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RESUMO 

 

Trabalhadores operários em construção: as (in)visibilidades constituídas nas/pelas 

práticas discursivas de natureza extensionista. 
 

 

Concebemos a formação do trabalhador em estreita relação com o mundo do trabalho, haja vista 

os embates proporcionados entre a lógica educativa de adaptação às necessidades da economia 

liberal e a lógica de uma formação como desenvolvimento das capacidades humanas para atuar 

em uma sociedade complexa. Diante desse cenário, a presente tese, inscrita nos estudos da 

Análise do Discurso de base enunciativa, objetiva analisar como se deu a construção discursiva 

do “não” perfil do trabalhador operário da construção civil, inserido no espaço das instituições 

federais de ensino superior, fora do âmbito da Educação básica. Para tanto, são analisados os 

editais do processo seletivo para concorrer às vagas em cursos de capacitação da área da 

construção civil, ofertados por duas ações, que a nosso ver, apresentam caráter extensionista, a 

saber: o “Programa de Estudos em Engenharia, Sociedade e Tecnologia” (PROGEST-

CEFET/MG) e o “Projeto de qualificação de mão de obra” (CIPMOI/UFMG). Esses editais de 

seleção compõem o corpus desta pesquisa e para analisá-los, levamos em consideração a teoria 

da Semântica Global (MAINGUENEAU, 2008), em diálogo com noções de polifonia e 

fenômeno da negação em Ducrot (1987), além das referências sobre a extensão, tratados por 

Freire (1983), Rocha (1984), Nogueira (2005, 2000); Gurgel (1986) e Carbonari e Pereira 

(2007). Partimos do pressuposto de que o estudo discursivo por meio de gêneros discursivos 

nos permite não apenas “conhecer” os lugares em que se produzem, mas também localizar as 

regularidades enunciativas que indicam os efeitos de sentido produzidos, bem como revelam os 

modos de produção das subjetividades que emergem desses efeitos. Com base nas análises, 

consideramos que os editais analisados estão imbricados por representações exógenas, 

construindo endogenamente um “não” perfil operário a partir do que é demandado pelos cursos 

de capacitação de natureza extensionista em interlocução com o mundo do trabalho. 

Reconhecemos que a partir dessas regularidades, que se manifestaram de modo particular, há 

uma reconfiguração do gênero discursivo analisado depreendido pelo simulacro do “Edital 

clássico”. Um novo modo de ser deste gênero discursivo, que constitui a cenografia de um 

“Edital às avessas”. O trabalho com o corpus mostrou-nos que a constituição discursiva do 

CIPMOI e do PROGEST no espaço da extensão universitária e tecnológica produziram duas 

formas distintas de atuação na qualificação profissional e, a partir delas, diferentes maneiras de 

atuação na Extensão, permitindo-nos compreender como as subjetividades dos operários do 

canteiro de obras da Construção Civil são produzidas por essas práticas discursivas.  

 

 

 

Palavras-Chave: Análise do Discurso; Polifonia e Fenômeno da Negação; Extensão, 

Trabalhadores da Construção Civil; Edital. 
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Abstract 

 

Labor workers under construction: the (in)visibilities constituted in/by the discursive 

practices of an extensionist nature. 
 

 

We conceive the worker’s training as being in close relation with the world of work, considering 

the clashes between the educational logic of adaptation to the needs of the liberal economy, and 

the logic of atraining as a development of human capacities in order to act in a complex society. 

In view of this scenario, the present thesis, integrated with the studies of French Discourse 

Analysis, aims to analyze how the discursive construction of the “non” profile of the labor 

worker - inserted in the space of federal institutions of higher education, outside the scope of 

basic Education - took place. For that reason, we analyze the  public notices for the selection 

process to compete for vacancies in training courses in the construction area, offered by two 

actions, which in our view, present an extensionist character, namely: the "Program of Studies 

in Engineering, Society and Technology" (PROGEST-CEFET/MG) and the "Labor 

Qualification Project"(CIPMOI/UFMG). These selection public notices make up the corpus of 

this research and in order to analyze them, we take into account the theory of Global Semantics 

(MAINGUENEAU, 2008), in dialogue with notions of polyphony and phenomenon of negation 

in Ducrot (1987), in addition to the references on the extension, treated by Freire (1983), Rocha 

(1984), Nogueira (2005, 2000); Gurgel (1986) and Carbonari and Pereira (2007). We assume 

that the discursive study through discursive genre allows us not only to "acknowledge" the 

places in which they are produced, but also to locate the enunciative regularities that indicate 

the effects of meaning that are produced, as well as revealing the modes of production of 

subjectivities that emerge from these effects. Based on the analyses, we consider that the notices 

analyzed are intertwined by exogenous representations, developing exogenously a “non” 

worker profile from what is demanded by the training courses of an extensionist nature in 

dialogue with the world of work. We recognize that from these regularities, which manifested 

themselves in a way, there is a reconfiguration of the analyzed discursive genre comprehended 

by the simulacrum of the "Classical Notice”. A new way of this discursive genre, which 

constitutes the scenography of an "Averse notice". The work with the corpus showed us that 

the discursive constitution of CIPMOI and PROGEST in the space of university and 

technological extension, produced two distinct forms of professional qualification and, from 

them, different ways of acting in the Extension, allowing us to understand how the subjectivities 

of construction site workers are produced by these discursive practices. 

 

 

 

Keywords: Discourse Analysis; Polyphony and Phenomenon of Negation; Extension; Labor 

worker of construction; Public Notice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

Resumen 

 

Trabajadores operarios en construcción: las (in)visibilidades constituidas en/por las 

prácticas discursivas de carácter extensionista. 
 

 

Concebimos la formación del trabajador en estrecha relación con el mundo del trabajo, dadas 

las dificultades proporcionadas entre la lógica educativa de adaptación a las necesidades de la 

economía liberal y la lógica de una formación como desarrollo de las capacidades humanas para 

actuar en una sociedad de compleja. A la vista de este escenario, la presente tesis, inscrita en 

los estudios del Análisis del Discurso Francés, tiene como objetivo analizar como tuvo lugar la 

construcción discursiva del “no” perfil del trabajador de la construcción, insertado en el espacio 

de las instituciones federales de educación superior, fuera del ámbito de la educación básica. 

Por lo tanto, se analizan los edictos del proceso de selección para competir por vacantes en 

cursos de formación en el área de la construcción, ofrecidos por dos acciones que, en nuestra 

opinión, presentan un carácter extensionista, a saber: el "Programa de Estudios en Ingeniería, 

Sociedad y Tecnología" (PROGEST-CEFET/MG) y el "Proyecto de Cualificación 

Laboral"(CIPMOI/UFMG). Esos edictos de selección componen el corpus de esta 

investigación y para analizarlos, tenemos en cuenta la teoría de la Semántica Global 

(MAINGUENEAU, 2008), en diálogo con nociones de polifonía y fenómeno de negación en 

Ducrot (1987), además de las referencias sobre la extensión, tratadas por Freire (1983), Rocha 

(1984), Nogueira (2005, 2000); Gurgel (1986)y Carbonari y Pereira (2007). Partimos del 

presupuesto de que el estudio discursivo a través de un género discursivo nos permite no sólo 

"conocer" los lugares en los que se producen, sino también localizar las regularidades 

enunciativas que indican los efectos del significado producido, así como desvelan los modos de 

producción de subjetividades que surgen de estos efectos. De conformidad con los análisis, 

consideramos que los avisos analizados están entrelazados por representaciones exógenas, 

construyendo exógenamente un “no” perfil de operario a partir de lo que exigen los cursos de 

formación de carácter extensionista en diálogo con el mundo del trabajo.  Reconocemos que a 

partir de estas regularidades,  que se manifestaron de una manera particular, hay una 

reconfiguración del género discursivo analizado deducido por el simulacro del "edicto Clásico". 

Una nueva forma de ser de este género discursivo, que constituye la escenografía de un "edicto 

al revés". El trabajo con el corpus nos mostró que la constitución discursiva del CIPMOI y 

PROGEST en el espacio de la extensión universitaria y tecnológica produjo dos formas distintas 

de cualificación profesional y, a partir de ellas, diferentes formas de actuar en la Extensión, lo 

que nos permitió entender como las subjetividades de los trabajadores de la construcción son 

producidas por estas prácticas discursivas. 

