo ponto, uma relação dialógica de desacordo com o de 2001, mas não para
negá-lo totalmente; antes, para ampliá-lo, já que apenas o “domínio dos conteúdos básicos” é
insuficiente para o perfil almejado após a institucionalização do modelo proposto. Ademais, os
enunciadores reiteram a importância do domínio do conteúdo de forma interdisciplinar,
conforme destacado na competência definida no Parecer de 2001.
Do mesmo modo, no item (7), o Parecer de 2015 mantém com o Parecer de 2001 uma
relação dialógica de complementação. Os enunciadores daquele Parecer reconhecem a
importância da pesquisa na formação docente, mas ampliam a questão ao incentivarem que o
professor seja autor da pesquisa pedagógica e científica (“utilizar instrumentos de pesquisa
adequados para a construção de conhecimentos pedagógicos e científicos”), o que significa ir
além de “utilizar resultado de pesquisas para o aprimoramento da sua prática” (grifo nosso).
Desse modo, no que se refere às temáticas abordadas nos itens (2) e (7), as palavras do
Parecer de 2001 são “encontradas” pelos enunciadores do Parecer de 2015 a partir da sua visão
valorativa, axiológica sobre o mundo, considerando o outro a quem se dirige o discurso e o
contexto no qual se engendra a comunicação (BAKHTIN, 2013). Nessa perspectiva, a voz do
Parecer de 2001 que defende a formação para as competências aparece refletida e refratada no
discurso dos enunciadores que fundamentam as NDCF.
O exame das vozes de pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE),
convocados pelos enunciadores do Parecer CNE/CP n. 2/2015 para fundamentar o modelo de
formação proposto, reforça nossa percepção de que há um posicionamento interessado de tais
enunciadores com relação ao discurso da formação para as competências. Podemos constatar
isso em dois momentos de uso do discurso citado no texto, na parte intitulada “Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério:
proposição”.
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Ao tratar da importância da garantia de base comum nacional para a melhoria da
formação dos profissionais do magistério, os enunciadores do Parecer CNE/CP n. 2/2015, assim
se posicionam:
Assim, é importante que o projeto de formação se efetive em consonância com
a base comum nacional e ao mesmo tempo garanta componentes curriculares,
de natureza diversa, de modo a ‘instituir tempos e espaços curriculares
diversificados como oficinas, seminários, grupos de trabalho supervisionado,
grupos de estudo, tutorias e eventos, atividades de extensão, entre outros
capazes de promover e, ao mesmo tempo, exigir dos futuros professores
atuações diferenciadas, percursos de aprendizagens variados, diferentes
modos de organização do trabalho, possibilitando o exercício de diferentes
competências a serem desenvolvidas’ (Parecer CNE/CP nº 9/2001, p. 52)
(BRASIL, 2015a, p 25).

Orientados pela perspectiva bakhtiniana, podemos afirmar que o discurso do Parecer
de 2001, presente no fragmento, entra na construção sintática do discurso dos enunciadores do
novo Parecer, compondo a sua unicidade, tornando-se, consequentemente, “tema do tema do
discurso alheio” (VOLÓCHINOV, 2017, p.250). Nessa ótica, há, no fragmento, uma integração
entre duas vozes sociais que determinam que os cursos de formação docente devem estabelecer
relações com a base comum nacional e ao mesmo tempo possibilitar a existência de
componentes curriculares de distintos formatos e perfis. Nessa relação dialógica, ganha
relevância o conceito de competências.
Conforme a perspectiva bakhtiniana, o discurso citado é visto pelo sujeito discursivo
como enunciado de outra pessoa, completamente independente, originado de outro contexto
enunciativo. Esse discurso é inserido pelo enunciador para ser ampliado, enaltecido, negado,
reconstituído, rechaçado etc. Trata-se, nesse caso, do discurso “internamente persuasivo”
(BAKHTIN, 2014) que se submete aos nossos propósitos. Todavia, no caso do Parecer em
análise, os enunciadores enquadraram o discurso do Parecer CNE/CP n. 09/2001 de modo
compacto em seu texto, não apresentando nenhuma discussão, nenhum comentário acerca do
que foi dito. Há apenas a inserção definitiva da voz do Parecer CNE/CP N. 9/2001, que se
comporta como uma “palavra sagrada, exigindo uma repetição reverente”, inibindo e
bloqueando o pensamento dos sujeitos (BAKHTIN, 2011e, 368).
Nesse sentido, a voz presente é acolhida, no fragmento, como “palavra autoritária”, a
que, consequentemente, não cabe modificações, sendo aceita como um bloco fechado. Aceitar
essa voz é aceitar que os cursos de formação de professores devem “instituir tempos e espaços
curriculares diversificados”, exigindo dos futuros professores atuações e modos de organização
do trabalho diferenciados, com vistas a possibilitar o “exercício de diferentes competências”.
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Conforme Voloshinov (s.d, p.11), a simples seleção de um epíteto já é um ato de
avaliação ativo. Assim, podemos dizer que o fato de os enunciadores do Parecer CNE/CP n.
2/2015 terem selecionado para o seu texto um fragmento contendo a proposição “exercício de
diferentes competências” significa que tomaram uma certa atitude sobre o discurso da formação
para as competências. Não uma atitude indiferente, mas uma “atitude efetiva e interessada”,
partindo de uma posição avaliativa (BAKHTIN, s.d, p. 50).
Essa “atitude efetiva e interessada” em torno dessa temática se manifesta também
quando os enunciadores dialogam com o Parecer CNE/CES n. 15/2005 para explicar que a
Prática como Componente Curricular (PCC) a ser efetivada ao longo do processo formativo
não pode ser confundida com o estágio supervisionado:
Nessa direção, como vimos, prática como componente curricular a ser
efetivada ao longo do processo formativo não se confunde com o estágio
supervisionado. O Parecer CNE/CES nº 15/2005 ratifica essa compreensão ao
afirmar que
[...] a prática como componente curricular é o conjunto de atividades
formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou
de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência. Por
meio destas atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os
conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridos nas diversas
atividades formativas que compõem o currículo do curso. As atividades
caracterizadas como prática como componente curricular podem ser
desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras
atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter prático relacionadas
à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos fundamentos
técnico-científicos correspondentes a uma determinada área do conhecimento.
Por sua vez, o estágio supervisionado é um conjunto de atividades de formação,
realizadas sob a supervisão de docentes da instituição formadora, e
acompanhado por profissionais, em que o estudante experimenta situações de
efetivo exercício profissional. O estágio supervisionado tem o objetivo de
consolidar e articular as competências desenvolvidas ao longo do curso por
meio das demais atividades formativas, de caráter teórico ou prático (BRASIL,
2015a, p. 32, grifos nossos).

Detectamos no excerto duas vozes: a voz dos enunciadores do Parecer CNE/CP 2/2015
e a do Parecer CNE/CES n. 15/2005. A segunda voz apresenta-se realçada por meio de
estratégia de recuo de texto e diminuição do tamanho da fonte. É interessante observar o uso
do verbo “ratificar” no enunciado, empregado com sentido de validar o que foi declarado e que
carrega significação que dá legitimidade a um discurso. Antes de incorporar em seu texto a voz
do Parecer CNE/CES n. 15/2005, os enunciadores apresentam, em discurso direto, um longo
trecho do Parecer CNE/CP nº 28/2001 que distingue a prática como componente curricular do
estágio supervisionado. O trecho traz informações suficientes para esclarecer ao interlocutor a
diferença entre os dois componentes. Todavia, mesmo o Parecer CNE/CP n. 28/2001 deixando
explícita a diferença entre os componentes curriculares, os enunciadores resolvem trazer para
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o texto fragmentos do Parecer CNE/CES n. 15/2005, que abordam a questão do
desenvolvimento de competências.
A incorporação da voz desse último Parecer propicia a retomada do discurso das
competências, revelando, desse modo, mais uma vez, a “atitude efetiva e interessada” dos
enunciadores em torno da questão. Tal voz é categórica ao afirmar que é por meio da Prática
como Componente Curricular que são colocados em uso “os conhecimentos, as competências
e as habilidades adquiridos nas diversas atividades formativas” e que o estágio supervisionado
visa “consolidar e articular as competências desenvolvidas ao longo do curso” (grifos nossos).
Essa voz se adere ao texto de modo compacto, incondicional, sem comentários, sem
modificações, igualmente ao fragmento que analisamos anteriormente.
A transmissão do discurso do Parecer CNE/CES n. 15/2005 como uma unidade
estanque evidencia que os enunciadores do Parecer CNE/CP n. 2/2015 aceitam a voz presente
nesse enunciado como voz de autoridade. E aceitá-la é admitir os princípios da formação para
as competências, os quais sugerem que não só as disciplinas “relacionadas aos fundamentos
técnico-científicos” podem gerar conhecimentos, como também o espaço da prática que passa
a ser valorado como produção de saberes. Tem-se, assim, no fragmento em análise, a valoração
de componentes curriculares “próprios do momento do fazer”, como enfatizam o Parecer
CNE/CP 2008/2001 e o Parecer CNE/CP n. 009/2001.
Ademais, essa persistência em relacionar teoria e prática (“a prática como componente
curricular é o conjunto de atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação
de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da
docência”) decorre do conceito de competência, que, como vimos, só existe “‘em situação”’ e,
portanto, não pode ser aprendida apenas no plano teórico nem no estritamente prático (BRASIL,
2001b, p. 30).
Da discussão até aqui realizada, podemos concluir que os discursos presentes no
Parecer CNE/CP n. 2/2015 mantêm relação dialógica de convergência com o discurso
relacionado à formação para as competências, professado no Parecer CNE/CP n. 009/2001,
marcando o posicionamento valorativo dos enunciadores em relação ao tema.
A seguir, refletiremos sobre o diálogo entre os Pareceres CNE/CP n. 2/2015 e
009/2001, no que diz respeito aos outros princípios organizadores do currículo: flexibilidade,
integração teoria e prática e interdisciplinaridade.
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3.2.4.2.2 A dialogicidade com o já-dito nas Diretrizes revogadas: integração teoria e
prática, interdisciplinaridade e flexibilidade curricular

Na análise do Parecer CNE/CP n. 2/2015, constatamos, conforme a perspectiva
bakhtiniana, que o enunciado se constitui na atmosfera do já-dito e do discurso-resposta futuro,
quanto aos discursos que fundamentam os princípios norteadores da organização do currículo.
É na apropriação daquilo que já foi dito acerca da integração teoria e prática e
interdisciplinaridade na organização curricular, que se estabelece a relação entre os discursos
dos Pareceres CNE/CP n. 02/2015 e CNE/CP n. 009/2001.
De acordo com o Parecer CNE/CP n. 2/2015, a “articulação entre a teoria e a prática
no processo de formação docente, fundada no domínio de conhecimentos científicos e didáticos,
contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” é um dos princípios que
norteiam a base comum nacional para a formação inicial e continuada (BRASIL, 2015a, p. 23,
grifos nossos). E ainda:
Outra definição fundamental para a melhoria da formação de profissionais do
magistério consiste na garantia de base comum nacional, sem prejuízo de base
diversificada, pautada pela concepção de educação como processo
emancipatório e permanente, bem como pelo reconhecimento da
especificidade do trabalho docente, que conduz à práxis como expressão da
articulação entre teoria e prática e à exigência de que se leve em conta a
realidade dos ambientes das instituições educativas da educação básica e da
profissão (BRASIL, 2015a, p. 25, grifos nossos).

O extrato utiliza o termo “práxis”, definindo-o como relação de unidade entre teoria e
prática. O Parecer CNE/CP n. 2/2015 apresenta, assim, seu posicionamento de unidade do
trabalho docente, na qual a teoria e a prática são duas dimensões indissolúveis da “práxis”. A
práxis, para Vázquez (2007, p. 394), é concebida como “atividade humana transformadora do
mundo e do próprio homem. Essa atividade real, objetiva é, ao mesmo tempo, ideal, subjetiva
e consciente”. Nesse entendimento, está implícita “a unidade entre teoria e prática”. Assim,
polarizar a formação de professores, valorizando ora a teoria, ora a prática seria cometer um
equívoco.
Buscando compreender como esse princípio se constitui no Parecer, observamos a
distribuição da carga horária proposta no texto:
Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em nível
superior, em cursos de licenciatura, [...] estruturam-se por meio da garantia
de base comum nacional das orientações curriculares, constituindo-se de, no
mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em
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cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos,
compreendendo:
a) 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
distribuídas ao longo do processo formativo;
b) 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de
formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas
específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;
c) pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades
formativas estruturadas pelos núcleos I e II, conforme o projeto de curso da
instituição;
d) 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em
áreas específicas de interesse dos estudantes, como definido no núcleo III, por
meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e da
monitoria, entre outras, conforme o projeto de curso da instituição (BRASIL,
2015a, p. 30, grifos nossos).

As dimensões apresentadas no excerto retratam a formatação que os cursos de
formação inicial de professores deverão conter em termos de composição curricular, buscando
a convergência nas orientações dos cursos de formação de professores. Constatamos no
fragmento que, ao organizar a carga horária, o Parecer indica que a dimensão prática tem sua
realização garantida em certos tempos e espaços: a Prática como Componente Curricular
(PCC) e o Estágio Supervisionado, sendo defendida como um aspecto da formação que deve
ser ensinado em componentes curriculares específicos.
O documento, ainda, reproduzindo as palavras do Parecer CNE/CP nº 28/2001, por
meio do discurso direto, esclarece que é “fundamental que haja tempo e espaço para a prática,
como componente curricular, desde o início do curso e que haja uma supervisão da instituição
formadora como forma de apoio até mesmo à vista de uma avaliação de qualidade” (BRASIL,
2015a, p. 31, grifos nossos).
Entendemos que a obrigatoriedade de cumprimento de créditos curriculares destinados
à realização da Prática como Componente Curricular (PCC) em “tempo e espaço” próprios
termina por fragilizar o desejado vínculo entre a teoria e a prática, defendido no primeiro
excerto que examinamos. Nessa perspectiva, o discurso oficial expresso no parecer mantém
uma relação dialógica de convergência com o discurso da Resolução CNE/CP n. 2/2002 e
Parecer CNE/CP n. 009/2001, considerando que também acabam reforçando a dicotomia teoriaprática, como vimos neste trabalho.
Notamos, no fragmento, que o Parecer de 2015 aumentou 400 horas na carga horária
mínima para os cursos de formação de professores, passando de 2.800 horas, estabelecidas pela
Resolução CNE/CP n. 2/2002 (Revogadas em 2015), para 3.200 horas, fazendo réplica ao já
dito no Parecer CNE/CP n. 5/2005, que define para o curso de Pedagogia a carga horária mínima
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de 3.200 horas. Essa mudança é uma resposta às críticas feitas à Resolução CNE/CP n. 2/2002,
que reduziu a carga horária dos cursos, estabelecendo que o “curso de licenciatura, de graduação
plena, será efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas)
horas”. Uma das principais críticas da comunidade acadêmica centra-se no fato de que a carga
horária mínima definida pela Resolução e adotada por alguns cursos contribuía para a
precarização, o aligeiramento e a perda de consistência da formação. O prazo mínimo de
integralização também foi alterado nas NDCF de três para quatro anos letivos.
Após prescrever a carga horária da dimensão prática (400 horas de Prática como
componente curricular e 400 de estágio), os autores do Parecer propõem um componente de
“atividades formativas”, para as quais se destinam no mínimo 2.200 horas, que devem ser
estruturadas pelos núcleos I e II correspondentes, respectivamente, aos “estudos de formação
geral, das áreas específicas e interdisciplinares e do campo educacional seus fundamentos e
metodologias, e das diversas realidades educacionais” e “aprofundamento e diversificação de
estudos das áreas de atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos e
a pesquisa” (BRASIL, 2015a, p. 29).
O aumento da carga horária na dimensão teórica também é uma resposta à crítica feita
à Resolução CNE/CP n. 2/2002, que evidenciava uma tentativa de ampliar o tempo destinado
às atividades de natureza prática.
Completando a carga horária de trabalho acadêmico, o enunciado reenuncia o já-dito
na Resolução CNE/CP n. 2/2002, indicando o cumprimento de “200 (duzentas) horas de
atividades teórico-práticas” de interesse do aluno e orientadas pelo corpo docente da instituição.
Essas atividades incluem, entre outras, participação em seminários, estudos curriculares,
projetos de iniciação científica, iniciação à docência, mobilidade estudantil, intercâmbio,
atividades de comunicação e expressão e “atividades práticas articuladas entre os sistemas de
ensino e instituições educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo
educacional, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiência e utilização
de recursos pedagógicos” (BRASIL, 2015a, p. 30, grifos do autor).
Por fim, a materialidade linguística do Parecer que fundamenta as NDCF nos conduz
ao entendimento de que os autores mantiveram a divisão há muito criticada, ao estabelecerem
a teoria e a prática em espaços fixos, manifestadamente demarcados na distribuição de carga
horária entre componentes curriculares diversos.
No que concerne ao princípio da interdisciplinaridade, o Parecer CNE/CP 2/2015
interage dialogicamente com o discurso do Parecer CNE/CP n. 009/2001, considerando que
destaca como princípios norteadores da base comum nacional para a formação inicial e
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continuada a “sólida formação teórica e interdisciplinar” e o “trabalho coletivo e
interdisciplinar”, entre outros (BRASIL, 2015a, p. 22).
Assim, como no Parecer que estabelece as DCF revogadas, verificamos que, no
Parecer de 2015, a integração deve ocorrer a partir da construção de situações simetricamente
invertidas de aprendizagem (a simetria invertida, como discorremos neste trabalho), à medida
que possibilita a realização de um trabalho interligado com a escola básica, promovido pela
visão interdisciplinar que articula conteúdos caracterizadores específicos do curso com saberes
pedagógicos, como podemos verificar nos excertos abaixo:
[...] ratificamos que a formação inicial e continuada deve contemplar: sólida
formação teórica e interdisciplinar dos profissionais; a inserção dos estudantes
de licenciatura nas instituições de educação básica da rede pública de ensino,
espaço privilegiado da práxis docente (BRASIL, 2015a, p. 23).
A concepção de formação assinalada, bem como a sua efetiva
institucionalização pelas instituições formadoras, busca garantir que o(a)
egresso(a) dos cursos de formação inicial em nível superior deverá, portanto,
estar apto a: [...] dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as
abordagens teórico-metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e
adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano (BRASIL, 2015a,
p. 26, grifos nossos).

Nessa perspectiva, considerando as dimensões “integração teoria e prática” e
“interdisciplinaridade”, podemos dizer que o Parecer CNE/CP n. 2/2015 exprime a relação dos
autores com enunciados alheios anteriores (Pareceres de 2001), com os quais travam a luta
ideológica para elaboração de juízos de valor. Isso ocorre porque, como defende Bakhtin
(2011b, p. 298), “a nossa ideia [...] nasce e se forma no processo de interação e luta com os
pensamentos dos outros” e a orientação valorativa se forma no diálogo entre os pontos de vista
(acerca do objeto) expressos nos enunciados precedentes.
Quanto à flexibilidade curricular, que aparece como elemento privilegiado no discurso
das DCL e DCF, não há qualquer referência ao conceito, nas NDCF. Contudo, é preciso frisar
que, apesar de o discurso da flexibilização curricular não se apresentar explicitamente no texto,
ele o influencia ativamente. Por essa razão, o Parecer CNE/CP n. 2/2015, que fundamenta as
NDCF, sente tensamente ao seu lado o discurso dos Pareceres que apresentam as Diretrizes
anteriores, norteadas pela flexibilidade como eixo da reforma curricular. E “a sensação da
presença desse discurso lhe determina a estrutura” (BAKHTIN, 2013, p. 225).
No documento em análise, fica marcada a necessidade de flexibilização curricular,
quando os enunciadores estabelecem “200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de
aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes”. Tal componente imprime
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flexibilidade aos currículos dos cursos por dinamizar o processo ensino-aprendizagem e
possibilitar diferentes oportunidades educativas para os licenciandos.
Assim, como resposta às vozes que combateram fortemente o princípio da
flexibilidade presente nas DCL e DCF, visto como eixo do movimento das políticas neoliberais,
voltadas às demandas do setor produtivo, o termo flexibilidade não é reenunciado nas NDCF.
Todavia, seu conceito fica patente no documento quando constatamos o estabelecimento de 200
horas para atividades de perfis flexíveis. De todo modo, cabe destacar que o modelo pedagógico
proposto nas Diretrizes anteriores, centrado na estreita relação entre currículo flexível e
empregabilidade, é negado.
Como vimos na seção em que analisamos as Diretrizes de 2001, a crítica ao discurso
da flexibilidade ocorre mais fortemente por conta de esse conceito reforçar o aligeiramento do
ensino, colocando em risco a sólida formação teórica na esfera do conhecimento específico,
imprescindível à formação científica e crítica dos futuros professores. Um dos maiores críticos
de tal conceito é o relator do Parecer em análise (Parecer CNE/CP n. 2/2015), Luiz Fernandes
Dourado, que destaca o papel central do ideário da flexibilização curricular nas reformas
educacionais consubstanciadas na LDB e em outros documentos oficiais, afirmando que esse
conceito encontra fundamentação “sobretudo, na ótica da esfera privada, tendo a ver com a
lógica empresarial e mercadológica na constituição da nova ordem econômica mundial
(DOURADO, 2001, p. 10). Assim, tendo em vista o próprio posicionamento do autor e a atitude
responsiva de seus interlocutores, o discurso da flexibilidade tal como presente nas Diretrizes
anteriores não encontrou eco no Parecer de 2015.
Por fim, como dissemos neste trabalho, o enunciado, como elo na cadeia da
comunicação discursiva ininterrupta, está ligado aos elos precedentes (já-ditos), assim como
aos subsequentes da comunicação discursiva (reação-resposta futura de seus interlocutores),
levando o autor a construir seu enunciado com base nessa antecipação delineada. A
materialidade discursiva do Parecer que fundamenta as NDCF, em relação aos princípios
organizadores do currículo, analisados neste trabalho, põe em evidência esse pensamento
bakhtiniano.
Antes de avançarmos para o capítulo de análise dos enunciados/discursos dos
professores que integram o Núcleo Docente dos Cursos de Letras da instituição pesquisada,
apresentaremos as nossas considerações parciais acerca das questões discutidas neste capítulo.
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3.3 Considerações parciais
Neste capítulo, analisamos enunciados da Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (CONAES), que instituíram o Núcleo Docente Estruturante no âmbito dos
cursos de graduação, observando como o sujeito discursivo se dirige aos seus interlocutores e
suas possíveis reações-respostas. Ademais, tivemos o interesse em discutir os Pareceres
CNE/CES n. 492/2001, CNE/CP n. 009/2001 e 2/2015 que instituem as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Cursos de Letras (DCL), Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação
de Professores (DCF) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e
Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (NDCF), respectivamente,
analisando a materialidade discursiva de cada um deles, assim como alguns aspectos de
natureza política e ideológica da discursividade constituída em âmbito global, no contexto de
sua produção.
No tocante à análise dos enunciados da CONAES, apresentada na primeira parte deste
capítulo, enfocamos o Parecer CONAES n. 4/2010, na sua relação com a Resolução CONAES
n. 1/2010. No percurso do trabalho, realizamos o estudo em dois momentos correlacionados:
um orientado para as condições de produção do Parecer, bem como sua “estabilidade relativa”,
outro, para a parte sócio-verbal e ideológica do enunciado na relação com as reflexões
levantadas na primeira parte.
Vimos que, no Parecer, a CONAES, como voz de autoridade, assumiu o papel de
apresentar a sua posição axiológica acerca da criação do Núcleo Docente Estruturante no
âmbito das instituições, “endereçando” seu discurso aos membros das instâncias acadêmicas,
que devem criar o referido núcleo. O enunciado, desse modo, foi realizado a fim de gerar certa
reação nos interlocutores, no sentido de levá-los a cumprirem a exigência.
Além disso, discorremos também sobre a influência da reação presumida do interlocutor
na orientação do posicionamento axiológico do sujeito enunciativo, evidente nas estratégias
discursivo-argumentativas. Vimos que, na trama do discurso, o sujeito enunciativo reenuncia
discursos já-ditos, recorrendo à voz do Ministério da Educação para legitimar seus pontos de
vista e enuncia o discurso-resposta futuro, explicitando, por exemplo, a diferença entre o
trabalho do Colegiado de Curso e o papel do Núcleo Docente Estruturante. Nesse sentido,
antecipa possíveis reações-resposta de seus interlocutores, devido ao fato de existirem duas
estruturas colegiadas (Núcleo Docente Estruturante e Colegiado de Curso), responsáveis pelo
Projeto Pedagógico de um curso de graduação.
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Diante da discussão, certificamos, como entende Medviédev (2012, p. 195), que o
Parecer CONAES n. 04/2010 se orienta, em primeiro lugar, para seus destinatários e para
determinadas condições de realização e de percepção. Isso ocorre porque toda obra “pressupõe
um ou outro auditório de receptores ou leitores, esta ou aquela reação deles, esta ou aquela
relação entre eles e o autor”. Em segundo lugar, está orientado “na vida, como se diz, de dentro,
por meio de seu conteúdo temático”.
No capítulo seguinte, verificaremos como os integrantes do NDE respondem a certos
sentidos presentes no Parecer da CONAES n. 4/2010 e na Resolução dele decorrente, n. 1/2010.
A resposta, na acepção bakhtiniana, implica num posicionamento axiológico diante do
enunciado que se concretiza na linguagem, por meio de outro enunciado, ou mesmo do silêncio
em relação àquele, numa compreensão ativa interior. Nesse sentido, Bakhtin (2014, p. 90)
esclarece que “a compreensão amadurece apenas na resposta. A compreensão e a resposta estão
fundidas dialeticamente e reciprocamente condicionadas, sendo impossível uma sem a outra”.
Na segunda parte deste capítulo, analisamos a voz do Conselho Nacional de Educação,
focalizando os Pareceres CNE/CES 492/2001 e CNE/CP n. 009/2001. Primeiramente,
perscrutamos a sua face externa, a saber, a esfera ideológica em que foram produzidos e suas
condições sócio-históricas de produção. Num segundo momento, examinamos a face interna
dos enunciados em perspectiva dialógica, na relação com as reflexões levantadas na primeira
etapa. Os dois Pareceres sinalizam para um discurso oficial que visa conformar, padronizar os
Cursos de Letras, caracterizando-se tais documentos como forças centrípetas que buscam impor
um modelo de formação docente.
No exame do Parecer CNE/CES n. 492/2001, identificamos os seguintes princípios
que constituem o modelo arquitetônico de formação do licenciando em Letras: flexibilidade
curricular, competência, integração teoria-prática e interdisciplinaridade. Ao colocar tal parecer
em diálogo com o Parecer CNE/CP n. 009/2001, constatamos uma relação de convergência
dialógica entre eles no que tange aos sentidos atribuídos aos princípios identificados,
expressando, naturalmente, algumas tensões discursivas e ideológicas.
Os sentidos de flexibilidade curricular nos Pareceres estão relacionados à construção
de propostas de cursos, cuja preparação profissional possa ocorrer numa perspectiva ampla e
geral, com diversificação de tempos e espaços curriculares. Tal noção apresenta uma estreita
relação com as demandas do mercado do trabalho. Já a essência da proposta de competência é
o componente prático e o conteúdo a ser apreendido pelo professor de língua materna e de
língua estrangeira é aquele que trabalhará na escola básica. A valoração da dimensão prática
aparece nos dois Pareceres, que lhe imprimem um sentido profissional, caracterizado pela
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articulação entre os conhecimentos teóricos aprendidos nos cursos e o fazer docente, no
contexto escolar onde os professores em formação atuarão. O discurso da interdisciplinaridade,
nesses documentos, está voltado para uma orientação de organização curricular pautada em
disciplinas ou em competências que visem aspectos de formação geral e específica do futuro
professor de língua materna.
Com isso, percebemos que as relações dialógicas materializam-se nos Pareceres de
duas formas: entre os dois documentos, de modo que o Parecer CNE/CP n. 009/2001 se
relaciona dialogicamente com o Parecer CNE/CES 492/2001, que foi produzido primeiro; e,
em cada um dos textos, em relação às suas partes, em que algumas vozes dialogam no seu
interior (BAKHTIN, 2011b). No segundo caso, as vozes que permeiam todos os princípios
organizadores do currículo são as defensoras da formação voltada para o mercado de trabalho:
neoliberalismo, administração empresarial, organismos internacionais, entre outras, ecoadas do
contexto de produção dos documentos.
Após analisarmos os Pareceres de 2001, discutimos, na sequência, as relações
dialógicas engendradas no Parecer CNE/CP n. 2/2015, que apresenta as novas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério
da Educação Básica (NDCF), focalizando o posicionamento valorativo dos enunciadores com
relação ao discurso da formação para as competências, assim como ao discurso da integração
teoria e prática, interdisciplinaridade e flexibilidade curricular. Sob a perspectiva dialógica da
linguagem, subsidiada por pressupostos teórico-metodológicos de Bakhtin e do Círculo,
examinamos as relações que o Parecer CNE/CP n. 2/2015 estabelece no diálogo com o Parecer
CNE/CP n. 009/2001 - que fundamenta as Diretrizes revogadas, e com os discursos oficiais que
tratam da formação para as competências, mobilizados no texto.
No percurso do trabalho, realizamos o estudo em dois momentos correlacionados,
assim como fizemos nas análises do parecer da CONAES e dos Pareceres do CNE que
fundamentam as DCL e DCF: um orientado para as condições de produção do Parecer, outro,
para a sua parte sócio-verbal na relação com as reflexões levantadas na primeira parte. Na
análise, constatamos que os enunciadores do Parecer CNE/CP n. 2/2015 não pronunciam o
termo “competência”. Inclusive, a expressão “competências e habilidades”, amplamente
utilizada nos discursos oficiais, foi alterada para “informações e habilidades”, em algumas
situações, e “conhecimentos e habilidades”, em outras, fato que sugere uma orientação
polêmica, percebida também na omissão de termos ligados ao paradigma das competências.
Não obstante, analisando vozes presentes no Parecer, constatamos que tais
enunciadores respondem favoravelmente ao discurso da formação para as competências a partir
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de três movimentos dialógicos, a saber: (i) acentuação valorativa dos princípios da formação
para as competências, evidente na prescrição de que parte da formação do professor deve
ocorrer em diferentes espaços escolares, enfatizando, desse modo, o conhecimento construído
“na” e “pela” experiência, “em situação”; (ii) reenunciação de vozes presentes no conjunto das
competências definidas no Parecer CNE/CP n. 009/2001, sobretudo aquelas relacionadas ao
comprometimento com os valores inspirados pela sociedade democrática, ao domínio dos
conteúdos a serem socializados, à compreensão do papel social da escola e ao conhecimento de
processos de investigação, e (iii) assimilação da perspectiva de formação veiculada nos
discursos oficiais que defendem o ensino por competência, convocados no texto para
fundamentar aspectos do modelo de formação proposto.
Cabe ressaltar, todavia, que nas Diretrizes revogadas, estabelecidas pelo Parecer
CNE/CP n. 009/2001, a concepção de competência é adotada “como norteadora tanto da
proposta pedagógica, em especial do currículo e da avaliação, quanto da organização
institucional e da gestão da escola de formação” (BRASIL, 2001, p. 36-37). Nas novas
Diretrizes, expressas no Parecer CNE/CP n. 2/2015, verificamos que o conceito de competência
não é tomado como nuclear nas orientações dos cursos de formação de professores, mas seus
princípios nelas se mantêm vivos.
Quanto ao discurso da flexibilidade curricular, fortemente defendido nos textos
oficiais anteriores a aprovação das NDCF, verificamos que os autores do documento não
reenunciam tal discurso em seu texto. Inferimos que a reação-resposta antecipada do auditório
social orientou a construção do enunciado no que diz respeito ao silenciamento desse princípio
de organização curricular, uma vez que este foi vigorosamente criticado por ser considerado o
eixo do movimento das políticas neoliberais, voltadas às demandas do setor produtivo.
Constatamos que o discurso do Parecer CNE/CP n. 2/2015 mantém convergência com
o discurso do Parecer CNE/CP n. 009/2001, no que diz respeito aos princípios “integração teoria
e prática” e “interdisciplinaridade”. Quanto ao primeiro princípio, o Parecer de 2015, ao garantir
tempo e espaço próprios para a realização da dimensão prática, acabou reforçando a dicotomia
entre a teoria e a prática, assim como nos Pareceres de 2001.
Enfim, diante da discussão, certificamos, conforme o pensamento bakhtiniano, que o
discurso do Parecer CNE/CP n. 2/2015 se encontra com o discurso do Parecer CNE/CP n.
009/2001 e com ele participa numa interação viva e (in)tensa. Isso resulta do fato de que todo
objeto, como nos adianta Bakhtin (2014, p. 86), “já está desacreditado, contestado, avaliado,
envolvido por sua névoa escura” ou, pelo contrário, “iluminado pelos discursos de outrem que
já falaram sobre ele”.
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No próximo capítulo, buscaremos verificar como os discursos materializados nesses
pareceres são compreendidos e implementados pelos integrantes do NDE no contexto de
reestruturação dos cursos de Letras. Conforme Volóchinov (2017, p. 232-233), compreender é
apresentar à palavra do locutor uma antipalavra. “A significação não está na palavra, nem na
alma do falante, nem na alma do ouvinte. A significação é um efeito da interação entre o falante
e o ouvinte no material de um dado conjunto sonoro” (grifos do autor).
Sob essa perspectiva, os sentidos das orientações constantes no Parecer CONAES n.
4/2010, Resolução CONAES n. 1/2010 e Pareceres CNE/CES n. 492/2001, CNE/CP n.
009/2001 e CNE/CP n. 2/2015 examinados neste capítulo estão, justamente, na relação
dialógica do texto com os seus inúmeros leitores. Em outras palavras, a construção do
significado desses documentos se completará a partir das relações ideologicamente
estabelecidas entre os sujeitos (BAKHTIN, 2011b), que, no caso deste trabalho, são a
pesquisadora, os integrantes do Núcleo Docente Estruturante de Cursos de Letras de uma
instituição Pública de Ensino e os interlocutores deste texto.
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CAPÍTULO IV

Para cada indivíduo, todas as palavras se dividem nas suas
próprias palavras e nas do outro, mas as fronteiras entre
elas podem confundir-se e nessas fronteiras desenvolve-se
uma tensa luta dialógica.
Bakhtin (2011e, p. 379-380)

4. A luta discursiva dos reestruturadores dos cursos de Letras
Este capítulo é dirigido às análises dos enunciados dos professores do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) dos cursos de Letras de uma universidade pública mato-grossense,
produzidos durante o processo de reestruturação dos quatro cursos de Letras da Instituição. A
nossa inserção reflexiva no contexto do NDE desses cursos pesquisados visa analisar como os
enunciados dos professores que o integram respondem aos discursos oficiais que tratam da
reformulação de propostas de formação inicial de professores de línguas: os discursos do
Parecer CONAES n. 4/2010 e Resolução n. 1/2010 e os discursos das Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Cursos de Letras e Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Formação de Professores para a Educação básica, todos analisados no capítulo anterior.
É durante o processo de reformulação de Projetos Pedagógicos de Cursos que os
discursos oficial e institucional se entrecruzam, se interpenetram, num processo extremamente
dialógico, conferindo materialidade ao currículo. É nesse contexto que poderemos confirmar,
reposicionar ou refutar nossa hipótese de trabalho de que existe um embate de forças políticoideológicas que permeiam os enunciados dos integrantes do NDE, atuantes no processo de
reestruturação dos cursos, provocando as mais diversas respostas aos discursos oficiais,
podendo ser não apenas de adesão, mas também de recusa, crítica e revalorização.
Organizamos este capítulo em 4 seções. Primeiramente (seção 4.1), discorremos sobre
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o contexto imediato de produção dos discursos dos sujeitos da pesquisa. Na sequência,
refletimos sobre o Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Letras na percepção de seus
integrantes (seção 4.2), focalizando: (i) o papel do NDE no processo de reestruturação
curricular e (ii) as diferentes orientações valorativas dos sujeitos acerca da constituição e
participação do/no referido núcleo. Após, analisamos o Projeto Pedagógico do Curso de Letras
Português e Literatura, reformulado pelos professores do NDE (seção 4.3). Na última parte do
capítulo, analisamos em perspectiva dialógica os dados da entrevista de grupo focal, concedida
pelos sujeitos (seção 4.4).

4.1 Letras em tempo de SINAES: o contexto de produção dos discursos dos
professores do NDE
Conforme a teoria bakhtiniana, toda instância interativa realiza-se numa determinada
esfera ideológica que, por sua vez, insere-se num contexto social mais abrangente. Sob essa
ótica, para a análise dialógica dos enunciados produzidos pelos professores integrantes do
Núcleo Docente Estruturante, faz-se importante apresentarmos aqui o contexto imediato de
produção desses enunciados, para, em articulação com a discussão tecida no capítulo anterior,
acerca do contexto social mais amplo, possamos compreendê-los na sua globalidade.
O processo de reestruturação curricular desencadeado oficialmente nos cursos de
Letras Português e Literatura, Português e Francês, Português e Inglês e Português e Espanhol
da instituição pesquisada teve início em janeiro de 2013. Um dos fatores que impulsionaram o
processo foi o resultado insuficiente do Conceito Preliminar de Curso (CPC), atribuído aos
cursos pelo Ministério da Educação (MEC), no final de 2012.
O Conceito Preliminar de Curso é um indicador de qualidade dos cursos de graduação,
avaliado numa escala de 1 a 5, divulgado a cada três anos pelo Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES). Com o objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação
da IES, o SINAES conta com três componentes básicos - a avaliação das instituições, dos cursos
e do desempenho dos estudantes. O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é um índice que avalia
os cursos de graduação e aqueles com CPC inferior a três são submetidos a medidas cautelares.
Como o próprio nome enuncia, o CPC é um indicador prévio da situação dos cursos
de graduação no país, que pode ser corroborado ou alterado com a avaliação in loco de
avaliadores externos. Tal indicador combina diversas medidas em três dimensões que se
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destinam a avaliar a qualidade26 dos cursos de graduação: desempenho obtido pelos estudantes
no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), cuja periodicidade de realização
em cada área é trienal, corpo docente e condições oferecidas para o desenvolvimento do
processo formativo. No que diz respeito ao Enade, de acordo com Leitão et al. (2010, p. 22), o
“Brasil é o único país a aplicar um exame nacional de cunho obrigatório aos estudantes como
um dos principais instrumentos que compõem o sistema de avaliação da educação superior”.
Conforme o Manual dos Indicadores de Qualidade – 2011, do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o cálculo do Conceito Enade e do
Conceito Preliminar de Curso (CPC) não é necessariamente realizado para o Curso, mas para a
Unidade de Observação, que consiste no conjunto de cursos que compõe uma área de avaliação
específica do Enade de uma Instituição de Educação Superior em um município específico.
Nesse sentido, foi atribuído um conceito único a todos os Cursos da área de Letras da instituição
pesquisada, campus Cuiabá.
Assim, no período de 2013 a 2015, os cursos de Letras da instituição pesquisada
tiveram que seguir uma série de medidas administrativas porque obtiveram CPC 2 no ENADE
realizado em 2011. Dentre tais medidas, destacam-se: (i) a universidade pesquisada teve de,
juntamente com os cursos, preencher um Protocolo de Compromisso no sistema eletrônico eMEC, com estabelecimento de ações de melhoria das condições gerais de oferta do curso, assim
como teve de apresentar um plano de adoção de medidas saneadoras; (ii) os cursos ficaram
impedidos de aumentar vagas autorizadas pelo MEC e, consequentemente, não puderam ofertar
o PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica27; (iii) cada
curso recebeu a visita in loco de uma comissão de avaliadores externos que teve como objetivo
verificar se as ações apresentadas no plano de melhorias protocolado no MEC foram cumpridas,
além de avaliar a concepção didático-pedagógica do curso, as condições de infraestrutura, bem
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Cabe aqui trazer as palavras de Matheus e Lopes (2014, p. 352). Os autores, ao discutirem acerca da questão da
qualidade no currículo, destacam que “em nome de uma sociedade mais justa, é considerado possível controlar o
currículo por meio da avaliação em larga escala, bem como mensurar a qualidade dos processos educacionais por
indicadores precisos, difundir o conhecimento capaz de alcançar as finalidades pretendidas, as finalidades de todos.
Traços das perspectivas críticas e das perspectivas instrumentais ressoam nesses textos e tornam o conhecimento
uma grande moeda de troca no processo educacional”.
27

O programa fomenta: (i) licenciatura para docentes ou tradutores intérpretes de Libras em exercício na rede
pública da educação básica que não tenham formação superior ou que mesmo tendo essa formação se disponham
a realizar curso de licenciatura na etapa/disciplina em que atua em sala de aula; (ii) segunda licenciatura para
professores licenciados que estejam em exercício há pelo menos três anos na rede pública de educação básica e
que atuem em área distinta da sua formação inicial, ou para profissionais licenciados que atuam como tradutor
intérprete de Libras na rede pública de Educação Básica, e (iii) formação pedagógica para docentes ou tradutores
intérpretes de Libras graduados não licenciados que se encontram no exercício da docência na rede pública da
educação básica. Disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor Acesso em: 5 de out 2016.
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como a qualificação dos docentes.
Nesse contexto, em 2013, seguindo as determinações da Comissão Nacional de
Avaliação de Cursos (CONAES), a instituição pesquisada orientou que os cursos de Letras
criassem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) para que, entre outras atribuições, os membros
realizassem a reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Tal ação fez parte do
conjunto de metas e ações constantes do Plano de Melhorias enviado ao MEC, em janeiro de
2013.
Diante da solicitação, em reunião realizada no dia 22 de janeiro de 2013, o Colegiado
de Departamento dos cursos selecionou seis professores doutores para integrarem o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) dos Cursos de Letras. O Núcleo foi composto por 03
representantes do Curso de Letras Português e Literatura, 01 do Curso de Letras Português e
Espanhol, 01 do Curso de Letras Português Inglês e 01 do Curso de Letras Português Francês,
com atribuições de reformulação dos Projetos Pedagógicos dos quatro Cursos.
Para o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelos professores, bem como de
outras ações e estratégias firmadas no Protocolo de Compromisso, criou-se também uma
Comissão de Acompanhamento do Protocolo de Compromisso. No Relatório Parcial enviado
ao MEC, em junho de 2013, a referida comissão destacou que o NDE do curso “ficou incumbido
de promover a reelaboração do Plano Político Pedagógico do curso”. No documento produzido
pelos professores do NDE dos cursos de Letras, incorporado no referido Relatório, há a
informação de que a reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos ocorreu como um
tempo-espaço de vários encontros promovidos na instituição.
Percebe-se, assim, que a reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e a
consequente reestruturação curricular ocorreram por força de um processo avaliativo
proveniente da esfera administrativa central.
Conforme o Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura (PPCP),
que tomamos como um dos objetos deste trabalho, “a instituição do núcleo foi de extrema
relevância para todo o processo de reestruturação” dos projetos pedagógicos (p. 90). Isso se
deve ao fato de ter sido atribuída ao NDE a função de gerenciar as discussões sobre assuntos
relacionados à situação dos cursos naquele momento e à organização didático-pedagógica do
seu PPC. Desse modo, competia ao Núcleo:
integrar discussões das áreas envolvidas; fazer reunião com alunos para
avaliar a percepção que têm do curso; revisar os objetivos gerais do curso,
considerando as exigências da sociedade e da educação ao perfil profissional
do egresso; sugerir matriz curricular e seus desdobramentos com base nas
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discussões realizadas e apresentar ao Plano Departamental para apreciação
(PPCP, 2015, p. 90).

O enunciado destaca o papel do Núcleo Docente Estruturante como espaço
articulatório responsável pela coordenação do processo de elaboração dos Projetos Pedagógicos
dos Cursos, propiciando o entrosamento entre os segmentos acadêmicos. Essa forma de
conceber a construção do Projeto Pedagógico de Curso vai ao encontro do pensamento de Veiga
(2012, p. 91) ao afirmar que “o projeto deve ser construído no âmbito da organização e da
formação coletiva, ao propiciar momentos de discussão em reuniões e oficinas de trabalho”.
Entendemos que a participação da comunidade acadêmica na construção do PPC é um elemento
político da ação e até garantia de execução e continuidade das ações.
No que concerne à criação do NDE, constatamos que há certa conformidade com as
determinações da CONAES manifestas na Resolução CNE/CP n. 1/2010, assim estabelecidas:
As instituições de Educação Superior, por meio dos seus colegiados
superiores, devem definir as atribuições e os critérios de constituição do NDE,
atendidos, no mínimo, os seguintes:
I – ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes do corpo
docente do curso;
II – ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu;
III – Tendo os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral,
sendo pelo menos 20% em tempo integral;
IV assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo
a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso (BRASIL,
2010b, grifos nossos).

O Núcleo Docente Estruturante estudado foi organizado mediante indicação e
aprovação de seus integrantes pelo Colegiado de Curso, tendo sido selecionados professores
doutores do quadro dos cursos que trabalha(va)m em regime de dedicação exclusiva na
instituição. A criação desse núcleo ocorreu conforme os critérios estabelecidos pela CONAES,
em referência à carga horária e à titulação dos professores, evidenciando, desse modo, a reaçãoresposta ativa de concordância dos professores, que tomaram uma posição a respeito do que é
dito no documento (VOLÓCHINOV, 2017).
Todavia, no que se refere ao tempo de permanência dos integrantes no Núcleo,
observamos uma discordância dos professores quanto à orientação da CONAES que, no Parecer
CNE/CP n. 04/2010, se posiciona, orientando que, “sendo um grupo de acompanhamento, seus
membros devem, permanecer por, no mínimo, 3 anos e adotada estratégia de renovações
parciais de modo a haver continuidade no pensar do curso”. Por meio da Decisão n.
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020/Congregação/IL/2013, de 13 de junho de 2013, a Diretoria do Instituto que abriga os cursos
de Letras nomeou os professores “com mandato de 2 anos a contar de 30 de janeiro de 2013”
(PPCP, 2015, 89).
Entendemos que a direção do Instituto poderia até criar “estratégia de renovação
parcial” e, com o fim do mandato dos integrantes do NDE, prorrogar o tempo de atuação dos
professores por mais um ou dois anos. Mas como garantiria a permanência dos professores no
Núcleo por “no mínimo três anos”, se estes têm a liberdade para decidir segundo a própria
determinação se permanecem ou não no grupo? Esse impasse fica evidente quando constatamos
que, dos seis professores nomeados para o NDE em 2013, três deixaram de integrar o núcleo
naquele mesmo ano por razões diversas, sendo 02 do Curso de Letras Português e Literatura e
01 do Curso de Letras Português e Espanhol. Desses, dois foram substituídos em 2014/1 (01
represente do Curso de Português e Literatura e outro do Curso de Português e Espanhol),
permanecendo cinco professores no Núcleo. Em 2015/1, um dos professores representantes do
curso de Letras Português e Literatura se aposentou, tendo sido substituído por outro
representante do curso.
Assim, por mais que a instituição e os professores dos Cursos de Letras tenham
respondido positivamente à CONAES, com a criação do Núcleo Docente Estruturante, a
Decisão n. 020/Congregação/IL/2013, assim como as razões que levaram os professores a
saírem do grupo, se chocaram contra as forças centrípetas (BAKHTIN, 2014) que determinam
o tempo de permanência dos integrantes no Núcleo, visando homogeneizar a configuração do
NDE no âmbito dos cursos de graduação.
Constituído o NDE, deu-se início ao processo de reformulação do Projeto Pedagógico
dos Cursos de Letras. A primeira reunião oficial ocorreu no dia 25/01/2013. Conforme o Projeto
Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura, o Núcleo passou a reunir-se
“sistematicamente uma vez por mês para estudar legislações, instrumentos avaliativos,
documentos oficiais, e propor ações de melhorias ao processo de ensino e aprendizagem e
profissionalização do acadêmico” (PPCP, 2015, p. 90).
Cabe destacar, porém, que em função da premência de tempo ocasionada pelos prazos
estabelecidos legalmente pela instituição para que, em 2015, ocorresse a implantação dos novos
Projetos Pedagógicos dos Cursos e suas novas estruturas curriculares, e tendo em vista ainda
que os cursos receberiam a visita in loco da Comissão de Avaliadores do MEC, os membros do
NDE dedicaram-se com afinco à tarefa de reformulação dos projetos pedagógicos, realizando
vários encontros, com periodicidade quinzenal e até semanal, em alguns meses. Os Projetos
Pedagógicos dos Cursos seriam uma das categorias de análise da avaliação dos avaliadores do
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INEP que visitariam os cursos a partir do segundo semestre de 2014.
Considerando essa realidade, podemos dizer que um dos interlocutores imediatos dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos, reestruturados pelos professores do NDE, é a comissão de
avaliadores do MEC. A eles foram endereçados os enunciados, resposta a outros tantos
enunciados que foram internalizados pelos professores autores, e também desses avaliadores se
esperava uma nova resposta, a qual resultaria na renovação ou não do reconhecimento dos
cursos. Na elaboração discursiva dos sujeitos da pesquisa, conforme Bakhtin (2011b), esse
auditório social acabou determinando a escolha do gênero do enunciado, a escolha dos
procedimentos composicionais, assim como dos meios linguísticos, isto é, o estilo do
enunciado.
Além dos avaliadores dos cursos, fazem parte desse auditório também os colegiados
em que os projetos são submetidos à apreciação e aprovação, corpos docente e discente,
instância superior da instituição, entre outros.
Nessa direção, Volóchinov (2017, p. 204-205, grifos do autor) afirma que a “palavra
é orientada para o interlocutor, ou seja, é orientada para quem é esse interlocutor: se ele é
integrante ou não do mesmo grupo social, se ele se encontra em uma posição superior ou inferior
em relação ao interlocutor (em termos hierárquicos)”. Sob essa perspectiva, entendemos que os
Projetos se constituem enquanto tais a partir de uma produção intencional dos autores, que
tomam seus interlocutores como referência para elaborar sua resposta, requisitando, dessa
maneira, um posicionamento ativo deles.
Como pesquisadora, acompanhamos algumas reuniões realizadas pelos integrantes do
Núcleo nesse período. Como já foi dito no Capítulo 3 deste trabalho, tal estratégia teve como
objetivo observar as dimensões, interações, relações e ações do evento e nos aproximar do
ambiente dos cursos. Nesse período, constatamos que os integrantes do NDE pesquisaram e
analisaram diversos documentos relacionados à reestruturação curricular e à formação de
professores, produzidos pelo Ministério da Educação/ Conselho Nacional de Educação.
Também perscrutaram algumas propostas de diferentes Instituições de Educação Superior
brasileiras. Ao mesmo tempo, examinaram publicações que abordavam a temática.
Além desses enunciados, na reestruturação do Projeto Pedagógico de Cursos, os
professores do NDE levaram em conta:
1) Decisões provenientes de discussões ocorridas nas reuniões de Coordenadores de
áreas específicas de cada Curso e do Colegiado de Departamento.
2) A “Nota Técnica para revisão de Projeto Pedagógico de Curso de Ensino de
Graduação” e “Roteiro para elaboração do Projeto Pedagógico de Curso de
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Graduação”, documentos que consistem em diretrizes para a elaboração do PPC.
3) Resolução da instituição n. 118, de 10 de novembro de 2014, que dispõe sobre a
elaboração e reelaboração de Projeto Pedagógico de Curso de Graduação.
4) Resoluções institucionais com implicações diretas para a questão da reformulação
curricular.
5) O Projeto Pedagógico em vigência à época, cuja Matriz Curricular foi implantada
para turmas ingressantes a partir de 2009.
Adicionam-se aos dados acima três outras atividades que viabilizaram subsídios
auxiliares aos integrantes do NDE sobre o processo de reestruturação dos Projetos
Pedagógicos/estruturas curriculares. Uma delas, foi o III Fórum das Licenciaturas, cuja tônica
foi a proposta de reestruturação curricular dos cursos de Licenciatura da instituição, ocorrido
no período de 29 a 30 de julho de 2014. Entre outras questões, nesse evento foram discutidos a
Construção da Identidade Docente, a Prática como Componente Curricular, o Estágio
Curricular Supervisionado e a Avaliação da Aprendizagem no Ensino Superior. Três membros
do NDE e a pesquisadora marcaram participação nesse Fórum.
Outra atividade relevante foram as reuniões realizadas com o Coordenador de Ensino
e Graduação e Assistente de Projetos Pedagógicos da Pró-Reitoria de Graduação da instituição
para esclarecer questões relacionadas à estruturação curricular. Também foram realizados dois
encontros com a comunidade acadêmica (discentes e docentes dos quatro cursos) para
apresentação e discussão da Proposta curricular dos cursos. O primeiro foi realizado no final
do 2º semestre de 2013, e o segundo, no final do 1º semestre de 2014.
Nesse sentido, além de se orientarem para a resposta de seus interlocutores, os
enunciados dos sujeitos da pesquisa são construídos na atmosfera do já-dito, isto é, para o já
conhecido, pois, como afirma Bakhtin (2014), todo objeto já está desacreditado, penetrado por
ideias gerais, por pontos de vista, por apreciações de outros. Faz-se relevante destacar, todavia,
que a posição assumida pelos sujeitos em seus enunciados representa a sua resposta à
heterogeneidade de vozes que constitui o processo de reforma dos cursos. Essa resposta é dada
a partir de um recorte do todo, isto é, a partir da refração desse conjunto de vozes
(VOLÓCHINOV, 2017). Em outras palavras, os enunciados produzidos pelos sujeitos da
pesquisa apresentam-se como uma atividade constitutivamente responsiva, perante a qual os
interlocutores se posicionarão axiologicamente.
No que tange aos Projetos Pedagógicos dos Cursos, as questões comuns aos cursos
foram escritas por relatores diversos, professores do NDE, que alteravam a escrita dos textos
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conforme a valoração dada para os encaminhamentos feitos nas reuniões, ou de acordo com as
decisões tomadas pelos professores das áreas, manifestadas nas reuniões acadêmicas, assim
como com as orientações da Pró-Reitoria de Graduação da IES. As questões específicas de cada
curso eram escritas pelo seu representante no NDE.
Desse modo, há um complexo jogo de posicionamento nos Projetos Pedagógicos,
envolvendo as diversas instâncias da instituição, pelo qual os autores também assumiram suas
posições, considerando o lugar social que ocupam. Nesse sentido, por mais que se trate de um
gênero oficial, estandardizado, os olhares dos professores do NDE não foram tão somente
contemplativos diante das decisões e orientações relacionadas à reestruturação dos cursos.
No período de 22 a 25/02/2015, o Curso de Letras Português Literatura recebeu
avaliação in loco da comissão externa enviada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa
Educacionais (INEP). Uma versão preliminar do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) foi
apresentada aos avaliadores, juntamente com o PPC que estava em vigência. Os professores do
Núcleo Docente Estruturante foram convocados para uma reunião com tais avaliadores para
discorrerem sobre o curso, sobre o processo de produção do PPC, atuação do Núcleo, entre
outras questões.
O Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação editado pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, utilizado pelos avaliadores,
estabelece como indicador de qualidade a existência do Núcleo Docente Estruturante (NDE).
No glossário que integra o documento, o NDE é definido como: “Conjunto de professores,
composto por pelo menos cinco docentes do curso, de elevada formação e titulação, contratados
em tempo integral ou parcial, que respondem mais diretamente pela concepção, implementação
e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010).”
O NDE é avaliado na “Dimensão 2 - Corpo docente e tutorial”, conforme os critérios
apresentados no Quadro 7.

Quadro 7 - Critérios de avaliação do NDE pelo INEP
Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do
Curso, Plano de Desenvolvimento Institucional, Políticas de Formação Docente, Formulário
Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC, Documentação Comprobatória e Catálogo
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber.
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Indicador
2.1. Atuação do Núcleo
Docente Estruturante –
NDE

Conceito

Critério de Análise

1
2

Quando o NDE não está previsto/implantado.
Quando a atuação do NDE previsto/implantado é
insuficiente considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: concepção,
acompanhamento, consolidação e avaliação do
PPC.
Quando a atuação do NDE previsto/implantado é
suficiente considerando, em uma análise sistêmica
e
global,
os
aspectos:
concepção,
acompanhamento, consolidação e avaliação do
PPC.
Quando a atuação do NDE previsto/implantado é
muito boa considerando, em uma análise sistêmica
e
global,
os
aspectos:
concepção,
acompanhamento, consolidação e avaliação do
PPC.
Quando a atuação do NDE previsto/implantado é
excelente considerando, em uma análise sistêmica
e
global,
os
aspectos:
concepção,
acompanhamento, consolidação e avaliação do
PPC.

NSA para cursos
sequenciais.
3

4

5

Fonte: Instrumento que subsidia a Avaliação dos Cursos de Graduação/ INEP – 2015 –
(BRASIL, 2015,c).

Incluir o NDE como um dos indicadores de qualidade dos cursos, como vimos na
primeira parte do Capítulo 4 deste trabalho, foi uma das estratégias utilizadas pela CONAES
para levar as instituições a criarem o órgão no âmbito dos cursos de graduação. Vale destacar
que, desde 2010, os critérios de avaliação do NDE, no Instrumento de Avaliação dos Cursos de
Graduação, vêm sendo alterados. Em 2010, ano em que tal órgão passou a ser obrigatório para
todos os cursos, no instrumento para renovação de reconhecimento do curso, no que tange ao
NDE, eram considerados como critérios de análise: a caracterização (tempo de dedicação e de
permanência sem interrupção), composição e titulação do Núcleo Docente Estruturante. Além
disso, havia uma diferença entre esse instrumento e o de reconhecimento de curso, por exemplo.
Atualmente, é utilizado um único instrumento para subsidiar os atos autorizativos de cursos –
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento28, denominado “Instrumento de
28

O site do Ministério da Educação apresenta a seguinte distinção entre esses atos autorizativos:
Autorização: para iniciar a oferta de um curso de graduação, a IES depende de autorização do Ministério da
Educação. A exceção são as universidades e centros universitários que, por terem autonomia, independem de
autorização para funcionamento de curso superior. No entanto, essas instituições devem informar à secretaria
competente os cursos abertos para fins de supervisão, avaliação e posterior reconhecimento (Art. 28 do Decreto nº
5.773, de 9 de maio de 2006).
Reconhecimento: o reconhecimento deve ser solicitado pela IES quando o curso de graduação tiver completado
50% de sua carga horária. O reconhecimento de curso é condição necessária para a validade nacional do diploma.
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Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância”.
No instrumento atual, que foi utilizado pelos avaliadores do Curso de Letras Português
e Literatura, percebe-se uma preocupação do INEP mais com o fazer dos professores que
integram o núcleo, quanto à concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC,
do que com a configuração do órgão em si, como constava no instrumento de 2010.
A ênfase na avaliação da forma como o NDE estava sendo configurado nas IES,
conforme os instrumentos de 2010, evidencia a apreensão do INEP e CONAES em investigar
se as IES estavam cumprindo ou não suas determinações, criando o núcleo conforme os critérios
por eles estabelecidos. Esses critérios são pautados na dimensão quantitativa, em que o conceito
referencial mínimo de qualidade deveria ser atribuído ao curso em avaliação para renovação de
conhecimento “quando 60% dos professores que constituem o NDE possuem titulação
acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e, destes, 50% têm título de
Doutor e 40% atuam ininterruptamente no curso desde o último ato regulatório”. Apesar de o
aspecto da configuração do Núcleo ainda estar sendo avaliado, o que se coloca, hoje, em
primeiro plano, é o papel desempenhado pelos membros, se considerarmos o atual instrumento
de avaliação.
De qualquer modo, entendemos que esses instrumentos são ferramentas ligadas à
justificação do desenvolvimento institucional nos moldes empresariais, ou, nas palavras de
Veiga (2012, p. 51), “são ferramentas para a conquista de referenciais nacionais de exigência e
de qualidade, de cunho empresarial, identificadas com eficiência, eficácia e produtividade”. São
as forças centrípetas, no dizer de Bakhtin (2014), que acabam servindo à manutenção do
estabelecido de diferentes formas.
Quanto à avaliação do curso de Letras Português Literatura, considerando a somatória
da Dimensão 1 - Organização didático-pedagógica; Dimensão 2 – Corpo Docente Tutorial e da
Dimensão 3 – Infraestrutura, os avaliadores atribuíram o conceito 5 (máximo) ao curso. Nas
considerações finais, a comissão assim se manifestou:
Esta comissão, tendo realizado as ações preliminares de avaliação, as
considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os
requisitos legais, todas integrantes deste relatório, e considerando também os
Renovação de Reconhecimento - A renovação do reconhecimento deve ser solicitada pela IES ao final de cada
ciclo
avaliativo
do
Sinaes,
junto
à
secretaria
competente.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=117:qual-a-diferenca-entre-os-atos-autorizativoscredenciamento-autorizacao-e-reconhecimento Acesso em: 03/07/2017.
Cabe destacar que, quanto à Renovação de Reconhecimento de cursos, a avaliação deve ser feita a cada três anos,
em conformidade com o ciclo do ENADE. Entretanto, as avaliações in loco estão ocorrendo apenas nos cursos
que obtêm CPC 1 ou 2.
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referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, atribuiu os seguintes
conceitos, por dimensão: Dimensão 1: 4.6 Esta comissão verificou que as
políticas institucionais constantes no PDI, no âmbito do curso, foram
implementadas, atendendo as necessidades locais e o perfil de formação para
professores de Língua Portuguesa e Literaturas. Há adequada coerência do
currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais. Dimensão 2: 4.9 O Núcleo
Docente Estruturante está implantado e atuante na sua concepção,
acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. É composto por 5
(cinco) membros, todos doutores, contratados em regime de dedicação
exclusiva e com experiência no Magistério Superior. Após ouvir professores
e alunos, ficou evidente que os procedimentos, a metodologia de ensino e os
processos de avaliação implementados estão coerentes com a concepção do
curso. Dimensão 3: 4.2 Em uma análise sistêmica e global, a estrutura física
atende muito bem, em função do número de professores e alunos, nos aspectos
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade. Em
razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade
dispostos na legislação vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior - CONAES e neste instrumento de avaliação,
este Curso de Licenciatura em Letras: Português e Literatura [...] apresenta
perfil EXCELENTE de qualidade (grifos nossos) (Relatório – avaliadores do
MEC).

No fragmento, verificamos que os avaliadores consideram tanto o aspecto da
configuração do NDE no curso de Letras Português Literatura quanto sua atuação no processo
de “concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC”, pontuando esses
aspectos positivamente, se consideramos o conceito atribuído à Dimensão 2: 4,9.
Após a avaliação dos quatro cursos pela comissão do INEP, os professores
continuaram com a reestruturação dos Projetos Pedagógicos, procurando interpretar, ainda,
algumas aspirações dos docentes dos Cursos, além da literatura da área. Em maio de 2015, os
Projetos foram encaminhados para a Pró-Reitoria de Graduação da instituição, após aprovação
das instâncias colegiadas dos cursos. No dia 28 do mesmo mês, foi deflagrada a greve nacional
dos docentes que durou cerca de 140 dias na instituição pesquisada. No mês de julho, os projetos
pedagógicos foram devolvidos aos cursos para serem adequados às novas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério
da Educação Básica.
No período de greve, as reuniões do NDE foram suspensas, mas alguns membros
continuaram trabalhando no PPC. Quando os professores da universidade voltaram às
atividades, em função da Instrução Normativa n. 02/2015, da Pró-Reitoria de Graduação da
instituição estudada, de 29 de outubro de 2015, o Núcleo Docente Estruturante sofreu nova
configuração. Diante disso, encerramos nosso processo de coleta de dados do grupo.
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Assim, os discursos dos professores do NDE que serão analisados nas seções seguintes
são dos membros do núcleo daquela configuração primeira, cujos integrantes acompanhamos
no processo de reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Letras.

4.2 Núcleo Docente Estruturante: o espaço do embate discursivo
Nesta seção, apresentamos a análise dos posicionamentos axiológicos dos integrantes
do Núcleo Docente Estruturante (NDE), no que tange à configuração e desenvolvimento do
NDE na instituição estudada, a partir dos dados coletados do questionário aplicado a esses
sujeitos e dos dados coletados do Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura
(PPCP), sem deixar de lado a nossa observação, como pesquisadora, das reuniões do NDE de
que participamos.
Vale lembrar que, no Capítulo II deste trabalho, apresentamos os dados dos
questionários relacionados às características dos professores que integram o Núcleo Docente
Estruturante, sujeitos da nossa pesquisa, denominados P01, P02... P05, os quais serão
considerados sempre no gênero masculino, a fim de preservar-lhes o anonimato.
Nesta parte do trabalho, faremos uma análise das suas posições discursivas, a partir
das questões de caráter mais subjetivo do questionário. A análise dos dados do PPCP recaiu
sobre os elementos constitutivos do discurso que apontam para o lugar do NDE no processo de
reestruturação curricular. Destacamos que no Capítulo 3 deste trabalho, fizemos a descrição
desse documento, no qual está contida a ideia de intencionalidade, daquilo que ainda é um vira-ser e que, ao mesmo tempo, designa o que será feito no Curso de Letras Português e
Literatura.
Recorremos aos pressupostos bakhtinianos para a análise dos dados nesta parte do
trabalho, que se organiza de modo a discutir, a partir dos discursos dos sujeitos pesquisados: (i)
o papel do NDE no processo de reestruturação curricular e (ii) as orientações valorativas dos
sujeitos acerca da constituição e participação do/no referido núcleo. O objetivo é perscrutar as
reações-respostas ativas dos sujeitos da pesquisa aos discursos oficiais que dispõem sobre o
Núcleo Docente Estruturante nas instituições de ensino, seguindo, desse modo, o
questionamento formulado neste trabalho.
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4.2.1 O papel do NDE nos discursos dos professores que o compõem
Os dados que analisaremos nesta subseção apresentam a percepção dos sujeitos da
pesquisa acerca do papel do NDE nos cursos de Letras. Para análise desses dados, voltaremos
nosso olhar para as palavras, pois, como destaca Volóchinov (2017), as operações discursivas
encontram na palavra presente ou ausente um ótimo informante, sendo ela um palco onde se
debatem diferentes ideologias. Conforme o pensamento bakhtiniano, a despeito de a palavra ter
como uma de suas propriedades o fato de ser una, apresenta uma multiplicidade de sentidos em
tantos quantos forem os contextos possíveis da sua existência. E é “justamente a pluralidade
enfática da palavra que a torna viva.” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 197).
Passemos, então, às palavras dos professores integrantes do Núcleo Docente
Estruturante dos cursos de Letras pesquisados.
Na “Justificativa para reelaboração do PPC” constante no Projeto Pedagógico do Curso
de Letras Português e Literatura (PPCP), encontramos o seguinte posicionamento, após os
sujeitos discursivos apresentarem as razões que levaram à reestruturação do documento:
Atento à dinâmica das demandas de formação que atendam aos tempos em
que vivemos, o corpo docente, orientado pelo NDE, vem propor novo curso,
cujas disciplinas serão oferecidas semestralmente, sob o regime de créditos, a
partir de 2016, com 3360 horas, distribuídas em 2752 teórico-práticas, 400h
de PCC, e 200h de Atividades Complementares (PPCP, 2015, p 14).

É interessante observar no excerto a forma como os papéis dos sujeitos acadêmicos,
formados pelo corpo docente e pelos integrantes do NDE, que também são professores, são
apresentados (o corpo docente, orientado pelo NDE, vem propor novo curso). Os enunciadores
apresentam o corpo docente, como sendo aquele que vem propor, no Projeto Pedagógico do
Curso, um novo curso. Todavia, acrescentaram, por meio de uma oração intercalada, que esse
sujeito ativo foi orientado pelo NDE. Inserida na oração principal, essa segunda oração
introduz, no segmento, uma voz diferenciada, funcionando como uma resposta antecipada, uma
explicação a possíveis questionamentos de destinatários presumidos que poderiam cobrar a
ação dos integrantes do NDE no processo de reestruturação dos cursos/ Projetos Pedagógicos.
Sabemos que, de acordo com a Resolução n.1/2010 da Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior (CONAES), o NDE constitui-se de grupo de docentes com
atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuantes no processo de concepção, consolidação
e contínua atualização do projeto pedagógico do curso (BRASIL, 2010b). Nesse caso, a oração
intercalada, informando o papel do NDE no contexto da reestruturação do PPCP, apresenta-se
como uma resposta à Resolução da CONAES, órgão responsável pela avaliação das Instituições
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de Educação Superior (IES) do país. O Curso de Letras Português Literatura, assim como os
demais cursos de Letras da instituição pesquisada, como anunciamos na seção anterior, sofreu
medidas cautelares por ter obtido CPC insuficiente na avaliação do Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE) de 2011 e, por isso, seria avaliado por avaliadores
externos.
No excerto, constatamos que os professores do NDE produziram o enunciado
balizados pela antecipação da reação-resposta ativa dos avaliadores do curso, que, seguindo
orientação da CONAES e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais (INEP),
avaliariam a existência do NDE no Curso e o papel desenvolvido pelos integrantes no processo
de reforma do Projeto Pedagógico do Curso. Desse modo, ao explicar no enunciado que o NDE
orientou a elaboração da proposta do novo curso, os professores levaram em conta a reação
ativa desses interlocutores, sabendo que eles esperariam essa ação como resposta à exigência
da CONAES e do INEP. Com efeito, como afirma Bakhtin (2011b, p. 297), “cada enunciado é
pleno de variadas atitudes responsivas a outros enunciados de dada esfera da comunicação
discursiva”.
Outro ponto que merece destaque para a análise desse segmento é a questão da forma
como o NDE deve ser criado, considerando a Resolução CONAES n. 1/2010, que instituiu esse
núcleo no âmbito dos cursos. Tal Resolução normatiza que o núcleo “deve ser constituído por
membros do corpo docente do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo,
percebida na produção de conhecimentos na área” (grifos nossos). Mais adiante, determina que
este deve “ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente do
curso” (BRASIL 2010b, grifos nossos).
Tendo em vista as determinações da CONAES manifestadas na Resolução, podemos
caracterizar essa voz oficial da educação como “forças centrípetas”, que agem no sentido de
padronizar a estrutura colegiada responsável pelo Projeto Pedagógico de Curso nas instituições
brasileiras, à semelhança do que esclarece Bakhtin (2014), quando se refere às forças que atuam
sobre a língua. Nas Instituições de Educação Superior (IES), as relações da comunidade
acadêmica com essa voz podem ser de divergência ou de convergência, de conciliação ou de
luta.
Nos cursos de Letras da instituição pesquisada, a relação foi de luta. Apresentando
uma característica bastante peculiar, como anunciamos neste trabalho, o Núcleo Docente
Estruturante foi formado por 02 professores do Curso de Letras Português e Literatura e
01representante dos outros três cursos de Letras, a saber: Português e Espanhol, Português e
Francês e Português e Inglês. Em vez de cada curso formar seu NDE com “5 professores
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pertencentes ao corpo docente do curso” (BRASIL 2010b, grifo nosso), formou-se um único
NDE para todos os cursos, constituído por docentes com formação específica nas áreas de cada
curso (português, literatura, inglês, francês e espanhol), totalizando 05 professores no grupo.
Constatamos nessa configuração a atuação das “forças” opostas às “centrípetas”: as
“forças centrífugas” que, por sua vez, não aceitam o formato do NDE estabelecido pela
CONAES, ressignificando, assim, o discurso oficial.
Ao adequarem os preceitos estabelecidos pela Resolução CONAES n. 01/2010 à
realidade interna dos cursos, os sujeitos acadêmicos deram voz à defesa de um tipo de
organização colegiada formada não por grupos independentes, isolados, mas sim por um único
grupo, constituído por representantes de todos os cursos, tendo, cada membro, formação
específica na área de seu curso de atuação. Desse modo, o NDE foi constituído por professores
que “atuam sobre o desenvolvimento” (BRASIL, 2010b) não de todos os cursos, mas apenas
do seu curso específico.
Essa voz, de certo modo inovadora frente aos dispositivos legais, pode ser entendida
como a voz da autonomia, que resiste às imposições das vozes centrípetas. Nesta perspectiva,
os integrantes do NDE, no processo de reestruturação curricular, buscaram em união com seus
pares, uma forma diferenciada de constituição do núcleo e de desenvolvimento do trabalho,
pela qual as questões específicas de cada curso eram discutidas com os professores das áreas
específicas dos cursos. Isso reforça a nossa percepção de que as práticas nunca são totalmente
reflexos de imposições. Ao contrário, elas resistem, respondem, dizem, desobedecem,
transgridem (CERTEAU, 1994).
Essa característica do NDE comum, com um ou dois professores representantes de
cada curso pode ter possibilitado a constituição de um modelo menos centralizador, menos
fechado, na medida em que as decisões peculiares a cada curso eram tomadas em conjunto com
seu coordenador e professores, tendo o(s) representante(s) do NDE como articulador do
processo.
A realidade do NDE dos cursos de Letras da instituição pesquisada projeta o conceito
bakhtiniano de força centrífuga, evidenciando o posicionamento de uma comunidade
acadêmica que busca questionar a tendência centralizadora da força centrípeta que exige das
Instituições de Educação Superior (IES) a criação de um núcleo cujo número mínimo de
docentes e perfil do grupo são por ela determinados.
Percebemos nesse campo de forças que as ações dos professores representam uma
tentativa de sobreviver à homogeneização centrípeta, desestabilizando as determinações da
Resolução CONAES n. 01/2010. Por um lado, o colegiado se viu obrigado a instituir o núcleo,
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já que faz parte do processo de avaliação do Ministério da Educação, mas, por outro lado,
desgastou suas determinações, criando-o de acordo com a realidade dos cursos.
A característica peculiar desse núcleo, com apenas um ou dois representantes de cada
Curso, levou-o a apresentar uma estrutura aberta, de diálogo com os pares, sendo perceptível
no fragmento em análise extraído do PPC, quando o sujeito enunciador destaca o papel dos
professores no processo de reestruturação do documento (o corpo docente, orientado pelo NDE,
vem propor novo curso). O protagonismo dos professores nos leva a perceber que o trabalho
desenvolvido pelos integrantes do NDE no processo de reestruturação dos cursos se aproxima
do modelo democrático de organização e de gestão, representando uma liderança pedagógica
dentro do grupo (ANTUNES e PADILHA, 2010).
Essa percepção é confirmada pelos integrantes do NDE quando questionados sobre o
papel do Núcleo, como evidenciam os enunciados a seguir oriundos do questionário:
Qual o papel do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso?
P01: Aprimorar o currículo em função de maior qualidade do resultado do ensino (formação de
professores).
P02: A criação do NDE no curso de Letras é bastante recente (janeiro de 2013) e estamos ainda
tentando entender o que significa ser “a alma” do curso, função designada ao núcleo pelo documento
que estrutura o NDE. Contudo, posso dizer que o NDE ficou encarregado de repensar e reelaborar o
novo PPC para o período de 2015-2020 (ainda em elaboração, mas em sua versão quase final). Esse
trabalho para mim significou trabalhar com os outros membros do NDE por meio de reflexões coletivas
acerca do desenvolvimento do curso de Letras, em busca de sua melhoria envolvendo todos os
professores, por meio de consulta às áreas dos quatro cursos de Letras. O NDE é composto pelos
representantes de todas as áreas. Cabe ao NDE, portanto, conduzir trabalhos que promovam melhoria
para os cursos de Letras.
P03: Apresentar uma proposta de reestruturação do Curso de Letras Português-Literatura, para rever
o perfil do curso e do seu egresso, corrigir distorções, (re)ajustar disciplinas, para atender às
exigências do MEC atualizar conteúdos e bibliografias, com o objetivo de reverter a média 2,0, que o
Curso recebeu no ENADE 2011.
P04: Neste momento, estudar alguns fundamentos para uma compreensão mais ampliada da mecânica
da matriz curricular do curso de Letras, a fim de reformular o PPC. Naturalmente, para essa finalidade,
conta com as discussões e encaminhamentos das áreas componentes do curso.
P05: Por ocasião do mau desempenho dos alunos e, por extensão, dos cursos de Letras na avaliação
do ENADE, o NDE teve por papel a condução dos trabalhos de reformulação do Projeto Pedagógico
do Curso, discussão junto a alunos e professores e, posteriormente, a implantação, avaliação e
acompanhamento do novo PPC.

Observando a resposta de P02, constatamos que, para esse professor, as atividades do
Núcleo significaram trabalhar com os outros membros do NDE por meio de reflexões coletivas,
envolvendo todos os professores, por meio de consulta às áreas dos quatro cursos de Letras.
Nessa mesma direção, P04 destaca que a reformulação do PPC contou com as discussões e
encaminhamentos das áreas componentes do curso que representa. Esses posicionamentos

182

confirmam nossa percepção de que o NDE se constituiu como num espaço-tempo de
possibilidades de construção da colegialidade, com uma liderança descentralizadora,
considerando o envolvimento do corpo docente no processo de reformulação dos Projetos
Pedagógicos de Curso.
P5 destaca o envolvimento dos alunos na condução dos trabalhos de reformulação do
Projeto Pedagógico do Curso. No que se refere a esse envolvimento, sabemos que os
professores do NDE organizaram dois encontros com esse segmento, juntamente com os
professores dos cursos para apresentação e discussão da proposta curricular e mudanças
previstas para o curso.
Entendemos que o envolvimento dos estudantes nas questões relativas aos projetos
pedagógicos foi essencial para um trabalho que se apresenta com perfil descentralizador, dando
oportunidade de visualização do curso como um todo e possibilitando diálogo pedagógico entre
alunos e professores. Todavia, entendemos também que é necessário conceder poder a esses
licenciandos nos processos decisórios, apresentando claramente as potencialidades e
fragilidades dos cursos, de modo a tornar o Projeto Pedagógico de Curso uma construção
plenamente coletiva, envolvendo os três segmentos acadêmicos: docente, discente e técnicoadministrativo.
Ademais, conforme a perspectiva bakhtiniana, a posição do outro propicia o
entendimento do objeto, conferindo, assim, seu acabamento. Cada integrante do NDE possui
horizontes de valor diferentes em relação à formação docente. Mas, quando cada professor
apreende as palavras, as posições dos outros sujeitos das instâncias acadêmicas no processo de
concepção dos Projetos Pedagógicos, excede o seu próprio horizonte de valor, entra em contato
com o horizonte alheio, cria para si uma perspectiva, “distribui suas sombras e luzes, cria uma
situação e todas as condições para sua ressonância” (BAKHTIN, 2014, p. 156).
Ainda analisando os dados apresentados acima, extraídos do questionário, constatamos
que o papel do NDE, na ótica dos professores, está voltado para a reformulação dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos, envolvendo questões relacionadas ao currículo. Para P03 essa
atividade é tradutora de uma exigência legal, já que foi realizada com o objetivo de atender às
exigências do MEC. Nessa mesma direção, P5 ressalta que o motivo que levou os cursos a
reformularem os projetos foi o mau desempenho dos alunos e, por extensão, dos cursos de
Letras na avaliação do ENADE. Já P1, P02 e P03 não relacionam a atividade a cumprimento
de solicitações prescritivas do MEC, como se quisessem assinalar uma ruptura silenciosa com
aquele fato que surpreendeu a todos, sem fazer menção a ele (CPC 2 dos cursos). Para P01, o
papel do NDE é aprimorar o currículo em função de maior qualidade do resultado do ensino.
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Por certo, o fato de os cursos de Letras da instituição estudada terem sido submetidos
a um processo de supervisão especial, decorrente da avaliação considerada insuficiente dos
alunos no ENADE de 2011, foi a razão principal que levou os professores a reformularem os
Projetos Pedagógicos dos Cursos. Sob esse prisma, o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES) acabou impactando os Projetos Pedagógicos dos Cursos e os
currículos deles decorrentes, porque pôs em movimento certa mobilização provocada pela
necessidade de atender às exigências da política pública na instituição.
Entretanto, entendemos como Veiga (2012) que o PPC não deve ficar restrito ao
cumprimento de solicitações prescritivas para credenciamento do curso ou renovação de
reconhecimento do curso, mas se apresentar como um instrumento inovador de modo a
contribuir para a melhoria da qualidade do curso.
Considerando as vozes da CONAES, é papel do NDE estabelecer um rumo para o
trabalho educativo, determinar diretrizes, fomentar práticas curriculares que consolidem o PPC
e contribuam para o pleno desenvolvimento do currículo, papel esse traduzido na Resolução
CONAES n. 1/2010 da seguinte forma:
São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras:
I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes
atividades de ensino constantes no currículo;
III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado
de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de
conhecimento do curso;
IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os
Cursos de Graduação (BRASIL, 2010b).

As respostas dos professores estabelecem uma relação de assimilação a tais
determinações da CONAES, mais especificamente no que diz respeito às atribuições do Núcleo
Docente Estruturante, atinentes à reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Na seção
de análise dos dados do Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura29,
discutiremos os posicionamentos axiológicos dos sujeitos quanto aos incisos II e IV da
Resolução.
Nas observações in loco que realizamos, percebemos que os professores não
concederam valor à atribuição disposta no inciso III da Resolução. Nas respostas extraídas do
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Selecionamos o PPC do Curso de Letras Português e Literatura, tendo em vista que português e literatura são
áreas comuns aos demais cursos.
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questionário, constatamos também que há um silêncio quanto a essa atribuição. Nas expressões
discursivas de P02, podemos encontrar uma possível resposta para o silêncio dos professores
ao disposto no inciso III da Resolução, quando esse professor afirma que a criação do NDE no
curso de Letras é bastante recente (janeiro de 2013) e que os integrantes do Núcleo estão ainda
tentando entender o que significa ser “a alma” do curso.
Com efeito, o NDE é uma estrutura nova nos cursos, estando ainda em processo de
aceitação institucional, de compreensão do papel a ser desempenhado pelos seus integrantes.
Destarte, como todas as políticas educacionais impostas, há também certa resistência por parte
da comunidade acadêmica, que enxerga tal política com desconfiança.
Ainda assim, esse silêncio dos professores produz outros sentidos. Se esses professores
não abordaram a atribuição do NDE descrita no inciso III da Resolução CONAES n. 1/2010,
podemos considerar que essa atribuição não entrou em seus horizontes apreciativos de modo
significativo a ponto de serem assinaladas quando questionados sobre o papel do NDE que
integram. Como afirma Volóchinov (2017), o tema e as significações só entram no grupo social
quando o grupo começa a valorar esses temas e significações. À vista disso, os integrantes do
NDE se apropriam de alguns discursos enquanto outros discursos não entram em seu horizonte
apreciativo. Assim, das atribuições estabelecidas pela CONAES, o que os professores
significaram foi a reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos, aí contidas a consolidação
do perfil profissional do egresso em conformidade com a matriz reestruturada.
É relevante lembrar também que o NDE ganhou escopo nos cursos de Letras no
momento em os Projetos Pedagógicos dos cursos deveriam ser reformulados, como açãoresposta às determinações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.
Espera-se que, passada essa fase inicial do processo participativo, o próximo passo seja - além
da realização de outras ações que contribuam para o desenvolvimento do curso - a
implementação, acompanhamento e avaliação desses instrumentos, com a participação e o
envolvimento de toda a comunidade acadêmica. Essa expectativa se justifica porque os Projetos
Pedagógicos reformulados são mais do que uma formalidade instituída: representam uma
reflexão sobre o ensino, a pesquisa e a extensão, uma reflexão sobre a formação docente. Nessa
direção, Veiga, (2012, p. 78) afirma que:
O projeto político-pedagógico não é um documento acabado, mas um
movimento participativo em contínua transformação; um movimento
processual de luta contra o fragmento do trabalho pedagógico e sua
rotinização, contra a dependência e os efeitos negativos do poder autoritário e
centralizador dos órgãos da administração central (VEIGA 2012, p. 78).
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Nesse sentido, entendemos que, independentemente da estrutura colegiada (NDE ou
colegiado de curso) à frente do processo de construção dos projetos, faz-se mister que seus
integrantes garantam a sua implementação e avaliação, para que esses instrumentos não se
tornem apenas peças decorativas, reduzindo-se ao cumprimento de uma tarefa. De todo modo,
o Núcleo Docente Estruturante poderá vir a se constituir em uma estratégia de democratização
da gestão acadêmica, à medida que forem aproveitadas todas as possibilidades de propiciar a
seus membros a efetiva participação direta na concepção, implementação e avaliação dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos, permitindo a ampliação da consciência dos sujeitos e dos
membros que dele fazem parte.
P02 chama a atenção para o fato de que os integrantes do NDE estão ainda tentando
entender o que significa ser “a alma” do curso, dialogando com Parecer CONAES n. 04/2010,
quando diz que “todo curso que tem qualidade possui (ainda que informalmente) um grupo de
professores que, poder-se-ia dizer, é a alma do curso”.
Aproximando-nos das considerações de Volóchinov (2017), podemos afirmar que
compreender o discurso do outro é ter uma orientação em relação ao que foi dito, é encontrar o
seu lugar apropriado no contexto correspondente. Sob essa ótica, constata-se, na fala de P02,
que os professores do NDE não encontraram para o Parecer CONAES n. 04/2010 um lugar
adequado no contexto em que ele foi produzido. Nesse aspecto, os sujeitos da pesquisa não
obtiveram a compreensão plena e em profundidade do documento, pois, conforme o teórico
russo, só pode haver compreensão de um texto no diálogo quando se possibilita opor ao autor
a sua antipalavra.
Dito de outro modo, compreender significa participar de relações dialógicas, visto que
a compreensão pressupõe a existência de dois sujeitos: “Ver e compreender o autor de uma obra
significa ver e compreender outra consciência, a consciência do outro e seu mundo, isto é, outro
sujeito. [...] Em certa medida, a compreensão é sempre dialógica.” (BAKHTIN, 2011c, p. 316).
Se os integrantes do NDE não assimilam as palavras do Parecer CONAES n. 4/2010,
para esse grupo tais palavras não passam de palavras alheias, das quais ele não se apropria. O
Parecer configura-se, assim, como uma “palavra autoritária” (BAKHTIN, 2014), que não
possibilita a insurgência do eu. Por outro lado, à medida que esse grupo valora, assimila e
transforma tais palavras em palavras suas, ele realiza uma compreensão ativa desse discurso
ressignificado-o nas ações do núcleo.
Constata-se que o atributo do NDE como “alma do curso”, no sentido atribuído pela
CONAES, não foi assimilado, ressignificado pelos integrantes do NDE dos cursos de Letras
estudados. A resposta de P02 confirma isso, evidenciando que a instituição do NDE no espaço
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acadêmico não garante que as prescrições constantes nos documentos oficiais sejam adotadas
no sentido proposto por seus mentores.
Por fim, de tudo que discutimos até aqui, podemos afirmar que a Resolução e o Parecer
da CONAES, como forças centrípetas, centralizadoras, acabaram provocando um duplo
movimento na comunidade acadêmica: por um lado ela mudou, ao instituir o NDE no âmbito
dos cursos, e por outro, resistiu, devido a forças outras, as centrífugas, que impediram o
desenvolvimento pleno dos dispositivos legais.

4.2.2 As orientações valorativas dos sujeitos acerca do NDE
Conforme Bakhtin (2011b p. 289), o enunciado é a instância da expressão do
posicionamento valorativo do locutor frente ao objeto do seu discurso, tendo em vista que é a
“a relação subjetiva emocionalmente valorativa do falante com o conteúdo do objeto e do
sentido do enunciado”. Por esse ângulo, sempre haverá, no enunciado, a expressividade da
posição axiológica do autor, já que não existem enunciados neutros. Essa posição axiológica é
um pensar que entona, que expressa o tom emocional-volitivo do autor, o qual pode refletir e
refratar em seu discurso os tons e ecos de palavras alheias, cujo tom valorativo assimila,
reelabora e reacentua (BAKHTIN, 2011b, 295).
Com base nesse pensamento, nesta parte do trabalho, refletiremos sobre a valoração
que atravessa as antipalavras dos professores do NDE a partir das questões propostas no
questionário, enfocando: (a) as motivações dos sujeitos para integrarem o Núcleo Docente
Estruturante - NDE e (b) os desafios enfrentados por eles no trabalho desenvolvido nesse
Núcleo.