 

 

 

Palabras clave: Análisis del discurso; Polifonía y Fenómeno de la Negación; Extensión; 

Trabajadores operarios de la construcción; Edicto. 
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Pedro Pedreiro - Chico Buarque 
Pedro pedreiro penseiro esperando o trem 
Manhã parece, carece de esperar também 

Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém 
Pedro pedreiro fica assim pensando 

 

Assim pensando o tempo passa e a gente vai ficando prá trás 
Esperando, esperando, esperando 
Esperando o sol, esperando o trem 

Esperando aumento desde o ano passado para o mês que vem 
 

Pedro pedreiro penseiro esperando o trem 
Manhã parece, carece de esperar também 

Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém 

Pedro pedreiro espera o carnaval 
 

E a sorte grande do bilhete pela federal todo mês 
Esperando, esperando, esperando, esperando o sol 

Esperando o trem, esperando aumento para o mês que vem 
Esperando a festa, esperando a sorte 

E a mulher de Pedro, esperando um filho prá esperar também 
 

Pedro pedreiro penseiro esperando o trem 
Manhã parece, carece de esperar também 

Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém 
 

Pedro pedreiro tá esperando a morte 
Ou esperando o dia de voltar pro Norte 

Pedro não sabe mas talvez no fundo 
Espere alguma coisa mais linda que o mundo 

 
Maior do que o mar, mas prá que sonhar se dá 

O desespero de esperar demais 
Pedro pedreiro quer voltar atrás 

Quer ser pedreiro pobre e nada mais, sem ficar 
 

Esperando, esperando, esperando 
Esperando o sol, esperando o trem 

Esperando aumento para o mês que vem 

Esperando um filho prá esperar também 
 

Esperando a festa, esperando a sorte 
Esperando a morte, esperando o Norte 
Esperando o dia de esperar ninguém 
Esperando enfim, nada mais além 

Da esperança aflita, bendita, infinita do apito de um trem 
 

Pedro pedreiro pedreiro esperando 
Pedro pedreiro pedreiro esperando 

Pedro pedreiro pedreiro esperando o trem 
 

Que já vem,Que já vem,Que já vem,Que já vem 
Que já vem,Que já vem 
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CENAS INTRODUTÓRIAS: PRIMEIROS PASSOS EM DIREÇÃO À PESQUISA 

 

Meu papel, mas este é um termo muito pomposo–é mostrar às pessoas que elas são 

muito mais livres do que pensam, que elas tomam por verdadeiros, por evidentes 
certos temas fabricados em um momento particular da história, e que essa pretensa 

evidência pode ser criticada e destruída. O papel de um intelectual é mudar alguma 

coisa no pensamento das pessoas (FOUCAULT, 2006, p. 288).  

 

A escolha da letra da música intitulada “Pedro Pedreiro”, de Chico Buarque, e dessa epígrafe 

introdutória de Foucault (2006) constituem uma representação discursiva significativa para 

introduzir o presente cenário investigativo. Cenário este que nos levou a um caminho de 

pesquisa que desenvolveu uma das possíveis análises sobre os ditos e não ditos acerca de certas 

problematizações e concepções de “não” perfil do trabalhador da construção civil construído 

na/da cena enunciativa de um gênero discursivo.  

 

O interesse em propor esta tese a partir da dimensão discursiva vincula-se à minha trajetória de 

vida, tanto acadêmica quanto profissional. Para descrever a minha inserção nesse tema relato 

breves aspectos do processo de investigação desenvolvido em minha pesquisa de Mestrado, 

defendida no ano de 2010. Essa pesquisa, intitulada “A Experiência do “PROEJA” em 

Contagem: interseção entre EJA e educação profissional”, teve como questão norteadora a 

identificação dos fatores determinantes de sucesso e/ou fracasso na implementação de uma 

proposta de Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrada à Educação Profissional.  Ressaltei 

o fato de que a escola, a sociedade, os investigadores acadêmicos e o Poder Público não podem 

mais ignorar a constituição/saberes/vivências dos adultos e seus desejos, principalmente dos 

que estão cursando a EJA ou Programas organizados do/ no âmbito das Instituições Públicas de 

Ensino Superior (IPES).  

 

A partir dessa experiência, minha investigação de Mestrado (2008-2010) apresentou como 

objeto de estudo a análise da implementação da modalidade EJA integrada à Educação 

Profissional, tendo como foco uma experiência municipal. Os objetivos específicos foram os 

seguintes: 1) analisar os desafios a serem enfrentados na articulação entre formação para o 

trabalho e elevação de escolaridade; 2) refletir sobre as condições de implementação dos cursos 

a partir da realidade da política educacional do município de Contagem/MG. Para esse estudo, 

fiz um apanhado histórico e legislativo do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA). 
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Ainda acerca do contexto dos estudos acadêmicos realizados, relacionado a esse caminho e ao 

meu interesse pela docência, à época da graduação em Letras pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), tive a oportunidade de participar como monitora de um projeto de 

extensão de atendimento a jovens e adultos, mais especificamente, ex-trabalhadores da área da 

saúde. O Projeto de Extensão no qual participei, intitulado “Profissionalização dos 

Trabalhadores da Área de Enfermagem” (PROFAE), foi instituído pelo Ministério da Saúde, e 

desenvolvido pela Faculdade de Educação (FaE) da UFMG. A finalidade desse projeto era a 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde, por meio da qualificação de profissionais do setor. 

Sua organização consistia em um curso com duas etapas: a primeira era a complementação do 

ensino fundamental, e a segunda referia-se a capacitação profissional voltada para os 

profissionais da área de enfermagem. Cabe mencionar que o PROFAE resultou de uma política 

pública formulada e implementada a partir das articulações do Ministério da Saúde com o 

Ministério da Educação (MEC) e com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 1999. 

 

Nesse projeto de cunho extensionista, minha primeira experiência docente, mesmo sendo em 

outro âmbito de vínculo como bolsista, identifiquei, baseada na minha atuação em uma situação 

educacional, propostas que envolviam uma oferta pontual de formação para trabalhadores da 

saúde, com base nas necessidades do mercado de trabalho. Essa situação influenciou minhas 

discussões no âmbito da pesquisa acadêmica, tornando-se foco de futuras investigações. Essa 

temática fez-se presente no já mencionado curso de Mestrado em Educação, pela UFMG, entre 

2008 e 2010. Essa passagem por uma ação de extensão me fez refletir sobre qual eram os lugares 

possíveis de serem ocupados pela educação de trabalhadores, os posicionamentos desses 

trabalhadores e o espaço da universidade destinado a esses profissionais estudantes. O PROFAE 

buscava, pelo menos no âmbito dessa instituição, estabelecer uma extensão valorizadora dos 

conhecimentos dos sujeitos envolvidos, entendendo-os, também, como sujeitos do 

conhecimento, refletindo sobre as realidades nas quais eles estavam inseridos. Os 

coordenadores dessa ação na FaE da UFMG apoiavam-se em Paulo Freire: “o conhecimento 

não se transmite, mas se constrói em função do diálogo, com processo de participação, 

pressupondo um processo de comunicação de ouvir e fazer participar de todos os sujeitos” 

(FREIRE, 1983, p. 40). Para tanto, o exercício de problematizar a realidade e as decisões exige 

a participação de todos, dentro de um trabalho coletivo e horizontal. Isso se dá na medida em 

que: 
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Educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que sabem que poucos 

sabem, por isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais em diálogo 

com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que estes, 

transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam 

igualmente saber mais (FREIRE, 1983, p. 25). 

 

Em relação à trajetória profissional e participação em movimentos sociais, depois de concluir 

o Mestrado em 2010, inseri-me nos estudos sobre os princípios da educação para jovens e 

adultos no cenário nacional, por meio de participação em movimentos sociais e, posteriormente, 

na inserção em cargos da gestão pública municipal. Na prefeitura de Contagem/MG, trabalhei 

na docência com o público da EJA, posteriormente também como integrante do grupo de 

profissionais gestores e fiz parte do grupo que propôs mudanças institucionais para a política 

pública de EJA. 

 

Entre 2012 e 2014, depois de ser aprovada no concurso público para a rede federal de ensino, 

para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, vi-me mais uma vez envolvida com as 

ações voltadas para a educação de adultos, agora com as ações do PROEJA, um programa que 

eu já conhecia desde a pesquisa desenvolvida no mestrado em educação. Acompanhar esse 

atendimento e depois assessorar a coordenação pedagógica dos cursos de educação profissional 

foram experiências que aguçaram ainda mais minha intenção de investigar as práticas no campo 

da educação profissional dos trabalhadores das Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES). 

 

Em 2015, surgiu a oportunidade efetiva de participar do processo seletivo do Doutorado 

Interinstitucional (Dinter)1 para ingressar no Programa de Doutorado em Estudos de Linguagem 

da Universidade Federal Fluminense (UFF). Estava diante de mim a possibilidade de 

aprofundar no âmbito da academia as questões que envolviam minha atuação profissional. 

Agora sendo entendida a partir de um novo “olhar” investigativo. Diante das especificidades 

do campo da linguística, o meu objeto agora seria um objeto construído e pesquisado por meio 

da articulação das áreas da linguagem, educação e trabalho. 

 

Com a finalidade de construir um projeto que desse continuidade às minhas pesquisas, 

verifiquei que nos sites das agências de fomento à pesquisa há pouca ocorrências de referências 

bibliográficas que contemplem a relação, específica e intrínseca, entre linguagem, 

                                                             
1 O Doutorado Interinstitucional (DINTER) é um curso oferecido a partir da parceria entre o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste-MG) e a Universidade Federal 

Fluminense (UFF), organizado via CAPES. 
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formação/qualificação profissional de trabalhadores e extensão universitária/tecnológica. 