4.2.2.1 As motivações para participação no NDE
A seguir, apresentamos os enunciados-respostas que apontam para as posições
valorativas dos sujeitos quanto às razões que os levaram a integrar o NDE. Ao analisarmos tais
enunciados, procuramos articulá-los às antipalavras dos sujeitos às seguintes questões propostas
no questionário: (i) A sua experiência profissional contribuiu na reestruturação dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos / propostas curriculares? Fale um pouco sobre isso; (ii) Você
considera que o Núcleo Docente Estruturante ocupa o espaço merecido no curso? Por quê?
Vamos, então, às posições valorativas desses sujeitos.
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Qual(is) o(s) motivo(s) do interesse e participação no NDE?
P01: Aprimorar a qualidade do ensino e dos profissionais em formação.
P02: Fui designada por colegas a me tornar um membro do NDE como representante da área de inglês
por ter mais tempo de trabalho. Meu interesse foi considerar o NDE como um possível espaço para
discutir questões acadêmicas voltadas para a melhora do curso de Letras, já que as reuniões de
departamento não são favoráveis ao tópico.
P03: O NDE foi constituído por indicação dos colegas de departamento, segundo o critério
“antiguidade”. Por essa razão, não posso falar em interesse, já que não houve opção por participar do
grupo. Quanto à permanência no grupo, deveu-se à vontade de – após certo tempo – contribuir para a
atualização do Curso, tendo em vista as novas teorias de ensino-aprendizagem, respaldadas, inclusive,
pelos parâmetros curriculares.
P04: Em princípio, por uma necessidade de representação da área nessa instância acadêmica, em
substituição ao colega que desistiu de fazer parte desse Núcleo. Ainda estou em processo de
perceber/amadurecer o papel dessa instância, para além de nuclear a elaboração do PPC.
P05: Motivo: representação da área de Francês.
- Interesse da participação: poder discutir o PPC, propor alterações, promover encontros de
professores e alunos, promover encontros entre os pares de formação/atualização.

Nas antipalavras de P01 e P02, fica evidente que o aspecto positivamente valorado
para sua participação no NDE é o fato de poderem contribuir para melhorar a qualidade do
curso (Aprimorar a qualidade do ensino e dos profissionais em formação – P01; melhora do
curso de Letras – P02). Nesse discurso, ecoam alguns já-ditos assentados no discurso presente
na Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional – LDB/96, segundo a qual a educação
deve garantir o padrão de qualidade, indicando uma preocupação de que esse atributo
acompanhe a oferta dos serviços educacionais.
O discurso da qualidade da formação docente faz parte do conjunto de medidas
utilizadas pelo governo central com a finalidade de gerar consensos no contexto de
reestruturação curricular nos cursos de formação docente. As Diretrizes Curriculares Nacionais
para os Cursos de Letras (DCL) constituem-se numa dentre as muitas tecnologias de políticas
instituídas pelo Estado com vistas a atender esse objetivo. Tais Diretrizes orientam que os
professores deverão responder não só pelo ensino de conteúdos programáticos, mas também
pela “qualidade da formação do aluno” (BRASIL, 2001a, p. 30). Desse modo, o discurso da
qualidade vincula-se ao da formação do professor.
É em vista desses fatos que nenhum falante é um “Adão bíblico”, como destaca
Bakhtin (2011b). Percebemos que o enunciado dos professores “é pleno de ecos e ressonâncias
de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera da comunicação
discursiva” (BAKHTIN, 2011b, p. 297, grifo nosso). Em outras palavras, podemos dizer que
tais enunciados estão imbricados com os enunciados já-ditos na esfera educacional, com
aqueles que se configuram como reação-resposta, com os destinatários e com a ideologia que
permeiam a interação. Há uma tentativa por parte dos sujeitos discursivos em afinar seus
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discursos a discursos oficiais da educação que figuram como conhecimentos circulantes na
esfera acadêmica.
Essa busca de afinamento com discurso oficial é confirmada quando P02 afirma que:
Meu interesse foi considerar o NDE como um possível espaço para discutir questões
acadêmicas voltadas para a melhora do curso de Letras, já que as reuniões de departamento
não são favoráveis ao tópico. Observamos, no segmento em destaque, um diálogo30 com o
discurso da CONAES, manifesto no Parecer n. 04/2010, que, ao argumentar sobre a relevância
do NDE no âmbito acadêmico, justifica que o Colegiado de Curso, apesar de se ocupar com o
Projeto Pedagógico de Curso,
tende a ter um papel administrativo muito forte, resolvendo questões que vão
desde a definição das necessidades de professores para atenderem disciplinas
até a simples emissão de atestados, passando pela administração ou
acompanhamento do processo de matrícula. Tais funções são necessárias,
mas, sem dúvida, normalmente se sobrepõem à necessária reflexão sobre a
qualidade acadêmica do curso (BRASIL, 2010a, grifos nossos).

Essa explicação da CONAES, como vimos no capítulo 3 deste trabalho, constitui-se
de respostas antecipadas a possíveis reações de objeção que as instâncias acadêmicas poderiam
contrapor a seu discurso, devido ao fato de existirem o NDE e o Colegiado de Curso
responsáveis pelo projeto pedagógico de um curso de graduação. Pela resposta de P02, parece
que a estratégia surtiu efeito, visto que o professor utiliza o mesmo argumento em sua
antipalavra, evidenciando, desse modo, uma relação dialógica de concordância com o discurso
do Parecer. Percebe-se que a CONAES também adota o discurso da qualidade acadêmica para
convencer seus interlocutores a instituírem o NDE no âmbito dos cursos.
Concordamos que a qualidade acadêmica constitui o propósito do curso que busca a
formação de qualidade. Mas vale destacar que essa qualidade está relacionada, entre outros
fatores, às condições de trabalho oferecidas, à formação continuada dos professores e à
qualidade do Projeto Pedagógico de Curso implementado. A instituição de um órgão
acadêmico-administrativo na estrutura organizacional dos cursos por si só não é garantia de
qualidade acadêmica.
O posicionamento de P03 é um pouco menos afinado com o discurso da LDB/96, DCL
e CONAES, à medida que usa “atualizar o curso” ao invés de “aprimorar” ou “melhorar” a
qualidade do curso, como fizeram P01 e P02. Todavia, há um ponto de convergência com o
30

Apesar de o professor mencionar o “Colegiado de Departamento” e não o “Colegiado de Curso”, como está no
Parecer da CONAES, constatamos que o seu horizonte apreciativo acerca do papel do NDE e sua relação com
outras instâncias acadêmico-administrativas da instituição está em consonância com o que está expresso no
fragmento em análise.
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posicionamento desses dois professores, tendo em vista que seu enunciado também atribui valor
ao discurso oficial, quando informa que permaneceu no NDE devido à vontade de contribuir
para a atualização do Curso, tendo em vista as novas teorias de ensino-aprendizagem,
respaldadas, inclusive, pelos parâmetros curriculares.
P05, por sua vez, valora o fato de participar do NDE por poder discutir o PPC,
propondo alterações. Tal percepção está em consonância com as vozes da Comissão Nacional
de Avaliação da Educação Superior – CONAES que, por meio da Resolução 01/2010, resultante
do Parecer n. 4/2010, normatiza o NDE responsável, entre outras atribuições, pela formulação
e implementação do projeto pedagógico do curso, instrumento esse essencial para a gestão do
curso, conforme vimos em parte precedente deste trabalho.
Em discussões anteriores, destacamos também que há o reconhecimento, por parte dos
membros do NDE, quanto à importância do núcleo como instigador da excelência dos projetos
pedagógicos dos cursos. Todavia, na antipalavra de P05, o que chama a atenção é a consonância
entre o motivo de sua integração ao Núcleo e o compromisso com a reformulação do Projeto
Pedagógico. Nesse caso, a motivação envolve aspecto pessoal, individual, se levarmos em conta
que o professor foi Coordenador do Curso de Letras em uma Instituição de Educação Superior
de natureza privada.
Ao ser questionado se sua experiência profissional havia contribuído na reestruturação
dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, o professor assim se posiciona: Sim, sem dúvida. Ter
passado por situação semelhante anteriormente me permitiu saber de onde partir e para onde
ir. Permitiu-me ainda saber o que a área esperava de mim, de meu desempenho no NDE.
A resposta de P05 é bastante relevante, se considerarmos a forma como enuncia,
evidenciando uma posição de quem tem autoridade no assunto: me permitiu saber de onde
partir e para onde ir. O professor fala do lugar de quem conhece o processo de reformulação
dos projetos por ter passado por situação semelhante anteriormente, evidente no emprego de
palavras de carga semântica positiva, (sim, permitiu, saber). E o referido professor é categórico:
Sim, sem dúvida, a sua experiência profissional contribuiu na reestruturação dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos.
Cabe destacar também nesse enunciado o uso do conectivo “ainda” que expressa uma
continuidade, coerente com o que o professor havia dito na frase anterior, reforçando-a e
ampliando-a, cujo posicionamento é fortemente marcado pela presença de elementos subjetivos
“me”, “mim”, “meu”, revelando, assim, um sujeito que enuncia, que assume uma posição.
Em tal posicionamento, constatamos um movimento duplo entre o eu (professor) e o
outro (área, os pares do professor), que se constituem mutuamente: Permitiu-me ainda saber o
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que a área esperava de mim, de meu desempenho no NDE. Isso ocorre porque, conforme o
pensamento bakhtiniano, o eu, visto por mim, é sempre incompleto, pois é o outro quem me
confere certo acabamento. Assim, o professor toma consciência de si mesmo pela sua refração
no olhar dos colegas da área, pelo modo como os colegas o veem. Nas palavras do teórico russo:
O homem tem uma necessidade estética absoluta do outro, do seu ativismo
que vê, lembra-se, reúne e unifica, que é o único capaz de criar para ele uma
personalidade externamente acabada; tal personalidade não existe se o outro
não a cria; a memória estética é produtiva, cria pela primeira vez o homem
exterior em um novo plano da existência.(BAKHTIN, 2011a, p.33, grifos do
autor).

Assim, saber da expectativa da área em relação ao papel desse professor no Núcleo,
permite-lhe vivenciar quem ele é diante da condição de membro do Núcleo Docente
Estruturante que ele adquire pela visão do outro. Conforme a concepção dialógica do sujeito
bakhtiniano, “eu tomo consciência de mim através dos outros: deles eu recebo as palavras, as
formas e a tonalidade para a formação da primeira noção de mim mesmo” (BAKHTIN, 2011e,
p. 373). Portanto, a exotopia é constitutiva do ser humano: toda e qualquer noção de si mesmo,
da primeira à última, passa pelo olhar do outro. O olhar exotópico dos colegas da área, da
coordenação, da comunidade acadêmica como um todo faz com que os professores do NDE se
completem.
É importante destacar que, dentre os professores integrantes do NDE, somente P05
relatou ter participado de um processo de reformulação de Projeto Pedagógico de Curso
semelhante ao vivenciado pelos membros do NDE. A experiência que adquiriu durante um
processo de reforma curricular semelhante, como coordenador de um Curso de Letras, foi
fundamental para que produzisse seu discurso-resposta nos processos de reestruturação dos
Cursos.
P01, ao ser questionado se sua experiência profissional contribuiu na reestruturação
dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, nos oferece uma resposta de caráter evasivo, afirmando
que não é possível contribuir para o PPC sem se ficar na própria experiência de cada membro.
Sua resposta evidencia um “tom” de contrariedade ao acento valorativo da pergunta enunciada,
que solicitava também comentários sobre o assunto. Para se evadir da resposta, o professor
utiliza-se de repetição de palavras da própria questão. P02, diferentemente de P01, afirma que
não sabe dizer ainda se a experiência profissional é fator essencial para a reestruturação dos
PPC, mudando, desse modo, um pouco o foco da pergunta, ao incluir a expressão “é fator
essencial”. O professor informa que teve dificuldades para entender qual seria o papel dos
membros do NDE e mesmo para elaborar o PPC. Mais uma vez, vem à tona, no depoimento
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de P02, a dificuldade que teve para compreender o significado do discurso do Parecer CONAES
n. 04/2010 e Resolução n. 01/2010, que tratam do papel do NDE.
P03, por sua vez, destaca que sua experiência foi útil nas discussões relacionadas,
especialmente, à formação docente, considerando sua experiência na área. Para P04, as
experiências pregressas permitem visualizar situações, teorias que funcionam ou não, o que
nos dá mais segurança e ideias para propor ações, conteúdos etc, para a formação de docentes
que atuarão no ensino básico. Desse modo, podemos entender que a experiência profissional
do professor é uma das muitas vozes que constituem seu discurso.
Os saberes docentes são múltiplos e heterogêneos. Entre eles, estão os saberes da
experiência, conseguidos na prática do ofício na sala de aula e integrados pela prática do
trabalho e pela socialização profissional (FRANCO, 2013). Diferentes tipos de objetivos que
se deseja alcançar requerem mobilização de diferentes tipos de conhecimento, de competência
ou habilidades. Um trabalho colegiado, nos moldes do NDE, que busca construir uma ação
integrada e articulada com as diversas instâncias acadêmicas, demanda novos componentes, às
vezes ainda não vivenciados na experiência universitária.
Não obstante, no espaço dialógico do NDE, cada integrante traz seu saber experiencial
de natureza diversa para o encontro dialógico com os demais membros e com as outras vozes
presentes no encontro. Conforme Tardif (2008, p. 215), o saber experiencial do professor é um
"compósito no qual estão presentes conhecimentos discursivos, motivos, intenções conscientes,
etc., assim como competências práticas que se revelam especialmente através do uso que o
professor faz das regras e recursos incorporados à sua ação". São esses saberes, entre outros,
que levam o sujeito a avaliar, refutar, concordar ou discordar das questões postas em pauta no
núcleo (PIMENTA, 1998).
Constatamos, nas reuniões observadas, que, durante o processo de reformulação dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos, a experiência de P05 foi fundamental na articulação das ações
realizadas pelos integrantes do NDE.
Ainda com relação aos objetos do discurso valorados pelos professores relacionados
às motivações que os levaram a integrar o NDE, enquanto P05 acentua/valora o fato de o núcleo
possibilitar discutir o PPC, propor alterações, deixando evidente que participar desse processo
é um lugar importante e, por isso, tematizado na sua antipalavra, P04 afirma que ainda está em
processo de perceber/amadurecer o papel dessa instância, para além de nuclear a elaboração
do PPC.
Se considerarmos as atribuições do NDE definidas na Resolução CONAES n. 1/2010,
ir além de nuclear a elaboração do PPC, como pondera P04, poderia ser “indicar formas de
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incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da
graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas
à área de conhecimento do curso” (BRASIL, 2010b). Como discutimos, tal atribuição não foi
reenunciada e nem valorada pelos integrantes do Núcleo, constituindo, desse modo, um ponto
para reflexão do grupo.
Um aspecto que chama a atenção nas respostas dos sujeitos da pesquisa, quanto aos
motivos que os levaram a participar do NDE, é a informação acerca do critério adotado pela
instância colegiada dos cursos para escolha dos integrantes do NDE. Conforme P02 e P03, o
critério se baseou no tempo de trabalho do docente no curso: Fui designada por colegas /.../
por ter mais tempo de trabalho – P02; O NDE foi constituído por indicação dos colegas de
departamento, segundo o critério “antiguidade” – P03. Examinando o Relatório Referente à
Dimensão 2 - Corpo Social do Protocolo de Compromisso ∕ Plano de Melhorias-Ciclo
Avaliativo de 2011, enviado ao MEC, constatamos que, de fato, os “professores mais antigos e
com maior titulação” foram os escolhidos para integrarem o NDE. Assim, tanto os depoimentos
dos professores quanto o documento enviado ao MEC justificam a legitimidade da indicação
dos membros do NDE.
A Resolução CONAES n. 1/2010, em seu Art. 1º, parágrafo único descreve como
critério norteador para a composição do Núcleo a característica da liderança acadêmica,
“percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras
dimensões entendidas como importantes pela instituição” (BRASIL, 2010b). Além da liderança
acadêmica, outro critério é pertencer ao quadro docente do curso.
O critério estabelecido pela instância colegiada, que se baseou no tempo de atuação do
professor no curso e maior titulação acadêmica, atendeu, em parte, à exigência legal, tendo em
vista que foram escolhidos professores doutores com produção de conhecimento na área. A
resposta não foi de aceitação total das determinações da voz oficial, visto que, como já
discutimos, o colegiado não atendeu à exigência da CONAES de que todos os membros
deveriam pertencer ao quadro de docentes do curso, isto é, que cada curso deveria ter seu NDE,
formado por docentes que “exercem liderança acadêmica no âmbito do mesmo” e que atuem
sobre seu desenvolvimento (BRASIL, 2010b).
Cabe observar o posicionamento de P03, que assim se manifesta quanto ao critério
adotado pelo colegiado para escolha dos professores: O NDE foi constituído por indicação dos
colegas de departamento, segundo o critério “antiguidade”. Por essa razão, não posso falar
em interesse, já que não houve opção por participar do grupo. Quanto à permanência no grupo,
deveu-se à vontade de – após certo tempo – contribuir para a atualização do Curso. O
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depoimento do professor evidencia o seu descontentamento por ter sido indicado a compor o
Núcleo. Apesar de destacar no enunciado que permaneceu no grupo por vontade de poder
contribuir para a atualização do Curso, a sua antipalavra revela certo desconforto em fazer
parte do NDE, pois sua participação no núcleo não foi espontânea, ou seja, pela satisfação de
fazer parte do grupo, de conhecê-lo, de contribuir para o seu desenvolvimento. Desse modo, o
professor apresenta uma crítica ao critério utilizado pelo colegiado, que não levou em conta a
liberdade individual como valor e como fundamento da ação colegiada.
Faz-se mister destacar, no entanto, que essa forma de escolha dos membros do NDE,
por mais que não se constitua como um processo totalmente democrático, representa a
possibilidade encontrada pelo colegiado para ter os professores no órgão exigido pela
CONAES/INEP/IES, que, por ser incipiente, não atrativo, não provoca disputas internas para
compô-lo. Somado a essas questões, há também o fator sobrecarga de trabalho, que desestimula
o professor a assumir qualquer outra função no curso.
Sabemos que o trabalho do professor universitário sofre pressão pela produtividade
acadêmica, incluindo em sua agenda de trabalho: fazer pesquisas, dar aulas tanto na graduação
quanto na pós-graduação, orientar trabalhos dos discentes, desenvolver projetos, comprovar
produção, coordenar programa de pós-graduação (como é o caso de dois professores que
integram o NDE pesquisado que exerceram essa função no Programa de Pós-Graduação em
Estudo da Linguagem), entre outras atividades. Desse modo, um membro do NDE acumula
essa função com muitas das atividades que vinha desenvolvendo, antes de integrar o núcleo,
gerando a intensificação e, muitas vezes, a precarização de seu trabalho.
De todo modo, mesmo o Núcleo não seguindo totalmente as diretrizes da Resolução
CONAES n. 01/2010, as antipalavras dos professores evidenciam conteúdos que apontam para
uma valoração positiva da participação no NDE, em termos de que efetivamente podem
colaborar com a melhoria dos cursos.
Essa valoração positiva é confirmada por P01 e P05 em suas antipalavras à pergunta:
Você considera que o Núcleo Docente Estruturante ocupa o espaço merecido no curso? Por
quê?
P01 valora os efeitos práticos que as ações do NDE têm produzido no coletivo de
professores. P05, por sua vez, considera relevante a interação que os membros do NDE tiveram
com os estudantes e professores, no processo de alterações da matriz. P04 assim se manifesta:
o NDE foi criado há pouco tempo em nosso curso. Ainda não dá para pensarmos nesses termos.
P02 também destaca o fato de que a constituição do Núcleo ainda é muito recente para emitir
um juízo de valor sobre o órgão: Vejo o NDE como um trabalho temporário e acredito que com
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mais tempo a sua função será mais marcada para os próprios membros do NDE e para outros
colegas.
P03 não respondeu à questão. Mas, o seu silêncio é provido de vários sentidos. Um
deles pode significar sua discordância com relação à questão. Sabemos que o professor
manifestou sua insatisfação com o fato de ter sido obrigado a integrar o núcleo por força da
situação, tendo em vista o critério estabelecido pelo colegiado. Assim sendo, não há como falar
em espaço merecido se não foi possível nem a garantia de que esse lugar fosse formado por
iniciativa e vontade política dos sujeitos. Também podemos entender esse silêncio como
próprio de quem não se sente à vontade para apresentar seu ponto de vista sobre o assunto.
Entendemos que a constituição/atuação do NDE é uma via de mão única, por onde
devem caminhar o espaço e o tempo da ação colegiada e os princípios do trabalho democrático.
Nesse contexto, os integrantes do NDE expressam suas vozes a partir de seus lugares sociais,
fazendo de seu discurso um espaço dialógico e dialético, visto que representam outras vozes da
comunidade acadêmica.
Não constatamos nas respostas de nenhum dos professores que o NDE ocupa um
espaço merecido no curso, de que integrar o Núcleo é um fator que os coloca em outra posição,
em lugar privilegiado. Não há menção de que os integrantes são reconhecidos e valorados no
espaço acadêmico. Só o tempo poderá dizer se a função do NDE será mais marcada para os
próprios membros do NDE e para outros colegas, como destaca P02, e que esse fato o levará a
ocupar o espaço merecido no curso.

4.2.2.2 Os desafios enfrentados no NDE
Quando questionados com a pergunta “Quais os principais desafios que você enfrentou
durante o processo de reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos/propostas
curriculares, como membro do NDE?”, os sujeitos da pesquisa assim se posicionaram:
P01 – Não considero, em havendo experiência de abordagem e trabalho curricular, que haja desafio,
mas sim necessidade de análise dos diversos aspectos a contemplar.
P02 - Eu esperava não só discutir questões em torno das disciplinas do fluxo curricular, quais ficam,
quais saem e quais entram. Esse aspecto foi importante, mas não suficiente. Gostaria que tivéssemos
tido oportunidade de discutir mais questões epistemológicas e metodológicas entre os colegas de todas
as áreas. Acredito que, em 2015, faremos isso. Este ano fomos atropelados pela burocracia de aprontar
um documento, na minha opinião, que parece atender mais às questões burocráticas do que
acadêmicas.
P03: Inicialmente, não me senti à vontade para desempenhar meu papel, pois considerava muito grande
a responsabilidade que recaía sobre o grupo. Tive momentos de desânimo e senti vontade de desistir;
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finalmente, depois que vi o resultado do primeiro curso reestruturado, me acalmei e consegui trabalhar
melhor na proposta.
P04: Uma falta de orientação segura sobre como elaborar as partes que compõem o PPC. Houve
oscilação nesse sentido, o que determinou a necessidade de refacções do documento.
P05: Eu diria que uma dificuldade foi não ter conseguido que os livros solicitados estivessem
disponíveis em tempo para uso dos alunos e para verificação da Comissão do MEC. Continuamos
insistindo no pedido das obras básicas e complementares para o Curso de Letras Português-Francês.

A resposta de P01 estabelece uma relação de contestação com o enunciado da questão,
visto que, para o professor, não há que se falar em “desafios”. Manifesta sua posição axiológica
ao conteúdo da questão formulada por meio do advérbio de negação, refutando-o (não
considero /.../ que haja desafio), associado ao conectivo mas, com valor argumentativo (mas
sim necessidade de análise dos diversos aspectos a contemplar). Entretanto, não se percebe,
em seu discurso, o aprofundamento do ponto de vista acerca do enfoque que considera
relevante, caracterizando-se, desse modo, um discurso com evasivas, na perspectiva
bakhtiniana. Nesta seara, recorremos novamente ao nosso teórico que afirma que “se o discurso
deixa essa evasiva, isto deve refletir-se fatalmente em sua estrutura. Esse possível ‘outro’
sentido, isto é, a evasiva deixada, acompanha como uma sombra a palavra” (BAKHTIN, 2013,
p. 269).
Apropriando-nos das palavras do filósofo da linguagem, podemos dizer que o
professor se utiliza do recurso da evasiva para reservar-se a possibilidade de alterar o sentido
último e definitivo do seu enunciado, deixando em aberto as possibilidades de conclusão de seu
posicionamento. Nesse sentido, o seu discurso "é apenas a penúltima palavra e coloca depois
de si somente um ponto condicional, não um ponto final" (BAKHTIN, 2013, p. 269). Desse
modo, não ficamos sabendo pela sua antipalavra quais dificuldades enfrentou no trabalho do
NDE.
Para P02, o processo de reformulação do Projeto Pedagógico implica não somente a
discussão de questões relacionadas ao fluxo curricular, mas também o debate acerca de questões
epistemológicas e metodológicas entre os colegas de todas as áreas, o que constitui um desafio
para o NDE, pois, conforme o professor, a discussão com os professores dos cursos girou mais
em torno das disciplinas do fluxo curricular, quais ficam, quais saem e quais entram. Em
outras palavras, para PO2, a discussão com todos os envolvidos deveria englobar o processo de
ensino-aprendizagem, as relações entre o instituído e o instiuinte, o currículo, entre outros. Sob
essa ótica, Veiga (2012, p. 54) afirma que o Projeto Pedagógico de Curso é um meio de
engajamento coletivo para:
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a) integrar ações dispersas de ensino, pesquisa e extensão; b) criar sinergias
no sentido de buscar soluções alternativas para diferentes momentos do
trabalho acadêmico-administrativo; c) desenvolver o sentimento de pertença;
d) mobilizar os protagonistas para a explicitação de objetivos comuns,
definindo o norte das ações a serem desencadeadas; e) fortalecer a construção
de uma coerência, mas indispensável, para que a ação coletiva produza seus
efeitos.

Em sintonia com o pensamento de Veiga (2012), o discurso do professor chama a
atenção para a necessidade de discussão coletiva de todas as dimensões que constituem o
Projeto Pedagógico de Curso. A sua concepção de construção do instrumento contém elementos
que se baseiam no modelo democrático do trabalho coletivo, focalizando a descentralização de
decisões, na medida em que valora a participação dos colegas de todas as áreas (ou seja, não
só dos membros do NDE), reforçando, desse modo, a ideia de estar junto com, no
desenvolvimento das ações do núcleo.
Houve a discussão do documento com os segmentos acadêmicos (mais
sistematicamente com o segmento docente), mas não o suficiente para que o mesmo pudesse
expressar as aspirações, as orientações teórico-metodológicas da comunidade acadêmica.
A justificativa para o fato de os integrantes do NDE não discutirem as questões
acadêmicas com mais vagar entre as áreas, segundo o professor, é que foram atropelados pela
burocracia de aprontar um documento, na minha opinião, que parece atender mais às questões
burocráticas do que acadêmicas.
O uso do termo 'burocracia' associado ao verbo “atropelar”, no depoimento do
professor, traz com ele acento de valor depreciativo, empregado no sentido de mero
cumprimento de solicitações prescritivas. Conforme o pensamento bakhtiniano, as palavras
chegam ao nosso discurso vindas não do sistema da língua, em sua forma neutra lexicográfica,
mas de outros enunciados congêneres com o nosso, nos quais elas têm acento de valor
(BAKHTIN, 2011b, p. 292).
Considerando que os cursos de Letras seriam avaliados pelo MEC para terem seus
reconhecimentos renovados e os Projetos Pedagógicos dos Cursos seriam categorias de análise
da avaliação, estes acabaram atendendo mais às questões burocráticas do que acadêmicas; mais
às determinações legais e normativas que às aspirações acadêmicas. O uso de expressões como
“na minha opinião”, “acredito” marcam a subjetividade do enunciado do professor, que faz
questão de deixar claro ser essa a expressão de um ponto de vista pessoal, não do coletivo.
No momento do seu discurso, o professor acreditava que no ano seguinte o NDE
discutiria mais questões epistemológicas e metodológicas entre os colegas de todas as áreas.
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Deveras, em 201531, os professores fizeram ainda alguns ajustes nos Projetos Pedagógicos,
procurando interpretar/incluir algumas aspirações dos docentes dos Cursos de Letras e seguir
algumas orientações institucionais. Como assinalamos neste trabalho, em maio de 2015, após
o encaminhamento dos projetos à Pró-Reitoria de Graduação da instituição, no dia 28 de maio
foi deflagrada a greve nacional dos docentes que encerrou em outubro do mesmo ano.
Na antipalavra de P03, mais uma vez, vem à tona o seu desconforto em participar do
NDE, devido ao significado que a atividade do núcleo possuía para os integrantes do NDE e
seus pares: Inicialmente, não me senti à vontade para desempenhar meu papel, pois
considerava muito grande a responsabilidade que recaía sobre o grupo. Tal tarefa, que
consistia na reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, os quais seriam avaliados pelo
MEC e que poderiam contribuir para a renovação ou não do reconhecimento do curso,
despertou um sentimento de desmotivação no professor (Tive momentos de desânimo e senti
vontade de desistir).
O “desânimo” e a “vontade de desistir” parecem ter sido, num primeiro momento, a
resposta que o professor encontrou para a situação de seu mal-estar em participar de um grupo
que não assumiu por livre e espontânea vontade, conscientemente, que carregava, ainda, uma
grande responsabilidade. Todavia, o professor destaca: depois que vi o resultado do primeiro
curso reestruturado, me acalmei e consegui trabalhar melhor na proposta. Nesse aspecto,
podemos perceber que alguns ganhos foram atribuídos à situação de desconforto inicial no
núcleo, como, por exemplo, a superação e a aquisição de novas aprendizagens, como a
elaboração de projetos pedagógicos de cursos.
O resultado do primeiro curso reestruturado a que o professor se refere é o conceito
positivo atribuído pelos avaliadores do INEP/MEC ao Curso de Letras Português e Espanhol
(primeiro curso avaliado) que obteve conceito total 4 na avaliação in loco, tendo sido atribuído
4 na “Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE”. Percebemos aí que a valorização do
trabalho realizado pelo NDE, manifesto no conceito atribuído pelos avaliadores, proporcionou
ao professor condições estimuladoras para superar o desânimo e alcançar suas metas. Podemos
dizer, diante disso, que a maneira pela qual o professor concebe seu juízo de valor acerca do
trabalho desenvolvido no NDE está impregnada de influências de caráter emocional.
P04 destaca como desafio enfrentado no NDE a falta de orientação segura sobre como
elaborar as partes que compõem o PPC. Vale lembrar que, como mencionamos nesta seção,
na reestruturação do Projeto Pedagógico de Cursos, os professores do NDE levaram em conta

31

O questionário foi aplicado no dia 20 de novembro de 2014.
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alguns documentos que consistiam em diretrizes para a elaboração do Projeto Pedagógico de
Curso. Apesar de o NDE tomar tais documentos como norte na elaboração dos projetos, P04
considera que faltou subsídio aos professores para que pudessem realizar o documento com
segurança. A sua antipalavra sinaliza para a necessidade de organização, por parte da
Coordenação/instituição, de fóruns de discussão com os segmentos acadêmicos com vistas a
debater questões relacionadas à elaboração, execução e avaliação de tais instrumentos, além
dos roteiros para a elaboração do PPC existentes na instituição e das notas técnicas para revisão
do documento.
O professor ainda destaca: Houve oscilação nesse sentido, o que determinou a
necessidade de refacções do documento. Realmente, durante o período em que observamos as
reuniões do núcleo, os Projetos Pedagógicos foram escritos e reescritos inúmeras vezes. Para o
professor, o motivo das refacções (ou reescritas) foi a falta de segurança que tiveram na
construção do documento. Tal fato, certamente, contribuiu para a refacção do documento.
Entretanto, cabe lembrar que a refacção faz parte do processo de escrita, especialmente da
elaboração de um Projeto Pedagógico de Curso de caráter democrático. Nesse caso, o processo
é ainda mais intenso devido ao seu caráter dinâmico e contraditório, exigindo a empatia, isto é,
a aproximação ao outro (sujeitos das instâncias acadêmicas) e a exotopia, o distanciamento do
outro e o retorno a si mesmo, para que aconteça o acabamento provisório do enunciado
(BAKHTIN, 2011b).
No momento de produção do documento, as múltiplas vozes da comunidade
acadêmica vêm à tona, entrelaçadas no mecanismo de compreensão responsiva, ou seja, na
atitude de enfrentamento-acolhimento, interseção-hibridização, pergunta-resposta dos
participantes nas discussões para a elaboração do instrumento. Os integrantes do NDE, como
responsáveis pela elaboração do enunciado, arranjam essas vozes tanto com os já-ditos nos
documentos oficiais quanto com os discursos respostas futuros de seus interlocutores. Desse
modo, os sujeitos assumem uma função de autoria em relação ao PPC, que, uma vez
“finalizado”, ganha a dimensão de discurso institucional, de instrumento privilegiado na
organização curricular. Nessa perspectiva, o PPC não é uma voz individual, mas sim um
entrecruzamento de discursos que se realizam nas e pelas interações entre os sujeitos que o
elaboraram.
Em sua antipalavra, P05 apresenta como dificuldade enfrentada pelo NDE o fato de
não ter conseguido que os livros solicitados estivessem disponíveis em tempo para uso dos
alunos e para verificação da Comissão do MEC. Destaca que os professores continuam
insistindo no pedido das obras básicas e complementares para o Curso de Letras Português-
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Francês. No depoimento de P05, há uma crítica à ação pouco efetiva da gestão superior da
instituição para valorizar o acervo de língua francesa, equipando a biblioteca com material
variado e conveniente ao uso dos licenciandos. Cabe observar a preocupação do professor com
o fato de os livros solicitados para o curso de Letras Porguês-Francês não estarem disponíveis
para verificação da Comissão do MEC quando da avaliação do curso. Essa preocupação se
justifica, visto que os cursos são avaliados também nesse quesito.
O que podemos dizer de tudo que foi discutido nesta subseção, constituída por duas
partes, é que os integrantes valoram o núcleo enquanto espaço de promoção de melhoria da
qualidade do curso, mas algumas forças impedem o seu desenvolvimento pleno. Todavia,
apesar de todos os limites que essas forças impuseram, em seu enredamento, podemos dizer
que o trabalho dos membros do NDE possibilitou o envolvimento dos professores no
desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos Cursos. E isso foi extremamente positivo, ainda
mais se considerarmos que a interação ocorreu com os professores de todas as áreas (português,
literatura, inglês, espanhol e francês), que, de acordo com sua formação, experiência, sonhos e
esperanças discutiram, sugeriram, contribuíram na construção dos novos Projetos Pedagógicos
dos Cursos.
Até aqui explicitamos o papel do NDE na ótica dos integrantes, as valorações desses
sujeitos à constituição e desenvolvimento do NDE e os desafios que enfrentaram no trabalho
realizado. Discutimos como foi o processo de construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
A seguir, tematizamos aspectos inerentes ao Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português
e Literatura, enquanto enunciado concreto, analisando a responsividade dos sujeitos aos
discursos oficiais que regulam e normatizam o Curso de Letras: as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Cursos de Letras e as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de
Professores para a Educação Básica.

4.3 Diretrizes e Projeto Pedagógico de Curso: os discursos sobre os princípios de
organização curricular em confronto
Na seção anterior, apresentamos e discutimos o NDE como espaço discursivo de
reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Letras, a partir dos discursos dos
professores que integram o núcleo. Nesta parte do trabalho, analisamos o Projeto Pedagógico
do Curso de Letras Português e Literatura, um dos projetos reformulados por esses sujeitos.
Como já explicitado, escolhemos tal projeto, tendo em vista que a Língua Portuguesa/Literatura
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é área comum aos demais cursos.
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de graduação pertence a um gênero do discurso
secundário da esfera universitária, constituído por enunciados concretos escritos, com
informações acerca da concepção e da estrutura do curso e seus elementos regulares internos.
Esse instrumento de relação social reflete a posição axiológica de seus autores no momento de
sua elaboração, funcionando como o centro organizador das atividades dos professores do
quadro do curso.
Conforme Resolução 118/2014 do órgão deliberativo interno da instituição
pesquisada, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, o PPC “expressa o
conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos, constituídos como parâmetros principais
para a ação educativa dos acadêmicos e se destina a fundamentar a gestão acadêmica,
pedagógica e administrativa do curso”. Todavia, para a análise dialógica desse documento,
partimos da compreensão de que, além de estabelecer parâmetros para a prática, ele permite
compreender valores e objetivos assumidos para a formação de futuros professores de línguas
que atuarão na escola básica.
Como dissemos no Capítulo 2 deste trabalho, para a análise do instrumento,
levantamos dados da “Introdução”, das seções “Organização didático-pedagógica”,
“Operacionalização do curso”, “Gestão do curso” e “Ementário”, assim como do “Apêndice”.
As

outras

partes

do

documento,

por

tratarem

de

informações

de

ordem

estrutural/organizacional, não foram focalizadas.
Conforme descrito naquele capítulo, na parte introdutória do PPC constam o
“Histórico do curso” e a “Justificativa para reelaboração do PPC”. A seção “Organização
didático-pedagógica” está dividida em “Contexto Educacional, Profissional, Laboral” e
“Concepção do curso”. O primeiro item dessa seção é a explicitação das demandas efetivas que
justificam a oferta do curso. O segundo é a apresentação do que é o curso no contexto social e
institucional. Na seção “Operacionalização do curso”, há a explicação sobre como o curso
funciona. Em “Ementários”, estão as ementas das disciplinas e em “Apêndice”, os regulamentos
do Estágio Supervisionado e das Atividades Complementares.
Uma das atribuições do NDE prescritas na Resolução CONAES n. 1/2010 é “zelar
pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação”. Nesse
sentido, na reformulação de Projetos Pedagógicos de Cursos de Letras, a primeira determinação
aos integrantes do NDE para sua elaboração é que estejam de acordo com as Diretrizes
Curriculares para os Cursos de Letras e (novas) Diretrizes Curriculares para Formação docente.
Diante disso, dando sequência às análises neste capítulo, examinamos a
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responsividade dos professores aos discursos das Diretrizes. Na verdade, estamos nos propondo
a responder ao questionamento: que relações os discursos dos professores do NDE estabelecem
com os discursos das Diretrizes, em sua constituição, no que tange aos princípios organizadores
do currículo neles presentes?
Sob essa perspectiva, consoante os preceitos bakhtinianos, trataremos da comunicação
verbal de forma a privilegiar as relações dialógicas existentes nesse instrumento, considerando
o papel ativo dos (inter)locutores no fluxo verbal. Partimos do pressuposto que de que o PPC
reformulado pelos sujeitos da pesquisa marca o posicionamento do grupo e dos professores dos
cursos em tal fenômeno dialógico, estando nele presentes aquelas vozes que buscam a
centralização, as diretrizes curriculares, ditando um modelo de formação do licenciando, e
aquelas que relativizam essa centralização.
Cabe lembrar que o Curso de Letras Português e Literatura, devido ao desempenho
insatisfatório no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) de 2011, foi
avaliado, em 2015, pela comissão de Especialista do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC. Nessa avaliação, o curso alcançou elevado índice
de qualidade – conceito 5. A coordenação do curso e o NDE apresentaram para avaliação a
versão preliminar do PPC que foi examinada, juntamente com o PPC antigo. Conforme o
Relatório de Avaliação do curso, elaborado pelos avaliadores, na dimensão 1 – Organização
didático-pedagógica, que inclui o Projeto Pedagógico de Curso, o curso obteve o conceito 4.6.
Também na avaliação de 2014, no Exame Nacional de Desempenho (ENADE), os alunos
atingiram o conceito 4, e o curso, CPC 4.
Apesar de esses dados constituírem materialidade discursiva, julgamos mister destacar
que as análises empreendidas neste trabalho não utilizam como referência os parâmetros
estabelecidos pelo MEC para avaliar o curso/Projeto Pedagógico. O nosso objetivo nesta parte
do trabalho é analisar as reações-respostas ativas dos integrantes do NDE, no contexto do
Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura, aos discursos consignados nas
Diretrizes relacionados aos princípios organizadores do currículo. Para alcançar esse objetivo,
olhamos os dados com as lentes da Análise Dialógica do Discurso, de viés bakhtiniano, que
vem norteando todas as análises aqui realizadas. Também julgamos importante ressaltar que
não constitui nosso objetivo concordar com as bases que dão sustentação ao Projeto Pedagógico
do Curso em análise, ou delas discordar, embora não possamos nos eximir de expressar algumas
considerações sobre os posicionamentos axiológicos assumidos no enunciado.
Em consonância com o pensamento bakhtiniano, consideramos que as vozes do PPCP
se relacionam com as vozes presentes nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras e
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para Formação de Professores e que, de alguma forma, o projeto pedagógico é resposta a elas,
salientando-as, aceitando-as, complementando-as ou negando-as, ignorando-as. Assim, com
base nos aspectos implicados nesses documentos e analisados no capítulo anterior,
examinamos, no Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura (PPCP), os
discursos-respostas dos sujeitos da pesquisa aos seguintes princípios organizadores do
currículo, defendidas nas referidas Diretrizes, categorias deste trabalho: (i) flexibilidade
curricular e interdisciplinaridade (seção 4.3.1),

(ii) competências (seção 4.3.2), e (iii)

integração teoria e prática (seção 4.3.3). As relações dialógicas entre o PPCP e as Diretrizes
foram estabelecidas quando cada discurso daquele documento tratou desses princípios.

4.3.1 Respostas ao discurso da flexibilidade curricular e da interdisciplinaridade
Constatamos, em nossas análises, que o discurso da flexibilização ecoa no Projeto
Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura (PPCP), expressando-se claramente na
seleção abaixo, extraída da Introdução do documento:
Com o Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI), estudantes de diversas
áreas, incluindo os de Letras, podem se capacitar no exterior recebendo bolsas
de estudos. Por meio desse programa, a partir de 2013, alunos do Curso de
Língua Portuguesa/Literatura já vivenciam a vida acadêmica em universidade
francesa e mexicana.
O Programa Ciências sem Fronteiras, por sua vez, promove a consolidação,
expansão e internacionalização da ciência e da tecnologia por meio de
intercâmbio e da mobilidade internacional.
(...) o corpo docente dos cursos de Letras, levando em consideração esse
movimento, ao longo do ano de 2013 e de 2014, se reuniu em colegiados
ampliados e em suas áreas para discussão de alterações à matriz curricular dos
cursos a fim de poder atender a essa mobilidade acadêmica internacional,
visando à flexibilização de modalidade de oferta que permitisse o melhor
aproveitamento de disciplinas no retorno e sua reintegração ao curso de
origem sem prejuízos para sua conclusão.
Assim, este documento aponta novas mudanças para os próximos anos (2016
a 2020), propostas pelo corpo docente dos cursos de Letras, sob a coordenação
do Núcleo Docente Estruturante (NDE), ao longo do ano de 2013 e 2014
(PPCP, 2015, p. 10-12, grifos nossos).

Nos excertos, os enunciadores destacam que a causa da alteração da matriz curricular
do Curso de Letras Português e Literatura está relacionada ao atual cenário mundial de
internacionalização da ciência, mais culturalmente diversificado, mais exigente de estruturas
curriculares que facilitem a mobilidade dos estudantes. O documento aponta, assim, “mudanças
para os próximos anos (2016 a 2020)”, com “flexibilização de modalidade de oferta”, a fim de
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permitir ao aluno que sai em mobilidade acadêmica “o melhor aproveitamento de disciplinas
no retorno e sua reintegração ao curso de origem sem prejuízos para sua conclusão”.
Indubitavelmente, essa nova realidade de ensino e aprendizagem exige a mudança do
currículo tradicional e disciplinarmente rígido para formas mais flexíveis de organização
curricular. Dada essa circunstância, a reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos faziase necessária. Todavia, cabe observar que os enunciadores não mencionam, nos excertos, nem
em nenhuma das partes do PPC, o outro fator responsável pela revisão dos Projetos Pedagógicos
de Cursos: o Conceito Preliminar de Curso insatisfatório obtido no ENADE de 2011. Esse
episódio provocou a assinatura de um Protocolo de Compromisso com o MEC com
apresentação de um plano de melhorias para os cursos que incluía a revisão dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos.
Bakhtin (2011b) pode nos esclarecer a razão do silêncio dos enunciadores quanto a
essa questão ao destacar a relevância dos interlocutores, suas reações, seus atos-respostas
futuros para a realização do enunciado. Nas palavras do autor:
O papel dos outros, para quem se constrói o enunciado, é excepcionalmente
grande, como já sabemos. [...] Desde o início o falante aguarda a resposta
deles, espera uma ativa compreensão responsiva. É como se todo o enunciado
se construísse ao encontro dessa resposta (2011b, p. 301, grifos do autor).