Ainda de forma mais específica, observei ausência de pesquisas relacionadas ao atendimento 

educacional ao estudante trabalhador operário, pertencente à classe mais excluída por meio de 

ações educacionais de cunho extensionista nas IPES. Porém, não posso deixar de citar que 

inúmeras pesquisas no campo da educação têm sido feitas no âmbito da relação qualificação 

profissional e a educação de jovens e adultos trabalhadores. Exemplo disso são os muitos 

trabalhos acadêmico-científicos publicados no âmbito das diversas associações/entidades do 

campo da educação, como por exemplo, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPEd). 

 

Em se tratando da busca por referência no âmbito dos estudos da linguagem, ação desenvolvida 

depois da inserção no doutorado, relatamos a seguir os percursos e resultados obtidos. Em 

pesquisa feita na plataforma da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), envolvendo somente as áreas de concentração de Estudos dos Discursos e Linguística 

Aplicada, localizamos 89 pesquisas entre teses e dissertações no período de 2014 a 2016. 

Percebe-se que os campos da linguagem e do trabalho apresentam-se em articulação nas 

investigações acadêmicas, demostrando como é uma relação profícua e necessária diante das 

aproximações e associações teórico-metodológicas que podem e já são feitas nas pesquisas de 

mestrado e doutorado. Porém, ao afunilarmos a busca, desse total, não foram encontradas 

ocorrências de trabalhos investigativos envolvendo, conjuntamente, os indexadores “Extensão 

Universitária” e “Educação de Trabalhadores”. Igualmente, identificamos alguns artigos2 e 

capítulos de livros, no site da Scielo Brasil, que mencionaram a relação entre educação de 

adultos e extensão universitária, mas sem a articulação com os estudos de linguagem. 

Novamente, nesses artigos acadêmicos3, os autores mencionam números significativos de teses 

e dissertações com temáticas voltadas às análises sobre a extensão universitária. Em que pese à 

importância de todas essas investigações, há que se ressaltar que a relação linguagem, educação 

do trabalhador na universidade, principalmente pelo atendimento da extensão, não foram foco 

desses estudos. 

                                                             
2 Um dos artigos encontrados foi o texto publicado no 13º Congresso de Leitura do Brasil – COLE e V Encontro 

de Jovens e Adultos Trabalhadores, na Universidade Estadual de Campinas, em junho de 2001, intitulado 

“Educação de Jovens e Adultos e Extensão Universitária: Primos Pobres?", de Timothy D. Ireland (MELO NETO 

et al., 2001); CAMARGO, Maria Rosa Rodrigues Martins de; MIGUEL, José Carlos; ZANATA, Eliana Marques. 

Travessias na EJA: a extensão universitária como ponte do fazer, do aprender, do pensar. Cad. CEDES, Ago. 

2015, vol. 35, n. 96, p. 257-276.  
3 Como exemplo, a tese intitulada Luta discursiva-simbólica na arena acadêmica: análise dos imaginários 

sociodiscursivos da filosofia extensionista universitária brasileira (TORRES, 2016). 
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Diante desse cenário apresentado pela pesquisa bibliográfica, esta investigação, que buscou 

inserir-se nas reflexões discursivas acerca da complexidade do mundo do trabalho, da atividade 

humana e de suas relações com a formação/ qualificação para exercer a atividade, no âmbito da 

extensão universitária, nos permitiu vislumbrar a realização de uma pesquisa que se constituiu 

para além dos estudos de uma única área de conhecimento. Essa organização, que já se percebe 

em muitas pesquisas4 desenvolvidas no campo da linguagem e sua interface com o trabalho, a 

necessidade de uma abordagem interdisciplinar que se aproxime de questões e demandas no/do 

mundo do trabalho. 

 

A partir desse interesse investigativo articulado às necessidades cotidianas, constantemente 

reiteradas nas multiplicidades de atividades acadêmicas, de pesquisa, de ensino, e da extensão 

implicadas nos estudos da linguagem, é importante dizer o que se entende por estudos desta 

área. Nesse âmbito, entendemos a linguagem como uma prática social contextualizada, assim, 

estabelecendo-se como espaço de construção/constituição dos sujeitos5. Nesse sentido, a 

constituição do referencial teórico-metodológico direcionou-se para a análise de discurso que 

se delineia como a apreensão de um objeto que deve se expandir para além do fato meramente 

linguístico, abrangendo aspectos das suas condições de produção, como os protagonistas (e 

interlocutores) do discurso, as imagens construídas, os valores históricos, sociais e culturais 

implicados nos interstícios da linguagem. 

 

Assim, sendo a produção da linguagem compreendida sob essa perspectiva, afasta-se de ser 

apenas linguística, no sentido estrito, para tornar-se linguístico-discursiva. Essa abordagem, 

segundo Maingueneau (2008a,) considera a imbricação semântica que surge ao mesmo tempo 

do linguístico e o não linguístico, cujos elementos estão em íntima interação na produção de 

efeitos de sentidos, podendo ser definida não como discurso, 

mas como prática discursiva, seguindo nisso, em parte, a visão de Michel Foucault, 

que introduz precisamente esse termo para referir-se ao ‘sistema de relações’ que, para 

um discurso dado, regula as localizações institucionais das diversas posições que o 

sujeito de enunciação pode ocupar. Assim, evitaremos dissociar os componentes de 

uma inscrição social e semântica polimorfa, destinada a estruturar a complexidade de 

                                                             
4 Podemos citar as pesquisas ligadas ao Grupo Atelier, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP), e as redes de pesquisa do GT Linguagem, Enunciação e Trabalho, junto à Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL), relacionadas às discussões sobre o estudo da linguagem 

e estudos ergológicos. 
5 Quando nos referimos ao termo sujeito, compreendemos no sentido que Foucault (2010, p 55) pensa os sujeitos: 

“há dois significados da palavra sujeito (...) sujeito a algum outro através de controle e dependência, e atado à sua 
própria identidade através de uma consciência ou autoconhecimento”. São as formas de ser e estar em e na 

sociedade e que se constituem a partir da relação saber/poder e da relação consigo mesmo. 



22 
 

 
 

uma relação com o mundo para uma coletividade, real ou virtual (MAINGUENEAU, 

2008a, p. 136, grifo do autor). 

 

Essa compreensão da língua, dos estudos da linguagem e do discurso despertou o interesse em 

refletir sobre questões que afetam os diferentes mundos da formação para o trabalho na área da 

construção civil, com o reconhecimento do papel fundamental que os estudos de linguagem 

desempenham como mediador e construtor desses mundos. Desse modo, as questões 

linguísticas e discursivas de circulação social, à luz da Análise de discurso de base enunciativa, 

fazem com que, nesta tese, tenham sido observadas as concepções de língua, o homem e a 

sociedade, de forma que se entrelacem e ocupem um espaço fundamental nos estudos e fatos 

linguageiros em uso, considerando a “enunciabilidade passível de ser historicamente 

circunscrita” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 17).  

 

A Extensão Universitária, lugar discursivo considerado nesta investigação, afirma-se, 

contemporaneamente, como um modo de interação das universidades e de institutos federais 

com a sociedade, vinculada às necessidades de desenvolvimento social e econômico, o que leva 

à inserção das IPES na realidade da sociedade brasileira. Ao analisar as diversas concepções de 

extensão, Jezine (2004) destaca a presença de três núcleos conceituais na definição de extensão 

levantadas pelo Fórum Nacional dos Pró-reitores de Extensão (2012): como atividade 

acadêmica; como dimensão articuladora do ensino e da pesquisa de forma indissociável; e, 

como meio de ligação da universidade com a sociedade. Cabe registrar que esses aspectos estão 

presentes ao longo dos debates acadêmicos sobre as práticas extensionistas. 

 

Considera-se, contudo, nessas práticas de ordem extensionista, que o atendimento se faz não só 

às necessidades provenientes do Estado, mas também do Mercado. (SANTOS, 2010) Nessa 

perspectiva, no discurso extensionista, há atravessamentos interdiscursivos que se instauram a 

partir de sentidos constituídos na enunciação. Dessa forma, entendemos que, para realizar nosso 

estudo, 

 

não há verdades a priori, discute-se o valor da verdade construído e atribuído a uma 

produção discursiva a partir da relação dos coenunciadores e dos múltiplos efeitos de 

sentido que só emergem na situação de enunciação, em função da mobilização de 
outras situações discursivas. (ROCHA; DAHER; SANTANA, 2002, p. 83). 
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O que as leituras6 específicas sobre a extensão relatam é a importância de pelo menos duas 

noções típicas a elas atribuídas: uma voltada ao atendimento aos graduandos (na posição de 

estagiários, bolsistas e até mesmo voluntários) com o objetivo de estabelecer a relação entre 

teoria e prática e proporcionar-lhes a realização em um campo de atuação, enfatizando sua 

função acadêmica e transformadora da sociedade; e a outra noção diz respeito ao atendimento 

às necessidades da sociedade, seja ela no âmbito do Estado (demandas sociais) ou/e do Mercado 

(demandas do setor produtivo). Essas noções não se excluem, são constituídas junto com a 

essência de que a extensão se vincula às necessidades de desenvolvimento societário.  