Um dos destinatários imediatos do projeto pedagógico em análise foi a comissão de
especialistas da área de conhecimento do curso, enviada pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para avaliá-lo in loco. O conceito atribuído pela comissão
resultaria na renovação ou não do reconhecimento do curso. Justificar no documento que o
conceito insatisfatório obtido no ENADE de 2011 levou à reformulação do PPC e consequente
reformulação curricular significaria assumir para os avaliadores e demais destinatários do
enunciado que o Curso precisaria, de fato, ser saneado, incluindo a reelaboração do documento.
Ocorre que, para a comunidade acadêmica, conforme o Protocolo de Compromisso /
Plano de Melhorias enviado ao MEC, o conceito obtido no ENADE de 2011 não espelhou a
realidade dos cursos. No item “Justificativa sobre eventuais deficiências apontadas na
avaliação”, os sujeitos discursivos do documento assim se posicionam:
- O número de docentes dos Cursos de Letras – Campus Cuiabá não é de 92
conforme informado na Tabela Enade CPC 2011. O curso conta com 41
docentes, dos quais são 11 substitutos; Entre os docentes substitutos, 4 ou 5
mestres; entre os docentes efetivos a minoria é de mestres e a maioria é de
doutores;
- Trata-se de uma avaliação unilateral que considera apenas a visão do
estudante sobre o Curso e a Instituição, desconsiderando a opinião do corpo
docente, dos técnicos e dos gestores da Instituição;
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- Seria necessária mais de 1 pergunta sobre infra estrutura para que o aluno
pudesse expressar sua opinião com eficácia;
- para que as respostas do questionário fossem válidas, deveria haver uma
porcentagem mínima de alunos que respondessem cada pergunta do
questionário;
- Uma Cartilha de instrução para o boicote ao Enade produzida pelo FENEX
- Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso
(http://executivamess.files.wordpress.com/2011/06/cartilha-fenex-boicoteao-enade-impresso.pdf) teve ampla adesão por parte da Gestão 2011 do
Centro Acadêmico de Letras e, portanto, entre a maioria dos concluintes de
Letras Ciclo Avaliativo 2011;
- Falta de conscientização dos estudantes com relação à importância do Enade
como forma de avaliação do Curso e da Instituição na qual estudam;
- Três dos quatro Cursos de Letras ofertados em nossa Instituição são de dupla
Licenciatura – Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa e Língua
Estrangeira (Inglês, Espanhol e Francês) e Literaturas de Língua Estrangeira
o que deixa a maioria de nossos estudantes em desvantagem com relação à
prova do Enade que privilegia os conhecimentos de Língua Portuguesa,
Literaturas Brasileira e Portuguesa e Conhecimentos Pedagógicos;
- Nosso prédio, suas salas de aula, espaço de convivência, laboratório de
informática, salas de professores, salas de estudo, salas de coordenação das
áreas, auditório estão todos modernizados e informatizados. Nossas
instalações são referência em nosso campus o que uma avaliação presencial
do MEC iria comprovar. No mais, recebemos nota 2 e o curso de Música e
ocupa o mesmo espaço que o curso de Letras , obteve nota 4.
- Temos vários alunos participantes de projetos de tutoria, monitoria, PIBIC e
PIBID e os resultados de seus trabalhos apresentados comprovam a qualidade
de sua formação profissional (PROTOCOLO DE COMPROMISSO/MEC,
2013).

Tendo em vista essas justificativas, o Curso não apresentava fragilidade nas dimensões
avaliadas pelo MEC (Organização Didático-Pedagógica, Corpo docente e tutorial e
infraestrutura) a ponto de obter 2 no Conceito Preliminar de Curso (CPC)32 e ter de rever o
Projeto Pedagógico de Curso. Com essa convicção, não teria por que os autores do Projeto
Pedagógico em análise apresentarem esse fato como justificativa para a reformulação do
documento. Ademais, por ser dinâmica, conforme Veiga (2012, p. 44), a (re)formulação de um
projeto pedagógico de curso não pode se restringir ao cumprimento das solicitações formais e
burocráticas, limitando-se a “atender um formulário preestabelecido de autorização e
reconhecimento de cursos”.

32

Para a realização do ENADE 2013, os cursos implementaram uma série de ações com vistas a conscientizar e
sensibilizar os alunos para o exame. Nesse ciclo avaliativo, cujo resultado foi divulgado em dezembro de 2014, os
cursos obtiveram CPC 4.
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Considerando o pensamento bakhtiniano, tendo em vista os destinatários do
documento (avaliadores do MEC, comunidade acadêmica, sociedade em geral), os seus autores
silenciaram o fato (o CPC 2), a fim de que este não encontrasse eco em seus discursos ou em
seus comportamentos subsequentes (BAKHTIN, 2011b). O expressivo crescimento do
intercâmbio de estudantes, inquestionavelmente, é um fator plausível, na percepção dos
professores do curso, para a reformulação do Projeto Pedagógico, já que a organização
curricular vigente não possibilitava ao aluno que retornava da mobilidade acadêmica o melhor
aproveitamento de disciplinas.
Nessa mesma direção, no item “Justificativa da Reestruturação do Projeto Pedagógico
de Curso (PPC)”, há o seguinte posicionamento:
Atento à dinâmica das demandas de formação que atendam aos tempos em
que vivemos, o corpo docente, orientado pelo NDE, vem propor novo curso,
cujas disciplinas serão oferecidas semestralmente, sob o regime de créditos, a
partir de 2016, com 3360 horas, distribuídas em 2752 teórico-práticas, 400h
de PCC, e 200h de Atividades Complementares (PPCP, 2015, p. 14).

Conforme o fragmento, no novo curso proposto pelos professores/NDE, as
“disciplinas serão oferecidas semestralmente, sob o regime de créditos”. Ocorre que na estrutura
curricular que estava em vigência, do Projeto Pedagógico de 2009, o regime do curso é o seriado
com periodicidade anual. O regime seriado, de acordo com a Resolução CONSEPE N.º 14/99
da instituição pesquisada, consiste na organização das disciplinas em séries de tal forma que
sejam, naturalmente, preparatórias para as séries subsequentes. A nova proposta retoma o
regime de crédito, com periodicidade semestral, que já havia sido adotado no curso. Nesse
regime, o curso oferece um elenco de disciplinas a partir das quais o aluno pode fazer sua
matrícula. É um sistema mais flexível, na percepção de seus defensores, visto que permite ao
aluno organizar seu curso conforme suas necessidades, sua disponibilidade.
Sem entrar na questão das vantagens, desvantagens e incongruências dos dois regimes,
o que percebemos, nessa mudança, é a atitude responsiva dos sujeitos da pesquisa e do corpo
docente do curso de concordância com o discurso da flexibilização curricular presente nas
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras (DCL) e Diretrizes Curriculares para Formação
de Professores (DCF), como analisamos no capítulo anterior, assim como com os discursos
institucionais de incentivo à adoção do regime de crédito, manifestos na Resolução CONSEPE
n. 118, de 10 de novembro de 2014, que dispõe sobre a elaboração e reelaboração de Projeto
Pedagógico de Curso de Graduação. Assim, o posicionamento dos sujeitos da pesquisa se
estabelece na inter-relação com as vozes do MEC e da administração superior da instituição
com as quais dialogam.
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A resposta de aceitação do discurso da flexibilização curricular se manifesta também
no excerto em análise, quando constatamos o estabelecimento de 200 horas para atividades
complementares, em conformidade com a Resolução CNE/CP n. 2/2002, assim como com o
Parecer CNE/CP n. 2/2015, que fundamentam as novas Diretrizes, as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação
Básica (NDCF), que determina 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de
aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, por meio de seminários e
estudos curriculares, da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e da monitoria,
mobilidade estudantil, entre outras (BRASIL, 2015a).
O regulamento das atividades complementares que se encontra anexo ao PPCP define
tais atividades como componentes curriculares obrigatórios, caracterizando-se pelo “conjunto
das atividades de formação que proporcionam o enriquecimento acadêmico, científico e cultural
necessário à constituição das competências e habilidades requeridas dos profissionais de
ensino” (PPCP, p. 178). Almeja-se que esse componente curricular possibilite a autonomia do
licenciando, dando-lhe mais liberdade para escolher a organização de sua vida acadêmica e,
conforme seus interesses, desenvolver atividades oferecidas por outros cursos da instituição,
assim como de outras instituições para integralizar seu currículo.
Nessa ótica, o novo currículo do Curso de Letras Língua Portuguesa e Literatura
passaria a valorizar e contabilizar créditos a um conjunto de vivências que vão além dos limites
da matriz de disciplinas do curso, asseverando, entre outros aspectos, um dos princípios
presentes nas Diretrizes, que diz respeito à realização de estudos e de atividades
complementares com características interdisciplinares, a fim de enriquecer e implementar o
perfil profissional do professor em formação.
De acordo com o PPCP, a operacionalização dos objetivos do curso se concretiza com
o cumprimento da carga horária destinada às disciplinas oferecidas ao longo de oito semestres,
“contemplando conteúdos de natureza científico-cultural; conteúdos de formação didáticopedagógica e de legislação específica e conteúdos de formação integradora, os quais estão
intrinsecamente relacionados à formação da identidade profissional do professor” (p. 38-39).
No que tange aos conteúdos de formação integradora, há o seguinte posicionamento:
O núcleo de conteúdos integradores é constituído por componentes
curriculares obrigatórios para integralização da carga horária do curso, porém
passíveis de escolha pelo acadêmico, isto é, são as disciplinas optativas de
ordem linguística, literária, filosófica, sociológica, antropológica,
metodológica entre outras, oferecidas em diferentes Departamentos [...]. As
optativas objetivam a horizontalização do conhecimento e desenvolvem
competências holísticas, permitindo um posicionamento sócio-filosófico e
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político frente ao estado de coisas no mundo. No curso de Letras Língua
Portuguesa/Literatura, as disciplinas optativas que se referem às áreas de
Língua Portuguesa e Literatura serão ofertadas alternadamente em semestres
letivos, ou seja, a cada semestre uma disciplina diferente será ofertada de
maneira a contemplar conteúdos diversificados, assegurando a igualdade de
oportunidades e a flexibilidade de escolha de conhecimentos outros pelo
acadêmico. O Quadro 7 descreve as disciplinas de conteúdos integradores que
compõem esse núcleo.

COMPONENTE
CURRICULAR

NÚCLEO DE CONTEÚDOS INTEGRADORES
OBR UAO
CARGA HOR.
CRÉDITOS
TEOR PRAT T
TEOR PRAT T

Literatura contemporânea:
Estudos Interartes
Filosofia da Linguagem
Gramática Histórica
Oficina de Texto
Introdução à Filosofia
Diversidade e Políticas
Linguísticas
Tecnologias da
informação e
Comunicação no ensino de
Língua Portuguesa e
Literatura
Metodologia da Pesquisa
Sociologia da Educação
Introdução à Sociologia
Introdução à Antropologia

OPT
OPT

LET

64

-

64

4

-

4

OPT
OPT
OPT
OPT
OPT

FIL
LET
LET
FIL
LET

64
64
64
64
64

-

64
64
64
64
64

4
4
4
4
4

-

4
4
4
4
4

OPT

LET

64

-

64

4

-

4

OPT
OPT
OPT
OPT

DEP
SOC
SOC
ANT

64
64
64
64

-

64
64
64
64

4
4
4
4

-

4
4
4
4

REQ.
P
Co

Fonte: PPCP (2015) - Quadro 7 – Disciplinas e componentes de conteúdos integradores.

Os enunciadores destacam o componente optativo, como possibilidade de assegurar “a
igualdade de oportunidades e a flexibilidade de escolha de conhecimentos outros pelo
acadêmico”. Nessa lógica, dentre os conteúdos integradores, o aluno poderia escolher aqueles
que mais se aproximem da área de seus interesses, podendo, inclusive, cursar disciplinas em
outros departamentos da instituição, dando complementaridade à formação. Para tanto, o curso
oferece um rol de disciplinas, concedendo ao licenciando o direito de escolher aquela(s) de seu
interesse.
Na sequência, enunciam:
A seguir, há um quadro comparativo da proposta de distribuição das
disciplinas, especificando a natureza e carga horária para o curso de Letras
Língua Portuguesa/Literatura, e a determinação prevista pela legislação
vigente para formação no curso (PPCP, 2015, p. 43-44).
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PROPOSTA PARA 2016-2020
DISCIPLINAS
Obrigatórias 28 (15 disciplinas
específicas da formação em Língua
Portuguesa, e 13 disciplinas específicas
da formação de Literaturas de Língua
Portuguesa

C.H
1792

RESOLUÇÃO CNE/CP 2,
19.02.2002
DISCIPLINAS
C.H.
Obrigatórias (disciplinas
específicas da formação da
habilitação)

1800

Optativa: 1 disciplina

64

Optativas

60

Obrigatórias: 4 disciplinas pedagógicas

256

Pedagógicas (carga horária
mínima)

160

(Metodologia de Ensino de Língua
Portuguesa e Literatura, Didática,
Estrutura e Fundamentos da Educação
Básica e Psicologia da Educação)
Obrigatórias: Legislação Específica (2
disciplinas de LIBRAS e 1 de Literatura
Africana)

192

Obrigatórias: 4 Estágios
Supervisionados de Língua Portuguesa
e Literatura

448

Estágio Supervisionado
(licenciatura única)

400

Prática como Componente Curricular:
distribuída em 7 disciplinas de Língua
Portuguesa e 6 de Literatura

400

Prática como Componente
Curricular

400

(208 +192)

Atividades Complementares:
Atividades acadêmico-científicoculturais

208

Atividades Complementares

200

Carga Horária Total

3360

Carga Horária Total

3148

1.800 horas = Atividades natureza
científico-cultural
1.000 horas = Estágio + PCC + AC
3.000 e 3.200 horas para cursos de 3 a 4
anos (Resolução N º 2, de 18 de junho de
2007)

Fonte: PPCP ( 2015) - Quadro 8 – Proposta curricular 2016-2020 e Legislação vigente.

Ao analisarmos o Quadro 8 do documento, em termos de flexibilidade, constatamos
que o discurso da flexibilização por meio das optativas não se materializa de forma significativa
na proposta curricular do curso. As 64 horas de disciplinas optativas são pequenas, se
considerarmos as 3152 horas destinadas às aulas teóricas e práticas (disciplinas obrigatórias e
optativas), representando apenas 2,03% da carga horária das aulas.
De acordo com Bakhtin (2011b), ao menos duas vozes se enunciam num enunciado,
mesmo que algumas vezes elas não se revelem no fio do discurso. No quadro em análise, além
das vozes do Conselho Nacional de Educação/MEC (Resolução CNE/CP n. 2/2002 e Resolução
N. 2/2007) manifestadas explicitamente, percebemos também a atuação de outra voz, que
podemos denominar voz da tradição, empenhada em manter a cultura organizacional da matriz
com apenas uma disciplina optativa. Na matriz curricular do Projeto Pedagógico de Curso de
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2009, em vigência, por exemplo, o aluno deve ocupar-se, obrigatoriamente, somente de 01
disciplina optativa.
Podemos inferir que uma das causas da resistência em mudar essa realidade,
certamente, é o reduzido quadro de professores do curso, o que dificulta a oferta de disciplinas
não obrigatórias.
Se considerarmos a carga horária total do curso (3360 horas), incluindo as atividades
complementares (208 horas), que é um componente de flexibilidade, como vimos, e
adicionarmos as horas desse componente às horas das optativas, o percentual de flexibilidade
no curso sobe para 8,09%. Ainda assim, esse percentual sugere que o curso precisa reduzir o
número de horas de disciplinas obrigatórias e investir um pouco mais nas optativas com vistas
a dar abertura para a atualização de paradigmas científicos e a variedade de formas de produção
de conhecimento e desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional do futuro professor
de línguas (VEIGA, 2012). Para tanto, seria necessário o investimento também no quadro de
professores do curso, o que esbarraria numa complexa questão política, outro tipo de força
centrípeta (BAKHTIN, 2014) atuante no processo de reforma dos cursos.
É preciso ficar claro, todavia, como destaca Veiga (2012, p. 71), que a
tão alardeada flexibilidade das diretrizes curriculares não pode provocar o
efeito contrário, ou seja, não se deve incorrer no risco de continuar com a
rigidez imposta aos cursos acadêmicos por meio de um extenso e variado
elenco de conhecimentos justapostos e superpostos.

Cabe destacar que a Resolução CNE/CP n. 2/2002 não estabelece o número de horas
de disciplinas optativas, como pode parecer, se considerarmos os dados do quadro em Análise.
Conforme discutimos no Capítulo 3 deste trabalho, a flexibilização curricular, como
princípio orientador e eixo articulador do currículo, significa, no discurso das DCL e DCF, criar
estratégias para tornar os cursos de formação de professores mais adequados às estruturas
sociais emergentes que se configuram no processo de globalização, a fim de formar
profissionais dinâmicos e adaptáveis às demandas do mercado de trabalho. Tal perspectiva
evidencia o vínculo entre educação e produtividade, ao tomar o currículo como mediador da
relação entre formação, qualificação e mercado.
No Projeto Pedagógico do Curso de Letras em análise, por sua vez, o princípio da
flexibilidade não está associado à adaptação dos currículos às necessidades profissionais e às
demandas do mercado de trabalho, mas sim ao fato de poder atender a mobilidade acadêmica
internacional, permitindo ao licenciando “melhor aproveitamento de disciplinas no retorno e
sua reintegração ao curso de origem sem prejuízos para sua conclusão”. Percebemos aí uma
relação dialógica de complementação ao discurso das DCL e DCF à medida que os
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enunciadores não descartam o discurso da flexibilização curricular, reconhecendo sua
importância, mas o modificam, apresentando uma justificativa diferenciada que leva em conta
o contexto atual de produção do enunciado.
Em geral, a síntese a que convergem os dados levantados do PPCP sugere que o
princípio da flexibilidade curricular é valorado na reformulação curricular do curso,
constituindo critério de sua redefinição. Tal princípio se estabelece no documento, à medida
que possibilita ao futuro professor de línguas o aproveitamento de atividades complementares
para fins de integralização curricular. Todavia, cabe ainda ao curso ampliar a carga horária de
componentes curriculares que possibilitem ao licenciando escolher livremente aqueles que
atendam a seus interesses intelectuais e sociais (VEIGA, 2012, p. 70).
Respondendo às Diretrizes, os autores do PPCP apresentam uma matriz curricular
dividida em: Conteúdos de natureza científico-cultural (disciplinas de estudos linguísticos e
literários); Conteúdos de formação didático-pedagógica (disciplinas pedagógicas, de legislação
específica - LIBRAS, Estágios e Atividades Complementares); Núcleo de conteúdos
integradores (disciplinas optativas). Interessante observar que os sujeitos discursivos dialogam
com as três Diretrizes ao nomearem os grupos das disciplinas, apesar de não apresentarem a
mesma concepção apresentada nesses documentos para cada núcleo. Estabelecendo um tipo de
relação dialógica com as Diretrizes que poderíamos chamar de híbrida33, os autores apresentam
uma proposta tecida por uma multiplicidade de vozes. Vejamos, antes, como cada uma das
Diretrizes e Resolução CNE/CP 2/2002 orientam a construção da matriz curricular, no quadro
abaixo:
Quadro 8- Orientações para construção da matriz curricular - DCL, Resolução CNE/CP 2.2002 e
NDCF
DCL
Conteúdos caracterizadores
básicos (ligados à área dos
Estudos Linguísticos e
Literários)
Conteúdos caracterizadores de
formação profissional em Letras
(estágio, práticas
profissionalizantes, atividades
complementares, entre outras
atividades)

33

Resolução CNE/CP 2/2002
Conteúdos curriculares de
natureza científico-cultural
(conteúdos específicos e
pedagógicos)
Prática como Componente
Curricular
Estágio Curricular
Supervisionado

NDCF
Núcleo de estudos de formação
geral (áreas específicas,
interdisciplinares e do campo
educacional)
Núcleo de aprofundamento e
diversificação de estudos das
áreas de atuação profissional
(conteúdos específicos,
pedagógicos e pesquisa)

Adotamos o termo “híbrido” para a relação dialógica estabelecida, tendo em vista que os enunciadores não
desconsideram os discursos das diretrizes, reconhecendo sua autoridade, mas os alteram dando a eles uma forma
diferenciada, por meio de uma pluralidade de vozes.
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Conteúdos definidos para a
Atividades acadêmicoeducação básica (didáticas
científico-culturais (atividades
próprias de cada conteúdo e as
complementares)
pesquisas que as embasam)
Fonte: Resultados de pesquisa (2016).

Núcleo de estudos
integradores (atividades
complementares)

No Projeto Pedagógico em análise, a denominação do primeiro núcleo de disciplinas:
Conteúdos de natureza científico-cultural estabelece uma relação dialógica com a Resolução
CNE/CP n. 2/2002 (ao reenunciar o nome apresentado na Resolução) e com as DCL (ao
englobar apenas as disciplinas ligadas à área dos Estudos Linguísticos e Literários, como
orientam as referidas Diretrizes, não incluindo as disciplinas pedagógicas como recomenda a
Resolução). O segundo núcleo, Conteúdos de formação didático-pedagógica, no que tange ao
rol de disciplinas, dialoga com as DCF – Conteúdos caracterizadores de formação profissional
em Letras – por incluir estágios e atividades complementares. Todavia, os autores incluem
nesse núcleo as disciplinas didático-pedagógicas e a de legislação específica (LIBRAS). O
terceiro núcleo, Núcleo de conteúdos integradores, estabelece uma relação com as NDCF
Núcleo de estudos integradores. No entanto, enquanto as novas Diretrizes apresentam as
atividades complementares nesse núcleo, o PPCP apresenta as optativas. Não obstante, há um
princípio comum entre eles: ambos são componentes de flexibilidade e de integração curricular.
Percebemos, desse modo, que as vozes das Diretrizes foram reacentuadas, ou melhor,
revestidas de algo novo, próprio para o Curso de Letras Português e Literatura.
Ainda analisando a proposta curricular, constatamos que a matriz foi organizada
conforme uma perspectiva disciplinar, com a apresentação das disciplinas e suas respectivas
cargas horárias. A tentativa de apresentar uma proposta mais articulada e integrada evidenciase na delimitação dos núcleos, especialmente do Núcleo de conteúdos integradores. Além disso,
os princípios da integração estão presentes na busca da articulação entre a teoria e a prática,
como veremos mais adiante.
A perspectiva da interdisciplinaridade aparece no texto, quando os enunciadores
abordam a questão do Estágio Curricular Obrigatório, como podemos constatar no excerto
abaixo:
Considerando as orientações curriculares nacionais e estaduais para o ensino
de linguagens e percebendo certa dissociação entre disciplinas afins nas
práticas escolares atuais, o Estágio Supervisionado está configurado como um
componente em que Língua Portuguesa e Literatura sejam vistos como
saberes interdependentes. Nesse sentido, entende-se que o Estágio deve ser
operacionalizado de maneira interdisciplinar, com trabalho conjunto entre
professores dessas disciplinas e, por extensão, com orientações aos alunos
sobre o planejamento de aulas que contemplem atividades linguísticas e
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literárias sem, portanto, separar, na metodologia de ensino, ‘aula de Literatura’
e ‘aula de Língua Portuguesa’, oferecendo, assim, oportunidades para o
entendimento de que, na educação básica, deve-se priorizar o ensino de
linguagens com vistas ao desenvolvimento das quatro habilidades
fundamentais: leitura, escrita, fala e escuta. (PPCP, 2015, p. 46) .

Verificamos que o Estágio Supervisionado prevê o trabalho interdisciplinar na
formação do futuro professor de língua materna, favorecendo a percepção de que as disciplinas
de Língua Portuguesa e as de Literatura são complementares e, portanto, não devem ser
trabalhadas separadamente na educação básica. Nessa perspectiva, no estágio, os professores
das duas disciplinas trabalhariam juntos, numa ótica interdisciplinar, e os licenciandos também
trabalhariam interdisciplinarmente tais disciplinas em sala de aula. Essa perspectiva estabelece
uma relação dialógica de ratificação dos discursos das Diretrizes, subsidiando metodologias de
ensino que contribuem para o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo dos futuros
professores.
Outro fator de integração manifesto no PPCP é a indissociabilidade das funções
universitárias entre ensino, pesquisa e extensão. Conforme o documento, o Curso de Letras
Português e Literatura:
aponta para que o ensino, a pesquisa e a extensão sejam atividades
complementares e interdependentes e que tenham valorações análogas no
sistema universitário. Para que o princípio da indissociabilidade ou integração
seja inteiramente concretizado, há de se realizar crescentemente projetos
coletivos interdisciplinares e/ou transdisciplinares introduzidos na
comunidade por meio da integração de diferentes saberes para a apreensão dos
desafios de forma ampla, efetiva e resolutiva (MORIN, 2000 apud PPCP,
2015, p. 57).

Nesse aspecto, a articulação entre as três atividades acadêmicas ocorrerá por meio de
“projetos coletivos interdisciplinares e/ou transdisciplinares”, o que garantirá a integração dos
diferentes saberes. Ainda conforme o PPCP (2015, p. 51), “a importância do ensino é destacada
se esse for integrado ao conhecimento produzido por pesquisa, bem como se atender aos anseios
da sociedade considerados nas atividades de extensão”. De fato, o processo reflexivo é essencial
para que se construa um processo interdisciplinar efetivo na formação do professor, por meio
de uma prática pedagógica que esteja embebida de pesquisa, discussão, análise e
desenvolvimento metacognitivo dos licenciandos sobre o conhecimento construído tanto
individulamente como coletivamente.
Nessa ótica, o PPCP responde positivamente às Diretrizes, especialmente às DCL que
orientam a “articulação constante entre ensino, pesquisa e extensão, além de articulação direta
com a pós-graduação” (BRASIL, 2001a, p. 29).
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Desse modo, o discurso da interdisciplinaridade e integração curricular ecoa no PPCP,
no sentido evidenciado nas DCL, DCF e NDCF, visto que, conforme o documento, o princípio
que sustenta tal discurso se efetivará a partir do trabalho integrado entre professores de
diferentes disciplinas e a partir da interação dos conteúdos do currículo. Todavia, ao
analisarmos a proposta curricular, constatamos que a perspectiva interdisciplinar, retratando
uma metodologia dialógica entre professores e alunos, aparece apenas no trabalho a ser
realizado no Estágio Supervisionado. Nesse sentido, caberia ao curso estender a perspectiva
interdisciplinar adotada entre as disciplinas de Língua Portuguesa e de Literatura trabalhadas
no Estágio às demais disciplinas/componentes do currículo, desenhando, tecendo e delineando
uma Matriz Curricular de modo que os professores tenham claras as interfaces das disciplinas
e as possíveis inter-relações provenientes delas.
Conforme Veiga (2012, p. 105), “o princípio epistemológico de interdisciplinaridade
implica ir além da mera justaposição de disciplina, evitando, ao mesmo tempo, a fragmentação
do conhecimento em generalidades. Significa o estabelecimento de conexões entre diferentes
saberes e diferentes áreas do conhecimento”. Isso exige a elaboração de outros desenhos
curriculares, que favoreçam percursos formativos distintos dos modelos tradicionais, pautados
numa relação menos segmentada dos componentes curriculares.

4.3.2 Respostas ao discurso das competências
Na introdução do Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura, há a
informação de que o curso “se preocupa em oportunizar ao acadêmico a participação em
atividades que lhe proporcionem o crescimento como profissional e cidadão autônomo e
responsável, valorizando seus interesses e suas necessidades”. Há ainda o esclarecimento de
que busca “desenvolver habilidades e competências necessárias às realidades, com vistas à
inserção do acadêmico na sociedade e ao exercício da cidadania e da profissão” (PPCP, 2015,
p. 7, grifos nossos).
Observamos que a introdução do PPCP responde positivamente às deliberações das
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Letras (DCL) e Diretrizes Curriculares
Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica (DCF), ao esclarecer que o curso
tem como propósito possibilitar ao licenciando o desenvolvimento de competências e
habilidades, conforme preconizam tais documentos oficiais, com vistas a preparar e adequar os
professores em formação para uma nova ordem que se define pelas diferentes competências e
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habilidades com que devem enfrentar os desafios profissionais sociais. Nesse aspecto,
desenvolver “competências necessárias às realidades” significa desenvolver no licenciando a
capacidade de mobilizar conhecimentos e habilidades para resolver os problemas da vida
cotidiana. Para sustentar o posicionamento manifesto, os enunciadores trazem para o texto as
vozes das Diretrizes para os cursos de Letras ao tratarem da Concepção do Curso:
De acordo com as diretrizes, os profissionais em Letras devem “ter domínio
do uso da língua ou das línguas que sejam objeto de seus estudos, em termos
de sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais”. Deles se esperam
múltiplas competências e habilidades para atuarem como “professores,
pesquisadores, críticos literários, tradutores, intérpretes, revisores de textos,
roteiristas, secretários, assessores culturais, entre outras atividades”. Vale
lembrar que o processo articulatório entre habilidades e competências no
curso de Letras pressupõe o desenvolvimento de atividades de caráter prático
durante o período de integralização do curso (PPCP, 2015, p. 21, grifos
nossos).

No excerto, mostrando-se favorável à noção de competência, os enunciadores
destacam que “o processo articulatório entre habilidades e competências no curso de Letras
pressupõe o desenvolvimento de atividades de caráter prático”, explicitando, desse modo, uma
concepção alinhada àquela propugnada nas DCL e DCF, sobretudo nessas últimas, em que a
noção presente é de que a competência para se realizar necessita de ação, ou seja, de uma
atividade prática, de situações concretas e contextualizadas. Ressaltam também que o curso
“visa a desenvolver uma série de competências e habilidades, embasadas numa tradição de
educação humanista com uma concepção teórico-crítico-ideológica” (PPCP, 2015, p. 24).
Em resposta ao princípio regulamentado constante do Parecer CNE/CP n. 009/2001,
que fundamenta as DCL, de considerar a competência como concepção nuclear na orientação
do curso, bem como as orientações das DCF, os enunciadores do PPCP assim se posicionam
no item “Perfil do Egresso e Objetivos do Curso”:
Trata-se, portanto, de uma urgente ressignificação do ensino de Língua
Portuguesa: é preciso formar professores capazes de (re)construir suas
concepções sobre língua, linguagem, gramática, texto, produção escrita e oral,
a fim de que tenham a prática docente adequada à proposta de ensino de língua
que se pretende mais reflexivo, mais contextualizado e menos fragmentado;
que desenvolva no aluno as competências sociointerativas, linguísticas e
reflexivas, como sugerem os documentos oficiais.
Tais pressupostos envolvem, segundo as diretrizes, o desenvolvimento das
seguintes competências e habilidades básicas:
- domínio do uso da língua portuguesa ou de uma língua estrangeira, nas suas
manifestações oral e escrita, em termos de recepção e produção de textos;
- reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno psicológico,
educacional, social, histórico, cultural, político e ideológico;
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- visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações linguísticas
e literárias, que fundamentam sua formação profissional;
- preparação profissional atualizada, de acordo com a dinâmica do mercado
de trabalho;
- percepção de diferentes contextos interculturais;
- utilização dos recursos da informática;
- domínio dos conteúdos básicos que são objeto dos processos de ensino e
aprendizagem no ensino fundamental e médio;
- domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transposição
dos conhecimentos para os diferentes níveis de ensino.
Assim, o Curso Letras Língua Portuguesa/Literatura visa a:
- aperfeiçoar a competência de comunicação escrita e oral na Língua
Portuguesa;
- oferecer ao aluno subsídios para a leitura, análise e crítica de textos literários
e não literários;
- promover a compreensão do funcionamento da Língua Portuguesa, seus usos
e variações;
- capacitar o aluno a identificar questões de análises relativas tanto à forma
linguística e literária como aos seus conteúdos (PPCP, 2015, pp. 31-32)

É interessante observar no excerto que os enunciadores exibiram as mesmas
competências elencadas no Parecer CNE/CES 492/2001, reportando o discurso do documento
(“segundo as diretrizes”), mas não apresentaram nenhuma reflexão sobre elas. Utilizando-se do
operador argumentativo “assim”, após apresentar ipsis litteris cada uma das competências do
documento, passam para os objetivos do curso, como se concordassem com aquela listagem,
mas sem apresentar sua apreciação explícita sobre a questão, nem mesmo expondo a
constituição de outras competências requeridas do futuro professor de língua materna no curso.
Uma rápida leitura poderia nos levar a entender que a autonomia universitária se encontra
comprometida com essa posição dos autores por associarem o documento oficial ao próprio
texto sem manifestação de suas antipalavras.
Todavia, tal posicionamento, instaurado no discurso do PPCP, promove sentidos que,
ao contrário, entram em tensão com o discurso das DCL. Entendemos que os autores
mencionaram as competências porque as Diretrizes assim exigem, apresentando uma aparente
concordância com o discurso das DCL. Mas a forma adotada para atender ao dispositivo legal,
em que os enunciadores não se envolvem com o discurso oficial, estabelece um efeito de
sentido, evidenciando, na verdade, um não comprometimento de tomá-las, quando da
construção da proposta curricular, como referencial para sua organização.
Essa percepção se confirma quando analisamos o documento como um todo. O exame
revela que a concepção de competência não foi adotada como base da organização curricular,
objetivando a sua sintonia com a “nova organização do mundo do trabalho”, conforme as
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orientações das DCL e DCF. Constata-se que a matriz curricular parte de uma listagem de
disciplinas obrigatórias e específicas e respectivas cargas horárias, sem dar mostras de que a
competência tenha sido tomada como concepção nuclear da organização do currículo.
Conforme Santos (2011, p. 91-92), a construção de uma proposta curricular utilizando o
princípio das competências não pode estar “presa a um ensino por conteúdos, fragmentado,
pouco flexível, pautado no encadeamento de disciplinas e desprovido do dinamismo necessário
para atender às frequentes demandas por mudanças do mundo atual”. O autor destaca ainda
que:
O ponto de partida para a estruturação curricular devem ser as DCN, que
estabelecem as competências e habilidades a serem enfatizadas na graduação,
cabendo a cada instituição definir sua matriz de competências, estabelecer e
descrever claramente sua composição, estratificar seu desenvolvimento ao
longo do currículo e elaborar um sistema de avaliação devidamente ajustado
aos objetivos educacionais estabelecidos. (SANTOS, 2011, p. 92).

No PPCP, observamos que apesar de os sujeitos enunciativos mencionarem o rol de
competências extraídas do Parecer CNE/CES n. 492/2001, que fundamenta as DCL, os critérios
de organização curricular adotados priorizaram a descrição de uma matriz nos moldes do ensino
por conteúdos, sem fazer constar as competências reportadas das DCL. Também não são as
competências que orientam a seleção e o ordenamento de conteúdos, nem a definição de tempos
e espaços curriculares do curso.
No que diz respeito às DCF, as competências listadas nos seis grupos de demandas
para a formação docente, como analisamos no capítulo anterior, estão relacionadas à capacidade
de ação frente a uma determinada situação específica, distanciando-se, desse modo, do âmbito
disciplinar, como se estrutura o currículo do PPCP. No currículo da formação docente baseada
nas competências há uma alteração no foco da aprendizagem, de modo que os conteúdos e as
disciplinas passam a ter valor apenas como meios para constituição de competências. Não é
isso que observamos no projeto pedagógico em análise.
Conforme as DCF, as avaliações do desempenho dos alunos também deverão incluir
competências: “Tomando-se como princípio o desenvolvimento de competências para a
atividade profissional, é importante colocar o foco da avaliação na capacidade de acionar
conhecimentos e de buscar outros, necessários à atuação profissional” (BRASIL, 2001b, p. 40).
Esforçando-se em manter uma sintonia com o discurso desse documento, os enunciadores do
PPCP destacam que, no curso, “a avaliação deve refletir a aquisição de habilidades e o
desenvolvimento das competências adquiridas gradativa e permanentemente, por atividades
diversas distribuídas durante o período letivo, totalizando, minimamente, três instrumentos
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diferentes de avaliação” (p. 58, grifos nossos). Percebe-se aí uma relação dialógica de
acolhimento do discurso das DCF, que destacam também que “os instrumentos de avaliação da
aprendizagem devem ser diversificados - para o que é necessário transformar formas
convencionais e criar novos instrumentos” (BRASIL, 2001b, p. 40).
Nessa direção, na avaliação do licenciando em Letras, a abordagem dos aspectos
cognitivos deve contemplar não apenas a aquisição do conhecimento factual, mas habilidades
mais complexas relacionadas ao rol de competências estabelecidas que se almeja desenvolver
no acadêmico. Esse aspecto nos incita a perguntar: quais competências serão avaliadas? Como
elas serão avaliadas? Não encontramos respostas para essas questões no PPCP. Todavia, o
próprio Parecer CNE/CP n. 009/2001, que fundamenta as DCF, admite dificuldade para avaliar
competência, afirmando que “tendo a atuação do professor natureza complexa, avaliar as
competências no processo de formação é, da mesma forma, uma tarefa complexa” (BRASIL,
2001b, p. 34). Essa situação evidencia a complexidade que envolve o conceito de competência
e o paradoxo que o cerca no processo de reforma curricular, marcado por vozes em conflito.
Cabe lembrar que nas DCF, assim como nas DCL, o paradigma das competências na
formação docente atende à construção de um novo tipo de professor, mais facilmente regulado
no desenvolvimento de seu trabalho e acentuado nas diversas atividades que surgem na esfera
escolar. O discurso assentado na categoria competência presente nesses documentos é voltado
para a adaptação do profissional ao mercado de trabalho, associado a uma visão mercadológica.
Na análise do PPCP, constatamos que, se por um lado o discurso das competências
não se materializa na proposta curricular do documento, por outro, os posicionamentos dos
enunciadores quanto à formação voltada para o mercado de trabalho se relacionam
dialogicamente de modo complementar ao discurso presente nas Diretrizes. Essa relação
dialógica é perceptível no fragmento extraído do item “Justificativa da Reestruturação do
Projeto Pedagógico de Curso”:
Esta proposta de reestruturação curricular é, portanto, o resultado de esforços
empreendidos para ofertar aos futuros profissionais de educação do estado de
Mato Grosso um curso que busca estar em consonância com as teorias
modernas de ensino e de aprendizagem de linguagem e línguas, além de
cumprir as exigências legais de formação de professores, para atuarem no
ensino fundamental e médio, assegurando a qualidade acadêmica em
contexto de aceleradas mudanças na conjuntura social e no mundo do
trabalho. Porém, posicionando crítica e reflexivamente em relação a
inconsistências de determinados modos de pensar e ‘fazer’ a educação e, por
extensão, a formação profissional (PPCP, 2015, p. 14).

Os enunciadores justificam que a proposta de reestruturação curricular apresentada
está “em consonância com as teorias modernas de ensino e de aprendizagem de linguagem e
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línguas” e, ligando argumentos em favor de uma mesma conclusão, por meio do operador
argumentativo “além de”, deixam claro que ela também cumpre “as exigências legais”. As
vozes da legalidade que ouvimos no excerto, especialmente no enunciado “assegurando a
qualidade acadêmica em contexto de aceleradas mudanças na conjuntura social e no mundo
do trabalho” são das DCL que, como vimos no capítulo anterior, assim se posiciona: “Esta
proposta de Diretrizes Curriculares leva em consideração os desafios da educação superior
diante das intensas transformações que têm ocorrido na sociedade contemporânea, no mercado
de trabalho e nas condições de exercício profissional” (BRASIL, 2001a, p 29, grifos nossos).
Cabe observar o conectivo “porém”, presente no excerto do PPCP, que marca um
posicionamento mais forte no enunciado, em que prevalece a orientação argumentativa por ele
iniciado de que na sua atuação profissional, o professor saberá se posicionar de forma “crítica
e reflexivamente em relação a inconsistências de determinados modos de pensar e ‘fazer’ a
educação e, por extensão, a formação profissional”. Nessa perspectiva, prevalece a ideia de uma
formação que possibilite ao futuro professor a compreensão crítica da realidade educacional e
do fazer educativo.
No item “concepção do curso”, o documento acrescenta ainda a ideia de uma formação
direcionada para a construção da cidadania consciente e ativa: “o curso pretende preparar o
profissional para o mercado, mas que, através da linguagem, também saiba e vivencie os
aspectos de cidadania para que se realize como profissional e como pessoa” (PPCP, 2015, p.
24, grifos nossos).
É inquestionável como a constituição do PPCP aponta para a formação de um
professor de língua materna que seja ciente de seu compromisso com a sociedade, como cidadão
crítico e consciente. Por meio da ênfase constante nesse aspecto, ao longo do documento,
verificamos uma constituição de currículo que, simultaneamente, se preocupa em dar plenas
condições para que o licenciando ingresse no mercado de trabalho e empenha-se na sua
formação para a cidadania, na formação humana, não deixando este aspecto em segundo plano.
Assim, no bojo da materialidade discursiva do documento, constatamos uma
preocupação em assumir um papel muito mais concreto, intelectual, social e culturalmente,
revelado, sobretudo, quando o documento se refere a “formar profissionais aptos a
desenvolverem pesquisas em linguagem, bem como preparados para formar cidadãos aptos a
dominarem as diferentes práticas sociais de escrita”, “profissionais capazes de desenvolver uma
prática didático-pedagógica com posicionamento crítico e criativo”; “críticos e comprometidos
com a intervenção social”; “que tenham domínio teórico e prático na área de linguagem”;
“competentes quanto ao conhecimento das teorias linguístico-literárias, estabelecendo relações
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entre a língua-cultura materna e a literatura brasileira e portuguesa”; “profissionais cidadãos
comprometidos com o desenvolvimento social em nível local e global”. Há, nesses
posicionamentos, uma aspiração de assumir-se como instituição/curso a serviço da comunidade
e da sociedade em geral.
Os dados evidenciam que o modelo de competências das DCL e DCF não foi
concretizado na proposta curricular do PPCP, ainda que a voz defensora de tal princípio
organizador do currículo não tenha deixado de ecoar na discursividade do documento. Não
obstante, ecoou mais alto, no documento, a voz defensora do ensino por conteúdos, que lutou
pela manutenção de certos padrões do currículo por aquisição de conhecimentos.
Desse modo, como observa Bakhtin (2014), com os conceitos de forças centrípetas e
forças centrífugas, todo enunciado aponta para a existência de jogos de poder entre as vozes
que circulam socialmente. No caso do PPCP, na luta entre as vozes defensoras da organização
curricular por competência, presentes nas diretrizes (forças centrípetas) e as vozes do ensino
por conteúdos, do currículo por aquisição de conhecimentos (forças centrífugas), a vitória,
evidentemente, não foi das primeiras.

4.3.3 Respostas ao discurso da integração teoria e prática
A posição axiológica dos enunciadores do Projeto Pedagógico do Curso de Letras
Português e Literatura – PPCP, no tange ao discurso da integração teoria e prática, pode ser
inferida já no item “Justificativa para reelaboração do projeto pedagógico”, quando enunciam
que o curso terá 2752 horas teórico-práticas:
Atento à dinâmica das demandas de formação que atendam aos tempos em
que vivemos, o corpo docente, orientado pelo NDE, vem propor novo curso,
cujas disciplinas serão oferecidas semestralmente, sob o regime de créditos, a
partir de 2016, com 3360 horas, distribuídas em 2752h teórico-práticas, 400h
de PCC, e 200h de Atividades Complementares (PPCP, 2015, p. 14, grifos
nossos).

Cabe observar o tipo de relação dialógica que se estabelece entre esse enunciado e os
enunciados dos documentos legais que orientam a distribuição das cargas horárias nos cursos
de formação docente. Vejamos, no quadro a seguir, fragmentos das Resoluções CNE/CP n.
2/2002 e 2/2015, que tratam da questão:
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Quadro 9 - Orientações para distribuição da carga horária nos cursos - Resolução CNE/CP 2.2002 e
Resolução CNE/CP 2/2015
Resolução CNE/CP n. 2/2002
(revogada em 2015)
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como
componente curricular, vivenciadas ao longo do
curso;
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio
curricular supervisionado a partir do início da
segunda metade do curso;

Resolução CNE/CP n. 2/2015
(em vigência)
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como
componente curricular, distribuídas ao longo
do processo formativo;
II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao
estágio supervisionado, na área de formação e
atuação na educação básica, contemplando
também outras áreas específicas, se for o caso,
conforme o projeto de curso da instituição;
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para III - pelo menos 2200 (duas mil e duzentas)
os conteúdos curriculares de natureza horas dedicadas às atividades formativas
científico-cultural;
estruturadas pelos núcleos definidos nos
incisos I e II do artigo 12 desta Resolução,
conforme o projeto de curso da instituição;
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de IV - 200 (duzentas) horas de atividades
atividades acadêmico-científico-culturais.
teórico-práticas de aprofundamento em áreas
específicas de interesse dos estudantes,
conforme núcleo definido no inciso III do
artigo 12 desta Resolução.
Fonte: Resultados de pesquisa (2016).

No que diz respeito à Prática como Componente Curricular (PCC), percebemos uma
relação dialógica de consonância entre o fragmento do PPCP e as duas Resoluções, tanto no
que diz respeito ao número de horas quanto à nomenclatura utilizada.
Quanto ao Estágio Supervisionado, constatamos, no fragmento do PPC, que não há a
distribuição das 400 (quatrocentas) horas para essa atividade, como prescrito nas resoluções.
Todavia, cabe ressaltar, que, quando analisamos a proposta de fluxo curricular do curso,
verificamos que são destinadas 448 (quatrocentas e quarenta e oito) horas para o estágio, ou
seja, 48 horas a mais que o estabelecido pelas Resoluções. Dessas 448 (quatrocentas e quarenta
e oito) horas, 320 (trezentas e vinte) são horas práticas e 128 (cento e vinte e oito) horas teóricas.
Em relação às 2752 (duas mil setecentas e cinquenta e duas) horas descritas no PPCP,
notamos que elas estabelecem uma relação dialógica de concordância com as orientações da
Resolução de 2015, que prescreve a atribuição de pelo menos 2200 (duas mil e duzentas) horas
para as atividades formativas. Entretanto, o termo “teórico-prático”, utilizado para a destinação
dessas horas, não advém de nenhuma das Resoluções.
As 200 horas destinadas às Atividades Complementares estão de acordo com as
determinações das duas Resoluções, apesar de os enunciadores não utilizarem as nomenclaturas
adotadas pelos documentos legais. Todavia, percebemos que há um descompasso entre o

221

número de horas explicitado no fragmento e a proposta de fluxo curricular do curso, que
apresenta 208 horas. Acreditamos que houve, no enunciado acima, um erro de digitação. Isso
se comprova, quando, ao fazermos a somatória do número de horas, verificamos que faltam 08
(oito) horas para completar as 3360 horas total do curso.
É interessante analisar o emprego da terminologia teórico-prático no fragmento do
PPCP para a designação das 2752 (duas mil setecentas e cinquenta e duas) horas. Ao utilizar
esse termo os enunciadores buscam, desde o início, destacar que o projeto está pautado no
princípio da unidade teoria-prática, na medida em que grande número de horas é destinado ao
processo dialético entre as dimensões que são, assim, consideradas indissociáveis.
Conforme a Resolução de 2002, as 1800 (mil e oitocentas) horas devem ser destinadas
aos conteúdos curriculares de natureza científico-cultural, ou seja, teóricos. Assim, não há
orientação para a articulação entre a teoria e a prática para tais atividades. Também a Resolução
de 2015 não menciona a relação teoria e prática nas atividades para as quais são destinadas
2200 (duas mil e duzentas) horas (maior carga horária atribuída). Relega essa questão a 200
(duzentas) “horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de
interesse dos estudantes”. Assim sendo, o PPCP acaba por destoar dos documentos legais,
quando constatamos atribuição de maior número de horas às atividades de natureza teóricoprática.
Cabe salientar que, ao analisarmos o fluxo curricular do PPCP, notamos que a carga
horária de 2752 (duas mil setecentas e cinquenta e duas) apresentada no fragmento em análise
é o resultado da somatória das horas teóricas da disciplina optativa e das horas teóricas e práticas
de disciplinas obrigatórias, assim como das horas teóricas e práticas do estágio supervisionado.
Verificamos, nesse arranjo, a proeminência da voz da autonomia dos enunciadores que
reorganizaram os componentes curriculares e suas cargas horárias de modo diverso das
prescrições legais. Em outros termos, quando os enunciadores do PPCP enunciam que, das 3360
(três mil trezentas e sessenta) horas da carga horária total do curso, 2752 (duas mil setecentas
e cinquenta e duas) são teórico-práticas e, além disso, não destacam o estágio supervisionado
com sua carga horária específica, percebemos uma relação dialógica de divergência entre o
instrumento reformulado pelos professores e os documentos legais quanto ao modo como
instituem as cargas horárias dos componentes curriculares e a sua relação entre a teoria e a
prática.
O discurso da integração teoria e prática é retomado no item “Perfil do Egresso e
Objetivos do Curso”:
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Para tanto, ao buscar articular ensino, pesquisa e extensão em nível de
graduação na formação de professores de Língua Portuguesa e suas
Literaturas, espera-se cumprir com os objetivos fundamentais dessas
licenciaturas, quais sejam:
[…]
capacitar o futuro docente para a interação da teoria à prática do ensino da
língua portuguesa e de suas respectivas literaturas (PPCP, 2015, p. 32, grifos
nossos).

De fato, o trabalho com foco na indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão
é indispensável para atingir o objetivo da formação profissional dos futuros professores de
língua materna. Os cursos de Letras, assim como os das demais licenciaturas, devem ter a
missão de fazer isso acontecer nas melhores condições possíveis, num trabalho de integração
entre teoria e prática. Nesse caso, a concepção deve ir além de integrar “teoria à prática”, como
anuncia o PPCP, entendendo que tais dimensões possuem uma relação dialógica, em que uma
se alimenta e se reconstrui a partir da outra (CALVO; FREITAS, 2011).
Para capacitar o futuro docente nessa perspectiva, é necessário que a proposta
curricular destaque nas ementas das disciplinas a importância da reflexão e do posicionamento
diante da relação teoria e prática. Caso contrário, o curso terá dificuldades de formar professores
aptos a lidarem com o mundo contemporâneo, em que os processos de valoração de diferentes
formas de conhecimento se modificam constantemente. No ementário do PPCP, encontramos
tal empenho apenas nas disciplinas pedagógicas, constituindo, desse modo, ponto para reflexão
e para ser observado no curso.
No item “Metodologia de ensino e finalidade”, do PPCP, há o seguinte
posicionamento:
Com a finalidade de construir o perfil do licenciado, os procedimentos
metodológicos utilizados no curso favorecerão a busca do desenvolvimento
das competências e habilidades necessárias aos futuros profissionais da área,
promovendo a relação teoria-prática de maneira intensa e contínua, por meio
de aulas teóricas e práticas em sala de aula; atividades no laboratório de
línguas; trabalhos individuais e colaborativos em grupos; apresentação de
seminários; leituras orientadas; atividades de pesquisa; aprendizagem na
comunidade de prática (formação de professor inicial); atividades de
observação e regência de estágio (PPCP, 2015, p. 38).

Identificamos, no fragmento, um discurso que aponta para uma relação dialógica de
assimilação do discurso das Diretrizes de 2001, à medida que à dimensão prática é atribuído
um sentido profissional, a partir de uma proposta metodológica voltada para o desenvolvimento
de competência: os procedimentos metodológicos utilizados no curso favorecerão a busca do
desenvolvimento das competências e habilidades necessárias aos futuros profissionais da área,
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promovendo a relação teoria-prática. Assim como nas Diretrizes analisadas, a competência
articula, na proposta, a teoria e a prática e as dimensões diversas envolvidas num processo de
formação, a fim de construir o perfil do licenciado.
A posição dos enunciadores nos fragmentos analisados acerca da unidade teoria e
prática instiga-nos a analisar mais atentamente a proposta de fluxo curricular do PPCP. Vejamos
a proposta no quadro abaixo:
Quadro 10 - Proposta de Fluxo Curricular 2016-2020 – PPCP
CARGA HORÁRIA
TEOR PRAT

PCC

CH

CRED

32
32

32
16
32
80

96
64
80
96
64
400

6
4
5
6
4
25

32

32

32

96

6

64
64
64
64
288

32

32

64
64
64
64
352

4
4
4
4
22

64
64

-

16
16

80
80

5
5

64
64
64
320

-

32

64
64
64
352

4
4
4
22

64
64
64

-

32
-

96
64
64

6
4
4

64
64
320

-

32

64
64
352

4
4
22

2º SEMESTRE

32
64
64
64
64
288

Prática de Leitura e Produção de Textos:
gêneros acadêmicos
Linguística II
Teoria da Narrativa
Latim II
OFEB
Carga Horária Parcial

3º SEMESTRE

Prática de Leitura e Produção de Textos
Linguística I
Teoria do Poema
Teoria do Drama
Latim I
Carga Horária Parcial

Morfologia da Língua Português
Fonética e Fonologia da Língua
Portuguesa
Estudos Literários I
Filologia Românica
Psicologia da Educação
Carga Horária Parcial

4º SEMESTRE

1º SEMESTRE

DISCIPLINA

Sintaxe da Língua Portuguesa
Estudos Literários II
Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa e
Literatura
Didática
LIBRAS I
Carga Horária Parcial

5º SEMESTRE
6º SEMESTRE

Estudos do Discurso
Estudos Literários IV
Estudos Literários V
Crítica Literária
Estágio Supervisionado II: Língua Portuguesa
e Literatura
Carga Horária Parcial
Semiótica
Estudos Literários VI
Estudos Literários VII
Literatura Africana
Optativa
Estágio Supervisionado III: Língua Portuguesa
e Literatura
Carga Horária Parcial

8º SEMESTRE

Sintaxe do Texto
Semântica e Pragmática
Estudos Literários III
LIBRAS II
Estágio Supervisionado I: Língua Portuguesa e
Literatura
Carga Horária Parcial

7º SEMESTRE

224

48
64
64
64
32

16
80

32
32
-

96
64
96
64
112

6
4
6
4
7

272

96

64

432

27

64
64
64
64
32

80

16
16
32
-

80
80
96
64
112

5
5
6
4
7

288

80

64

432

27

64
64
64
64
64
32

80

16
32
-

80
64
96
64
64
112

5
4
6
4
4
7

352

80

48

480

30

Sociolinguística
Estudos Literários VIII
Estudos Literários IX
Estágio Supervisionado IV: Língua Portuguesa
e Literatura
Carga Horária Parcial

64
64
64
32

80

16
32
-

80
64
96
112

5
4
6
7

224

80

48

352

22

Subtotal

2272

480

400

3152

197

-

-

-

208

13

2272

480

400

3360

210

Atividades Complementares: Atividades
Acadêmico-científico-culturais
Total Geral de Carga Horária

SUB-TOTAL (aulas teóricas e práticas)
Prática Como Componente Curricular

2752
(2272+480)
400

Atividades Complementares

208

TOTAL GERAL

3360

Fonte: PPCP (2015) – Quadro 3 – Proposta de fluxo curricular 2016-2020.
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Constatamos no quadro que as disciplinas são distribuídas ao longo dos quatro anos
letivos, em regime de crédito, com cargas horárias divididas em teóricas, práticas e Prática
como Componente Curricular – PCC. Como se pode observar, as vozes das Resoluções de 2001
e 2015 ecoam na proposta de fluxo curricular no que diz respeito à Prática como Componente
Curricular, pois o Curso apresenta carga horária destinada à PCC de 400 horas (distribuídas em
disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura, ao longo da formação), conforme exigido pelos
atos normativos, sendo elas, distribuídas ao longo da formação.
Do ponto de vista formal, além do Estágio Supervisionado, em três disciplinas (Prática
de Leitura e Produção de Textos, Prática de Leitura e Produção de Textos: gêneros acadêmicos
e Sintaxe do Texto), há uma parte da carga horária destinada à aprendizagem de conhecimentos
teóricos e outra parte, à aprendizagem dos chamados conhecimentos práticos.
Analisando as ementas dessas disciplinas, constatamos que a prática é entendida como
o trabalho com a linguagem, considerando-se o trabalho em sala de aula. Para exemplificar a
nossa avaliação axiológica, podemos citar o caso da disciplina Sintaxe do texto, cujos conteúdos
são:
Estudo das relações sintático-semânticas e pragmáticas na organização da
estrutura do texto, na perspectiva da Linguística Textual. Sintaxe de diferentes
gêneros textuais e suas funções discursivas. Práticas de produção e análises
textuais, possibilitando o reconhecimento das estratégias discursivas, dos
recursos gramaticais e dos mecanismos linguísticos de construção que estão
implicados na complexidade da leitura e da escrita dos gêneros (PPCP, 2015,
p. 135).

A Prática como Componente Curricular - PCC, por sua vez, assim como o Estágio
Supervisionado, é entendida considerando-se o contexto escolar. Vejamos como os
enunciadores se posicionam acerca desse componente, no item “Práticas como Componente
Curricular”:
No curso de Letras Língua Portuguesa/Literatura, as práticas serão
desenvolvidas no transcorrer de diferentes disciplinas, articulando os
conteúdos básicos aos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a
retextualização dos conhecimentos para os diferentes níveis de ensino, com
vistas ao desenvolvimento de habilidades para o exercício da formação
profissional, tendo como indicadores a função primordial da língua
Portuguesa, da Literatura na formação do educando; e a reflexão sobre as
metodologias de ensino efetivadas na escola. Assim desenvolvidas, as PCCs
tornam-se propícias ao reconhecimento da interdependência entre teoriaprática e da pesquisa como forma de buscar respostas e alternativas para
solucionar – ou minimizar - os problemas inerentes ao ensino de língua
materna e ao exercício profissional.
O cumprimento dessas atividades será orientado pelo professor regente da
disciplina, que deverá apresentar em, seu plano de ensino ou apensado a este,
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a descrição da atividade prática, os objetivos, a metodologia e a avaliação.
(PPCP, 2015, p. 49-50, grifos nossos).

De fato, a PCC foi distribuída em algumas disciplinas que contemplam conteúdos
básicos (ligados à área dos Estudos Linguísticos e Literários) desde o início do curso,
superando, assim, a velha versão aplicacionista da teoria sobre a prática do estágio (D’ÁVILA,
2008). Desse modo, atribuiu-se aos componentes relacionados à área específica de Letras um
caráter de praticidade. É relevante observar que, ao posicionarem o desenvolvimento da PCC
no curso como visando ao “desenvolvimento de habilidades para o exercício da formação
profissional”, os enunciadores respondem positivamente ao discurso das Diretrizes que
atribuem um sentido profissional à prática. Considerando a distribuição da PPC nas disciplinas,
ao que parece, a prática foi concebida como não dissociada dos conhecimentos teóricos, mas
relacionada dinamicamente à teoria (“Assim desenvolvidas, as PCCs tornam-se propícias ao
reconhecimento da interdependência entre teoria-prática”).
Sob essa perspectiva, no PPCP, a prática não se confunde com o estágio
supervisionado e adquire autonomia no sentido de possibilitar ao licenciando a reflexão sobre
o espaço escolar, o evento aula, entre outros aspectos. Também não se limita ao mundo
pedagógico, mas, ao contrário, integra um rol de disciplinas do curso. O discurso que permeia
a construção da proposta curricular vai ao encontro do discurso do Parecer CNE/CP n. 09/2001,
numa relação dialógica de ratificação. Tal documento legal ressalta que "a ideia a ser superada,
enfim, é a de que o estágio é o espaço reservado à prática, enquanto, na sala de aula, se dá conta
da teoria" (BRASIL, 2001b, p.23).
Cabe observar, porém, que o mesmo fragmento em análise destaca que “o
cumprimento dessas atividades será orientado pelo professor regente da disciplina, que deverá
apresentar em, seu plano de ensino ou apensado a este, a descrição da atividade prática, os
objetivos, a metodologia e a avaliação” (grifos nossos). Tal posicionamento, de um lado,
contribui para o fortalecimento da autonomia do professor, mas, de outro, fragiliza o discurso
da união teoria e prática defendida na proposta, por meio da PCC, uma vez que não apresenta
nenhuma diretriz, nenhuma indicação de como essa prática poderá ser promovida.
Outra questão a ser considerada na análise do discurso da relação entre as dimensões
teóricas e práticas no PPCP diz respeito às atividades complementares. Conforme o documento,
“as Atividades Complementares referentes ao Curso de Letras Língua Portuguesa/Literatura
estão em consonância com as propostas dos Cursos de Letras da (instituição34) e seu

34

Substituímos o nome da universidade pesquisada, informado no excerto, por “instituição”.
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regulamento está explicitado no Apêndice A” (PPCP, 2015, p. 50). Em tal regulamento, esse
componente de caráter teórico-prático compreende atividades acadêmicas, científicas e
culturais. Em cada uma dessas modalidades foi listado um conjunto de atividades, a fim de que
sejam integralizadas as 200 horas, conforme previsto nas Resoluções de 2001 e 2015.
De acordo com o Regulamento das PCC, o cumprimento da carga horária prevista deve
contemplar, obrigatoriamente, três

modalidades:

“a

carga

horária de

Atividades

Complementares deve ser distribuída entre atividades acadêmicas, científicas e culturais, de
forma que nenhuma delas venha a responder, isoladamente, por mais de 50% do total de horas
previsto” (PPCP, 2015, p. 179, grifos nossos). Constata-se o uso do conector “e” e não “ou” o
que ratifica a obrigatoriedade da realização de atividades das três modalidades. Nesse sentido,
entendemos que as atividades complementares têm por objetivo proporcionar, no seu conjunto,
aos licenciandos, vivências variadas em modalidades e experiências educacionais, sendo
compreendidas como uma das possibilidades de integralização curricular, associadas às
atividades teórico-práticas.
No que diz respeito ao Estágio Supervisionado, as 448 horas distribuídas ao longo de
toda a segunda metade do curso é uma resposta à Resolução CNE/CP n. 2/2002, como vimos.
Conforme o PPCP, no Curso de Letras Português e Literatura, o estágio será realizado nas
escolas de ensino fundamental e médio do município de Cuiabá ou Várzea Grande, onde “o
aluno será inserido na instituição educacional com vistas a um contato com a realidade escolar,
à participação efetiva nas atividades da escola em seus diversos aspectos, quer pedagógicos
quer técnicos ou sociais” (PPCP, 2015, p 47).
Como se observa na proposta de fluxo curricular, as disciplinas de estágio são: Estágio
Supervisionado: Língua Portuguesa e Literatura I, II, III e IV. Cabe destacar que o estágio será
realizado no mesmo turno e horário destinado às aulas, por isso figura no rol das disciplinas e,
como essas, recebe um código, apresentando carga horária teórica e prática. Assim, entendemos
a razão de as horas de estágio serem computadas na dimensão teórico-prática, que totalizam
2752 horas conforme constatamos na justificativa do PPCP. Nessa ótica, os enunciadores
consideram que as disciplinas, incluindo o estágio, buscam cumprir um papel de ser um espaço
no qual a articulação teoria-prática se efetiva. Entretanto, não encontramos no documento
diretivas que possam contribuir para a viabilização efetiva da união teoria e prática no
desenvolvimento das disciplinas. O fato de a carga horária da teoria aparecer separada da prática
e de não haver orientações de como a Prática como Componente Curricular - PCC poderá ser
realizada, também enfraquece o discurso da união teoria e prática instaurada na discursividade
do documento.
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Em síntese, o discurso da relação teoria e prática ecoa no PPCP, no sentido evidenciado
nas Diretrizes de 2001 e 2015. Todavia, ao analisarmos a proposta curricular, constatamos que
a indissociabilidade entre as duas dimensões aparece de forma mais efetiva apenas no trabalho
a ser realizado no Estágio Supervisionado e nas atividades complementares, obrigatórias para
a integralização do curso. No que diz respeito às disciplinas, exceto as de estágio, a teoria acaba
assumindo um caráter predominante, já que não há indicação de como a PCC poderá ser
efetivada no curso, tendo sido delegada a tarefa aos professores. Também observamos que
foram mantidas as denominações da PCC como categoria separada, conforme os dispositivos
legais. A mesma responsividade, porém, não ocorreu com relação ao estágio, já que a sua carga
horária foi integrada ao conjunto das disciplinas, destoando, desse modo, das orientações
constantes nas Diretrizes.
Os resultados a que chegamos com as análises, significativos para os objetivos desta
tese, indicaram-nos a atuação das forças centrípetas e centrífugas na materialidade discursiva
do PPCP. De um lado, os enunciadores seguem as determinações dos documentos legais (forças
centrípetas) posicionando-se favoravelmente ao seu discurso e, de outro, entretanto, desenham
a proposta curricular à luz da realidade dos cursos e da forma como concebem a formação
docente (forças centrífugas).

4.4 Entrevista de grupo focal: tensão discursiva nos discursos dos integrantes do
Núcleo Docente Estruturante
A entrevista de grupo focal realizada com os professores que integram o NDE, como
referimos no Capítulo II “Percurso metodológico: a pesquisa na perspectiva dialógica”, compõe
a terceira parte do estudo do discurso dos sujeitos da pesquisa, representando o corpus, do qual
extraímos recortes para a análise. Confirmamos que a entrevista foi gravada, com a anuência
dos sujeitos, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A gravação foi
feita em um ambiente de acústica favorável e relativa naturalidade.
Considerando a perspectiva bakhtiniana de que todo discurso se dirige a alguém e está
marcado pelo contexto de produção, cabe reavivar as condições de produção em que os
discursos tomados para análise nesta parte do trabalho foram produzidos. Como já foi
enunciado, a entrevistadora conviveu com os entrevistados no período de 2014 a 2015, durante
as reuniões do NDE. Além dessa proximidade entre os interlocutores imediatos, os professores
reconheciam a experiência profissional da entrevistadora que já havia vivenciado situação
análoga de reestruturação de curso, durante o período de sua atuação como coordenadora de
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curso de Letras em uma universidade privada. Além disso, a pesquisadora faz parte do quadro
administrativo da instituição pesquisada. Toda essa situação permitiu um clima amistoso e de
colaboração durante a realização da entrevista.
Por outro lado, um aspecto importante a considerar é que os sujeitos tinham a
consciência de que os seus discursos seriam, posteriormente, avaliados. Essa situação pode ter
provocado expectativas nos sujeitos sobre o que responder para se adequar às condições de
produção dos seus discursos. Evidentemente, não é possível controlarmos esses aspectos ou
apontarmos claramente suas influências nos discursos que foram produzidos. De todo modo,
coerentes com o pensamento bakhtiniano, não poderíamos deixar de aclarar essas situações.
Para a transcrição da entrevista, seguimos algumas das codificações apresentadas por
Luiz Antônio Marcuschi35. Tendo em vista a preservação do anonimato dos sujeitos da
pesquisa, além de nomeá-los de P01, P02... P05 e considerá-los sempre no gênero masculino,
também os nomes das pessoas citadas durante as falas, assim como o da instituição foram
omitidos.
Com vistas a alcançar os objetivos da tese, imbricados pelas questões norteadoras,
buscamos estabelecer a análise, apresentando os efeitos de sentidos, por vezes cruzando os
dados da entrevista, na sua condição de enunciado concreto, com os dados do questionário e do
Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura analisados neste trabalho. A fim
de situar o contexto das sequências da interlocução, optamos por apresentar recortes muitas
vezes extensos, cujos conteúdos versam sobre os seguintes pontos:
 A motivação dos Cursos para fazerem a reformulação dos Projetos
Pedagógicos e Propostas curriculares.
 A forma como os cursos se organizaram para desenvolver o processo
de reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e a participação
do NDE no processo.
 Os sentidos atribuídos a dimensões e princípios que norteiam as
Diretrizes Curriculares.
 A percepção dos sujeitos sobre as propostas elaboradas.

35

Os códigos usados são: ( ) fala incompreensível; [ ] fala intercalada dos professores; (+) pausa breve nos fluxos de fala;
(++) pausa longa nos fluxos de fala; (( )) comentários da pesquisadora; / Truncamentos bruscos; : : alongamento de vogal;
MAIÚSCULAS, ênfase ou acento forte (MARCUSCHI, 2000). Além desses códigos, utilizamos: Aspas - citação feita pelos
professores de outras falas; E para entrevistadora; PO1 ... P02 para os professores.
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Conforme manifestamos no Capítulo II deste trabalho, usamos como critério para a
seleção dos fragmentos para análise a ocorrência do posicionamento valorativo dos sujeitos
acerca das temáticas levantadas na entrevista, observando os marcadores avaliativos que
demonstram orientações de concordância com os discursos ou de discordância deles. Também
observamos a presença de diferentes vozes na estrutura argumentativa dos discursos dos
professores e a forma como o interlocutor aparece no discurso do sujeito falante, levando em
conta os aspectos formativos envolvidos na relação entre locutor, interlocutor e objeto do
discurso. Para tanto, usamos os critérios bakhtinianos para caracterizar os enunciados –
antipalavras dos professores - em particular os que dizem respeito ao conteúdo semântico
referencial e à possível relação do falante com o enunciado de outrem.
As antipalavras dos professores na dinâmica de entrevista de grupo focal são
entendidas neste trabalho como discursos, como efeitos produzidos na/pela linguagem, nos
quais buscamos investigar tanto os sentidos enunciados, que apontam como os sujeitos
envolvidos na reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos fazem significar a sua
compreensão sobre as orientações constantes nos dispositivos legais estudados, como aqueles
sentidos que são lidos ou silenciados, por meio de determinadas formas do dizer.
Os enunciados foram agrupados em três partes: i) conjunto de enunciados em que os
professores discutem o modo como ocorreu o processo de reformulação dos projetos
pedagógicos e a dinâmica do Núcleo Docente Estruturante nesse processo, que constitui a
subseção 4.4.1; ii) conjunto de enunciados que tratam dos princípios organizadores do
currículo: flexibilidade, competência, relação teoria e prática e interdisciplinaridade (categorias
analíticas), que compõe a subseção 4.4.2 deste trabalho, e iii) conjunto de enunciados que
apontam para uma conclusão dos sujeitos sobre o trabalho que realizaram – seção 4.4.3. A
divisão foi feita não apenas em função de seus conteúdos, mas também da posição axiológica
do falante em relação ao conteúdo.

4.4.1 Embate dialógico relacionado ao processo de reestruturação dos cursos e
funcionamento do NDE
A entrevista de grupo focal, realizada com os sujeitos da pesquisa responsáveis pela
reformulação dos Projetos Pedagógicos (PPC) dos quatro cursos de Letras da instituição
pesquisada, evidencia distintos posicionamentos acerca do modo como ocorreu a reestruturação
dos cursos e o funcionamento do NDE. De acordo com a perspectiva bakhtiniana, vale
considerar que a responsividade dos entrevistados se apresenta constitutiva do gênero em
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questão, no qual os participantes da interação discursiva, ao perceberem o significado
linguístico do discurso do outro, concordam com ele, discordam dele, completam-no etc,
manifestando, desse modo, aderir ideologicamente a determinados discursos.
Ao questionarmos sobre qual havia sido a motivação dos Cursos de Letras para a
reformulação dos projetos pedagógicos e propostas curriculares, os entrevistados apresentaram
as seguintes antipalavras:
FRAGMENTO 1
E: Qual foi a motivação dos Cursos de Letras para fazer a reformulação dos Projetos Pedagógicos e
propostas curriculares?
P03 – A motivação inicial foi a avaliação negativa que nós obtivemos no processo de 2011, né? E, a
partir daí, houve a obrigatoriedade de que fossem reformulados os quatro cursos. /.../
P02 – Como que chama o exame (++) a avaliação negativa?
E – O ENADE.
P02 – /.../ Mas, assim, não foi uma crítica exatamente ao curso em si, à parte acadêmica [P03 –
verdade] foi uma questão mais de [PO3 - foi o boicote dos alunos] é o boicote dos alunos, né? /.../. Nós
fizemos esse projeto aqui (referindo-se ao Projeto Pedagógico de Curso) porque foi uma das metas da
Comissão das Coordenadoras. Depois, então, foi indicada uma pessoa de cada área, principalmente
uma pessoa que estivesse há mais tempo no curso [P03: mais velha]. Estivesse há mais tempo no curso,
né? Mas assim, não foi um momento nosso do curso que parou e falou assim: “vamos reformar”. Estava
tudo correndo normal com o Projeto anterior, o de 2009, né. Então, no fundo, o que aconteceu foi que
isso aqui foi por causa dessa avaliação. /.../ Por isso, então, foi criado, em consequência disso tudo,
esse grupo NDE: o Núcleo Docente Estruturante.
P01 – /.../ A opinião dos estudantes serviu /.../ de ponto de partida para precisamente essa reformulação.
Nada foi forçado porque estava dentro do prazo, né?
E – Já era o momento?
P01 – Já era o momento. Só que /.../ quando o coletivo de professores percebeu que havia uma
insatisfação que se manifestava através de uma nota baixa, para o curso, começou a procurar
justificação... justificações. A principal justificação é essa que ouvimos aqui agora, né. De que foi uma
sabotagem. Mas mesmo que haja alunos que queiram sabotar, se não há insatisfação, a sabotagem se
neutraliza. E a opiniÃO continua circulando aqui. /.../
P03 – Eu só queria lembrar que esse episódio de 2011, que ((cita o nome de P01)) chamou de
sabotagem…
P01 – Eu não
E – Ele nem quis falar em sabotagem…
P03 – Não. Não foi sabotagem, mas foi um BOIcote nacional. Nós não podemos nos esquecer disso.
Foi um movimento nacional. Não foram os nossos alunos que se colocaram contrários ao nosso curso.
Claro, um grupo deles sim, mas eles estavam envolvidos num movimento nacional de boicote.

Do ponto de vista constitutivo, percebe-se que os discursos sobre a motivação para a
reformulação dos Projetos Pedagógicos se constrói a partir de dois posicionamentos: um que se
apoia no fato de os cursos terem obtidos conceito baixo no Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes - ENADE e outro, no fato de que “já era o momento” de atualizar o documento,
compreendendo, desse modo, que o PPC deve ser reformulado constantemente, de acordo com
as novas demandas que vão surgindo no contexto do curso.

232

P03 afirma que a motivação inicial foi a avaliação negativa que os cursos obtiveram
no ENADE de 2011 e a partir daí, houve a obrigatoriedade de que fossem reformulados os
quatro cursos. Durante a fala de P02, buscando completar o pensamento do enunciador, P03
traz à tona a justificativa de que, no processo avaliativo dos cursos em 2011, houve, por parte
dos alunos, o fenômeno popularmente denominado de boicote. Tal informação é ratificada por
P02, que apresenta um discurso com a mesma orientação semântica de P03 de que a avaliação
negativa dos cursos foi o fator preponderante para a reformulação dos PPCs. O professor
complementa, ainda, que, em consequência disso tudo foi criado o Núcleo Docente
Estruturante.
Todavia, constatamos um embate polêmico aberto de P01contra os posicionamentos
de P02 e P03. O professor afirma que a opinião dos estudantes serviu /.../ de ponto de partida
para a reformulação dos PPCs; que tal reformulação, na verdade, era necessária, que nada foi
forçado, visto que estava dentro do prazo. No plano linguístico, a polêmica aberta torna-se
evidente pela utilização da expressão nada foi forçado. Tal expressão vai de encontro à
apreciação de P03 quando afirma que, devido à avaliação negativa no ENADE/2011, houve a
obrigatoriedade de reformulação dos Projetos Pedagógicos. A posição de P01 também se choca
com a declaração de P02 quando afirma que a tarefa foi uma das metas da Comissão das
Coordenadoras, referindo-se à Comissão de Acompanhamento do Protocolo de Compromisso
firmado com o MEC, devido ao CPC insatisfatório dos cursos no ENADE de 2011. Tal
Comissão foi composta pelas coordenadoras dos cursos. P02, contrariamente à visão de P01,
afirma, ainda, que tudo estava correndo normal com o Projeto anterior, o de 2009.
A posição manifesta por P02 e P03 na entrevista reitera suas antipalavras às questões
levantadas no questionário que aplicamos. Essa posição também se revela fortemente nas
respostas de P05 e sutilmente, na de P04, apresentadas às questões daquele instrumento de
pesquisa, como analisamos neste capítulo. P01, por sua vez, também mantém o mesmo
posicionamento manifesto em suas respostas ao questionário, silenciando a questão do CPC
insatisfatório dos cursos no ENADE/2011.
Ao contrário do diálogo tenso que o discurso de P01 mantém com o discurso de P02
e P03, tanto na entrevista quanto nas respostas do questionário, há uma harmonia entre tal
discurso e a posição responsiva constante no Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português
e Literatura que também não reconhece o fato de o curso ter obtido o Conceito Preliminar de
Cursos insatisfatório no ENADE de 2011 como justificativa para a reformulação do documento.
Esse fato nos motiva a questionar: Por que no questionário e na entrevista, os professores, com
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exceção de P01, admitem a avaliação negativa como fator para reformulação dos PPCs e
silenciam o fato na materialidade dos Projetos Pedagógicos?
Valendo-nos da perspectiva bakhtiniana que defendemos no item 4.3.1, “Respostas ao
discurso da flexibilidade curricular e da interdisciplinaridade”, deste trabalho, mas avançando
um pouco, podemos dizer que a resposta para essa questão encontra-se na afirmação de Bakhtin
(2011b) de que, ao produzir um enunciado, o enunciador espera uma resposta do enunciatário
a quem o texto se dirige. No PPC, os destinatários imediatos eram os avaliadores do MEC.
Reconhecer o CPC insatisfatório do curso como causa da reformulação do PPC seria confirmar
que este precisaria ser “saneado”, fato esse que poderia encontrar eco no discurso daqueles
detentores da autoridade para atribuir um conceito que resultaria na renovação ou não do
reconhecimento do curso. No caso da entrevista e do questionário, as antipalavras foram
dirigidas à pesquisadora, que conhece a realidade do curso, com intencionalidades distintas das
dos avaliadores, numa interação discursiva menos formal. Como afirma o teórico, ao falar, o
falante leva em conta o fundo aperceptível sobre o qual seu discurso será recebido pelo
destinatário: até que ponto ele está a par da situação, dispõe de conhecimentos especiais de um
dado campo cultural da comunicação, leva em conta as suas concepções e convicções etc.
(Bakhtin 2011b, p.302)
Nessa direção, os professores do NDE, ao elaborarem seus enunciados (PPCP e
entrevista de grupo focal), levaram em conta como seus discursos seriam recebidos pelos
distintos destinatários, nos diferentes contextos, atuando, dessa forma, de modo consciente na
escolha dos procedimentos composicionais, assim como dos recursos linguísticos.
Constatamos, desse modo, nos processos dialógicos analisados, diferentes relações de poder,
que envolveram os interlocutores.
Ainda tratando do embate polêmico aberto do discurso de P01 contra os discursos de
P02 e P03, constatamos que o discurso do professor também tem como alvo a justificativa
utilizada pelos professores de que os cursos obtiveram conceito baixo no ENADE porque houve
boicote por parte dos alunos. Contrapondo-se a esse ponto de vista, P01 destaca que quando o
coletivo de professores percebeu que havia uma insatisfação que se manifestava através de
uma nota baixa, para o curso, começou a procurar justificação... justificações. Segue
argumentando que a principal justificativa é a de que houve uma “sabotagem” por parte dos
alunos. Para o professor, essa justificativa não procede, visto que mesmo que haja alunos que
queiram sabotar, se não há insatisfação, a sabotagem se neutraliza.
P03, por seu turno, mobiliza o discurso citado indireto (queria lembrar que esse
episódio de 2011, que ((cita o nome de P01)) chamou de sabotagem), a fim de se opor ao
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posicionamento do professor, esclarecendo que a ação dos alunos não foi sabotagem, mas foi
um BOIcote nacional. No plano linguístico, a polêmica evidencia-se pela utilização do
conectivo “mas”, o que revela um embate entre o que P01 fala e P02 defende. E P03 é ainda
mais contundente: Não foram os nossos alunos que se colocaram contrários ao nosso curso.
Claro, um grupo deles sim, mas eles estavam envolvidos num movimento nacional de boicote.
Cabem parênteses aqui para esclarecermos essa questão do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes - ENADE e do boicote dos alunos ao referido exame, de que fala
P03.
O processo de avaliação da educação superior no Brasil ocorre por meio do Sistema
Nacional da Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado em 14 de abril de 2004, que
tem por objetivo avaliar tanto a qualidade acadêmica do egresso como a contribuição do curso
para a sua formação. O ENADE, assim como a avaliação in loco realizada pelos avaliadores do
INEP, é um dos principais instrumentos de avaliação de cursos do SINAES. O exame é aplicado
aos alunos concluintes de cursos de graduação de áreas definidas anualmente pelo Ministério
da Educação (MEC), com periodicidade trienal de aplicação a cada curso.
Tal exame consiste numa avaliação de natureza objetiva e discursiva, composta de
duas partes, sendo a primeira denominada de Formação Geral e a segunda, Componente
Específico. Além de responder às questões da prova, os concluintes habilitados devem, em
período estabelecido pelo INEP, responder ao Questionário do Estudante, que é um dos
instrumentos de coleta de informações do ENADE, de caráter obrigatório, cujo objetivo é
subsidiar a construção do perfil socioeconômico do estudante e obter uma apreciação quanto
ao seu processo formativo.
Pereira (2010) afirma que o ENADE sofreu muitas resistências por parte de
graduandos de vários cursos que, juntamente com a União Nacional dos Estudantes (UNE),
apoiaram o boicote devido à obrigatoriedade da participação no processo avaliativo e à
relevância que esse exame adquiriu no Conceito Preliminar de Curso (CPC). Algumas das
possibilidades de demonstração de boicote englobam aqueles participantes que escrevem
mensagens contra o exame ou fazem qualquer tipo de registro explícito, demonstrando a sua
posição contrária, assim como aqueles que não respondem nenhuma questão, entregando a
“prova em branco”. Desse modo, os participantes deixam evidente que não tiveram a intenção
de contribuir com o processo avaliativo, o que passa a ser considerado uma forma de boicote.
Tanto o boicote quanto o descompromisso de alguns alunos influenciam no CPC do
curso. Nesse caso, o prejuízo é arrasador, impondo ao curso enormes esforços para recuperar
uma boa reputação. No caso dos cursos de Letras da instituição pesquisada, não fizemos um
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estudo a fim de constatar se houve ou não o boicote por parte dos alunos ao exame de 2011,
mesmo porque este trabalho não tem esse objetivo. De todo modo, como dissemos, os conceitos
resultantes do ENADE de 2014 foram bem maiores, tendo os cursos obtido o CPC 4.
Cabe destacar que, para o ENADE 2014, as coordenações dos cursos assumiram uma
posição que envolveu, entre outras ações, um trabalho de conscientização com os alunos, por
meio de palestras acerca da relevância do exame e seu reflexo no resultado da avaliação. Nesse
contexto, a convite da instituição, também proferimos uma palestra a professores e alunos dos
quatro cursos, com o objetivo de esclarecer o papel do SINAES e do ENADE no contexto da
avaliação dos cursos. Assim, constata-se que o posicionamento de P03 reflete o entendimento
institucional de que houve pouco envolvimento dos alunos no processo avaliativo de 2011,
resultando no CPC baixo dos cursos.
Por fim, a pergunta feita aos sujeitos de qual teria sido a motivação dos cursos para
reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos evidenciou relações dialógicas polêmicas,
pela tomada do discurso do outro como objeto de refutação. As refrações dialógicas se
manifestam nos fragmentos 2 e 3, em que o foco referencial tomado como objeto de análise é
o papel e a dinâmica do NDE no contexto de reestruturação dos cursos. Analisemos,
primeiramente, o fragmento 2:
FRAGMENTO 2
P02 – /.../ eu soube do NDE numa reunião. Havia tido uma anterior que eu não estava presente
e que tinha gerado um documento com as ações de cada dimensão para que fosse elevado o
nível nota 2. /.../ Pra mim, por exemplo, quando começou a discussão do PPC, eu achei,
realmente, que era pra gente discutir, academicamente, como estava o NOsso curso de Letras,
porque há muito tempo não se falava disso daí, né. Mas aí, junto com isso, veio a criação desse
NDE, que também, ninguém havia ouvido falar. Já existia, eu acho, há um tempo, mas várias
universidades não haviam ainda implementado. E, no caso, nos foi designada essa tarefa,
porque antes quem fazia o PPC era o colegiado de curso. Com a criação desses quatro cursos,
né, a tarefa veio pra gente. /.../ Foi tudo muito novo pra mim. Eu que nunca tinha participado
de um PPC assim.
/…/
P01 – /.../ E por causa de ter primado a burocracia, como prima em qualquer instituição, temse discutido pouco, têm sido questionadas poucas coisas, quando essa é uma oportunidade de
OURO para questionar coisas, que logicamente, como em todas as instituições, vêm de cima,
né? /…/

A fala de P02 revela descontentamento quanto ao processo de reformulação dos
Projetos Pedagógicos, quando declara julgar que os professores discutiriam “academicamente”
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o andamento dos cursos (… eu achei, realmente, que era pra gente discutir,
academicamente…). O uso do verbo “achar” no tempo pretérito, associado ao advérbio
“realmente”, que no contexto significa “verdadeiramente”, nos leva a entender que, no processo
de reformulação dos PPCs, a discussão acadêmica dos cursos não ocorreu da forma como o
professor imaginava. Isso se confirma nas respostas que o professor apresenta ao questionário
utilizado na pesquisa, quando pontua: “Este ano fomos atropelados pela burocracia de
aprontar um documento, na minha opinião, que parece atender mais às questões burocráticas
do que acadêmicas.
O discurso de P02 encerra uma polêmica velada à medida que não há uma retomada
do discurso do outro, mas sim a manifestação de um ponto de vista distinto sobre um mesmo
conteúdo referencial: a finalidade da reformulação dos PPCs. Para o professor, nesse processo,
o escopo deveria ser discutir academicamente o curso e não, meramente, cumprir formalidades
burocráticas. Todavia, os membros do NDE ouviram a voz da burocracia, já que se
preocuparam mais em cumprir uma exigência de cunho político-administrativo. P01 ratifica o
posicionamento de P02, afirmando que tem se “primado a burocracia /…/ tem-se discutido
pouco, têm sido questionadas poucas coisas”.
Vale, ainda, comentar o uso dos pronomes “nosso” e “esse” na fala de P02:
“/…/discutir, academicamente, como estava o NOsso curso de Letras, porque há muito tempo
não se falava disso daí, né. Mas aí, junto com isso, veio a criação desse NDE, que também,
ninguém havia ouvido falar.” O uso do pronome possessivo “nosso”, pronunciado de forma
enfática, sinaliza para uma tentativa de aproximação do sujeito discursivo com os
interlocutores, a fim de envolvê-los em seu discurso. “Nosso” está no sentido daquilo que diz
respeito aos sujeitos da interação discursiva; que pertence a eles, no caso, os cursos de Letras.
Por outro lado, é interessante observar o sentido que a expressão “desse NDE” assume
na situação discursiva. Tal expressão, formada pelo pronome demonstrativo “esse” acoplado à
preposição “de” (desse), acompanhado do nome “NDE”, sinaliza para a ideia de distanciamento
do sujeito discursivo em relação ao NDE e não de pertencimento, como ocorre em “NOsso
curso”. Se tomarmos o posicionamento de P02 e o contexto de instituição do NDE, podemos
entender que tal valor de sentido do núcleo assumido em seu discurso se deve ao fato de o NDE,
de que ninguém havia ouvido falar, ter sido criado como uma exigência para elaboração do
PPC, a fim de atender uma exigência legal. O uso da conjunção adversativa “mas”, na afirmação
mas aí, junto com isso, veio a criação desse NDE, ratifica esse nosso ponto de vista. O conectivo
marca a ideia de contraste entre discutir academicamente o curso no processo de reformulação
do PPC e a criação/ o papel do NDE nesse contexto. É como se não houvesse a necessidade de
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criação de um órgão acadêmico para discussão acadêmica dos cursos e consequente
reformulação dos PPCs. Antes, quem desempenhava esse papel era o colegiado de curso (E, no
caso, nos foi designada essa tarefa, porque antes quem fazia o PPC era o colegiado de curso).
Diferentemente do posicionamento axiológico de P02, para a Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior – CONAES, no Parecer n. 4/2010 e Resolução n. 1/2010, a
discussão acadêmica do curso no processo de reformulação do PPC é intrínseca ao NDE. Na
materialidade discursiva desses documentos fica evidente que a finalidade do NDE é determinar
um norte para a prática educativa, estabelecer diretrizes, desenvolver atividades referentes à
atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, a fim de que sejam alcançados os objetivos
principais dos cursos. O PPC deve ser construído com base nas três dimensões definidas pelo
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES: “organização didáticopedagógica”, “corpo docente e tutorial” e “infraestrutura”, o que implica a discussão acadêmica
dos cursos.
A nosso ver, a visão que P02 manifesta do NDE, articulada ao contexto situacional,
contribui para a composição de mais uma polêmica velada, na medida em que toma como foco
de divergência um mesmo conteúdo semântico objetal: criação/papel do NDE. Já no fragmento
03, constatamos uma relação dialógica de concordância entre as posições dos professores, num
momento em que buscávamos saber se as discussões da reforma ocorriam apenas no núcleo ou
ocorriam em outros espaços também.
FRAGMENTO 3
E - As discussões ocorriam apenas no núcleo ou ocorriam em outros espaços também?
P02 – Não. Ia tudo pras áreas.
P03 – As reuniões foram basicamente nas áreas. Houve um momento, em que nós nos reunimos com as
coordenadoras, mas aí já foi mais pro final. O processo todo se deu mesmo nas áreas.
P02 – Nas áreas, buscamos, conversamos (++) depois nós trazíamos pro núcleo e discutíamos o que
cada um tinha conversado, né? E assim nós íamos coordenando. /.../
PO5 – Com relação à organização, eu me lembro que nós começamos em janeiro, depois de uma
escolha, de uma indicação no colegiado grande. Depois marcamos a reunião logo em seguida pra ler
a documentação, o documento, o que ele exigia, qual que era a designação, porque nós não sabíamos
se nós teríamos autoridade pra mudar ou não o projeto. Aí soubemos que, se tivéssemos que
encaminhar, nós encaminharíamos as sugestões pras bases, pras áreas e as áreas então é que fariam
essas modificações, se necessário até mesmo em termos de estrutura e de disciplinas. Então foi um
trabalho, assim, constante de idas e vindas pra discussão de vários tópicos… disciplinas,
principalmente, como Língua Portuguesa e Literatura, porque é a base também da formação dos outros
cursos. Tivemos momentos de retorno pros alunos, né? /.../ Além disso, também, lembrar de um outro
momento e o único que teve até então, da reunião do colegiado de todas as áreas. Que foi numa sala
lá no segundo andar e que nós estávamos discutindo questões de estágio, de carga horária /…/