 

As Instituições de Ensino Superior, essencialmente as públicas, apresentam como pilares 

norteadores de sua missão educacional a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. Diante disso, a 

política educacional dessas instituições articula, ou tenta articular, o preceito constitucional da 

“Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão”, tão necessário no ambiente do ensino 

superior no Brasil para a realização do seu papel social e político. 

 

Esse quadro levou-nos a problematizar a questão de como determinados discursos podem 

também constituir as ações e concepções das instituições públicas de ensino superior no 

momento de efetivar o acesso do trabalhador em situação de trabalho precarizado, instável e 

pouco remunerado em seus cursos de capacitação.  

 

Outro aspecto problematizador é a possibilidade de inserção social e educacional, via extensão. 

Isso levou-nos a trazer para o mundo acadêmico questões sociais importantes que demandam 

reflexão. Nessa perspectiva, definimos como objetivo geral da tese: analisar como se deu a 

construção discursiva do “não” perfil do trabalhador operário da construção civil, inseridos no 

espaço das instituições federais de ensino superior, fora do âmbito da Educação básica.  

 

Para viabilizar a realização desse objetivo geral, propomos como objetivos específicos:  

 Apresentar um breve panorama da constituição da Extensão Universitária brasileira, a partir 

dos principais marcos normativos federais e institucionais, dando visibilidade a redes 

discursivas sobre a extensão; 

                                                             
6 Ver SANTOS (2010) e BRASIL, Políticas Nacionais de Extensão (FORPROEX, 2012).  
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 Analisar o corpus discursivo constituído de documentos relacionados ao CIPMOI e ao 

PROGEST, a partir de um referencial teórico-metodológico advindo da Análise de Discurso 

de base enunciativa;  

 Compreender como as regularidades e variabilidades no gênero discursivo “Edital”, 

produzem os efeitos de sentidos de uma nova configuração desse gênero; 

 Refletir sobre os modos de subjetivação que promovem a mobilização de um “não” perfil 

do trabalhador da construção civil proposto pelo gênero discursivo analisado. 

 

Para o alcance de tais objetivos, a abordagem teórico-metodológica adotada foi a Análise de 

Discurso (AD), recorrendo às noções de primado do interdiscurso, a concepção de semântica 

global desenvolvidos por Maingueneau (1989, 1998, 2004, 2008a, 2008b, 2015), coadunado 

com contribuições teórica do fenômeno da negação e da teoria da polifonia de Ducrot (1987). 

Ainda que esta tese se valha das reflexões de Ducrot, há a necessidade de esclarecer que o 

referido autor situa-se em quadros teóricos diferentes do que elencamos para a presente 

pesquisa. Nesse sentido, deve-se ter a consciência de que estamos envolvidos com, ao mesmo 

tempo, duas epistemologias autônomas entre si, não para provocar conflito, mas para promover 

uma análise, por vias de apreensões bem próprias. Em outras palavras, balizamos nossas 

análises do fenômeno da negação a partir das noções teóricas do referido autor, de forma a 

propiciar as reflexões ampliadas sobre o corpus por meio do funcionamento do discurso 

inserido nas instâncias institucionais no âmbito da extensão universitária e tecnológica. Além 

do mais, vale ressaltar que estas epistemologias distintas têm interesses comuns no estudo do 

fenômeno do enunciado e do discurso. 

 

Nossa proposta compreende o discurso enunciado do/no gênero discursivo “Edital”, que 

constituiu o corpus deste trabalho, como prática discursiva regida por uma semântica global, 

por meio da qual os planos do discurso se articulam e se estruturam num espaço de 

regularidades enunciativas. A materialidade discursiva nos/dos editais de processo seletivo de 

candidatos é advinda de cursos de capacitação oferecidos pelo Projeto Extensionista nomeado 

de “Curso Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial” (CIPMOI), vinculado à Escola 

de Engenharia da UFMG; e pelo Programa de Estudos em Engenharia, Sociedade e Tecnologia 

(PROGEST) vinculado ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-

MG). Essas ações, ainda que se configurem a partir de origens distintas, e que desenvolvam 

cursos de capacitação para trabalhadores operários da construção civil no âmbito das IPES por 
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meio de ancoragens institucionais diferentes, nos interessaram em virtude do pertencimento de 

ambas a um lugar discursivo de natureza extensionista.  

 

No caso do CIPMOI, sua vinculação institucional, em princípio, atende a todas as regularidades 

atribuídas à extensão universitária7. Em relação ao PROGEST, em tese, não teria seu lugar 

discursivo oficialmente inserido nas ações de extensão tecnológica do CEFET/MG. Por esse 

motivo, explicamos, a seguir, a relação que nos levou a elegê-lo para nossa investigação junto 

com o projeto desenvolvido pela UFMG.  

 

O PROGEST estabelece modos de como um grupo de pesquisa se situa para dialogar com o 

discurso da prática extensionista. Outro aspecto que justifica essa escolha é como a 

materialidade linguística está ancorada nos procedimentos da extensão, investindo nessa prática 

de uma maneira que lhes é própria. O último aspecto diz respeito às especificidades de sua 

posição institucional diante das normativas internas.  

 

Diante do exposto e da inserção da pesquisa nas propostas de capacitação de trabalhadores 

profissionais do/no canteiro de obras, abordaremos, a seguir, o contexto da construção civil. 

Acreditamos que, no sentido de construir um percurso investigativo que se organiza também 

por meio da reflexão sobre o contexto específico da Construção Civil, é preciso considerar esse 

subsetor da construção de edificações visto como um setor produtivo com características 

desfavoráveis, indicando baixo rendimento e desprestígio social. Nas palavras de Costa e 

Tomasi (2009):  

A Edificações, por exemplo, um dos subsetores da Construção Civil, se ressente 

enormemente da má qualidade dos serviços realizados por trabalhadores de Ofício 

(pedreiros, carpinteiros, armadores etc.), cuja qualificação deixa a desejar. O 
retrabalho, advindo da insuficiente qualificação do trabalhador, é apenas um dos 

problemas que os dirigentes, em especial os desse subsetor, constrangidos por prazos, 

custos, qualidade etc., enfrentam cotidianamente. (COSTA; TOMASI, 2009, s/p) 

 

No que concerne à educação para o trabalho no âmbito dos diferentes pertencimentos, 

deparamo-nos com diversos discursos generalizados voltados à responsabilização dos próprios 

atores sociais sobre seu fracasso ou sucesso na busca por qualificação profissional. Exemplo 

disso é que, diante da necessidade do trabalhador tornar-se um profissional atualizado 

                                                             
7 À luz das diretrizes (Política Nacional de Extensão Universitária, NOGUEIRA, 2000) elencadas para a extensão 

brasileira, tais como: a) Interação Dialógica, b) Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade; c) Indissociabilidade 

entre Ensino-Pesquisa-Extensão; d)Impacto na Formação do Estudante e Impacto e Transformação Social) 
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competitivo na sociedade do conhecimento, precisa-se sempre procurar uma formação 

continuada para aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos da formação inicial.  

 

Outro discurso prega que, diante da demanda do setor produtivo, vivemos em uma sociedade 

em que os trabalhadores precisam sempre buscar mais conhecimento e a escolarização para “tão 

somente” garantir a inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Esses discursos carregam a 

ilusão simplória de um perfil de trabalhador operário para quem basta somente “querer” buscar 

um curso/escolarização para “resolver” sua situação laboral, seja ela de inserção ou reinserção 

às atividades profissionais.  

 

Tais discursos, inscritos nesses efeitos linguísticos ao longo da história, silenciam uma série de 

aspectos sociais, econômicos e históricos que interferem na trajetória formativa dos 

trabalhadores. Quando nos voltamos para os operários da construção civil, profissionais que 

geralmente se encontram em um trabalho precarizado, isso se agrava ainda mais. Em 

conformidade com Costa e Tomasi (2009, s/p), consideramos que “a forma tradicional de 

aprendizagem, dentro da Construção Civil, sempre foi o “aprender fazendo”, ou seja, é no 

próprio canteiro de obras que se conhecem e aprimoram os ‘saberes de ofício’.” Mesmo diante 

dessa realidade pouco inspiradora da capacitação para o trabalho, esses sujeitos seguem, de 

alguma forma, investindo e apostando na formação, buscando qualificação e mostrando sua 

força de resistência. Dentro desse quadro, os trabalhadores têm encontrado outras formas de 

qualificação, via extensão universitária. Acreditamos que refletir sobre os sentidos que 

constituem o trabalhador da construção civil e, consequentemente, o operário implica entender 

como se representa o trabalhador operário estudante na educação, no âmbito da extensão, e que 

lugar lhe é reservado quando se escreve sobre e para ele. 

 

Há que se acrescentar a esse cenário a necessidade de que as investigações de âmbito social e 

histórico considerem os aspectos da resistência e do combate social, devendo, diante das 

condições sociais, contraporem-se à noção de estagnação e dominação (SANTOS, 2007). 

Entretanto, são diversas as interfaces teóricas as quais podem ser fundamentadas na concepção 

discursiva, bem como são muitas as investigações que se inserem no campo da ciência da 

linguagem, pensando o que ela constitui, no que se torna e, também, de que modo influencia o 

que fazemos de nós e da realidade que nos circunda discursivamente. 
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Esta tese, além desta introdução, apresenta-se organizada em mais quatro capítulos, seguidos 

das notas (in)conclusivas, referências, e anexos. No primeiro capítulo, atemo-nos à 

contextualização da extensão, por meio de aspectos históricos. Na segunda parte, apresentamos 

os projetos que oferecem os cursos de qualificação aos trabalhadores da construção civil. 

 

O segundo capítulo apresenta o percurso teórico-metodológico que sustenta a constituição do 

corpus da pesquisa, além de contextualizar a área da Construção Civil e o trabalhador operário 

do canteiro de obras. Esses procedimentos conduziram a escolha das categorias de análise. 

 

O terceiro capítulo dedica-se à apresentação das noções teóricas que constituíram nosso 

dispositivo de análise. Neste momento, no âmbito da Análise de Discurso a que nos propomos, 

reiteramos o ponto de vista da articulação entre o linguístico e o histórico, com vistas à 

imbricação dos aspectos discursivos.  

 

Em relação ao quarto capítulo, o constituímos como o espaço de análise do corpus desta 

pesquisa. Neste capítulo analisamos o gênero discursivo instituído para esta pesquisa a partir 

dos elementos que materializam um dado plano enunciativo. Diante de determinadas coerções 

que impõem um ou outro plano enunciativo, este gênero discursivo foi analisado a partir do 

modo de inscrição histórica do discurso acerca das condições de ser trabalhador da construção 

civil, exigindo do analista uma atenção ao quadro mais amplo no interior do qual os enunciados 

são produzidos e adquirem forma.  

 

Por fim, nas notas (in)conclusivas retomamos o problema da investigação e a síntese de nossas 

considerações. Não procuramos “concluir” o trabalho, mas sim, deixar problematizações sobre 

o diálogo “Linguagem/Trabalho/Educação”. E nos Anexos, disponibilizamos a integralidade 

da materialidade discursiva analisada por esta pesquisa: os editais de processo seletivo do 

CIPMOI e do PROGEST.  
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1 ALGUNS ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DA EXTENSÃO  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a contextualização histórica da Extensão 

Universitária, destacando os principais marcos regulatórios e documentos institucionais.  

 

A partir dessa contextualização, analisamos alguns pontos relativos à Extensão Universitária, 

refletindo sobre sua constituição e institucionalização no decorrer dos anos no Brasil, emergidas 

de uma conjuntura social e histórica que mobilizou deslocamentos e transformações no âmbito 

das práticas universitárias.  

 

Deleuze (1992, p. 119), em referência ao trabalho de Foucaut afirma que “a história, segundo 

Foucault, nos cerca e nos delimita; não diz o que somos, mas aquilo de que estamos em vias de 

diferir; não estabelece nossa identidade, mas a dissipa em proveito do outro que somos”. Nesse 

sentido, o conceito de história em Foucault é definido a partir da visão crítica da noção de 

temporalidade como uma continuidade. Partindo desse pressuposto, a história, aqui constituída 

das condições de existência dos homens, não segue um curso linear de acontecimentos, visto 

que há interrupções nesse processo de organização de fatos. Ou seja, pertence à ordem da 

causalidade, feita de descontinuidades. Essa descontinuidade ocupa um papel principal nas 

pesquisas de abordagem investigativa linguístico-discursiva.  

 

Nesse sentido, entendemos a importância de estudar acontecimentos em curtos intervalos de 

tempo. Esse modo de conceber a história entende o homem como a manifestação de um 

desenvolvimento contínuo, remetendo-nos ao nosso cenário investigativo, reiterando nossa 

incursão pela história da legislação extensionista, e chegando à construção das concepções que 

constituíram a referida extensão universitária. 

 

A história da organização da extensão nas universidades não se apresenta de forma linear e 

homogênea e reflete, de alguma maneira, o descompasso entre as concepções instauradas na 

forma da lei e a efetiva prática no âmbito institucional. Sob esse aspecto, portanto, não foi 

pretensão nossa realizar uma pesquisa específica de todas as redes históricas que constituíram 

a legislação educacional nacional. Por essa razão, restringimo-nos, inicialmente, a apresentar 

uma concisa trajetória da extensão, contextualizada a partir das principais normas regulatórias 

da legislação federal, em vigor ou não, acerca da organização da extensão. Dessa forma, sobre 

as legislações vigentes em âmbito nacional, elencamos a Constituição da República Federativa 
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Brasileira de 1988 (CF/88), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 19968, 

e o Plano Nacional de educação (PNE 2014/2024). Em âmbito Institucional, selecionamos as 

seguintes resoluções: Resolução Complementar n. 03/2012, de 27 de novembro de 2012 

(regimento interno da UFMG) e Resolução n. 03/2016, de 12 de abril de 2016, pertencentes ao 

quadro normativo da UFMG; e, no caso do CEFET/MG, a Resolução CD-014/17, de 28 de 

junho de 2017, que se refere às especificidades de atendimento à Extensão Tecnológica. Vale 

ressaltar que, no que se refere à Extensão Tecnológica, reconhecemos que há um diálogo 

profícuo com o que está disposto nas normativas/noções da extensão universitária. Aspectos 

específicos foram tratados em apontamentos sobre a extensão na Lei n. 11.892/2008, que trata 

da criação, das finalidades e das características atribuídas aos Institutos Federais e sua extensão 

tecnológica. 

 

Para complementar nossa pesquisa, abordamos o seguinte documento norteador: o Plano 

Nacional de Extensão Universitária9, aprovado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), integrante da Política Nacional de Extensão 

desenvolvida também pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF).  

 

Justificam-se a adoção desses documentos em nosso estudo pela dimensão política que se 

construiu em cada um desses documentos, percebendo a articulação da linguagem com a 

sociedade, entremeada pelo contexto social e histórico.  

 

Nesse contexto, a partir da análise das principais legislações educacionais acerca da Extensão 

Universitária, é possível elaborar um quadro com as concepções com as quais as referidas IPES 

deveriam desenvolver suas ações, apontando os princípios institucionais estabelecidos sobre o 

atendimento educacional organizado na/para a Extensão. 

 

Ao refletirmos sobre a legislação, demonstramos brevemente como as políticas educacionais, 

referentes a essa temática, chegam ao século XXI, em meio a um efervescente debate resultante 

das ações e das políticas implementadas nas IPES por meio dessa legislação. A nosso ver, as 

                                                             
8 Nossas discussões não envolvem as alterações provocadas pela Reforma do Ensino Médio, ocorridas a partir de 

2018. 
9 No Texto da Política Nacional de Extensão Universitária (NOGUEIRA, 2000) estão as diretrizes que orientam a 

formulação e implementação das ações de Extensão Universitária, pactuadas no FORPROEX. 
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legislações elencadas em nosso trabalho representam o resultado de acontecimentos emergidos, 

de alguma forma, da resistência dos envolvidos na construção de uma educação de qualidade, 

com o objetivo de criar uma política nacional de extensão. Partindo desse entendimento, 

apresentamos o próximo subcapítulo: a dimensão legal da extensão, no qual essas reflexões 

serão desenvolvidas.  

 

1.1 A dimensão conceitual da Extensão Universitária no Brasil  

 

No contexto social contemporâneo, percebemos, no campo da educação superior, que são 

amplos os desafios educacionais e sociais provocados pelo compromisso com o atendimento às 

pessoas menos favorecidas socialmente. É possível observar várias tentativas de intervenção e 

fortalecimento do papel de responsabilidade social e formação profissional das IPES, como, 

por exemplo, por meio de incentivo às práticas de pesquisa e de ações dos movimentos sociais 

em prol, principalmente, da efetivação de uma política pública de ampliação de vagas.  

 

Diante disso, entre os principais caminhos para atender à formação de profissionais críticos e 

atuantes destaca-se a necessidade de desenvolver projetos envolvendo áreas de relevância social 

e que estejam integrados à pesquisa e ao ensino. Um dos pontos em evidência para desenvolver 

esses projetos é a extensão, que pode resgatar nas IPES o princípio de cumprimento de sua 

função social, dado o seu caráter agregador. Nesse sentido, Daher e Sant’ana (2003, p. 4) 

enfatizam que “articular essas três instâncias nem sempre se dá de forma simples e homogênea, 

pois, além da complexidade específica de cada uma, há as características intrínsecas à formação 

profissional, às linhas de pesquisa e às demandas sociais.” Sob essa perspectiva, faz-se 

necessário debater sobre como se efetiva o diálogo entre universidade e sociedade, bem como 

de que forma esse diálogo contribui para a formação profissional dos trabalhadores da 

construção civil, proporcionando uma intervenção da/na sociedade atual. Para alcançar tal 

articulação, Santos (2010) argumenta que é importante considerar que há, além do 

conhecimento científico, a construção de conhecimento das universidades por meio da práxis. 