As falas revelam que os professores do NDE utilizaram o processo de
descentralização, envolvendo mais pessoas na divisão de responsabilidades, a fim de realizar a
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reestruturação dos cursos, como já havíamos observado na análise dos dados do questionário,
assim como do PPCP. Isso fica explícito quando afirmam que “ia tudo pras áreas”; “o processo
todo se deu mesmo nas áreas”; “nas áreas, buscamos, conversamos depois nós trazíamos pro
núcleo e discutíamos o que cada um tinha conversado”; “foi um trabalho, assim, constante de
idas e vindas pra discussão de vários tópicos”. Tais enunciados ratificam nossa constatação de
que o NDE se constituiu como um espaço-tempo de possibilidades de construção da
colegialidade, considerando o envolvimento do corpo docente no processo de reformulação dos
Projetos Pedagógicos de Curso. A forma como o núcleo foi concebido, com um ou dois
representantes de cada curso, contribuiu para isso.
Entendemos como Libâneo et al. (2010) que a participação é o principal meio de
assegurar a gestão democrática, possibilitando o envolvimento de todos os sujeitos acadêmicos
nas tomadas de decisão e no funcionamento da organização do curso. P05 destaca que as áreas,
juntamente com seu representante do NDE, tiveram autonomia para fazer alterações nos PPCs.
até mesmo em termos de estrutura e de disciplinas. Esse aspecto pode ter proporcionado aos
sujeitos envolvidos melhor conhecimento dos objetivos e metas dos cursos, de sua estrutura e
dinâmica, o que pode possibilitar um clima de trabalho propício a uma maior aproximação entre
professores e licenciandos. O professor destaca ainda a participação dos alunos no processo,
assim como a reunião que tiveram com o colegiado, que envolveu os professores de todos os
cursos. Entendemos que esses fatos são relevantes para a construção coletiva dos PPCs.
Em outro momento da entrevista, P03 destaca que a forma como o processo de
reestruturação de curso ocorreu foi uma inovação para os cursos e o fato de terem conseguido
o diálogo com todas as áreas/cursos foi um grande avanço. Em outros termos, o aspecto
participativo na elaboração dos PPCs parece ter sido o grande progresso que ele representa. Se,
até então, os cursos tinham os documentos elaborados pela coordenação ou, no máximo, por
uma equipe do colegiado, nesse processo, essa realidade parece ter sido alterada. E tal realidade
desenha outra feição à gestão dos cursos – função do PPC segundo as representações do NDE,
das áreas, do colegiado, enfim, dos professores como um todo – à medida que ele passa a ser
responsabilidade de todos.
Constata-se, assim, que, mesmo quando a (re)formulação de um PPC ocorre em função
de uma exigência legal, numa situação de avaliação de cursos, é possível construir-se algo
positivo. Os procedimentos impostos pelo poder central acabam criando condições de
organização da comunidade acadêmica, que pode, inclusive, apropriar-se deles para mudar os
rumos da política educacional.
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Por fim, do fragmento 3, assim como da análise das antipalavras dos professores
apresentadas às questões do questionário utilizado neste trabalho, pode-se depreender que a
função primordial do NDE no processo de reestruturação dos cursos foi democratizar as
relações de poder, buscando descentralizá-lo e possibilitar, por sua vez, a participação de todos,
de tal modo que as ações e decisões foram planejadas sem que prevalecesse a hierarquia.
Todavia, esse posicionamento axiológico é contestado por P01, que apresenta um discurso
combatido pelos demais professores. Analisemos, no fragmento 4, o embate entre tais
posicionamentos, num momento da entrevista em que os professores discutiam o que
almejavam fazer para implementar as ações do NDE.
FRAGMENTO 4
P01 – /…/ iniciamos várias atividades para implementarmos o que sai do núcleo, né? Só que estamos
atravessados por um conceito de democracia que não funciona bem na Educação, que é consultar
primeiro e depois trazer isso aqui pro núcleo; quando deve ser o contrário, deve ser o que nós
discutirmos e combinarmos, como eu sugeri e critiquei de que estávamos nos agarrando muito à
burocracia e menos na iniciativa teórica e coisa assim. /…/ A EDUCAÇÃO não funciona assim. Quando
é o núcleo que vai propor mudanças curriculares amparadas em teorias, amparadas em práticas,
amparadas em documentos oficiais, porque senão os mecanismos que existiam antes do aparecimento
do núcleo, teriam prevalecido e ainda, seria, talvez, o colegiado que faria isso, como sempre se fez.
/…/
P04 – O que estou entendendo é assim: a gente aprende a caminhar caminhando. A gente vai pra área
porque a gente tá querendo saber como é que faz também. Não adianta. A gente não tem noção pra
chegar e falar: VAMOS propor isto. Desculpem. É assim que estou me vendo no processo, né? Há
muitas coisas que eu não sei ainda. Eu preciso discutir com a área até pra clarear, pra poder trazer
alguma coisa aqui, né? Então eu acho que é um movimento, ainda, de construção. Acho que nós somos
novos, ainda. /…/ Mas eu vejo como muito importante o papel desse núcleo. Vejo também e tenho
respeito, assim, porque TODOS NÓS temos muitas atividades. Pensar em mais essa que não é
brincadeira e ainda com muitas perspectivas de aposentadorias aqui na minha área, por exemplo. /.../
P02 – Por isso ((menciona P01)) como era uma coisa muito nova, veio tudo assim. Quando a gente vai
ouvir a área, o núcleo vai com uma ideia. /.../ É uma coisa que vem por eles, mas, ao mesmo tempo, é
uma coisa que nós estamos construindo.
P04 – Uma coisa que senti uma falta tremenda, aí eu achei que a gente colocou os carros na frente dos
bois, né? Foi assim: “qual a bibliografia, qual o referencial que vai pautar esse documento?”, Nós
vamos estudar isso aqui...” Nós refizemos muitas vezes, a gente tinha notícias que tinha que refazer. A
gente refazia que era pra tal época. [P02 – Eu também não estou satisfeita com isso daí não] Refazia
de novo. Então, acho que isso: faltou um amadurecimento. Assim, vamos estabelecer a bibliografia, a
gente estuda isso aí, né, e depois a gente faz. Isso não aconteceu.
E- Mas vocês não fizeram isso em 2013? Não havia uma reunião de discussão?
PO3 – É que no meio do percurso, a gente recebia várias informações, né?
P05 – Ultimatos.
P03 – É.
P05 - Ultimatos, principalmente, que acabaram atrapalhando. Porque houve, sim, um planejamento,
nesse sentido. A visão era essa de fazer estudos, primeiro, pra depois passar a fazer alguma alteração.
Então, com esses ultimatos que nós tínhamos prazos pra entregar e que precisávamos aprovar, então,
isso acabou (++) minando o trabalho. E aí com relação ao que o professor ((menciona P01)) coloca
do NDE, eu penso que é importante, sim, nós trabalharmos, irmos às bases, porque não somos
soberanos. Nós estamos aqui apenas como (++) representantes também (++) dos nossos colegas (++)
que eles têm um conhecimento, porque afinal de contas todos são especialistas em suas áreas.
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P01 – Não entendi.
P05 – Não, quando você coloca que nós é que teríamos que determinar, que pensar, propor e não fazer
o oposto. Então, eu penso que é um trabalho que ele tem que ser o quê? (++) De mão dupla.
P04- Guimarães já disse: “Só sei que nada sei, mas desconfio de muita coisa”. ((todos riem))

O discurso de P01, no fragmento 4, apresenta posição divergente da dos demais
professores com relação ao modo como os integrantes do NDE devem desenvolver o seu
trabalho. Tal divergência é marcada por um advérbio de negação: estamos atravessados por um
conceito de democracia que não funciona bem na Educação que é consultar primeiro e depois
trazer isso aqui pro núcleo… Nesse enunciado, que responde ativamente às palavras de P02,
P03 e P05, apresentadas e analisadas no fragmento 3, fica clara a acentuação negativa de P01
em relação ao conceito de democracia que circunda o trabalho dos professores integrantes do
NDE. A polêmica, nesse caso, mostra claramente o tom discordante e a oposição em relação a
esse pensamento. Para o professor, a dinâmica deve ser inversa, ou seja, são os professores do
núcleo que devem discutir, combinar para, depois, encaminhar suas propostas aos pares. No
plano linguístico, a polêmica aberta é reforçada pelo uso do conectivo “quando”, com valor de
comparação/contraste (…quando deve ser o contrário, deve ser o que nós discutirmos e
combinarmos… Quando é o núcleo que vai propor mudanças curriculares amparadas em
teorias, amparadas em práticas, amparadas em documentos oficiais…).
Em consequência do posicionamento manifesto por P01, nos enunciados seguintes,
constatamos um embate polêmico ao discurso do professor, iniciando com a fala de P04, que
começa seu discurso com um enunciado de esclarecimento: O que estou entendendo é assim,
acompanhado da afirmativa de que a gente aprende a caminhar caminhando. Nesse enunciado,
há uma construção discursiva do tipo bivocal de orientação única, em que o discurso do outro
é reelaborado, sem que haja o embate discursivo, havendo um efeito de fusão de vozes. Em tal
construção fica marcado o pensamento do renomado teórico da educação, Paulo Freire, que
afirma: “Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho
caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar” (FREIRE, 2000, p.
155). A voz do teórico se incorpora ao dizer do professor, criando efeitos de sentidos de
autoridade com refrações de sabedoria popular, as quais dialogam em consonância com as vozes
sociais ao dizerem que “vivendo é que se aprende”.
A influência de tais vozes no discurso de P04 se mostra coerente com o pensamento
bakhtiniano ao considerar que “as formas de interação discursiva estão estreitamente ligadas às
condições de dada situação social concreta, e reagem com extrema sensibilidade a todas as
oscilações do meio social” (VOLÓCHINOV 2017, p. 107-108). Isso quer dizer que é das
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condições, formas e tipos da comunicação discursiva que derivam tanto as formas como os
temas dos discursos verbais.
Ao utilizar a metáfora do caminho, P04 deixa entrever que o NDE tem metas a
alcançar, horizontes a atingir, mas é preciso passar de uma situação inicial, no princípio do
caminho, para uma situação final, após um processo paulatino de envolvimento e
desenvolvimento do grupo, ao percorrer tal caminho. E o NDE está no estágio inicial (eu acho
que é um movimento, ainda, de construção. Acho que nós somos novos, ainda). E porque se
encontra nesse estágio, o professor, de forma contundente, declara: A gente não tem noção pra
chegar e falar: VAMOS propor isto. Desculpem. A expressão enfática com a inserção da
expressão de “pseudocortesia” “ desculpem” marca de forma contundente o ataque ao discurso
de P01 quando afirma que “é o núcleo que vai propor mudanças…”. Para deixar claro seu
posicionamento discordante, P04 utiliza o mesmo verbo usado pelo professor: “propor”. Assim,
a tomada da fala de P01 como objeto de refutação caracteriza uma polêmica aberta em que o
seu discurso configura-se predominantemente refratado no discurso de P04.
P04 ainda ressalta a importância do NDE (Mas eu vejo como muito importante o papel
desse núcleo) e destaca que respeita o trabalho do núcleo (porque TODOS NÓS temos muitas
atividades). Com ênfase na expressão “todos nós” em seu discurso, o professor chama atenção
para a questão da intensificação do trabalho docente, o qual não vem se restringindo à sala de
aula, mas contemplando também as relações com a gestão, o projeto pedagógico, a participação
nos órgãos acadêmicos, as relações com a sociedade, entre outras funções. Por isso, estar no
núcleo, desenvolvendo mais uma atividade, merece “respeito”.
Todavia, o professor não deixa de apresentar também sua análise crítica quanto ao
trabalho desenvolvido pelo grupo, mobilizando o ditado popular “colocar os carros na frente
dos bois” (eu achei que a gente colocou os carros na frente dos bois) para dizer que faltou o
estabelecimento de referências teóricas educacionais para pautar a discussão, antes de
começarem a elaboração dos Projetos Pedagógicos.
É interessante observar a relação dialógica que se estabelece entre o discurso de P03 e
P05 quando justificam o porquê de o núcleo ter colocado “os carros na frente dos bois”. P03
afirma que a razão da alteração da ordem foi o fato de o grupo ter recebido “várias informações”
“no meio do percurso”. Todavia, P05, utilizando do recurso da adjetivação, seleciona um termo
ainda mais contundente: “ultimatos” para o que P03 denomina “várias informações”, e o
sentido do termo selecionado se constrói no todo da unidade do seu discurso. O professor
declara que tais “ultimatos” acabaram atrapalhando; que houve, sim, um planejamento, nesse
sentido. A visão era essa de fazer estudos, primeiro, pra depois passar a fazer alguma
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alteração. Mas, porque tinham prazos para entregar os PPCs, tais ultimatos acabaram minando
o trabalho.
Na sequência de sua fala, P05 menciona P01, a fim de contestar o seu discurso: E aí
com relação ao que o professor coloca do NDE, eu penso que é importante, sim, nós
trabalharmos, irmos às bases, porque não somos soberanos. Apesar de P05 não retomar a fala
de P01, seu discurso é construído em função do posicionamento do professor. Nessa situação,
as expressões “é importante, sim”; “não somos soberanos” marcam a intenção de P05 de
sobrelevar seu posicionamento axiológico em relação ao discurso contestado. P05 complementa
seu pensamento, afirmando que os membros do NDE estão como representantes de seus pares,
que têm um conhecimento, porque afinal de conta todos são especialistas em suas áreas.
Todavia, como P05 apenas mencionou P01, mas não retomou explicitamente as suas palavras,
o professor expressa não ter entendido a sua fala. P05, então, retoma o discurso do professor,
fazendo uso do discurso citado indireto: não, quando você coloca que nós é que teríamos que
determinar, que pensar, propor e não fazer o oposto. Dessa forma, P05 deixa mais evidente a
polêmica aberta em torno da questão.
Na mesma direção de P05 e P04, P02 também contesta o discurso de P01, declarando
que quando a gente vai ouvir a área, o núcleo vai com uma ideia. … É uma coisa que vem por
eles, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que nós estamos construindo. A antipalavra de P02
reforça o posicionamento de que a participação na reformulação do PPC envolve a partilha de
poder na definição dos rumos do curso.
Outro aspecto evidenciado diz respeito à ideia defendida pelos professores de que os
membros do NDE precisam consultar as bases porque eles querem “saber como é que se faz”,
porque precisam “clarear” algumas questões, porque os professores das bases “são
especialistas em suas áreas”. Seus discursos vão de encontro às posições defendidas no Parecer
n. 4/2010 da CONAES, que define o perfil dos membros do NDE como “pessoas que são
referências tanto para os alunos como para a comunidade acadêmica” e que devem ser
reconhecidas “institucionalmente, para qualificar a concepção, a consolidação e, inclusive, a
constante atualização de um projeto pedagógico de curso em geral” (BRASIL, 2010a). Por
essa perspectiva do documento oficial, como elucida VEIGA (2012), o PPC é fruto da
experiência acumulada e da reflexão sobre ela e é elaborado por um pequeno grupo.
Os discursos dos professores deixam evidente que o processo de (re)formulação de
Projetos Pedagógicos de Cursos é muito mais complexo e exige que o documento seja
produzido e executado na esteira de um movimento participativo. Esse contraste entre o que é
definido no documento oficial e a forma como ocorreu o processo de reforma dos PPCs,
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manifestada na fala dos professores e nas respostas dadas ao questionário aplicado, reforça
nossa argumentação de que o discurso oficial é ressignificado no contexto acadêmico.
A situação discursiva analisada evidencia também que o processo dialógico de
reestruturação dos cursos de Letras não se caracteriza pela harmonia de pensamentos e opiniões;
que a participação na reformulação dos Projetos Pedagógicos e a constituição do NDE
envolveram embates e negociações, resolvidos a partir de deliberações majoritárias, indicando
um novo modo de organização do trabalho, que despreza o caráter hierárquico. As falas dos
professores confirmam a concepção bakhtiniana de que a comunicação verbal implica embate,
relações de poder, relutância e adequação.

4.4.2 Embate dialógico relacionado aos princípios organizadores do currículo
Vimos, na subseção anterior, como o processo de reforma dos Projetos Pedagógicos
dos Cursos de Letras ocorreu na instituição pesquisada, a partir do exame das respostas dos
sujeitos da pesquisa às questões da entrevista de grupo focal relacionadas à sua motivação para
a reformulação dos documentos e à dinâmica do funcionamento do Núcleo Docente
Estruturante em tal processo.
Nesta parte do trabalho, discutimos os discursos dos professores acerca de outro
aspecto da temática sobre o qual eles foram chamados a se posicionarem na dinâmica do grupo
focal. Focalizamos os enunciados relacionados a uma das funções do Núcleo Docente
Estruturante, definidas na Resolução CONAES n. 1/2010: “zelar pelo cumprimento das
Diretrizes Curriculares Nacionais”. Para tanto, tomamos como base os seguintes princípios
organizadores do currículo, prescritos nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras e
Diretrizes Curriculares para Formação de Professores: flexibilidade, interdisciplinaridade,
relação teoria e prática e competência, definidos como categorias de análise neste trabalho.
A análise dialógica dos discursos dos professores exigiu a produção de um texto sem
divisão de subseções para discussão de cada princípio norteador do currículo, devido à relação
mútua entre os enunciados selecionados. Tais enunciados foram divididos em blocos, a partir
de uma orientação não cronológica, uma vez que buscamos apreender opiniões mantidas ou
contestadas ao longo da interação discursiva acerca dos princípios organizadores do currículo
mencionados. Isso se deve ao fato de o formato da técnica de grupo focal permitir que algumas
questões sejam retomadas ou introduzidas pelos participantes, em qualquer momento da
interação, suscitadas pelas antipalavras dos interlocutores. Cabe lembrar também que
buscamos, com essa técnica, identificar tendências e padrões de respostas relevantes,
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relacionadas à problemática estudada, focalizando a interação dos sujeitos discursivos, o que
significa ir além da questão do processo de alternância entre perguntas e respostas (CARLINICOTRIM, 1996).
Passemos, então, à análise dos blocos de enunciados que focalizam os princípios
organizadores do currículo, na seguinte ordem: flexibilidade, interdisciplinaridade, relação
teoria e prática e competência.
Ao serem questionados sobre como atribuem sentidos aos princípios que norteiam as
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras com relação à flexibilidade curricular, os
professores assim se posicionaram:
FRAGMENTO 5
PO1 - /.../ é preciso dizer que não porque um documento oficial defenda e proponha uma coisa, que vai
ser fácil e vai ser diretamente aplicado.
P02 – /…/ Eu acho que o currículo pra mim ainda continua duro, não está flexível para que o aluno
possa escolher o que ele quer fazer /…/ Os alunos seguem o curso pelas disciplinas que têm. Então está
tudo lá. Ele não escolhe “eu quero fazer essa disciplina com esse professor”, “eu quero ir lá na
Antropologia e fazer isso”. As optativas que existem, no fundo, é uma optativa. Nós não temos
professores pra ter um curso que estão pedindo aqui. São (incompreensível), pra mim não dá de fazer
um curso flexível, no sentido do aluno ser mais autônomo.
/.../
P02 - /.../ a gente concorda com essa teoria até de ser mais flexível o curso, mas que ainda depende de
chão pra fazer isso. Uma flexibilidade curricular depende de ter mais professores. Eu não tenho a
menor dúvida sobre isso. Se não houver mais professores, se não houver duas turmas, você não faz um
curso ser flexível. O aluno aqui é do colégio. Entra, faz o primeiro, ano, faz o segundo, faz o terceiro
como num colégio /…/

P01 se posiciona explicitamente em relação à avaliação que faz entre o que está
prescrito nos documentos oficiais e o que realmente acontece na prática: é preciso dizer que
não porque um documento oficial defenda e proponha uma coisa, que vai ser fácil e vai ser
diretamente aplicado. A fala do professor vai em direção à nossa defesa, neste trabalho, de que
a esfera universitária, assim como a escolar, possui uma força centrípeta, manifestada a partir
das orientações e determinações normativas e pré-estabelecidas pelos órgãos oficiais, mas
também preserva uma força centrífuga, que interage com a primeira por meio da significação
dada pela cultura acadêmica e pelas experiências dos seus sujeitos às prescrições legais. As
duas forças interagem entre si e influenciam o modo de ser e de agir da comunidade acadêmica,
algumas vezes alterando o movimento da força centrípeta e, outras vezes, contribuindo para sua
perpetuação.
P02, por sua vez, assume uma atitude responsiva em relação à pergunta, destacando:
Eu acho que o currículo pra mim ainda continua duro, não está flexível para que o aluno possa
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escolher o que ele quer fazer /…/ Os alunos seguem o curso pelas disciplinas que têm.
Constatamos que o sentido atribuído pelo professor ao conceito de flexibilidade está voltado
para uma forma de organização do conhecimento, cuja matriz curricular não é rígida. Nesse
entendimento, a flexibilidade curricular busca a efetivação de maior liberdade, tanto para
licenciandos quanto para professores, para estabelecimento e desenvolvimento das ações
formativas, de modo mais adaptado a diversos sujeitos inseridos em contextos instáveis. Tal
compreensão é a mesma que atravessa a discursividade do Projeto Pedagógico do Curso de
Letras Português e Literatura, como analisamos neste trabalho.
Assim como constatamos no PPC analisado, o princípio da flexibilidade para o
professor não está associado à adaptação dos currículos às necessidades profissionais e às
demandas do mercado de trabalho, conforme um dos vieses defendidos nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Letras e nas Diretrizes para Formação de Professores
da Educação Básica. Tal flexibilidade está relacionada ao sentido de apresentar uma matriz
curricular flexível para que o aluno possa escolher o que ele quer fazer. Nessa ótica, a
flexibilidade curricular não associa a formação desenvolvida na universidade à
empregabilidade, que seria a flexibilização profissional, defendida com termos como
empregabilidade, nos documentos oficiais analisados.
A noção de flexibilidade manifestada pelo professor envolve uma opção filosófica que
valoriza os sujeitos acadêmicos, a autonomia do aluno, do professor, da instituição. É a
condição da efetivação de um PPC não duro, que pressupõe liberdade e mobilidade estudantil
em termos de espaço, tempo e organização curricular. Não está no sentido das Diretrizes de
redefinir o currículo numa perspectiva pragmática, de formar profissionais “dinâmicos”,
“diante das intensas transformações que têm ocorrido na sociedade contemporânea, no mercado
de trabalho e nas condições de exercício profissional” (BRASIL, 2001a, p. 29). Todavia, esse
princípio de flexibilidade é um imenso desafio para os Cursos de Letras: a gente concorda com
essa teoria até de ser mais flexível o curso, mas que ainda depende de chão pra fazer isso.
Constata-se na fala do professor e na materialidade linguística da matriz curricular do Curso de
Letras Português e Literatura, conforme analisamos, que esse princípio não se efetivou
plenamente.
O principal empecilho para a plena efetivação da flexibilidade curricular, citado pelo
professor, refere-se ao reduzido quadro de professores: uma flexibilidade curricular depende
de ter mais professores. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Certamente, este é o grande
dilema das universidades. Sabe-se que a escassez de recursos destinados à área social não é
nenhuma novidade, tendo se agravado muito nos últimos anos. Nesse contexto, a política
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educacional, no conjunto das políticas sociais, vem sendo fortemente penalizada em virtude da
redução de recursos necessários para o seu pleno desenvolvimento. Nessa perspectiva, um
quadro reduzido de professores dificulta a oferta de disciplinas não obrigatórias, destacando-se
o componente optativo, que possibilita o exercício da escolha por parte do aluno. No PPC em
vigência, assim como nos reestruturados, como vimos, só existe uma optativa, o que é ratificado
por P02: as optativas que existem, no fundo, é uma optativa.
P02 destaca que o aluno não escolhe “eu quero fazer essa disciplina com esse
professor”, “eu quero ir lá na antropologia e fazer isso”. A atenção com esse olhar exotópico
(BAKHTIN, 2011a; AMORIM, 2004) do aluno, por meio do uso de um tipo de discurso
reportado, que podemos chamar de hipotético, leva o professor a ter convicção de que a
estrutura curricular do curso, tanto a que está em vigência quanto a que foi apresentada nos
PPCs reestruturados, não permite que se estude na perspectiva da flexibilidade como indutora
da autonomia do aluno.
A temática da flexibilidade voltou à tona, em outro momento da entrevista, quando os
professores apresentavam suas posições axiológicas acerca dos desafios que se colocam aos
egressos dos Cursos de Letras com as novas propostas curriculares. Observemos o fragmento 6
que trata da questão.
FRAGMENTO 6
P04 - /…/ eu acho que hoje a universidade oferece MUITA oportunidade para os alunos terem uma
formação mais efetiva, vamos pensar assim, (incompreensível); de dar sentido àquilo que ele faz,
porque a coisa estava muito desprovida de sentido, né? Então essa atividade contínua que o PIBID
((Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência))desenvolve, de estar na escola… Tenho
visto lá, a gente vai lá pro estágio, os alunos do PIBID estão lá frequentemente. Eles interagem. Eu
acho que isso é MUITO importante. A universidade está criando mecanismo, também, pra essa
qualificação; e nós estamos nos apropriando. Isso está sendo bem aproveitado.
E – O curso está aproveitando. A universidade poderia oferecer, mas o curso também não aproveitar e
não envolver os alunos. [P04 – Isso.] [P03 – Exatamente] Então isso está sendo feito e é um grande
ganho.
P03 - Isso tem um reflexo. Todo envolvimento do aluno em projetos, quaisquer que sejam: PIBIC
((Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica)), PIBID, Tutoria, Monitora... Todo esse
envolvimento [P04 – Projeto de extensão.] [P05 – A extensão. Perfeito] Todos esses projetos eles são
[P02 – Estão sendo ocupados e vivenciados pelos alunos.] Isso. E eles criam um diferencial. O aluno
que participa é um aluno diferente.
P04 – É um aluno diferente.
P02 – Então. É aí que o curso está sendo flexível. [E – Há, então, essa flexibilidade!?] Não é pelo curso
em si de Letras só… Aí ele se sente mais autônomo, mais independente, ele vai aprendendo, né? [P03,
P04, P05 – Isso]. Aprendendo a adquirir confiança.
E – Exatamente. Então é isso que se coloca enquanto flexibilidade, né? É essa integração com a
extensão, com a pesquisa. Não é só ali na sala de aula. Então há uma flexibilidade curricular?
P01 – Só que nós não estamos falando do aluno que vai ingressar em 2015. Estamos falando do aluno
atual.
E – Sim. Mas vai continuar nesse novo?
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P04 – Na verdade, o novo PPC 2015, na verdade [P03 – Vai formalizar] Vai formalizar isso que está
sendo [P02 – Já vivendo, né. Já estamos vivendo.] É.

Na fala dos professores, constatamos que os Cursos de Letras valorizam um conjunto
de vivências que vão além dos limites das matrizes curriculares dos cursos e que atendem, entre
outros aspectos, um dos princípios das Diretrizes que diz respeito à prática de estudos e
atividades complementares com características interdisciplinaridades e opcionais, com a
finalidade de enriquecer e efetivar o perfil profissional do licenciando. São exemplos
apresentados por P03: a participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica – PIBIC; Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID36,
Tutoria e Monitora.
Outras atividades, como participação em atividades de apoio acadêmico e eventos
relacionados às diferentes áreas do conhecimento, aprovação em exames internacionais de
proficiência em língua estrangeira, frequência e aprovação em cursos de extensão, minicursos
e oficinas relacionados à área de Ciências Humanas, constituem atividades complementares,
conforme detalhado no “Regulamento das Atividades Complementares”, apêndice B do Projeto
Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura. Tais atividades são caracterizadas pelas
práticas vivenciadas pelos licenciandos na universidade, nas quais existe maior autonomia do
aluno na seleção das atividades que desenvolverá. P03 defende que tais atividades criam um
diferencial e que o aluno que participa é um aluno diferente, posição essa confirmada por P04.
Constatamos, assim, uma relação dialógica de ratificação entre o discurso dos professores e o
discurso da legalidade, materializado nas Diretrizes analisadas, o que caracteriza um discurso
bivocal de orientação única (BAKHTIN, 2012).
Essa possibilidade de vivência universitária foi considerada, por P02, como
componente de flexibilidade do curso: É aí que o curso está sendo flexível. Ao ser questionado
pela entrevistadora que, então, havia flexibilidade na proposta dos cursos, P02 ressalta que: não
é pelo curso em si de Letras só. Essa ressalva está relacionada ao fato de as atividades
desenvolvidas pelos alunos no PIBIC e PIBID, por exemplo, não serem uma iniciativa dos
Cursos de Letras, já que estes são programas institucionais. P04, por sua vez, no início da
discussão, ao valorar esse tipo de atividade (Eu acho que isso é MUITO importante) destaca
que a universidade está criando mecanismo, também, pra essa qualificação; e nós estamos nos
36

Nascimento, Almeida e Passos (2016, p. 29), num estudo em que buscam identificar as contribuições desse
programa para a constituição de um modelo formativo de desenvolvimento profissional centrado na escola,
afirmam que “ao promover a aproximação entre universidade e escola e criar condições favoráveis à inserção dos
professores em formação no ambiente escolar, o PIBID tem um potencial transformador que pode beneficiar ambas
as instituições, criando possibilidades para a constituição de um espaço privilegiado de trabalho e formação.”
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apropriando. Esse envolvimento do curso foi considerado, por P04, como motivo de uma
apreciação positiva: isso está sendo bem aproveitado.
P01 se opõe à posição da entrevistadora quando ela conclui que, considerando essas
atividades vivenciadas pelos alunos fora da sala de aula, o conceito de flexibilidade permeia os
cursos: Não estamos falando do aluno que vai ingressar em 2015. Estamos falando do aluno
atual. P04, assimilando as vozes de P03 e P02, intercaladas ao seu discurso, esclarece: Na
verdade, o novo PPC 2015, na verdade [P03 – Vai formalizar] Vai formalizar isso que está
sendo [P02 – Já vivendo, né. Já estamos vivendo.] É.
Considerando os enunciados dos sujeitos da pesquisa extraídos da entrevista de grupo
focal e do Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura, podemos afirmar que
os aspectos flexíveis identificados estão representados, efetivamente, por atividades diversas,
na sua maioria em conformidade com a prescrição da Resolução CNE/CP 2/2002 (revogada em
2015) e Resolução CNE/CP n. 2/2015, que determina, dentre as dimensões dos componentes
comuns, carga horária de 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de
aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, por meio da iniciação
científica, da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras (BRASIL, 2015b).
No que diz respeito à interdisciplinaridade, a discussão teve início com a fala de P02,
motivada pelas antipalavras P1 ao colocar em destaque a burocratização que permeou o
andamento dos trabalhos no núcleo, retomando a pergunta sobre como os professores haviam
se organizados para desenvolver o processo de reformulação dos PPCs. Vejamos no fragmento
7.
FRAGMENTO 07
P01 – Eu também queria apresentar uma coisa, reaproveitando uma parte da fala ((cita o nome de
P02)) e que remete também à primeira pergunta que você fez, quanto à organização do NDE, objetivos
e coisas assim... é que, infelizmente, dentro da instituição universitária, no que se refere à organização,
prima o burocrático e isso tem permeado o andamento dos trabalhos do NDE /…/.
P02 – O que estou dizendo é isso (+) É isso que eu sinto falta/ desse tempo pra fazer essa discussão
acadêmica [PO1 – É isso aí] eu sinto que deveria ter ainda mais, entendeu? Pra mim o mais importante
do projeto era ver isso. Era entender se vai ser interdisciplinar, como é que é ser interdisciplinar? /…/
O projeto já está pronto (incompreensível) o que não existe é essa conversa, essa discussão com o
departamento, uma discussão acadêmica.
/.../
P05 –Estamos falando de interdisciplinaridade e aí eu me recordo de uma palestra que houve, por
ocasião de uma semana de integração, do seminário integrador do PIBID e tocava nisso. Temos
interdisciplinaridade, transdisciplinaridade… tem tanta nomenclatura e não se sabe exatamente o que
que é, mas sabemos que não fazemos. /…/ É uma questão que nós poderíamos tratar, de repente trazer
alguém da educação ou nós mesmo... É um trabalho. Discutir isso, colocar isso, encaminhar algum
texto base, sugerido, orientado por alguém da área e a partir dele discutirmos o que nós entendemos e
o que que nós queremos com essa interdisciplinaridade. Porque também não é questão de fazer o
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modismo. Porque todo mundo está fazendo assim, então nós vamos fazer e não vai dar certo, porque
não é nossa realidade. Mas vamos fazer porque é modismo…
PO4 – Bem com relação à literatura, nós fizemos algumas alterações muito substanciais, na proposta
de disciplinas /.../ nós decidimos fazer uma junção de Literatura Portuguesa e Brasileira, com a
denominação “Estudos Literários”. Pegamos alguns textos principais de autores diferenciais da
Literatura Portuguesa e colocamos, então, na grade, mantendo o eixo de Literatura Brasileira,
naturalmente, de todos os períodos. Houve uma ideia de que não estudássemos por cronologia literária,
como vem sendo feito, há muitos anos. Há uma tendência ocidental, o estudo da literatura desse modo,
mas, sobre isso, nós não chegamos num acordo, então a gente manteve o estudo cronológico, a
periodização, mas conseguimos fazer essa diferenciação, que nós julgamos muito importante, um
avanço imenso na área. Com muita dificuldade, muito não concordo, muito discordo, mas a gente
acabou encarando isso e achamos que foi bom, foi importante. Algumas disciplinas, alguns conteúdos
ficaram muito interessantes pelos textos literários que foram pensados para aqueles momentos ali, né?
Outras coisas que nós apresentamos também foi a disciplina que trabalha com a questão étnico-racial,
a Literatura Africana. E pensamos também em todo esse percurso, dado as pesquisas de ponta que nós
temos aqui, de inserir os nossos estudos regionais, a literatura brasileira produzida em Mato Grosso.
Acho que é o nosso papel, já que temos um mestrado, sedimentado, consolidado aqui que tem essa
vertente bastante forte. Então foi uma coisa que foi muito interessante, embora difícil esse processo
dentro da Área de Literatura Brasileira [E- Foi um grande avanço, né?] Foi um grande avanço. A
gente pretendia avançar para os estudos temáticos, vamos perder a perspectiva da periodização, mas
isso nós não conseguimos fazer. Mas a gente entende, então, que foi um trabalho interessante. [E- foi
um grande passo!] Foi um grande passo. Agora em relação também à questão da interdisciplinaridade,
a gente entende a dificuldade de lidar com isso. Sou professora de estágio e trabalho com estágio de
literatura. Tentamos fazer com a professora de estágio de Língua Portuguesa I um trabalho
interdisciplinar, tentando compreender essa perspectiva da interdisciplinaridade, que a gente supõe
realmente que não é só convidar o outro [P05 – Mas trabalhar junto] É trabalhar em conjunto. São os
dois professores dentro da sala de aula, discutindo as mesmas questões, convivendo com a diferença
do outro. Muitas coisas eu discordei, muitas coisas ela discordou de mim. De que modo a gente se afina
nesse trabalho. Então, nós tivemos, assim, alguns problemas no percurso, mas a gente entende que foi
uma experiência muito importante. Acho que a gente só dá conta de pensar a interdisciplinaridade,
fazendo interdisciplinaridade. Tem que partir de um projeto pioneiro, não dá pra descobrir em
escrivaninha, não. Só indo a campo mesmo pra gente amadurecer e a gente abrir mão de alguns
conceitos em função do outro e o outro idem pra gente chegar num consenso, escrever sobre isso. A
partir daí dá pra pensar em alguma coisa.
P02 – É porque interdisciplinar é um termo que está sendo usado desde os anos 80, se eu não me engano
aqui nesta universidade, ou 90. /…/
P01 – A interdisciplinaridade é o tema da modernidade e não da pós-modernidade. Agora o que se fala
é a complexidade. Isso que se fala agora. A interdisciplinaridade penetrou aqui no Brasil através, quer
dizer, foi divulgada através de Evani Fazenda que é da Educação, que escreveu aquele livro que todo
mundo discutiu no Brasil… Mas isso é da década de 90. Depois disso, surgiu Morin e se divulgou a
teoria da complexidade aplicada às Ciências Humanas e Sociais e nada mais era do que isso
amplificado, não é? Quer dizer que o termo disciplinaridade, multidisciplinaridade e todas as outras
coisas é a complexidade como se considera agora que ultrapassa aqueles conceitos antigos.
P02 – Por isso quando você foge dessa cronologia na Literatura e você entra na (incompreensível) a
cronologia, às vezes, não permite, não é que não permite, mas essa coisa (incompreensível), de entrar
pra outro caminho, parece que consegue trabalhar mais com a interdisciplinaridade.
P04 – Mas está me parecendo duas questões distintas aí, porque a literatura, naturalmente, é
interdisciplinar. Não dá pra pensar a literatura (incompreensível). Eu estou colocando uma outra
questão que é o trabalho dentro de sala de aula, de estágio com Língua Portuguesa e Literatura, como
isso vai se processar. Porque a Literatura está sumindo da grade, né? A gente observa, minhas alunas
de estágio vão, às vezes, fazem várias aulas de estágio e a professora não dá uma aula de literatura,
no ensino fundamental, por exemplo. Então de que modo está sendo abordado esse gênero aí? Então
essa é uma questão. Então eu preciso trabalhar com o professor de língua pra gente pensar como é que
vai ser isso aí. Porque não é uma coisa esporádica.
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A questão da falta de uma discussão acadêmica durante o processo de reestruturação
dos Projetos Pedagógicos volta a incomodar P02: É isso que eu sinto falta/ desse tempo pra
fazer essa discussão acadêmica. Para esse professor, a questão da interdisciplinaridade seria
uma temática que deveria permear a discussão na reformulação dos PPCs (era entender se vai
ser interdisciplinar, como é que é ser interdisciplinar). Seu discurso encontra eco na avaliação
apreciativa de P05, que entende ser possível ao Núcleo tratar do assunto, convidando alguém
da Educação ou do próprio grupo para discutir isso, colocar isso, encaminhar algum texto base,
sugerido, orientado por alguém da área. P05 apresenta um olhar crítico sobre a questão quando
destaca que interdisciplinaridade não pode se constituir como modismo. Nessa perspectiva, a
interdisciplinaridade seria um modo de lidar com o conhecimento de acordo com a realidade
do curso e que, para tal, os professores precisam, antes, saber o que é e como querem
implementá-la.
Nesse prisma, entendemos, como Mesquita e Soares (2012, p. 251), que não há uma
receita pronta ou uma proposta específica para a constituição do contexto interdisciplinar na
formação inicial de futuros professores, visto que cada curso ou cada instituição precisa
considerar sua realidade institucional e “suas reais necessidades formativas sem perder de vista
o fato de que o primeiro passo para uma proposta pedagógica interdisciplinar passa por uma
matriz curricular que possibilite a integração entre as disciplinas do curso em questão”.
As falas de P02 e P05 denunciam a ausência de uma discussão mais profunda dos
professores acerca da interdisciplinaridade enquanto princípio de organização curricular e,
consequentemente, dos meios para concretização de tal princípio. Todavia, cabe observar a fala
de P04 ao abordar o trabalho de estágio de Língua Portuguesa e Literatura realizado nas escolas,
assim como as alterações realizadas nas disciplinas de Literatura.
Para P04, a interdisciplinaridade é construída ao buscar articulação de saberes, a partir
de um trabalho em conjunto, conciliando disciplinas. Essa conciliação, como o discurso do
professor evidencia, se dá no tempo e no espaço da sala de estágio, com momentos de efetivas
partilhas e trocas entre a disciplina de Estágio de Literatura e Estágio de Língua Portuguesa I.
Tal relato converge com a materialidade discursiva do Projeto Pedagógico do Curso de Letras
Português e Literatura, ao destacar que o Estágio Supervisionado deve ser operacionalizado de
maneira interdisciplinar, com trabalho conjunto entre professores dessas disciplinas, como
analisamos. Nesse sentido, o PPC mantém o formato do trabalho de estágio que já vinha sendo
desenvolvido pelos professores.
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Em sua fala, P04 deixa entrever que o diálogo, na busca da inter-ação dos saberes
entre os dois professores de estágio, constitui elemento essencial para o bom desenvolvimento
do trabalho: São os dois professores dentro da sala de aula, discutindo as mesmas questões,
convivendo com a diferença do outro. Muitas coisas eu discordei, muitas coisas ela discordou
de mim. De que modo a gente se afina nesse trabalho. O dizer do professor aponta para a
possibilidade da construção da prática dialógica, comunicativa em um contexto interdisciplinar,
num regime de interação.
Por certo, um trabalho com essas características exige intensa reciprocidade, troca,
diálogo frequente, interação e comunicação entre as pessoas e as diversas áreas do
conhecimento. Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade recupera a importância do outro, sem
o qual não há troca recíproca da evolução do pensamento e da linguagem, alargando os
horizontes dentro do processo sócio-histórico da educação. No dizer do professor: Só indo a
campo mesmo pra gente amadurecer e a gente abrir mão de alguns conceitos em função do
outro e o outro idem pra gente chegar num consenso. Somado a isso, faz-se necessário o
aperfeiçoamento de uma consciência crítica sobre o significado do trabalho interdisciplinar, que
não é só convidar o outro, como também um delineamento dos caminhos por onde o trabalho
deve iniciar.
Essa composição para o desenvolvimento do trabalho do estágio é valorada como uma
experiência muito importante, na perspectiva do professor. P04 entende que a gente só dá conta
de pensar a interdisciplinaridade, fazendo interdisciplinaridade, que tem de partir de um
projeto pioneiro e que não dá pra descobrir em escrivaninha. Percebe-se na fala do professor
a instauração de uma polêmica velada ao discurso de P02 e P05 que julgam ser necessária uma
discussão sobre o que é a interdisciplinaridade, como desenvolver um trabalho interdisciplinar.
Assim, sentimos o discurso de P02 e P05 na fala de P04 mesmo este não estando presente. Dito
de outro modo, o discurso de P02 e P05 não se apresenta explicitamente no discurso de P04,
porém o influencia ativamente, apesar de se encontrar fora de seu escopo (BAKHTIN, 2012).
Além disso, o apelo de P04 para todos irem para prática, a fim de entenderem a
interdisciplinaridade evidencia, na nossa percepção, certa objeção do professor ao papel da
teoria educacional frente à realidade.
P04 também destaca a alteração realizada na proposta de Literatura, relatando que foi
feita uma junção das disciplinas Literatura Brasileira e Portuguesa, com a denominação
“Estudos Literários”. Para tanto, mantiveram o eixo da literatura brasileira de todos os períodos
e inseriram na matriz alguns textos principais de autores diferenciais da literatura portuguesa.
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O professor valora positivamente as alterações realizadas (achamos que foi bom, foi
importante), apesar de o curso não ter conseguido alterar a forma de estudo por cronologia
literária. Em sua fala, o professor também destaca a inserção dos estudos da literatura brasileira
produzida em Mato Grosso, na disciplina “Estudos Literários”, numa posição de avaliação
positiva da produção literária dos escritores do Estado a que os professores e alunos pertencem.
Tal posição evidencia uma preocupação dos professores com a produção literária dos escritores
regionais e que, certamente, contribuíram e contribuem para as discussões do literário. Esse
lugar concedido à literatura mato-grossense evidencia a valoração daquilo que é genuíno e que
é fundamental para a compreensão da identidade, da cultura e da própria formação da literatura
regional e nacional.
Pensando-se na formação de um aluno leitor, tais alterações na disciplina de literatura
apresentam um aspecto bastante positivo, visto que podem contribuir para que o licenciando
compreenda a produção da literatura brasileira de forma integrada, ao mesmo tempo em que
dialoga com outros textos da literatura portuguesa e/ou regional, numa visão sincrônica e
diacrônica dos movimentos literários.
Em seu discurso, P04, em oposição ao posicionamento de PO2, ao tratar da
interdisciplinaridade, separa a disciplina “literatura”, que considera naturalmente,
interdisciplinar, do trabalho interdisciplinar que vem sendo realizado no Estágio dentro da sala
de aula, que envolve integração entre disciplinas. O professor manifesta preocupação com o
fato de a literatura estar sendo suprimida da sala de aula do ensino fundamental. Diante disso,
uma das questões levantadas no trabalho de estágio que desenvolve conjuntamente com o
professor de língua portuguesa é verificar como está sendo abordado esse gênero nas escolas
e como deve ser esse trabalho.
Sobre a inter-relação entre a linguística e a literatura, Fiorin (2008, p. 50) destaca que
a vinculação deve ocorrer em conceitos que explicam a organização do discurso literário e seu
modo de funcionamento e não “no uso pela literatura de rudimentos e de uma gramática
elementar nem em princípios de organização gerais sobre os quais assentar os estudos
literários”. Isso significa que na leitura do texto literário devem ser consideradas suas
especificidades, não devendo ser proposta a partir de uma orientação puramente linguística.
Nesse aspecto, o texto literário não deve ser tomado como pretexto para o ensino de
nomenclatura gramatical, concepção representativa de discursos aliados às forças centrípetas
da língua (BAKHTIN, 2014), que visam à perpetuação da concepção de língua única,
tampouco comparecer às aulas de Língua Portuguesa disputando espaço com outros gêneros, a
partir de uma leitura orientada por atividades com questões que interessam simplesmente às
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reflexões sobre a textualidade, visto pouco contribuir para a formação do leitor literário. Nas
palavras de Fiorin (2008, p. 50), isso quer dizer que os conceitos linguísticos “devem ser um
instrumento de investigação do texto literário, que será estudado como processo enunciativo e
totalidade textual. É preciso que o recurso aos conceitos desenvolvidos pela linguística do
discurso sirva para desvelar novas camadas de sentido”.
Cabe observar ainda a fala de P01 que difere das outras por tomar um rumo teórico.
Aproveitando o discurso de P02 ao afirmar que a interdisciplinaridade vem sendo abordada na
instituição desde a década de 80 ou 90, o professor, assevera que a interdisciplinaridade é o
tema da modernidade e não da pós-modernidade, que surgiu na década de 90 e foi divulgada
no Brasil por Evani Fazenda. Prossegue, dizendo que agora se fala em complexidade, teoria
divulgada por Edgar Morin, que, no entendimento do professor, é a amplificação do conceito
de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Tal teoria busca a articulação e a conectividade
dos saberes, enfatizando, assim, a interdisciplinaridade. Conforme Morin (2004, p.38),
complexus significa aquilo que foi tecido junto e que há complexidade quando elementos
diferentes são inseparáveis constitutivos do todo, havendo “um tecido interdependente,
interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o
todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e a
multiplicidade”. Isso quer dizer que o pensamento complexo busca articular os diversos saberes
compartimentados nos mais diversos campos do conhecimento, sem perder a essência e a
singularidade de cada fenômeno. Nesse sentido, entendemos que o pensamento complexo se
estabelece

como

requisito

para

o

exercício

da

interdisciplinaridade

(SANTOS;