 

No momento em que o capitalismo global pretende funcionalizar a universidade e, de 

fato, transformá-la numa vasta agência de extensão ao seu serviço, a reforma da 

universidade deve conferir uma nova centralidade às atividades de extensão (com 

implicações no curriculum e nas carreiras dos docentes) e concebê-las de modo 

alternativo ao capitalismo global, atribuindo às universidades uma participação ativa 

na construção da coesão social, no aprofundamento da democracia, na luta contra a 

exclusão social e a degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural. 

(SANTOS, 2010, p.28). 
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De acordo com Santos (2010), a extensão tem um caráter constituinte de ações no sentido de 

buscar alternativas para enfrentar o capitalismo global e contribuir para a construção de uma 

sociedade democrática, sustentável ambientalmente e com justiça social. Na citação acima, 

identificamos um posicionamento crítico que defende a construção de uma ação universitária 

extensionista visando à mobilização para uma sociedade igualitária. Santos defende a 

importância da extensão universitária como uma ação de apoio e protagonismo na busca por 

ações voltadas à resolução de problemas sociais críticos de nossa sociedade desigual. 

 

Nesse sentido, Freire (1983) afirma que a extensão universitária pode estabelecer pelo menos 

duas relações entre teoria e prática. A primeira relação tem como objetivo estender o 

conhecimento científico para os sujeitos que não tiveram acesso a ele, o que pode resultar em 

uma forma de substituir um saber pelo outro. De certa maneira, esse tipo de relação transmite 

uma visão de hierarquia do conhecimento, colocando os saberes produzidos na universidade 

acima dos saberes produzidos pelas vivências laborais. A outra relação entre teoria e prática 

que Freire considerava possível é a que envolve a extensão como “comunicação”, ou seja, como 

instância institucional promotora do diálogo entre os saberes acadêmicos e os saberes técnicos 

advindos da experiência profissional.  

 

Rocha (1984) analisou o percurso histórico da extensão universitária:  

 

Na análise histórica da extensão pode-se constatar a existência de três momentos bem 

definidos: o período das experiências pioneiras; o período das experiências isoladas e 

da disseminação de ideias e desenvolvimento de ações a partir dos movimentos 

sociais; e o período de maior institucionalização da extensão universitária. (ROCHA, 

1984, p. 54-55). 

 

Sob esse enfoque histórico, apresentaremos alguns dos caminhos construídos na/da/pela 

Extensão Universitária Brasileira, iniciando por uma breve retrospectiva, compreendendo o 

período entre 1911 (primeiras ações extensionistas) e 1968 (promulgação da lei básica de 

reforma universitária). Tal procedimento justifica-se pela necessidade de relatar o modo como 

as noções de extensão se constituíram e se transformaram ao longo da história das 

universidades. Nesse sentido, serão analisadas as influências que perpassavam essa prática 

universitária até sua inserção oficial na política educacional, com ênfase nas ações do 

FORPROEX, Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras que 

foi protagonista na elaboração e implementação de diretrizes políticas de extensão dentro das 

IPES. Em seguida, focaremos em aspectos da legislação contemporânea, isto é, a Constituição 
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de 1988, a LDB de 1996 e o PNE (2014-2024), relacionando-os com os elementos norteadores 

das práticas da Extensão no âmbito da UFMG e do CEFET/MG.  

 

A Extensão Universitária brasileira surgiu tendo como referência dois modelos: o das 

universidades populares da Europa, ou seja, orientada pela necessidade de contribuir para o 

desenvolvimento social por meio dos cursos básicos oferecidos à população. E o modelo norte-

americano, voltado à prestação de serviços, configurando uma extensão desarticulada das 

funções acadêmicas de ensino e pesquisa (NOGUEIRA, 2000; GURGEL, 1986). 

 

Em relação à organização legal, Nogueira (2005, p. 18) analisa o Estatuto das Universidades 

Brasileiras (Decreto n. 19.851, de 11 de abril de 1931) considerando-o como a primeira 

referência no âmbito da legislação nacional. Nesse estatuto, a extensão é mencionada no artigo 

42, onde se estabelece que: “a extensão universitária será efetivada por meio de cursos e 

conferências de caráter educacional ou utilitário, uns e outras organizadas pelos diversos 

institutos da Universidade com prévia autorização do Conselho Universitário”. 

 

Esse artigo transmite o princípio de que a Universidade “estende” o conhecimento científico a 

quem não frequenta esse espaço e, por isso, não detém esse conhecimento. Ademais, conforme 

Nogueira (2005, p.18), o referido estatuto configura a extensão como forma de solucionar 

problemas sociais e propagar “ideias e princípios que salvaguardem os altos interesses 

nacionais.” Essa autora considera que a ação na extensão era “utilizada como instrumento de 

transmissão de conhecimento da universidade para a sociedade e de propagação de valores de 

uma classe hegemônica definidora a/da ordem política e econômica que se instaura no país.” 

(NOGUEIRA, 2005, p. 18). 

 

Outro marco legislativo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 4.024/1961), 

também reafirma a extensão como uma ação voltada a formações aligeiradas e pontuais, 

demonstrando seu caráter científico e acadêmico dentro das universidades. Essa afirmação pode 

ser observada no art. 69 da referida lei: 

 

Art. 69. Nos estabelecimentos de ensino superior podem ser ministrados os seguintes 

cursos: 

a) de graduação, abertos à matrícula de candidatos que hajam concluído o ciclo 

colegial ou equivalente, e obtido classificação em concurso de habilitação; 

b) de pós-graduação, abertos a matrícula de candidatos que hajam concluído o curso 

de graduação e obtido o respectivo diploma; 
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c) de especialização, aperfeiçoamento e extensão, ou quaisquer outros, a juízo do 

respectivo instituto de ensino abertos a candidatos com o preparo e os requisitos 

que vierem a ser exigidos. 

 

Essa legislação demonstra o caráter assistencialista, demandado nas ações da extensão dentro 

das universidades. Contudo, mesmo diante dessa concepção de extensão da década de 1960, 

cabe destacar que um outro “tipo” de ação extensionista também tenta vigorar, a chamada 

extensão rural, que por sua vez, marcou a história da extensão universitária, efetivando ações 

de alfabetização de jovens e adultos para atender às demandas sociais da época (NOGUEIRA, 

2005). 

 

O período de 1961 a 1964, de acordo com Rocha (1984), foi um momento de engajamento da 

comunidade universitária na tentativa de agir em prol de mudanças sociais. A menção à 

participação estudantil se faz importante diante da dificuldade das instituições de buscarem um 

caminho de atuação diferente da extensão até então promovida. 

 

No decorrer da ditadura militar, essa luta foi dissolvida e voltou-se a relegar a extensão a uma 

ação assistencialista. Em 1968, com a promulgação da Lei n. 5.540, de 28 de setembro, 

conhecida como Reforma Universitária, tornou-se obrigatória a oferta de extensão. Desse 

modo, estabeleceram-se as regras de organização e de funcionamento do ensino superior e, por 

consequência, os princípios da extensão, os quais, nesse documento, aparecem de forma 

secundária, reforçando o princípio da oferta de cursos livres e prestação de serviços 

(NOGUEIRA, 2005). O que se vê é um rompimento com o diálogo entre universidade e 

comunidade, restringindo as ações das IPES e as impedindo do exercício da autonomia 

(CARBONARI; PEREIRA, 2007). 

 

Nesse panorama histórico até 1968, observam-se questões sobre as concepções até então 

estabelecidas que, de forma geral, levavam a entender a universidade como portadora da missão 

de elevar o nível de cultura da sociedade. Até aqui, como vimos no início deste texto, dois 

modelos de extensão se apresentam: o primeiro é o modelo da extensão enquanto promotora de 

cursos e conferências e, o segundo, como promotora da oferta de prestação de serviços. Eram 

atividades não integradas e não articuladas às demais atividades acadêmicas de ensino e 

pesquisa, mas com certa dependência (NOGUEIRA, 2005). A seguir, apresentamos um 

panorama da organização da extensão no âmbito da política de Estado. 
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1.2 A extensão institucionalizada sob o enfoque da política pública 

 

Apresentamos como se configurou a extensão, de certo modo, como política pública. A primeira 

Política de Extensão foi organizada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 1975, 

com a criação do Plano de Trabalho de Extensão Universitária. Nesse documento, conforme 

Carbonari e Pereira (2007), por um lado, a extensão foi compreendida como “meio através do 

qual a universidade atende a outras instituições e à população e, por outro lado, recebe 

retroalimentação para o ensino e a pesquisa” (p.24). Da mesma forma, o Conselho dos Reitores 

das Universidades Brasileiras (CRUB) definiu as ações de extensão da seguinte forma: 1) 

prestação de serviço à comunidade; 2) realimentação das IPES e, 3) integração da universidade 

e da comunidade (CARBONARI; PEREIRA, 2007). 