HAMMERSCHMIDT, 2012).
Todavia, mais que considerar a relação “interdisciplinaridade” e “complexidade”,
interessa-nos observar, nessa situação de interação, a intenção discursiva de P01. Percebemos
em seu discurso que há a intenção de caracterizar de modo depreciativo o princípio da
interdisciplinaridade ao utilizar expressões que o definem como algo defasado [a
interdisciplinaridade é o tema da modernidade e não da pós-modernidade], culminando com a
afirmação de que a “Complexidade” ultrapassa aqueles conceitos antigos (interdisciplinaridade
e multidisciplinaridade). Nessa ótica, a polêmica emerge da fala do professor que toma como
objeto de refutação o tema da “interdisciplinaridade” adotado pelos documentos oficiais e pelos
professores do NDE. A polêmica torna-se evidente também pela utilização do conectivo de
valor adversativo “mas” (Mas isso é da década de 90), referindo-se ao período de divulgação
do conceito de interdisciplinaridade no Brasil por Ivani Fazenda. Tal discurso revela um embate
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entre o que o discurso oficial e o discurso dos membros do NDE defendem e o que o professor
compreende.
Considerando os discursos dos professores que integram o NDE dos cursos de Letras
pesquisados, é possível dizer que o quadro de reestruturação desses cursos de Letras, no que
diz respeito ao princípio da interdisciplinaridade é dilemático e polêmico. No discurso das
Diretrizes, a interdisciplinaridade deve acontecer no contexto de formação docente,
primordialmente, de duas maneiras: a partir do trabalho integrado entre professores das
diferentes disciplinas e a partir da interação dos conteúdos do currículo de formação docente.
A fala de P04 apresenta consonância com a concepção de tais documentos legais, quando
aborda o trabalho de estágio desenvolvido de forma interdisciplinar na escola e também quando
relata a integração das disciplinas de literatura.
Todavia, o que se percebe, analisando o discurso dos professores e o Projeto
Pedagógico de Língua Portuguesa, como vimos, é que a perspectiva interdisciplinar, com
exceção do trabalho realizado no estágio, não é adotada de forma efetiva entre as disciplinas
dos cursos. O princípio é mencionado nos discursos dos professores na entrevista de grupo focal
e se manifesta na discursividade do PPC, mas não se concretiza na proposta curricular,
conforme orientam as Diretrizes. Nesse sentido, constatamos aí o que caracterizamos como
forças centrífugas (BAKHTIN, 2014), constituídas nas “transgressões” ao prescrito nas
Diretrizes - forças centrípetas (Bakhtin, 2014) e promovidas no cotidiano das interações
acadêmicas. Pelas falas dos professores, podemos afirmar que uma das razões para essa
“transgressão” talvez seja a falta de maior discussão sobre o tema, relevante para melhor
compreensão do princípio.
Diante disso, de um lado se situam as proposições das Diretrizes que orientam e
normatizam os cursos de Licenciaturas, especificamente os Cursos de Letras, e de outro,
encontram-se os professores integrantes do NDE, responsáveis pela coordenação de
reestruturação dos cursos, que, ao remeter ao fazer interdisciplinar, em seus enunciados, fazem
apenas repercutir a sua compreensão sobre a temática, ou, ainda, as lacunas que impedem a
existência de um outro curso de Letras, de um outro modo de lidar com a produção do
conhecimento. Nos discursos dos responsáveis pela reformulação dos PPCs, em geral, a
interdisciplinaridade manifesta-se, portanto, como discurso obrigatório (Força Centrípeta),
como alvo a ser alcançado, mas sem apontar o caminho para a prática poder se efetivar.
Essa realidade pode encontrar suas raízes na própria formação do professor que não
aprendeu a pensar e fazer o conhecimento de outra forma a não ser de modo fragmentado.
Sabemos que a interdisciplinaridade cessa com o pensamento disciplinar segmentado e
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hierárquico. É um movimento que envolve o diálogo entre os saberes que se cruzam nos
caminhos percorridos durante a formação inicial dos licenciandos. Tal diálogo se faz relevante
para que os futuros professores, quando atuantes nas suas esferas profissionais, possam
desenvolver atividades que sejam entendidas como possibilidades de interação entre os seus
pares na escola.
Além da flexibilidade e da interdisciplinaridade, outro critério estabelecido pelas
Diretrizes analisadas, tanto as de 2001 quanto as de 2015, que deve ser observado na
(re)formulação dos Projetos Pedagógicos de cursos é o eixo de articulação entre as dimensões
teóricas e práticas. No que diz respeito a essas dimensões, a fala que segue (fragmento 08) se
destacou, pelo fato de o professor apresentar a sua avaliação acerca do formato das propostas
curriculares dos cursos, abarcando tal questão.
FRAGMENTO 08
P01 – Eu queria acrescentar também que, infelizmente, o curso de Letras ainda se pauta pela tradição
quanto à maior variedade de disciplinas, que é exageradamente grande, na minha consideração. No
curso de Letras, é de supor que o aluno saia com mais conhecimento, SEM considerar que o mais
relevante para o aluno, para a sociedade, é o seu desempenho como professor, porque nós formamos
professores, primeiro, principalmente, né? /.../ aqui continua sendo considerada a base preferencial
dos currículos clássicos de Letras. Até Latim tem aqui! [P03 – Mas eu acho bom] Não, ainda não, mas
(entendo) que você ache bom, que outro ache bom que tenha grego, que ache bom que tenha línguas
indígenas... não. Não me refiro a isso. Me refiro a que o currículo do curso de Letras [P02 – Não é
inovador] é:: maximalista [P02 – Maximalista] quando que prevalece no mundo inteiro, [P02 –
minimalismo] em função da tão criticada pragmática, é o minimalismo. /…/ Sempre houve uma maioria
que votou pela conservação desse maximalismo arcaico. [P02 – Eu concordo] Na minha opinião. [P03
– Mesmo na reestruturação?] Na reestruturação.

Percebe-se na fala de P01 um ataque polêmico ao formato final das propostas dos
cursos Letras que, para o professor, primam pela maximização, tendo em vista o grande número
de disciplinas constantes nas matrizes. O ataque se manifesta no uso dos advérbios
“infelizmente” e “exageradamente” na afirmação:

Eu queria acrescentar também que,

infelizmente, o curso de Letras ainda se pauta pela tradição quanto a maior variedade de
disciplinas,

que

é

exageradamente

grande.

Para

o

professor,

privilegiam-se

conteúdos/disciplinas específicos, de viés teóricos, entendendo-os como formadores de
conhecimento (é de supor que o aluno saia com mais conhecimento), quando o mais relevante
para o aluno, para a sociedade, é o seu desempenho como professor. Observamos que tal
posicionamento valorativo assinala uma contraposição polêmica de tom aberto, uma vez que o
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professor caracteriza negativamente as propostas curriculares elaboradas pelos professores, sob
a coordenação do NDE do qual faz parte.
Para o professor, os cursos continuam adotando a base preferencial dos currículos
clássicos de Letras, pautados, assim, na tradição. Cabe destacar que o modelo tradicional de
formação profissional é sustentado por uma base positivista, na configuração epistemológica
denominada racionalidade técnica, idealizada em conformidade com uma coerência disciplinar
e não a partir de uma lógica profissional pautada no estudo do fazer docente (SCHÖN, 2000).
Nessa perspectiva, a teoria é entendida como um complexo de princípios gerais e
conhecimentos científicos, e a prática, como a aplicação da teoria e técnicas científicas para a
resolução de problemas. Contrárias a esse modelo, destacam-se as premissas defendidas pelo
modelo da racionalidade prática. Neste movimento, a formação é vista como um continuum,
em que o professor constrói seu conhecimento de forma idiossincrática, sobrepujando, assim, a
postura advinda da racionalidade técnica: “O professor é percebido, então, como alguém que
reflete sobre a sua própria prática profissional, produzindo conhecimentos sobre ela” (VIANA
et al., 2012).
A base axiológica da polêmica instaurada no discurso de P01 se forma no sentido de
evidenciar a “distorção” dos cursos, uma vez que centram suas atenções nos conteúdos
específicos das áreas, considerados como mais relevantes, o que caracterizaria a adoção do
modelo da racionalidade técnica, quando, para o professor, deveriam priorizar os conteúdos
pedagógicos, voltados para a formação, para a docência. Infere-se que o modelo valorado pelo
professor é o da racionalidade prática (porque nós formamos professores, primeiro,
principalmente). Tal perspectiva produz novos sentidos para a relação entre teoria e prática,
assumindo a complexidade e a heterogeneidade do contexto escolar como importantes aspectos
da formação.
Constatamos que o discurso de P01 mantém uma relação dialógica de convergência
com o discurso das Diretrizes, considerando-se que estas também expressam a preocupação
com a necessidade de adequação dos processos formativos dos licenciando aos conteúdos das
áreas objeto de sua atuação, como analisamos.
Cabe ainda destacar o dizer do professor: “Até Latim tem aqui”, ao apresentar um
argumento orientado no sentido de que os cursos continuam considerando a base preferencial
dos currículos clássicos de Letras. O uso do conectivo “até”, na expressão, evidencia que o
professor considera o fato de os cursos oferecerem Latim um argumento forte que comprova
sua base curricular clássica. E o tom é de crítica, de desaprovação de tal componente nas
propostas curriculares dos cursos. P03, contrariamente ao posicionamento do professor, se
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manifesta apresentando sua valoração positiva quanto à questão: Mas eu acho bom. O professor,
numa postura de defensiva, afirma que se refere ao fato de o curso de Letras ser maximalista,
quando o que prevalece no mundo inteiro, em função da tão criticada pragmática, é o
minimalismo.
O discurso do professor está em consonância com os dispostos na Resolução CNE/CP
n. 1/2002 que indicava 2800 (duas mil e oitocentas) horas como tempo mínimo para a formação
de professores. Tal documento legal foi criticado por apelar para um pragmatismo, cujas
estratégias sugeriam o aligeiramento e a perda de consistência da formação docente, como
vimos. Em 2015, tal dispositivo legal foi revogado, entrando em vigor a Resolução CNE/CP n.
2/2015, que estabelece, no mínimo, 3200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho
acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos. As
400 horas a mais propostas devem ser direcionadas ao componente teórico. Percebe-se, assim,
a instauração de uma polêmica não só com relação ao formato dos cursos, mas também com as
orientações das novas Diretrizes, aprovadas em 2015.
De forma contundente, o professor ainda afirma polemicamente: Sempre houve uma
maioria que votou pela conservação desse maximalismo arcaico. P03 questiona: Mesmo na
reestruturação? E o professor confirma: Na reestruturação. O questionamento de P03 se deve
ao fato de que os currículos dos cursos tiveram diminuídas a carga horária total (3360 horas),
considerando o currículo de 2009 (3540 horas). Além disso, em outro momento da entrevista,
quando tratava da motivação dos Cursos de Letras para fazer a reformulação dos projetos
pedagógicos e propostas curriculares, P03 havia relatado as alterações feitas na proposta
curricular do curso Português e Literatura, base dos demais cursos, como se vê no fragmento 9:
FRAGMENTO 9
/…/ nós fizemos uma avaliação das disciplinas, incluímos algumas. Retiramos algumas, substituímos,
reformulamos, mudamos nomes, remanejamos conteúdos, sugerimos inclusões. Inclusões tanto de
disciplinas quanto de conteúdos obrigatórios, que nós ainda não contemplávamos, pelo menos não
oficialmente no curso. Agora estamos verificando como tornar visível e explícita (++). Visível e
explícito o atendimento dessa obrigatoriedade, como, por exemplo, com relação às questões étnicoraciais. Em Literatura, esse assunto já foi contemplado em Linguística Africana [P04 – Literatura
Africana] Literatura Africana. Em Língua Portuguesa, nós estamos em processo ainda de distribuição
desses conteúdos é:: entre várias disciplinas. Assim (+) essa distribuição é tornar explícito o item, né?
Por exemplo, em Língua Portuguesa I, a proposta é que o conteúdo a ser discutido envolva temas como:
meio ambiente, preconceito, enfim, os temas transversais.

Observa-se que as alterações, que abarcaram exclusão e inclusão de disciplinas e
remanejamento de conteúdos, visam atender à legislação educacional, no que diz respeito à
inserção de temáticas voltadas para questões étnico-raciais, meio ambiente, preconceito, enfim,
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os temas transversais. O uso do substantivo “obrigatoriedade” pelo professor marca o caráter
autoritário da legislação, que se caracteriza como força centrípeta (BAKHTIN, 2014).
Diante disso, o questionamento de P03 (Mesmo na reestruturação?) dirigido a P01
visa refratar o posicionamento do professor, pelo fato de este entender que sempre houve uma
maioria que votou pela conservação desse maximalismo arcaico.
Ainda com relação às dimensões teóricas e práticas, cabe destacar a fala de P04 quando
o grupo discutia a questão de como os Projetos Pedagógicos conciliam o pragmatismo da vida
moderna e o cultivo dos valores humanistas, conforme destacam as Diretrizes para os cursos de
Letras:
FRAGMENTO 10
P04 – Eu acho que o exacerbamento de conteúdos, o modo como tem sido dado, tem se distanciado
muito dos valores humanos. Eu sinto muito isso em Literatura. Eu fico pensando, assim, de que modo a
gente está pensando no objeto que trate essencialmente emoções humanas, pensando em história, só em
cronologia, sabe? Muito distante de pensar um processo de sensibilização, de estar com o outro, esse
tempo necessário pra maturidade que a literatura exige. Enfim, o modo como se constitui esse objeto.
Nós falamos em diversidades humanas, a questão ecológica que hoje também é obrigatória. Isso pra
gente já é muito antigo, a gente já vem praticando isso há muito tempo. Se a gente fala, “Olha, criamos
uma disciplina pra estudos afros”, isso foi uma questão que se colocou. Uma possibilidade que os
estudos afros hoje têm muito melhor espaço, né? (incompreensível) mas, de algum modo, eu acho que
é preciso, sim, que a gente repense a quantidade de conteúdo com as quais a gente tem trabalhado, se
isso alcança o sujeito ou não, de que modo os conteúdos com os quais a gente lida isso desenvolve uma
ideia de solidariedade, uma ideia de grupo. /…/ Mas de que modo, eu penso, que os conteúdos sirvam
para o bem-estar humano e não só pra informação. Há uma ideia de entulhamento, de depósito que
permeia os bancos acadêmicos e isso me incomoda bastante, né? Então, em Literatura, eu vejo muito
mais que o aluno leia uma obra literária do que propriamente conheça uma teoria que fale daquela
literatura. Estamos vendo uma substituição da Literatura pela Teoria Literária. Isso é péssimo, né?
Então de que modo a teoria, esse pragmatismo, invadiu o campo da literatura, tomando conta do ser
humano. Então os alunos vão pras provas, tendo de saber das teorias e não da Literatura. A ideia é:
não formamos leitores. Quando a gente não forma leitores, a gente não tem valores. Cada leitor com
seu processo de leitura que vai descobrindo suas próprias questões, que vai valorizando o outro, se
colocando no lugar do outro. Isso acho que está muito distante da universidade, né?
E – E como colocar, como mediar, então, isso? No caso de propostas, né, de trabalho, no curso, pra
resolver isso na literatura?
P04 – Bom, eu tenho feito algumas experiências dentro da Literatura. Eu agora não começo minhas
aulas com teoria. Eu só começo com o texto literário. Primeira questão, pros alunos fazerem mesmo,
estou chamando os poetas, a gente tem se reunido pra discutir o literário, pra fazer performances
literárias, pros alunos sentirem a musicalidade do texto, para eles experenciarem essa
desautomatização da linguagem, pra eles estarem com o outro, falando de emoções, experenciando
suas próprias emoções, sair do seu espaço e ir pra outros espaços alternativos, vamos pra um teatro...

Assim como P01, P04 entende que há nos cursos de Letras uma supervalorização da
dimensão teórica em detrimento da prática. Todavia, a dimensão prática aqui não está no sentido
profissional, da prática pedagógica, como defendem P01 e as Diretrizes. A prática é entendida
na perspectiva da formação do leitor. O posicionamento de P04 se apresenta pela defesa de que
o aluno leia uma obra literária, do que propriamente conheça uma teoria que fale daquela
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literatura. No contexto do discurso do professor, a prática está no sentido do trabalho com a
linguagem, que está ligada à construção da sociabilidade e à formação de valores, visto que
quando a gente não forma leitores, a gente não tem valores.
Constatamos no fragmento 10 que o posicionamento valorativo de P04 quanto ao
ensino da literatura visa empreender um embate ao discurso daqueles que priorizam o ensino
da “Teoria da Literatura” em detrimento da “Literatura” (Estamos vendo uma substituição da
literatura pela teoria literária). A “Teoria da Literatura”, como o nome já anuncia, é uma
disciplina que “se ocupa dos fatos literários, formula teorias sobre os aspectos mais gerais
desses fatos e organiza essa teoria num sistema” (AMORA, 2010, p. 19). Priorizar essa
disciplina, deixando em segundo plano a “Literatura” é caracterizado pelo professor como
“péssimo” - adjetivo que se constitui base do tom da polêmica. P04 traz um discurso orientado
pela valoração dada à função da literatura como formadora do homem (CÂNDIDO, 1972),
função essa muito difundida pelos teóricos da literatura que se debruçam sobre a relevância da
leitura literária e do ensino de literatura (SEGABINAZI, 2011). Nessa ótica, P04 busca
convencer seus interlocutores de que estudar literatura é exercitar a alteridade: Cada leitor com
seu processo de leitura que vai descobrindo suas próprias questões, que vai valorizando o
outro, se colocando no lugar do outro.
Considerando que a tônica da discussão girava em torno de construção de valores
humanistas, o professor ateve-se às práticas de estudo do texto literário para formação do sujeito
leitor, focando o ensino na obra e no leitor, a fim de que este encontre um sentido que lhe
permita compreender melhor o homem e a si mesmo. Talvez, por essa razão, o professor não
tenha manifestado preocupação com as práticas do ensino da literatura ou da didática da
literatura na formação do licenciando em Letras. De todo modo, também não constatamos essa
preocupação em outros momentos da entrevista. Analisando, porém, o Projeto Pedagógico do
Curso de Letras Português e Literatura, observamos na proposta curricular a inclusão da
disciplina Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura, que faz parte do conjunto
de disciplina do “Núcleo de Conteúdos de Formação Didático-Pedagógica”. Além disso, em
algumas disciplinas de Literatura e Teoria da Literatura há horas destinadas à Prática como
Componente Curricular, como vimos na análise do PPC do Curso de Letras Português e
Literatura. Esses elementos nos levam a entender que há uma preocupação com a relação entre
a teoria e a prática, no sentido da formação do professor, não relegando essa questão apenas
para o Estágio Supervisionado.
Conforme assinalamos neste trabalho, as Diretrizes atribuem à dimensão prática um
sentido profissional, que se caracteriza pela articulação entre os conhecimentos aprendidos nos
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cursos de formação e os conhecimentos práticos oriundos da prática profissional e do fazer
docente. Se, nas antipalavras de P04, não identificamos esse sentido de prática, no Projeto
Pedagógico do curso de Letras Português e Literatura, tal sentido ratifica a concepção presente
nos documentos. Existe, assim, uma relação dialógica de ratificação.
Defendemos que a formação inicial do professor precisa ser consistente, capaz de
fornecer tanto os fundamentos teóricos quanto os práticos para o desenvolvimento das
capacidades intelectuais do futuro professor, buscando encaminhá-lo ao seu fazer pedagógico.
Ademais, almejar a prática pedagógica pressupõe uma compreensão da linguagem em conexão
com outras áreas do conhecimento que contemplem, por exemplo, “aspectos sociais e
psicológicos da aprendizagem em sala de aula” (MOITA LOPES, 2006b, p. 18).
No que diz respeito às competências, de modo geral, os professores não enunciaram
esse princípio organizador do currículo em seus discursos. Como vimos no Capítulo 3 deste
trabalho, os sentidos atribuídos à competência, no âmbito das relações dialógicas estabelecidas
entre os Pareceres CNE/CES n. 492/2001, que fundamenta as Diretrizes para os Cursos de
Letras e CNE/CP n. 009/2001, que apresenta as Diretrizes para formação de professores,
remetem à capacidade real do sujeito para atingir um objetivo ou um resultado num dado
contexto. No sentido utilizado nos dois Pareceres, competências são aquisições, aprendizados
construídos ao longo da formação. Vimos que os documentos apresentam uma lista de
resultados esperados, de desempenhos considerados satisfatórios em uma determinada situação,
em consequência desse processo de formação. Nesse aspecto, ao currículo elaborado tendo por
base o princípio das competências devem estar associados desempenhos que demonstrem a sua
aquisição.
Nas Diretrizes aprovadas em 2015, fundamentadas pelo Parecer CNE/CP n. 2/2015, o
termo “competência” não foi mencionado na materialidade linguística do documento, mas
vimos que seus princípios permanecem vivos no enunciado. Do mesmo modo, na fala dos
professores, durante a entrevista de grupo focal, o termo “competência”, como princípio
organizador do currículo de acordo com os preceitos estabelecidos nas Diretrizes de 2001, não
foi reenunciado, salvo algumas menções esparsas das diretivas do referido princípio. Tais
menções estão presentes no fragmento 11, quando os professores discutiam acerca do tipo de
profissional que os cursos disponibilizariam para trabalhar na escola básica com as novas
propostas curriculares.
FRAGMENTO 11
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E - Quais os desafios que se colocam aos egressos dos Cursos de Letras, com as novas propostas
curriculares? Ou: que tipo de profissional os cursos disponibilizarão para a escola básica?
P02 – É um professor que vai entender que ele precisa continuar estudando; que ele tem de estar
preparado para lidar com as incertezas; que não existe resposta pronta; que o trabalho ele próprio vai
começar ou discutir com o colega ou lendo, ou interagindo pra ele poder, vamos dizer, continuar nesse
processo de amadurecimento, visto que as verdades são temporárias. Acho que sempre tem que ter esse
espírito aventureiro de ir pra frente, de tentar, de experimentar e não de ficar rígido de achar que o
conhecimento que tenho é esse e com esse eu vou viver. Não existe mais isso, né? [E- Huhum] Então,
nosso profissional, nesse sentido, né, eu penso também que essa ideia do (++) / Bom! Vamos deixar
isso depois eu complemento. Vamos deixar outras pessoas falarem.
E- Ok.
P03 – Eu acho que esse profissional ele vai sair é:: mais (++) informado sobre o que a escola e o que
as instâncias superiores esperam dele em termos de é:: de ação profissional. [P05 – Atento à realidade]
Atento à realidade como um todo, mas, assim, especificamente, ele, eu imagino que ele vai sair [P02 –
preparado para a escola, você quer dizer?] Isso. Ele vai sair mais preparado para atender a realidade
da escola. Tanto a realidade da diversidade que ele vai encontrar lá, diversidade linguística,
diversidade de gênero [P05 – Tecnológica] Nós não tocamos nesse assunto. Diversidade tecnológica.
[E – Huhum] Isso tudo estará contemplado, de alguma maneira, esses temas transversais/ Que, assim,
na verdade, por exemplo, em Língua Portuguesa, com leitura e produção de textos (++) o professor
pode trabalhar com todos, absolutamente, todos os temas transversais. Tudo vai depender do professor,
porque também não adianta a gente dizer “tem que trabalhar com tema X, a disciplina deve contemplar
X, Y e Z”. Não adianta. [P02 – Depende muito também do interesse deles.] É cada professor que vai
colocar isso em prática. É a metodologia que ele vai usar, é a seleção de texto que ele vai fazer, porque
a ementa, gente, ela é (++) ela é estanque. Ela tá lá. Ela é como a denotação. Tá lá, é sentido de
dicionário. Então, ela está lá. Cada professor é que vai pôr aquilo em prática. Vai dar sentido àquilo.
Então eu imagino que pelas nossas propostas, o professor vai ter uma noção melhor dos documentos
oficiais e do que pregam esses documentos oficiais em termos de postura profissional, em termos de
conhecimentos científicos, em termos de práticas e metodologias.
E- Isso seria uma inovação nessa proposta?
P03 – Em alguma medida sim. [P05 e P02 (incompreensível)] Talvez em alguma medida. [P02 – Está
mais relacionado com os estágios, né?] Não só com os estágios, acho que desde o começo. Acho que
os estágios enfatizam esse aspecto.
P02 – Mas também essa ideia/ esses alunos hoje eles participam mais de seminário, congressos, [EHuhum] fazem pesquisa… têm projetos.
E- Essa integração com a pesquisa e a extensão. [P02 – é isso aí] Isso é uma inovação… é um novo
profissional também que vai sair.
P03 - Isso. E tem mais um aspecto. Nesse conjunto de (++) inovações que tem chegado à universidade,
a participação nesses projetos institucionais, o PIBID, por exemplo, isso tem dado um novo fôlego aos
alunos. Isso tem dado um novo fôlego aos professores que orientam também.
E – Vai sair um Profissional também pesquisador?
P03- Também. Acho que esse vai ser o grande ganho, que nós poderemos ter. É formar um profissional
consciente de que ele tem que ser um pesquisador em sala de aula. Pesquisador no sentido de que ele
identifica um problema e ele busca alternativas.

Na fala de P02, observamos a presença da assimilação de discursos já-ditos nos itens
elencados nas “competências referentes ao gerenciamento do próprio desenvolvimento
profissional” (BRASIL, 2001b, p. 44), definidas nas Diretrizes Curriculares para Formação
Docente - DCF. Em tal enunciado legal há, como vimos, o estímulo para uma formação que
vise preparar o professor para saber “elaborar e desenvolver projetos pessoais de estudo e
trabalho” e adotar “uma atitude de disponibilidade e flexibilidade para mudanças, gosto pela
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leitura e empenho no uso da escrita como instrumento de desenvolvimento profissional”
BRASIL, 2001b, p. 44). Fazendo ecoar tal discurso, PO2, em seu dizer, destaca que os cursos
disponibilizarão para trabalhar na escola básica um professor que vai entender que ele precisa
continuar estudando; que ele tem de estar preparado para lidar com as incertezas; que não
existe resposta pronta; que o trabalho ele próprio vai começar ou discutir com o colega ou
lendo, ou interagindo pra ele poder, vamos dizer, continuar nesse processo de
amadurecimento, visto que as verdades são temporárias. Desse modo, assim como nas
Diretrizes, há, em tal enunciado, uma valoração da capacidade do egresso em gerenciar o seu
próprio desenvolvimento profissional. Tal valoração é reforçada na afirmação do professor:
Acho que sempre tem que ter esse espírito aventureiro de ir pra frente, de tentar, de
experimentar. Assim, o discurso de PO2 mantém relações dialógicas de consonância com o
discurso das Diretrizes, apesar de o professor não enunciar o termo “Competência”.
Do mesmo modo, a fala de P03 também evidencia que há uma assimilação do discurso
das competências presentes nas DCF. O professor ressalta que o egresso vai sair mais informado
sobre o que a escola e o que as instâncias superiores esperam dele em termos de ação
profissional. Incorporando os posicionamentos de P02 e P05, que interromperam sua fala, o
professor afirma que o profissional vai sair mais preparado para atender a realidade da escola
e que cada professor é que vai colocar em prática todo o conhecimento aprendido, com
destaque aos temas transversais, que é ele quem vai dar sentido ao aprendizado. Conclui
enfatizando que, pelas propostas dos cursos, imagina que o professor vai ter uma noção melhor
dos documentos oficiais e do que pregam esses documentos oficiais em termos de postura
profissional, em termos de conhecimentos científicos, em termos de práticas e metodologias”.
Assim sendo, constatamos que P03 reacentua o discurso das DCF, no item
“Competências referentes ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional”, ao
orientar uma formação que leve o egresso a “utilizar o conhecimento sobre a organização,
gestão e financiamento dos sistemas de ensino, sobre a legislação e as políticas públicas
referentes à educação para uma inserção profissional crítica” (BRASIL, 2001b, p. 44).
Cabe destacar também que, durante a fala de P03, P05 chama a atenção para o fato de
que o egresso estará mais preparado para atender, dentre as diversidades que serão encontradas
na escola, elencadas por PO3, a “diversidade tecnológica”. Tal capacidade é esperada pelas
DCF, que, nas “Competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, de
seus significados em diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar”, destacam que
o profissional deve “fazer uso de recursos da tecnologia da informação e da comunicação de
forma a aumentar as possibilidades de aprendizagem dos alunos” (BRASIL, 2001b, p. 42-43).
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P03 ainda afirma que o grande ganho que os cursos terão será a formação de um
profissional consciente de que ele tem que ser um pesquisador em sala de aula. Pesquisador
no sentido de que ele identifica um problema e ele busca alternativas. Esse enunciado está
alinhado ao discurso presente nas DCF, no item “competências referentes ao conhecimento de
processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica”
(BRASIL, 2001b, p. 43-44). Em tal documento, constatamos uma valoração da pesquisa sobre
a prática docente. Em outros termos, há uma preocupação de que o professor desenvolva uma
postura investigativa “para o aprimoramento de sua prática profissional”, sistematizando e
socializando “a reflexão sobre a prática docente, investigando o contexto educativo e analisando
a própria prática profissional” (BRASIL, 2001b, p 44).
Há, assim, uma relação dialógica de consonância entre o enunciado de P03 e o das
DCF, no sentido de que em ambos a pesquisa está ligada diretamente à prática. Cabe destacar
que, nas Novas Diretrizes aprovadas em 2015, há o reconhecimento da relevância da pesquisa
na formação docente, porém o documento amplia a questão ao incentivar que o professor seja
protagonista da pesquisa pedagógica e científica, utilizando instrumentos de pesquisa
adequados para a construção tanto de conhecimentos pedagógicos quanto científicos.
Essas foram as poucas falas em que percebemos uma consonância com as diretivas do
discurso das competências constantes nas Diretrizes de 2001. No geral, esse princípio
estruturador do currículo foi praticamente ignorado na discussão, havendo um certo
silenciamento acerca da questão.
Entendemos que, se os cursos conseguirem desenvolver competências nos alunos
(caso levemos em conta as falas analisadas), no sentido atribuído pelas Diretrizes, isso será
resultado não de um processo intencional e articulado nos cursos como um todo. Tanto é certo
que, ao analisarmos o Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura,
verificamos que tal princípio, na sua complexidade, não se materializa na proposta curricular
do documento. Vimos que o termo competência é enunciado na materialidade discursiva do
PPC, que apresenta, inclusive, ipsis litteris cada uma das competências elencadas nas Diretrizes
Curriculares para os Cursos de Letras, mas elas não foram tomadas, quando da construção da
proposta curricular, como referencial para sua organização.
Conforme o princípio dialógico bakhtiniano, o sujeito constrói seu discurso
considerando a posição responsiva do destinatário. No caso do PPC, como este seria avaliado
por comissão de especialistas do MEC, há, em sua materialidade discursiva, uma aparente
concordância com o discurso das Diretrizes, evidenciando preocupação com a adequação à
legislação do MEC. Na entrevista de grupo focal, como o destinatário direto, no caso a
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entrevistadora, conhece a situação e tem outras intencionalidades, os enunciados foram
construídos a partir de outros enfoques.
Em síntese, os discursos sobre a estruturação por meio de disciplinas se mostraram,
como analisamos no PPC do curso de Letras Português e Literatura, mais fortes/sedimentados
que o discurso das competências. Por essa razão, o modelo do ensino por competências não
conseguiu superar o modelo de transmissão de conhecimentos que tradicionalmente
caracterizou o processo de ensino e aprendizagem nos cursos.

4.4.3 Entre a inovação e a continuidade
De acordo com Diretrizes Curriculares de 2001, a busca pela inovação no currículo
dos cursos de formação de professores ocorre, fundamentalmente, pela introdução da noção de
competência (SCHNEIDER, 2007), que é tomada no documento como um “paradigma
curricular novo” (BRASIL, 2001b, p.8). Nessas Diretrizes, como vimos, a concepção de
competência como eixo da reforma curricular exige a inversão da lógica tradicional de
organização curricular dos cursos de formação inicial de professores. O perfil do egresso é
definido identificando-se as respectivas competências e os conteúdos mínimos são substituídos
por âmbitos de conhecimento. Nesse cenário, “a aquisição de competências requeridas do
professor deverá ocorrer mediante uma ação teórico-prática, ou seja, toda sistematização
teórica articulada com o fazer e todo fazer articulado com a reflexão” (BRASIL, 2001b, p. 29,
grifos nossos).
As Diretrizes de 2001 também relacionam a inovação à capacidade de os professores
organizarem percursos formativos mais flexíveis tanto na organização de tempos, de espaços e
de agrupamento de alunos, como também a seleção, ordenamento e forma de tratar os
conteúdos. Aliadas a essa questão, as proposições exaradas pelos documentos legais defendem
também a articulação entre a formação comum e a formação específica, sendo que tal
articulação estaria garantida pela integração entre estudos disciplinares e interdisciplinares
(SCHNEIDER, 2007).
Considerando a análise do Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e
Literatura, bem como as análises dos enunciados da entrevista de grupo focal que realizamos,
podemos dizer que o ideário de inovação, defendido nas Diretrizes (flexibilidade, competência,
integração teoria e prática e interdisciplinaridade) ecoou na materialidade discursiva dos
enunciados produzidos pelos sujeitos da pesquisa, mas não se concretizou de forma efetiva nas
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novas propostas curriculares dos Cursos de Letras. No entanto, faz-se necessário verificar a que
conclusão chegaram os sujeitos da pesquisa acerca do trabalho realizado nos cursos de Letras.
Assim, esta parte do trabalho tem o propósito de verificar tal percepção dos sujeitos, a partir de
enunciados extraídos da entrevista de grupo focal. Vejamos, no fragmento 12, as antipalavras
dos professores, em que as dimensões conservação e inovação aparecem implicadas em suas
visões axiológicas sobre o trabalho por eles realizado.
FRAGMENTO 12
E - O que pode ser considerado inovador nas propostas curriculares dos cursos de Letras da
instituição? O que que mudou?
/…/
P03 - /…/ O nosso curso é absolutamente tradicional. Ele está adaptado às normas vigentes, mas ele
não é um curso que tem um grande “tchan”. Não há nada de inesperado, né? Não há nada
surpreendente no curso, nem de inédito. Claro que isso, com relação à Língua Portuguesa, eu assumo
isso como responsabilidade minha, de não haver (++), sabe, um grande “tchan”, uma expectativa, uma
grande novidade no curso!? Talvez fosse o momento de a gente promover uma grande reestruturação.
Fazer cavoucar, que verbo mais chato [P02 – como que é isso aí que você está falando] Cavoucar.
[P02 – Ah, cavoucar!] Se a gente tivesse cavoucado, talvez, tivesse saído alguma coisa muito diferente.
Mas também eu não sei até que ponto essa grande diferença seria aceita.
P02 – Acho que as grandes diferenças serão feitas pelas pessoas que nos substituírem. [P01 –
Exatamente!] [P03 - Se Deus quiser!] Acho que nós, assim/ acho que o curso vai ficar melhor, isso
tenho certeza [P03 – Acredito nisso, piamente.] Está melhor.
P04 – É. Eu acredito que as grandes mudanças elas não se fazem de uma hora pra outra ((todos: huhum,
é)) [P03- E nem no gabinete]. Não dá. Essa história (+) não dá. A coisa é ir pro campo, fazendo, [P03
– isso] [P02 – É] muda aqui, muda ali. De repente a gente até percebe que a coisa acaba sendo
diferente. [E – Então houve uma inovação? Não uma grande!] Mas é um processo.
P02 – Eu acho, assim, cada um de nós já fazíamos algumas coisas, antes desse projeto pedagógico. Já
estava mudando /…/ mas eu digo, assim, uma mudança mais radical será com as novas pessoas. Mas
nós estamos mudando, sim, eu acho.
P03 – Acho que quem estiver aqui para avaliar o resultado dessa nova grade [P02 – Tá chegando gente
nova que pode fazer isso.] vai poder contribuir muito. Mas aí, assim, tem que haver aquilo que nunca
aconteceu: o acompanhamento, a discussão [P02 – Que é pra acontecer, né?] que é um dos encargos
do NDE. A partir do momento que for aprovado, implantado, aí é a hora de ver, realmente, que
inovações poderão ser implementadas. Agora eu deixo/ [P02 – (incompreensível)] Não... é que, nesse
momento, eu só vou repetir... nesse momento, nós estamos cumprindo uma determinação que nos é
cobrada, que nos é cobrado esse cumprimento, frequentemente. Nós até (+), nós já há muito tempo,
queremos dar conta desse documento, né? De colocar um ponto final nesse trabalho pra que ele seja
lido por outros.
E- Ok.
P04 – Eu só queria acrescentar, assim, talvez a gente possa (tributar também o impossível) dentro da
universidade é uma/ e talvez possa ser essa a inovação, é conseguir reunir professores com linhas de
pesquisa diferentes, com condutas teóricas diferentes no mesmo lugar. Pode ser de modo geral [P02 –
Pra conversar] Pra conversar [E- Mas eu acho que isso já é um...] Então, eu acho que essa é a grande
inovação. [E- Ah sim!] No mestrado, lá, a gente vê como é difícil os professores (incompreensível). É
difícil a gente chamar pra essa (++) conversa. [P02 – Essa é a heterogeneidade, que tem que ser um
campo de negociação.] Mas reunir um grupo, nesse sentido, acho que, talvez, tenha sido esse o ponto,
né? É um salto qualitativo.
/.../
E – Você queria falar? ((dirigindo-se a P05))
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P05 – Eu queria colocar no sentido dessa inovação, dessa mudança, ela não vai acontecer mesmo,
assim, como algo inédito, que vai MUDAR, como diz, da água pro vinho, não. Até porque um movimento
nesse sentido ele, certamente, ele encontraria uma resistência muito grande [P02 – É
((incompreensível))] porque ninguém muda de uma hora pra outra. Então você tem de partir de (++)
elementos comuns, do que é o familiar [PO2 – É::] pra poder você fazer a mudança.