 

Na década de 1980, o Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades, criado 

em 1987, no I Encontro Nacional de Pró-Reitores, na Universidade de Brasília, estabeleceu as 

diretrizes, passando a ser regidas por uma instância colegiada. 

 

A criação do Fórum Nacional ocorre tendo como base algumas questões já 

consensuais entre seus membros participantes, as quais seriam o fundamento para 

elaboração das políticas de Extensão. Isso significa que o entendimento entre os Pró-

Reitores se deu a partir dessas ideias consensuais, que podem ser apreendidas como 

conclusões dos documentos dos encontros regionais. São elas: o compromisso social 

da Universidade na busca da solução dos problemas mais urgentes da maioria da 

população; a indissociabilidade entre as atividades de Ensino, Extensão e Pesquisa; o 

caráter interdisciplinar da ação extensionista; a necessidade de institucionalização da 

Extensão no nível das instituições e no nível do MEC; o reconhecimento do saber 
popular e a consideração da importância da troca entre este e o saber acadêmico; e a 

necessidade de financiamento da Extensão como responsabilidade governamental. 

(NOGUEIRA, 2005 p. 67). 

 

No que se refere à Política Nacional de Extensão Universitária (PROEXT), partimos do 

documento base produzido no Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras (FORPROEX). Na década de 1990, o FORPROEX foi a instância decisiva para 

fortalecer a extensão enquanto ação política quando, dentre outras ações articuladas à Secretaria 

de Educação Superior (SEsu), criou a Comissão de Extensão Universitária, em 1993, depois, 

em 1994, o Grupo Temático de Avaliação da Extensão e o Programa de Fomento à Extensão 

Universitária (PROEXTE). 

 

Nesse contexto de estruturação, as primeiras diretrizes da Extensão universitária foram assim 

estabelecidas no Plano Nacional de Extensão (1999-2001): 
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1) a possibilidade de dar unidade nacional aos programas temáticos que já se 

desenvolvem em diferentes universidades brasileiras; 2) a garantia de recursos 

financeiros destinados à execução de Políticas Públicas correlatas [...]; 3) o 

reconhecimento, pelo Poder Público, de que a Extensão Universitária não se coloca 

apenas como uma atividade acadêmica, mas como uma concepção de Universidade 

Cidadã; 4) a viabilidade de interferir na solução dos grandes problemas sociais 

existentes no país. (Plano Nacional de Extensão Universitária, 1998, apud 

NOGUEIRA, 2005, p. 92). 

 

Esse documento está em consonância com o estabelecido na LDB de 1996 e na CF/88 nos 

seguintes pontos: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394), de 

1996, instaura a Extensão Universitária como uma das finalidades da Universidade:  

 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 
VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. (BRASIL, 1996 – grifos no original).  

 

Em relação à CF/88, há o mandamento constitucional de indissociabilidade entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão, constando, no Art. 207, que as universidades gozam de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

 

Em 2004, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) estabeleceu a 

orientação na qual a extensão se organizaria a partir de valores educativos, procurando integrar-

se ao ensino e à pesquisa, reforçando a necessidade da transmissão de conhecimento produzido 

pelas IPES e sua aplicação para o desenvolvimento da sociedade (CARBONARI, PEREIRA, 

2007). 
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Em 2012, foi aprovada a Política Nacional de Extensão Universitária (PROEXT), instituindo 

uma versão atualizada do Plano Nacional de Extensão (2012). Diferente do primeiro Plano 

Nacional, essa nova política extensionista instituiu a possibilidade de apoio financeiro do Poder 

Público, inclusive mediante bolsas de estudo (Art. 44, 52, 53 e 77). Cabe ressaltar que nesse 

documento, além dos aspectos formais indicadores da história da extensão da universidade 

brasileira em contextos nacionais e internacionais, apresentam-se os avanços que se 

constituíram no sentido de identificar uma ação extensionista diferente. Entre esses avanços, 

destacam-se a institucionalização da Extensão, que significa o poder de estabelecer creditação 

curricular às participações em projetos de extensão e, também, o estabelecimento de critérios 

de pontuação para concurso docente, para aquele professor que desenvolveu ações 

extensionistas. Outro avanço diz respeito ao investimento por meio de editais no âmbito do 

MEC para fomentar ações extensionistas na educação superior.  

 

Outro aspecto de ordem conceitual da extensão foi à promulgação da Lei n. 13.005, sancionada 

pela Presidente Dilma Rousseff, no dia 25 de junho de 2014, que versa sobre o Plano Nacional 

de Educação 2014-2024 e se apresenta com o seguinte trecho: “art. 1º. É aprovado o Plano 

Nacional de Educação – PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta lei, 

na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição 

Federal”. Destacamos que período de vigência é uma forma de planejamento de políticas 

públicas para a educação. Então, o PNE, imposto pela constituição e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, caracteriza-se, conforme Saviani,  

 

como o principal instrumento de desenvolvimento da educação brasileira. É, pois, de 

fundamental importância compreender seu significado, alcance e limites no atual 

contexto brasileiro em articulação com a ainda pouco clara questão do sistema 
nacional de educação que deverá ser instituído, por lei específica, dois anos após a 

entrada em vigor do PNE (SAVIANI, 2014, p. 6).  

 

Em relação ou aos objetivos/metas do PNE, em seu Artigo 2º encontram-se as dez diretrizes 

orientadoras, a saber: 1) erradicação do analfabetismo; 2) universalização do atendimento 

escolar; 3) superação das desigualdades educacionais; 4) melhoria da qualificação da educação; 

5) formação para o trabalho; 6) gestão democrática da educação pública; 7) promoção 

humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 8) aplicação de recursos públicos em 

educação tendo como referência percentual o Produto Interno Bruto (PIB); 9) valorização dos 

profissionais da educação; e 10) promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Depois do Artigo 2º, o PNE apresenta onze 
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artigos intermediários que se reportam às 20 metas e 254 estratégias, às quais compõem o anexo 

da lei.  

 

Cabe acrescentar que a lei do PNE tramitou durante três anos no Congresso Nacional e foi 

resultado da consulta por meio de conferências em educação ocorridas, supostamente, em todo 

território nacional. O que se pode perceber em relação às metas estruturantes expostas no Artigo 

2º do PNE é que esse documento pretende garantir o “direito a uma Educação Básica com 

qualidade”, enunciado estruturante “garantido” por meio da “universalização da alfabetização” 

e da “ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais”. Em relação à extensão, no 

referido Artigo 2º, meta 12.7 há a determinação de “Assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) 

do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão 

universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para as áreas de grande pertinência social.” 

(BRASIL, 2014). Vemos que o PNE trata da extensão, mas não trata especificamente das 

atividades extensionistas. 

 

A meta 12 do PNE (2014-2014) trata da Educação Superior. Essa meta dispõe sobre a 

necessidade de “elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida 

para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada à qualidade da oferta e a expansão para, 

pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público”. (BRASIL, 2014). As metas 

ligadas ao ensino superior não tratam de forma específica a extensão universitária. Das 

dezesseis estratégias direcionadas ao cumprimento da meta 12 do PNE, quinze são voltadas 

para a educação superior pública. Entre as estratégias construídas para alcançar a referida meta, 

apresentamos para este estudo a estratégia 12.7, que trata de assegurar 10% das atividades 

curriculares da graduação como atividades de cunho extensionista. 

  

 

Mesmo que o objetivo geral da meta 12 do PNE seja a ampliação do número de vagas, 

preocupação pertinente, em uma das estratégias há o destaque para a importância do trabalho 

com a Extensão, e sua missão ao levar as IPES a garantirem programas e projetos extensionistas 

para o atendimento das necessidades da sociedade. Nesse sentido, como o objetivo dessa 

legislação é institucionalizar a extensão de forma a garantir sua concreta ação na tríade ensino, 

pesquisa e extensão, nossa imersão discursiva nessa normativa nesse momento nos dará 

subsídios para refletir de que forma a extensão incorpora a responsabilidade por oferecer a 

formação e qualificação dos trabalhadores operários na forma de programas, projetos e cursos. 



38 
 

 
 

Quanto à extensão tecnológica, o Artigo 7º, inciso IV, da Lei n. 11.892/08, explicita os objetivos 

dos Institutos Federais, abordando a extensão: 

 

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos (BRASIL, 2008). 

 

A extensão tecnológica, embora tenha suas especificidades diante das características impostas 

pelos Institutos Federais, apresenta em sua legislação institucional os princípios de articulação 

com a sociedade e com o compromisso de promover o desenvolvimento dos conhecimentos da 

mesma forma que a extensão universitária estabelece.  