P03, no fragmento 12, afirma que o curso é absolutamente tradicional. Destaca que
ele está adaptado às normas vigentes, mas não é um curso que tem um grande “tchan”. Não
há nada de inesperado. Não há nada surpreendente, nem de inédito. Cabe chamar a atenção
para a aproximação entre a afirmação de que o curso está “adaptado às normas vigentes” e a
avalição que o professor faz de que o curso é “absolutamente tradicional”. No contexto das
Diretrizes, os princípios organizadores do currículo analisados (competência, flexibilidade,
interdisciplinaridade e integração teoria e prática) são apresentados como uma nova dinâmica
curricular para os cursos de formação inicial de professores, a fim de romper com o formato
tradicional adotado nas universidades.
Apesar de não se instaurarem como a única verdade, tais princípios defendidos no
dispositivo legal tornam-se referenciais curriculares imprescindíveis nas propostas curriculares
dos cursos de formação docente. Como vimos, no processo de reforma dos Cursos de Letras
analisados, fatores diversos ganharam força e desestabilizaram a ordem centralizadora - as
forças centrípetas, no que diz respeito à instauração desses princípios nos currículos. Isso não
quer dizer, todavia, que outros aspectos da legislação não estejam concretizados nas propostas
curriculares dos cursos. Defendemos neste trabalho que a reforma curricular dos cursos de
Letras foi constituída no embate entre as forças centrípetas e centrífugas que ora a
impulsionaram para a mudança, ora lhe impuseram a manutenção de uma série de práticas, por
meio de coerções que impedem a mudança.
É interessante observar o modo como P03 se enuncia, evidenciando uma posição
autoral construída discursivamente, por um lado, pela apresentação de um posicionamento
acerca da sua avaliação dos cursos e, por outro, pela necessidade de se defender das possíveis
reações respostas contrárias, por meio da modalização: Claro que isso, com relação à Língua
Portuguesa, eu assumo isso como responsabilidade minha, de não haver (++), sabe, um grande
“tchan”, uma expectativa, uma grande novidade no curso! A afirmação “eu assumo”, marca o
alto grau de envolvimento do professor em relação ao seu discurso, como sendo um dos
responsáveis pelo fato de as propostas não terem “um grande tchan”, não serem inovadoras.
O professor ainda reconhece que talvez aquele fosse o momento de se promover uma
grande reestruturação, que se tivessem cavoucado, talvez, tivesse saído alguma coisa muito
diferente. Todavia recua: Mas também eu não sei até que ponto essa grande diferença seria
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aceita. Nessa mesma direção P05, salienta que uma mudança “da água para o vinho”
encontraria uma resistência muito grande. Autores como Veiga (2012) sublinham que, de
forma geral, as inovações no contexto acadêmico enfrentam dificuldade de romper com o
paradigma dominante. Para que isso ocorra, são necessários a reorganização de saberes e o
reconhecimento da necessidade de mudar.
Sob outra perspectiva, a fala de P02, ratificada por PO1 e P03, por meio de
intercalações, está marcada por um tom claramente positivo da reforma curricular quando
afirma: acho que o curso vai ficar melhor, isso tenho certeza. O professor complementa o ponto
de vista de P03 ao ponderar que as grandes diferenças serão feitas pelas pessoas que os
substituírem, admitindo, desse modo, que não há uma grande inovação nas propostas dos
cursos, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que houve mudanças nas propostas de modo a
melhorar a qualidade dos cursos. Mais adiante, conclui: “eu digo, assim, uma mudança mais
radical será com as novas pessoas. Mas nós estamos mudando, sim, eu acho. Nesse sentido, as
inovações que ocorreram podem não ter rompido o paradigma epistemológico tradicional, mas,
certamente, propendem a avançar num processo de mudança.
Cabe observar a fala bivocal de P03, intercalada à fala de P04. Quando este professor
ressalta que as grandes mudanças não se fazem de uma hora pra outra, aquele observa que
nem em gabinete. Essa perspectiva encontra respaldo nas palavras de Veiga (2014, p. 21), para
quem o projeto pedagógico, visto pela ótica da inovação, “nasce da periferia para o centro, de
baixo para cima. Ele se estrutura com base nas práticas significativas e inovadoras existentes
nos diferentes institutos/faculdades/ departamentos da instituição universitária.” Tal
compreensão é ratificada por P04 ao afirmar que a coisa é ir pro campo, fazendo. Tal
posicionamento também ganha adesão, sendo valorado por P03 (isso) e P02 (é), por meio de
falas intercaladas.
Na fala de P03: Acho que quem estiver aqui para avaliar o resultado dessa nova grade
vai poder contribuir muito, percebemos não haver em seu discurso a incorporação do novo
vocabulário apresentado nas Diretrizes de 2001, “matriz curricular”, criado como estratégia
para a produção de consensos em torno de uma proposta que se apresenta como inovadora. Ao
invés de utilizar esse vocabulário em seu dizer, o professor faz uso do termo “grade”, definido
pelo currículo mínimo, o que não seria mais condizente com as orientações das Diretrizes
Curriculares Nacionais.
Na grade curricular, priorizam-se a seleção de conteúdos a partir de uma listagem de
disciplinas obrigatórias e respectivas cargas horárias. A perspectiva de formação profissional
apresentada nas Diretrizes Curriculares para Formação Docente, de acordo com o Parecer
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CNE/CP n. 09/2001, inverte essa lógica que tradicionalmente presidiu a organização curricular,
tomando “como referência inicial o conjunto das competências que se quer que o professor
constitua no curso” (BRASIL, 2001b, p. 51). Cabe ressaltar que o professor, assim como os
demais membros do NDE, foi formado no modelo conteudista, anterior às Diretrizes, e por isso,
em momento de informalidade, acaba por tratar das reformas curriculares ainda tendo como
foco os conteúdos na grade de disciplinas.
No projeto pedagógico, porém, a terminologia “matriz curricular” foi utilizada, o que
evidencia uma intenção de apresentar uma visão inovadora da reforma promovida. Em nenhum
momento o termo “grade” apareceu no instrumento analisado. O tropeço de P03 em sua fala
assinala a revelação de um desejo inconsciente, ao mesmo tempo em que se comprova um
inconsciente estruturado como uma linguagem (AUTHIER-REVUZ, 2004). Isso ratifica o
pensamento bakhtiniano de que sempre nas palavras outras palavras são ditas, sendo a própria
materialidade linguística que consente a escuta dessas ressonâncias, rompendo, desse modo,
com a aparente homogeneidade do discurso. Escutamos, então, na fala do professor, a voz do
currículo mínimo, cuja presença emergiu sob forma de uma falha, presente também na fala de
P04, no fragmento 7.
Ainda com relação à fala de P03, cabe examinar a seguinte ressalva: Não... é que, nesse
momento, eu só vou repetir... nesse momento, nós estamos cumprindo uma determinação que
nos é cobrada, que nos é cobrado esse cumprimento, frequentemente. Depreende-se desse
enunciado que o professor procura apresentar uma razão para o fato de as propostas curriculares
não serem inovadoras. No caso, a necessidade de atender uma exigência legal, o que contribuiu
para uma concepção estreita e imediatista do documento. Consequentemente, a reforma não
ocorreu devido à necessidade de alteração significativa no processo formativo do curso, como
procurou argumentar P01, no fragmento 1.
PO4, por sua vez, retoma a palavra para dizer que talvez a inovação possa ser o fato
de o os cursos, por meio do NDE, conseguirem reunir professores com linhas de pesquisa
diferentes, com condutas teóricas diferentes no mesmo lugar. Conclui: reunir um grupo, nesse
sentido, acho que, talvez, tenha sido esse o ponto, né? É um salto qualitativo. Nesse caso, os
Cursos de Letras, ao proporcionarem o diálogo entre os docentes do NDE (cujo formato difere
do modelo prescrito pelos documentos da CONAES) e entre os membros desse grupo e outros
docentes dos cursos, se colocam como instância promotora de uma perspectiva de emancipação,
ao não se alinharem com as forças centrípetas que impõem um modelo único e
homogeneizante.
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Levando-se em consideração a definição de inovação emancipatória de Veiga (2012)
e considerando-se o formato do NDE e a dinâmica da reforma curricular executada, é possível,
de fato, caracterizar o processo como uma inovação na dinâmica dos Cursos de Letras que se
realizou no contexto histórico e social da instituição, proporcionando espaço para a
comunicação e o diálogo entre os diferentes sujeitos, ainda que a reformulação dos documentos
não tenha conseguido romper com o modelo tradicional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa que ora apresentamos teve como objetivo, sob a perspectiva da teoria
dialógica da linguagem, compreender a complexidade do processo de reformulação de Cursos
de Letras na esfera acadêmica, a partir do estabelecimento de relações dialógicas entre os
discursos dos professores que integram o Núcleo Docente Estruturante de cursos de Letras de
uma universidade pública mato-grossense e os discursos oficiais da educação que dispõem
sobre a reestruturação curricular de cursos de licenciatura. A fim de atingirmos tal objetivo e
de respondermos à pergunta: Como os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante
(NDE) de Cursos de Letras em processo de avaliação do MEC respondem, em seus enunciados,
aos discursos oficiais que tratam da reestruturação curricular de cursos de licenciatura em
Letras?, foi imprescindível que, na análise dos dados, o nosso “olhar dialógico” levasse em
conta dois enfoques fundamentais à nossa problemática: o discurso da legalidade e o discurso
do Núcleo Docente Estruturante durante o processo de reestruturação dos Cursos de Letras
reformulados.
O primeiro enfoque determinou a necessidade de estudar os dispositivos da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) que dispõem sobre o Núcleo Docente
Estruturante, assim como os do Conselho Nacional da Educação (CNE) que normatizam e
regulam os cursos de Letras - as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Letras
(DCL) e Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores, uma vez que uma das
atribuições dos integrantes do NDE, estabelecidas pela Resolução CONAES n. 1/2010, é zelar
pela estrita observância das Diretrizes Curriculares Nacionais.
Considerando que a reestruturação dos Cursos de Letras da instituição pesquisada
ocorreu entre 2013 e 2015 e que, em julho de 2015, o Ministério da Educação publicou as novas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do
Magistério da Educação Básica (NDCF), fez-se necessário o estudo do Parecer que fundamenta
tais Diretrizes – o Parecer CNE/CP n. 2/2015 - assim como do Parecer CNE/CP n. 009/2001,
que apresenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica (DCF), que foram revogadas, para que pudéssemos estabelecer as relações dialógicas
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entre os enunciados/discursos dos sujeitos da pesquisa e esses documentos. Assim, pudemos
verificar as Diretrizes que deram o tom e o acento de valor no Projeto Pedagógico do Curso de
Letras Português e Literatura.
O percurso do trabalho orientou-se pela perspectiva metodológica de Bakhtin e o
Círculo de partir da situação de produção mais ampla dos enunciados, depois passar às
condições imediatas em que se inserem, para, após, tentarmos compreender os sentidos
produzidos em seu interior. Seguimos essa orientação tanto para analisar os dispositivos legais
como para analisar os enunciados/discursos dos sujeitos da pesquisa.
Assim, na primeira parte das análises, julgamos necessário discutir o contexto de
produção dos documentos oficiais, bem como da sua esfera sócio-ideológica, a fim de
compreendermos seus significados. Procedemos do mesmo modo, nas análises da segunda parte
dos trabalhos, em que buscamos apreender os sentidos veiculados pelos enunciados produzidos
pelos professores integrantes do NDE, no contexto de reestruturação dos quatro cursos de Letras
da instituição pesquisada, que seriam avaliados pelo MEC, enfocando o Projeto Pedagógico do
Curso de Letras Português e Literatura, reformulado pelos professores.
Dos dispositivos legais, estudamos, primeiramente, o Parecer CONAES nº 4/2010, que
trata da criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) no âmbito dos cursos de graduação,
normatizada pela Resolução CONAES n. 01/2010, buscando respostas para a seguinte questão
da pesquisa: como se constitui o discurso oficial que determina a criação do NDE no âmbito
dos cursos de graduação? Para tanto, a mudança na estrutura do Parecer, a incorporação de
discurso de outrem ao discurso do enunciador e o modo como este se orienta para o seu
interlocutor e suas possíveis reações-respostas foram especialmente observados a partir do lugar
teórico e metodológico dos estudos bakhtinianos.
A leitura dialógica do documento permitiu constatar que os sentidos do texto se
constroem na fronteira entre a reação presumida dos interlocutores diante da exigência da
criação de um novo órgão nas estruturas acadêmico-administrativas das Instituições de
Educação Superior do Brasil e a apreciação valorativa do enunciador acerca do evento,
internalizada na materialidade do enunciado. Observamos que o projeto discursivo do
enunciado consiste em gerar a seguinte reação nos interlocutores, os sujeitos das instâncias
acadêmicas: instituição do Núcleo Docente Estruturante nos cursos de graduação.
No âmbito dos Cursos de Letras pesquisados, o projeto discursivo do Parecer surtiu
efeito: os professores criaram o Núcleo Docente Estruturante, num contexto em que os cursos
seriam avaliados por comissões de especialistas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), devido ao Conceito Preliminar de Curso insatisfatório
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obtido no ENADE de 2011. Cabe-nos, então, enunciar como os professores do NDE dos cursos
de Letras pesquisados responderam ao discurso do Parecer na configuração do núcleo.
Embasamo-nos em Bakhtin (2011b) que, considerando o papel do interlocutor na compreensão
responsiva do enunciado, afirma que este pode concordar com o que é dito ou discordar disso
(total ou parcialmente), podendo fazer adequações, complementações, preparando-se para
cumprir sua função de sujeito que interage na situação discursiva.
Sob essa ótica, para encontrarmos as respostas, estabelecemos, num primeiro
momento, as relações dialógicas entre os discursos dos integrantes do NDE (por meio da análise
de enunciados extraídos do questionário de pesquisa aplicado e entrevista de grupo focal) e os
discursos do Parecer CONAES n. 4/2010 e da Resolução CONAES n. 01/2010, no que tange à
configuração do núcleo e função dos sujeitos que o compõem. A análise dialógica revelou que
a posição dos sujeitos em relação ao conteúdo a eles endereçado foi de concordância parcial,
tanto no que diz respeito à configuração do núcleo quanto à função dos sujeitos que o integram.
No que se refere ao primeiro aspecto, constatamos que o NDE não foi criado conforme
o estabelecido na Resolução que orienta a criação de um Núcleo para cada curso, com no
mínimo cinco integrantes do quadro do curso. Os professores criaram um único NDE para os
quatros cursos que seriam avaliados, tendo sido constituído por um ou dois representantes das
áreas específicas de cada curso. Também o tempo de permanência dos integrantes no grupo não
foi seguido conforme estabelecido no Parecer n. 4/2010.
Tais aspectos ratificam a nossa hipótese de que há um embate entre as forças
centrípetas e forças centrífugas nos enunciados/discursos dos sujeitos da pesquisa, provocando
as mais diversas respostas aos discursos oficiais. Constamos que o modo como o NDE foi criado
possibilitou a constituição de um modelo menos centralizador, menos fechado, na medida em
que as decisões peculiares a cada curso eram tomadas em conjunto com os professores da área,
tendo o representante do NDE como articulador do processo.
Quanto ao segundo aspecto, constatamos que os enunciados/discursos dos sujeitos da
pesquisa responderam positivamente ao disposto na Resolução CONAES, quanto à atribuição
dos membros do NDE como responsáveis pelo processo de concepção dos Projetos
Pedagógicos de Curso. Todavia, os enunciados silenciam sobre a atribuição de “indicar formas
de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da
graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas
à área de conhecimento do curso” (BRASIL, 2010b), estabelecida na referida Resolução como
um dos deveres dos integrantes desse Núcleo. Tal silenciamento revela que essa função não
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entrou no horizonte valorativo dos sujeitos, preocupados, naquele momento, em reformular os
projetos pedagógicos a serem avaliados pela comissão de especialistas do INEP/MEC.
As análises revelam que os integrantes do NDE valoram positivamente o núcleo pela
(i) interação que o trabalho desenvolvido proporcionou entre os segmentos acadêmicos,
trazendo efeitos práticos para o coletivo, e (ii) por ser um espaço que possibilitou a discussão e
reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, assim como o desenvolvimento de ações,
visando à melhoria da qualidade desses cursos. Tais ações/percepções vão ao encontro das
aspirações da CONAES - força centrípeta - que compeliu a instituição da estrutura colegiada
no âmbito dos cursos, determinando o seu formato e o seu papel.
Todavia, o trabalho do grupo se chocou com algumas forças, que impediram a
realização plena das atividades a contento do grupo, como: i) critério adotado pelo colegiado
para seleção dos integrantes, que não levou em conta a liberdade de escolha dos participantes,
trazendo como consequência a desmotivação inicial de membro do grupo; ii) urgência em
reformular os PPCs, visto que os cursos seriam, a qualquer momento, avaliados in loco, e os
PPCs seriam categoria de avaliação dos examinadores do MEC; iii) greve nacional dos docentes
que inviabilizou uma discussão mais aprofundada de todas as dimensões que compõem os
PPCs; iv) falta de orientação segura sobre como elaborar os PPCs; v) dificuldade para entender
o papel do NDE.
Destarte, as análises dos enunciados dos sujeitos da pesquisa revelaram os limites e as
tensões a que os processos de constituição de um núcleo de professores e de reformulação de
projetos pedagógicos estão condicionados.
A fim de verificamos como os sujeitos da pesquisa respondem à atribuição de que os
integrantes do NDE devem “zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para
os Cursos de Graduação” (BRASIL, 2010b), estabelecida pela Resolução CONAES n. 1/2010,
examinamos, primeiramente, tais documentos oficiais. Assim, buscamos respostas à seguinte
questão da pesquisa: Quais princípios organizadores do currículo sustentam os discursos das
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras e Diretrizes Curriculares para os cursos de
formação docente e como tais Diretrizes dialogam na relação com esses princípios?
Tendo tal questão como norte, analisamos, sob a perspectiva dialógica, os Pareceres
do Conselho Nacional de Educação que fundamentam as Diretrizes Curriculares para os Cursos
de Letras (DCL) e Diretrizes Curriculares para a Formação de professores (DCF), homologados
pelo MEC em 2001. Esse procedimento nos possibilitou verificar uma concepção de
organização curricular para os cursos de Letras e de licenciatura.
Vimos que tais enunciados/discursos foram influenciados pelo contexto de produção,
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orientando-se pelo movimento de modernização ou mudança social, que norteou as políticas
educacionais no cenário mundial, sobretudo na América Latina, num momento de redefinição
de paradigmas e atualização das Instituições de Educação Superior (IES) e da formação
profissional.
Verificamos que, influenciados por discursos de organismos internacionais como a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco Mundial (BM),
os discursos dos Pareceres constituem numa pequena parte de uma rede infinita de discursos
que se interpenetram e interinfluenciam, determinando a construção de sentidos durante o
processo de reforma da educação, ocorrida no final dos anos 1990 e início de 2000.
A análise dialógica evidenciou que a concepção privilegiada nos dois documentos de
normatização de cursos determinou a produção de propostas curriculares, relacionadas aos
princípios de flexibilização, interdisciplinaridade, competência e integração teoria e prática.
Por meio dos discursos analisados, verificamos a articulação entre formação docente
e mercado de trabalho, concebida de maneira pragmática e instrumental, sobretudo no Parecer
que fundamenta as DCF, no qual há a defesa de que o professor deve ter o conhecimento técnico
para desempenhar sua função e, concomitantemente, investir em habilidades e competências a
serem evidenciadas enquanto saber docente. Constatamos que o texto dos Pareceres exibe, em
seus elementos discursivos, um modelo de formação docente no qual não apenas estão em jogo
percepções de mundo, mas também se constroem significados sobre os sujeitos em formação.
As duas diretrizes promulgadas em 2001 (DCL e DCF) apresentam uma concepção de
ensino e aprendizagem fundada no princípio da flexibilidade curricular e das competências,
impondo uma metodologia, uma linguagem, que deve abranger o processo de formação do
licenciando e cujo significado incorporado ao discurso objetiva um produto: um modelo de
comportamento que deve predominar nos processos formativo e, consequentemente, permear o
perfil do egresso. Tal concepção de educação sinaliza intencionalidades sócio-ideológicas que
têm como objetivo a constituição de novas identificações alinhadas aos interesses do mercado.
Nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica (NDCF), estabelecidas pelo Parecer CNE/CP
n. 2/2015, publicado em junho de 2015, verificamos que o conceito de competência não é
tomado como nuclear na orientação dos cursos de formação de professores, mas seus princípios
nelas se mantêm vivos, especificamente quanto ao conceito de simetria invertida, que,
associado ao conceito de competência, é marcado pelo entendimento de que o preparo do
professor deve ocorrer em lugar similar àquele em que ele irá atuar. O discurso da flexibilidade
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curricular, tomado como paradigma da formação de professores expresso nas DCL e DCF, não
foi reenunciado pelos enunciadores do Parecer CNE/CP n. 2/2015, apesar de manterem nas
novas Diretrizes as 200 horas de atividades complementares, componente esse de flexibilidade
curricular. Já os discursos de interdisciplinaridade e integração teoria e prática que
fundamentam as DCL e DCF foram reenunciados.
O discurso da interdisciplinaridade prima pela articulação entre aspectos da formação
geral e específica do licenciando, voltando-se para as necessidades dos alunos da escola básica.
Quanto ao discurso da relação teoria e prática, constatamos que os Pareceres que fundamentam
as Diretrizes (DCL, DCF e NDCF) mantiveram a divisão, criticada por estudiosos e
pesquisadores da área educacional, ao arranjarem a teoria e a prática em espaços fixos.
Reconhecemos, nos documentos, a presença de vozes que podem ser consideradas hegemônicas
nas propostas oficiais que defendem e valoram a dimensão prática no processo formativo.
As Diretrizes foram consideradas, no presente trabalho, como forças centrípetas, tendo
em vista que a sua implementação, por meio da elaboração de Projetos Pedagógicos, deveria
respeitar os princípios e as orientações gerais constantes nos Pareceres e Resolução do Conselho
Nacional de Educação que as fundamentam e as regulamentam, respectivamente.
Estabelecendo relações dialógicas entre os enunciados dos sujeitos da pesquisa extraídos do Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura – PPCP e da
entrevista de grupo focal - e as DCL, DCF e NDCF, buscamos respostas para a seguinte questão
da pesquisa: Que relações os discursos dos professores do NDE estabelecem com os discursos
das Diretrizes, em sua constituição, no que tange aos princípios de organização curricular neles
presentes?
Os dados da pesquisa revelaram que, apesar de os documentos oficiais se constituírem
forças centrípetas, no espaço do Núcleo Docente Estruturante, foi possível constatarmos a
realização da proposta curricular do curso de Letras Português e Literatura com caráter próprio,
produzindo sentidos diferenciados dos das Diretrizes, revelando uma relação dialógica ora de
aceitação, reiteração, ora de recusa, complementação e revalorização. As possibilidades de
revalorização dos princípios e orientações dos discursos legais foram mediadas pelo
reconhecimento de vozes centrífugas que corroeram as tendências centralizadoras das
Diretrizes, por meio de vários processos como a sobreposição e a reavaliação de vozes na
produção do Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura.
Os discursos das Diretrizes entraram na arena sociodiscursiva dos enunciados dos
sujeitos da pesquisa, mas não entraram sozinhos, tendo sido acompanhados por discursos
outros: os discursos institucionais, discursos do Projeto Pedagógico de 2009, discursos dos
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professores pertencentes aos quadros dos cursos, discurso da tradição da formação do
licenciando, discurso da autonomia dos cursos para elaboração dos PPCs, entre outros. Com
isso, o que percebemos foi um confronto de vozes, defendendo pontos de vista diferentes sobre
a organização curricular.
Em outros termos, os posicionamentos axiológicos dos enunciadores, as oposições e
relutâncias produzidas estiveram inseridos num complexo quadro discursivo de embate entre
as forças centrípetas e centrífugas, configurando a constituição do Projeto Pedagógico do Curso
de Letras Português e Literatura, ancorada por horizontes valorativos adversos. O resultado
desse embate foi: de um lado, na discursividade do documento, a valoração dos princípios
organizadores

do

currículo

defendidos

nas

Diretrizes

(flexibilidade

curricular,

interdisciplinaridade, competências e integração teoria e prática), resultado das forças
centrípetas; de outro, na proposta/matriz curricular decorrente do documento, uma aceitação
parcial de tais princípios, fazendo prevalecer os valores da voz da tradição, entre outras vozes
do campo centrífugo. Dessa forma, da dinâmica entre as forças centrípetas e centrífugas
resultou o delineamento de um projeto pedagógico não muito articulado com a proposta
curricular do curso.
Constatamos que, das Diretrizes, as que mais teceram os discursos dos sujeitos da
pesquisa, no que tange aos princípios organizadores do currículo, foram as DCL e DCF. As
NDCF, talvez, por terem sido publicadas no final da construção do projeto pedagógico, não
foram investidas de autoridade ao ponto de sua voz dar o tom ao discurso dos reestruturadores
do documento, pouco influenciando a produção do PPC. Ou seja, nas análises que realizamos,
as vozes que ressoaram mais alto, fundamentalmente, no projeto pedagógico analisado foram
das DCL, que são específicas para os cursos de Letras, e as das DCF, que foram revogadas em
2015.
Na entrevista de grupo focal, observamos ser a fala dos professores responsáveis pela
reformulação dos projetos pedagógicos marcada por um processo dialógico de encontro e
desencontro de diferentes vozes que fazem ecoar aspectos ora de aceitação, ora de refutação
dos discursos oficiais. Orientados pelo pensamento bakhtiniano, entendemos que o Projeto
Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura reflete essa realidade evidenciada na
entrevista, visto corresponder a uma tomada de posição dos enunciadores a respeito daquilo que
enunciam, levando em conta, logicamente, o destinatário do enunciado.
Em tal dinâmica de interação verbal, diferentes orientações semânticas e axiológicas
ocorreram nos processos de apreensão dos discursos oficiais que regulam e normatizam os
cursos de Letras, assim como dos discursos dos próprios interlocutores da interação discursiva.
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Em diferentes momentos, a palavra do outro foi incorporada em estilo linear para o debate, para
a polêmica aberta ou velada.
Na arena discursiva da dinâmica, constatamos influências do discurso oficial que
regula e normatiza os cursos de Letras, cuja força centrípeta sinaliza aproximação entre si
(discurso oficial e discurso dos professores), especialmente no que diz respeito ao
reconhecimento da importância de um currículo de caráter flexível e interdisciplinar. A análise
sobre a relação entre os aspectos das dimensões teórica e prática na fala dos professores
evidenciou que um ou outro discurso dos sujeitos da pesquisa reporta-se a discursos oficiais
que procuram tornar comuns determinados objetivos, como a valoração da dimensão prática no
sentido profissional da formação do licenciando. Todavia, observamos a manifestação de outro
sentido de prática, como sendo o trabalho com a linguagem.
No que diz respeito às competências como princípio de organização curricular, tal
princípio não foi enunciado pelos professores, mas constatamos que seus discursos mantêm
convergência com algumas diretivas dos discursos da formação para as competências. Todavia,
os posicionamentos dos professores evidenciam que as competências não foram tomadas como
referencial para a organização curricular, refletindo a atuação da força centrífuga que levou à
organização do currículo centrado em disciplinas.
Destarte, os enunciados dos sujeitos da pesquisa extraídos da dinâmica de grupo focal
apontam que os embates estiveram presentes no processo de reformulação dos Projetos
Pedagógicos, mobilizando diferentes posicionamentos no seio do Núcleo Docente Estruturante,
procurando legitimar o que seria considerado como relevante na formação dos futuros docentes.
Em virtude disso, os enunciados dos sujeitos da pesquisa são marcados por tensões discursivas,
constituindo-se numa arena, em que uma multiplicidade de vozes luta para manter seu
posicionamento acerca do modo de formar o licenciando em Letras.
A análise dos dados evidenciou que a motivação para a reformulação dos Projetos
Pedagógicos dos cursos foi a obtenção de conceito baixo no Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes – ENADE. Tal exame, juntamente com a avaliação institucional e a avaliação
de curso (realizados pelos processos de avaliação in loco), constituem os pilares do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Esses instrumentos de avaliação,
assim como os documentos que normatizam e regulam os cursos de graduação configuram-se
como “forças centrípetas”, à medida que procuram se impor como centro de sentido, com vistas
a controlar e normatizar o ensino superior.
Vimos que o Brasil é o único país que aplica um exame em nível nacional a estudantes
de graduação, como um dos principais instrumentos que compõem o sistema de avaliação
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superior. Deveras, em Portugal, conforme pudemos observar mais de perto durante o período
do estágio de doutorado que lá realizamos, não há tal exame para avaliação de estudantes do
ensino superior. Nesse país há o olhar voltado para a instituição, para o curso, por meio do
processo da acreditação e avaliação, realizado por uma agência de acreditação, externa ao
Ministério da Educação e ao governo: a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior (A3ES) - fundação de direito privado, instituída pelo Estado através do Decreto-Lei
nº 369/2007, de 5 de novembro.
A agência tem a missão de organizar e realizar todos os procedimentos de avaliação e
acreditação tanto das instituições (públicas e privadas) quanto das formações por elas
ministradas, de modo a garantir o cumprimento dos requisitos básicos do seu reconhecimento
oficial. Nesse sentido, nenhuma instituição de ensino superior pode criar e iniciar o
funcionamento de um ciclo de estudos, conducente à atribuição de grau acadêmico (licenciado,
mestre, doutor), sem proceder à sua acreditação junto à agência, que avalia planos de estudos,
existência de instalações físicas adequadas, corpo docente próprio e qualificado, entre outros
aspectos.
A acreditação, normalmente, é feita por seis anos (período máximo), quando os cursos
apresentam os padrões de qualidade de desempenho exigidos para tal certificação. Após esse
período, o curso deve ser submetido a um processo de avaliação. Nesse processo, são avaliados
não apenas dados dos estudantes ingressantes no curso, como também aqueles relacionados ao
percurso formativo e aos níveis de empregabilidade atingidos, entre outros. É objeto, ainda, a
capacidade de a instituição acolher estudantes estrangeiros e de se internacionalizar, por meio
de dinâmicas de intercâmbio, cooperação e mobilidade de recursos humanos, processo esse de
caráter obrigatório, que deve ser realizado a cada seis anos.
Essas características nos levam a considerar tal processo como força centrípeta, pois
visa à padronização, ao controle e à fiscalização da educação superior, assim como ocorre no
sistema brasileiro. Tanto no Brasil quanto em Portugal, a avaliação não é entendida como uma
atividade espontânea, mas sim como uma política de Estado, em que os processos de
reconhecimento de um curso e renovação de seu reconhecimento, no caso brasileiro, ou de
acreditação/avaliação e renovação de acreditação, no caso português, contêm padrões mínimos
de referências que todas as Instituições de Educação Superior e cursos devem seguir.
Compactuamos com o entendimento de que a avaliação das instituições, realizada como
exigência legal, pode e deve ser engendrada com base numa visão emancipadora, devendo ser
convertida numa ação integralizadora, processual e contínua (VEIGA, 2012). Nesse sentido, o
foco não deve ser a concorrência institucional pelo mercado, mas sim a melhoria da qualidade,
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concebendo a educação como bem público.
O processo de acreditação ocorre em toda a União Europeia (UE), constituindo-se
como um dos produtos da criação do espaço europeu de educação superior, surgido a partir do
Processo de Bolonha, que, tendo como principal objetivo a impulsão da empregabilidade e
competitividade

internacional

do

sistema

europeu

do

ensino

superior,

alterou

consideravelmente tal nível de ensino. O novo cenário exigiu de Portugal, assim como de todos
os países que integram a UE, uma convergência na organização dos cursos, nas condições de
acesso, na forma de garantia da qualidade e na promoção de deslocamentos de docentes e
estudantes. A partir de Bolonha, houve a alteração do paradigma que concebe o ensino baseado
na transmissão de conhecimentos para o modelo alicerçado na aprendizagem, baseado no
desenvolvimento de competências. Nesse contexto, os percursos de formação passaram a ser
mais flexíveis e vinculados à necessidade do mercado, com vistas a possibilitar a
empregabilidade ou o empreendedorismo, caracterizando, desse modo, o ensino superior como
um dos impulsores das políticas de desenvolvimento e de empregabilidade na União Europeia
(FERREIRA, 2011).
Observamos, assim, que, do mesmo modo como ocorreu no Brasil, em Portugal, a
reforma da educação superior, a partir do movimento de integração dos sistemas educativos na
UE, está relacionada a uma lógica mercadológica, orientada pelas ideias de flexibilização e
competência. Portanto, nos dois contextos, as reformas educativas implementadas (que
ocorreram no mesmo período: final da década de 1990 e início dos anos 2000) apresentam
orientação econômica, na qual se constata uma educação voltada para o trabalho.
É justo reconhecer que as reformas educativas oriundas de políticas e organismos
internacionais têm seus aspectos positivos, como o fato de poderem ser promotoras do
desenvolvimento socioeconômico e cultural dos países, sendo entendidas como estratégias de
efetivação e expansão de direitos sociais, econômicos e culturais. Todavia, não podemos deixar
de enfatizar que a lógica dessas reformas de vinculação da educação ao mercado, calcada no
paradigma da flexibilização dos processos de formação e desenvolvimento de competências,
tendo como objetivo preponderante as demandas do setor produtivo, provoca o distanciamento
da universidade das suas tradicionais funções.
Entendemos, logicamente, que as necessidades do mercado não podem e nem devem
ser excluídas do conjunto de interesse das universidades, tendo em vista seu papel central na
conservação, criação e transmissão do conhecimento. Todavia, ter presente essas necessidades
não significa transformá-las em princípio, meio e fim do ser/fazer das universidades, as quais
devem ter como esteio aspectos epistemológicos, metodológicos, axiológicos, teleológicos,
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éticos, entre outros, visando à formação do cidadão. Em outros termos, as Instituições de
Educação Superior devem exercer na integralidade sua condição de espaço privilegiado de
produção de conhecimento, no qual a reflexão e a análise crítica devem se instalar
permanentemente.
Essas reflexões buscam evidenciar a existência de uma problemática dentro das
Instituições de Educação Superior, indicando que estas precisam perceber as propostas
reformistas da educação, compreendendo a educação superior no âmago das políticas
governamentais, com vistas a buscar novos caminhos (VEIGA, 2012). Compactuamos com o
entendimento de que há necessidade de a comunidade acadêmica sair da inércia, buscando
alternativas de solução, resistindo de forma positiva às forças centrípetas.
Opor resistência, seja por meio da negação, reavaliação, hibridização, ou polemização,
dentre vários processos dialógicos, é uma das características das forças centrífugas. Da atuação
dessas forças no processo de reestruturação de cursos, podem surgir projetos pedagógicos que
traduzam necessidades e perspectivas sociopolíticas de caráter democrático, com objetivos
diversos daqueles do governo central, muitas vezes voltados ao fortalecimento de um sistema
educacional pouco comprometido com a superação das desigualdades sociais. Para tanto, é
necessário o questionamento, sempre, daquilo que está proposto nos documentos oficiais.
Nos cursos de Letras estudados, não verificamos tal questionamento por parte dos
responsáveis pela reformulação dos cursos durante o período que observamos o trabalho do
NDE. Todavia, a análise dialógica permitiu constatar que, mesmo os projetos pedagógicos
tendo sido reformulados num contexto em que os cursos seriam avaliados pela comissão de
avaliadores do MEC para obtenção de reconhecimento, a proposta curricular do Curso de Letras
Português e Literatura que serviu de base para as nossas análises apresentam não apenas
respostas de concordância, mas também de discordâncias aos dispostos nas Diretrizes
Curriculares para os Cursos de Letras e para a Formação Docente. A proposta interage com as
vozes que suscitam as Diretrizes e, de alguma forma, é resposta a elas, destacando-as,
acolhendo-as, mas também as altera, as nega, as ignora, inclusive.
Esta relevante constatação evidencia que os discursos oficiais são retomados no espaço
de reestruturação curricular de forma não linear, constrangendo os discursos que defendem ser
possível uma mudança nas estruturas dos cursos a partir de normativas legais – força centrípeta.
Concordamos com Ceia (2010, p.9) ao afirmar que “o legislador, quando faz as leis que
regulamentam o edifício da Educação, apenas vê o professor como uma sombra inerte […]
legisla para um mundo de sombras e esquece o lado humano e prático da vida que anima essas
sombras”. Esse lado humano e prático da vida faz com que, no contexto de produção dos
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projetos pedagógicos, essas normativas nem sempre sejam seguidas, passando por intensas
reformulações. Isso ocorre porque o professor gera suas valorações, refratando/interpretando
os discursos oficiais em função de sua formação acadêmica, experiência profissional,
perspectivas ideológicas, tradição do trabalho pedagógico, entre outros fatores que constituem
as forças centrífugas.
Entendemos, consoante o pensamento bakhtiniano, que, na vida, somos sujeitos
inacabados sempre, estando em constante constituição na relação com o outro. Assim sendo, e
por conceber a universidade como um lugar de construção, como um espaço continuamente
aberto e inacabado ao desenvolvimento do sujeito, não buscamos idealizar uma proposta
curricular que forme o professor de língua materna e/ou estrangeira completo, magistral. No
entanto, é possível afirmar que se faz mister a construção de propostas curriculares alicerçadas
em princípios orientadores que proporcionem aos futuros professores uma sólida formação
teórica e interdisciplinar, contemplando distintas dimensões (científica, pedagógica, técnica,
ético-moral, política, estética), buscando não reduzir a formação a um sentido meramente
instrumental.
Sob essa ótica, o modelo de formação deve superar a lógica do processo formativo
embasado no paradigma da flexibilização e do desenvolvimento de competências com vistas a
atender, eminentemente, às necessidades do mercado. Entendemos que o modelo formativo
centrado na flexibilização e nas competências, conforme proposto nas Diretrizes de 2001 (de
Letras e de formação de professores), evidencia um perfil instrumental da educação,
impossibilitando a formação com uma visão mais ampliada do mundo.
Na proposição do projeto pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura que
serviu de base para nossas análises, as competências não norteiam a organização curricular.
Pelo contrário, o conceito aparece na materialidade discursiva do documento, mas os novos
currículos não orientam a prática formativa a partir de tal conceito, tendo sido estruturados por
uma listagem de disciplinas obrigatórias e específicas, evidenciando que as Diretrizes podem
tomar um sentido diferente daquele proposto por seus legisladores. Percebemos no PPC
analisado que há uma preocupação em atender as demandas do mercado de trabalho, mas a
ênfase recai sobre um modelo formativo ancorado no princípio de uma formação teórica e
prática do futuro professor, alicerçado numa base humanística e crítica da realidade.
A análise dialógica do documento permitiu constatar também, por outro lado, que os
sujeitos da pesquisa, em união com seus pares, não conseguiram soltar as amarras do modelo
tradicional de formação docente, apresentando uma proposta curricular com poucas
possibilidades de desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar, com articulação dos
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conteúdos das diversas áreas de estudo, a partir de efetiva unidade teoria-prática. Os princípios
da interdisciplinaridade se materializam apenas no trabalho de estágio, e a Prática como
Componente Curricular (PCC), estabelecida pelas Diretrizes e entendida como possibilidade de
articulação entre a teoria e a prática se apresenta fragilizada, uma vez que não há no documento
nenhuma indicação de como essa prática poderá ser promovida, tendo sido delegada a decisão
aos professores regentes das disciplinas que terão a PCC.
As respostas dos sujeitos da pesquisa quanto aos princípios organizadores do currículo,
observadas no Projeto Pedagógico do Curso de Letras Português e Literatura, vão ao encontro
das antipalavras desses sujeitos manifestadas na entrevista de grupo focal. Cabe destacar que o
tempo, como já mencionamos, foi um aspecto a partir do qual muitas lacunas se interpuseram
na reformulação dos projetos pedagógicos, uma vez que havia a urgência em terminar os
instrumentos que seriam avaliados por examinadores do MEC. Somado a isso ainda houve a
greve nacional dos docentes das universidades federais, a maior de todos os tempos, deflagrada
no período de reformulação do documento.
Se os projetos pedagógicos estão calcados em modelo de formação mais tradicional,
sendo tal fato reconhecido, inclusive, pelos próprios sujeitos da pesquisa, há, por outro lado, no
processo de reforma dos cursos de Letras, materialidades expressivas da capacidade e
potencialidades criativas dos sujeitos acadêmicos (atuação da força centrífuga) no que tange à
criação do Núcleo Docente Estruturante. A forma como o núcleo foi criado, como
mencionamos, propiciou um espaço de reflexão sobre as realidades internas dos cursos, da
instituição, tendo sido um momento de comunicação e ação entre os membros da comunidade
acadêmica comprometidos com a reformulação dos documentos. O Núcleo Docente
Estruturante, por propiciar a singularidade e não a padronização, a coletividade e não o
individualismo, se constituiu num lugar propício à construção de um processo com
características emancipatórias.
Assim, se não houve inovação nas propostas curriculares, houve na forma de
construção dos Projetos Pedagógicos, uma vez que se verificou uma ruptura com práticas
anteriores de produção dos instrumentos, sendo orientada pelo princípio do trabalho coletivo, a
partir do desenvolvimento de atitudes colaborativas. Obviamente, é impossível negar os
embates que ocorreram durante o processo de reforma dos cursos. Mas sabemos que, na esfera
acadêmica, assim como em outras esferas, os conflitos fazem parte das relações de trabalho.
Dito de outro modo, os embates fazem parte de um grande diálogo que se tece nessa esfera,
entendendo a palavra diálogo no sentido bakhtiniano de reação do eu ao outro, como ponto de
tensão entre o eu e o outro (MARCHEZAN 2006).
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Vale ressaltar que cabe aos membros do NDE, na perspectiva de uma implementação
participativa e de avaliações constantes dos PPCs, discutir conjuntamente uma agenda de
trabalho visando à introdução de debates que abordem os limites e as possibilidades do
complexo processo de reforma curricular, tomando as Diretrizes como uma oportunidade para
discussões sobre o que nela está posto e buscando possíveis cenários para o aperfeiçoamento
da formação em Letras.
Os princípios organizadores do currículo constantes nas Diretrizes devem ser um dos
itens centrais da discussão, a fim de se buscar caminho para a construção de projetos
pedagógicos inovadores, não podendo prescindir da oportunidade de reflexão sobre as seguintes
constatações:


As especificidades do magistério não constam no bojo do Parecer CNE/CES
492/2001, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras,
documento que, por sinal, apresenta, conjuntamente, Diretrizes tanto para os cursos
de Letras Licenciatura, quanto para os de Bacharelado, havendo, desse modo, a
necessidade de observação das orientações constantes nas Diretrizes Curriculares
para formação docente;



As Diretrizes para a formação do licenciando em Letras e Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica (ambas em vigência) foram formuladas em contextos distintos:
2001 e 2015, respectivamente;



Os conceitos de competência e flexibilidade não são tomados como centrais na
organização do currículo, nas Diretrizes de 2015, tendo sido, inclusive, apagados da
discursividade do documento. Todavia, tais princípios, nas DCL, são nucleares na
organização dos cursos e devem predominar nas propostas curriculares como eixo
condutor do paradigma da formação docente.
Finalmente, queremos enfatizar que a análise dialógica dos enunciados oficiais

(Pareceres da CONAES e do CNE) e dos enunciados dos sujeitos (questionário, PPCP e
entrevista de grupo focal) foram fundamentais para que pudéssemos compreender (ao menos
provisoriamente) a complexidade do processo de reforma desses Cursos de Letras na esfera
acadêmica, processo que desafiou os professores a reverem a dinâmica de reformulação dos
Projetos Pedagógicos, as relações estabelecidas nesse processo, o regime acadêmico, as
disciplinas ofertadas, os modelos de formação docente, entre outros aspectos.
As conclusões a que chegamos com a pesquisa suscitam a compreensão de sua
necessária continuidade, indicando que o próximo passo a ser dado é o estudo da proposta
curricular em ação (fase de objetivação do currículo no processo de seu desenvolvimento),
dando voz a alunos e professores, a fim de compreender suas posições sobre a proposta de
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formação. Essa é a nossa próxima tarefa e estamos convencidos da sua relevância, uma vez que
o currículo na ação é a última expressão de seu valor, pois é “na prática que todo projeto, toda
ideia, toda intenção, se faz realidade de uma forma ou outra; se manifesta, adquire significação
e valor, independentemente de declarações e propósitos de partida” (SACRISTÁN, 2000, p.
201).
Assim, em cada passo, ao buscar produzir conhecimento sobre a realidade da formação
do professor, nos entregaremos ao prazer da descoberta, a partir do confronto de ideias e
negociação de sentidos com o outro (sujeitos da pesquisa, autores, futuros leitores/ouvintes,
interlocutores). É assim porque não podemos viver do nosso próprio acabamento e do
acabamento do acontecimento, como nos ensina Bakhtin (2001a) e, poeticamente, ratifica
Barros (1998, p.79) ao afirmar que
A maior riqueza do homem
é a sua incompletude.
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