 

Com o desenvolvimento dos Institutos Federais (IF)e a necessidade de configurar a extensão 

tecnológica, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão dos IF se organiza para discutir as 

especificidades da extensão nessas instituições de ensino. Como resultado desse movimento, 

foi elaborado o documento “Extensão Tecnológica” (CONIF, 2013), no qual a extensão é 

definida como: 

Processo educativo, cultural, social, científico e tecnológico que promove a interação 

entre as instituições, os segmentos sociais e o mundo do trabalho com ênfase na 

produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos 

visando o desenvolvimento socioeconômico sustentável local e regional. (CONIF, 

2013, p. 16). 

 

Por sua vez, no que se refere às normativas institucionais, o CEFET/MG, nos termos da 

Resolução CD 014/17, de 28 de junho de 2017, em seu Artigo 2º, determina: “Para efeito deste 

regulamento, consideram-se como ações de extensão aquelas promotoras do diálogo entre o 

CEFET-MG e os diferentes setores da sociedade com objetivo comum de propiciar o 

desenvolvimento humano, social e tecnológico” (Grifo nosso).  

 

Da mesma forma, a UFMG, na resolução n. 03/2016, de 17 de maio de 2016, em seu artigo 

primeiro, estabelece que: 

 

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e 

outros setores da sociedade. (Grifo nosso). 
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No contexto geral, compreendendo a Extensão enquanto historicamente tensionada por 

normativas institucionais, movimento social, regulamentação política e projetos de poder, 

dentre outros aspectos, observa-se que seus princípios e ações foram sendo implementados de 

diversas formas a partir de diferentes modalidades. Essas possibilidades de desenvolver a 

extensão podem ser: prestação de serviço, prática de difusão da cultura, prática de assistência 

social e atividades de ensino sob a forma de atendimento à educação continuada. Dessa forma, 

o atendimento da extensão, tanto na UFMG quanto no CEFET/MG, enfatiza o princípio da 

indissociabilidade entre ensino e pesquisa, ressalta a interação e o diálogo entre universidade e 

sociedade e aponta o desenvolvimento de ações transformadoras por meio de projetos que 

propiciem a formação integral do cidadão. 

 

Ainda sobre as normativas das referidas instituições de ensino voltadas ao atendimento das 

diretrizes da extensão, configuram-se em um exercício de adaptação e promoção de projetos 

voltados à demanda social e política. Isso nos leva a refletir que, diante da pluralidade de 

demandas no sentido de sanar as desigualdades educacionais “impostas” aos adultos 

trabalhadores, a extensão vem sendo construída fundamentada nos pilares de um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural e político (segundo a UFMG) e com o objetivo de propiciar 

o desenvolvimento humano, social e tecnológico (conforme o CEFET/MG). Ou seja, a arena 

instaurada nos espaços extensionistas nos remonta à necessidade de consolidar uma ação 

educacional voltada à formação de cidadãos atuantes de forma crítica e transformadora na/da 

sociedade.  

 

Diante do exposto, as regulamentações vigentes da extensão nacional encontram-se refletidas 

na extensão institucional da UFMG e do CEFET/MG. Essa reconstrução histórica oferece-nos 

elementos que demonstram as diversas formas de concepção da extensão. Nesse sentido, 

descrevemos a trajetória que expressa uma possível relação dos propósitos da extensão das 

IPES com a oferta de formação do adulto trabalhador nos textos normativos. Essa relação pode 

se materializar no sentido de constituir uma prática extensionista visando: realizar projetos de 

largo alcance social, desenvolver estratégias de diversificação das ações e incorporação das 

atividades de extensão na dinâmica pedagógica curricular.  

 

Até aqui apresentamos os diversos aspectos conceituais da extensão adotados pelas instituições 

de ensino por força da prescrição legislativa. Importante esclarecer que o foco desta pesquisa 
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não foi realizar um estudo aprofundado dos aspectos legislativos ora discutidos nessa seção. 

Contudo, diante do que já foi disposto sobre a constituição da extensão universitária brasileira, 

acreditamos ser pertinente realizar uma síntese, sob o olhar do campo específico dos conceitos 

acionados até aqui.  

 

Quando as IPES promovem uma ação de extensão, buscando desempenhar o seu papel histórico 

de produção de conhecimento e de formulações teórico-práticas, fomenta ações de cunho social 

de forma a contribuir com o desenvolvimento da sociedade. É nesse contexto que se materializa 

a missão das instituições de ensino: refletir em função da construção do conhecimento acerca 

das demandas da sociedade. E no caso da interface entre práticas extensionistas e educação do 

trabalhador, a legislação reforça a necessidade dessa relação, como se pode identificar/observar 

na LDB de 1996, em seu artigo 1º: 

 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. 

§1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, 
por meio do ensino, em instituições culturais.  

§2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

(BRASIL, 1996). 

 

Diante dessa perspectiva, o parágrafo 2º desse mesmo artigo, quando menciona que “a educação 

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”, nos mostra como a 

legislação incentiva a aproximação entre as ações educacionais e a realidade na sociedade. 

Dessa maneira, retomando um dos princípios da extensão, que envolve ações voltadas à 

demanda da sociedade, trataremos aqui, especificamente, de refletir sobre a organização da 

extensão em seu atendimento voltado a cursos de formação de adulto trabalhador. 

 

Primeiramente cabe retomar que aspectos específicos da educação relacionados diretamente à 

qualificação do trabalhador não aparecem de forma direta no principal marco normativo legal 

de nossa CF/88. Podemos identificar, em seu Artigo 205, que a educação visa “ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho”. Da mesma forma, no inciso IV do Artigo 214, que dispõem sobre o Plano Nacional 

de Educação (2014/2024), são consideradas as “ações integradas dos poderes públicos das 

diferentes esferas federativas que conduzam a formação para o trabalho”.  
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Mesmo com a aprovação da LBD/1996, que não representava, exatamente, a concepção de 

formação defendida por parte da sociedade civil, na qual a escolarização tem como objetivo a 

aprendizagem e o reconhecimento das experiências desses sujeitos numa perspectiva 

emancipatória, as lutas no campo político, acadêmico e social continuaram.  

 

A Extensão no campo universitário propõe, conforme Nogueira (2000), que suas ações sejam 

voltadas para: Interação Dialógica, Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade, 

Indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão, Impacto na Formação do Estudante e 

Impacto e Transformação Social. No que tange à formação do adulto, esta deveria caminhar, 

de acordo com o Marco de Ação de Belém, documento síntese da Sexta Conferência 

Internacional de Educação de Adultos (Confintea VI) 10, considerando: a natureza intersetorial 

e integrada da educação e aprendizagem de jovens e adultos; a relevância social dos processos 

de aprendizagem; e a contribuição para a transformação social. 

 

Diante da perspectiva de desenvolvimento da extensão universitária, interessou-nos demonstrar 

como as aproximações entre a Extensão e a Formação Continuada de Trabalhadores existem 

no campo da ação social, na medida em que visam atender, em princípio, semelhantes perfis de 

estudantes, ou seja, os menos favorecidos em suas necessidades. O objetivo dessa ação é 

implementar ações intersetoriais a partir de parcerias envolvendo diversos atores sociais, 

propondo, como um dos resultados, a integração com as IPES, de forma a divulgar as ações e 

fortalecer o atendimento. Essas ações podem ser referência quando se trata de uma construção 

de política pública educacional, com foco na qualificação profissional de operários.  

 

Com efeito, há uma relação complexa entre a extensão, com sua oferta de escolaridade aos 

trabalhadores, e a qualificação para a (re) inserção no mundo do trabalho, o que demonstra a 

desigualdade social imposta a essa classe operária. Apesar de a formação ser marcada pela 

vivência profissional, em muitos casos é fadada a um estatuto ambíguo: a) envolve um ponto 

de partida para visibilizar as necessidades dos trabalhadores de uma formação ajustada e 

centrada nas suas debilidades profissionais, sendo uma forma de reposição das competências 

necessárias para o setor produtivo; e b) envolve uma concepção de mudança e enfatiza as 

                                                             
10 A UNESCO coordena a realização das Conferências Internacionais de Educação de Adultos (Confintea) desde 

1949, contando com a participação dos seus países-membros. O objetivo é buscar avanços nas políticas públicas 

educacionais voltadas para os adultos. 
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demandas técnicas com o objetivo de qualificar o trabalhador para o enfrentamento das questões 

sociais, indicando uma ascensão na produção social e laboral. Nesse sentido, quando 

compreendemos que o cumprimento do propósito da Extensão é ser lócus de discussão, criação 

e promoção de novas ações e estratégias com vistas à solução de problemas que estão no cerne 

da sociedade, avistamos a relação intrínseca entre as ações extensionistas e as necessidades 

educacionais dos trabalhadores para usufruto de um direito de cidadania. 

 

Em relação aos desafios postos ao campo extensionista, destacamos alguns elencados no texto 

da PROEXT (2012): 

 

1. Redefinir e ampliar a chancela institucional das ações de Extensão Universitária, 

por parte das Universidades Públicas, de forma a imprimir a estas maior transparência, 

o que está em consonância com sua missão, tal como definida pelas mudanças 

correntes na educação superior; 2. Estimular, por meio da Extensão Universitária, o 
protagonismo estudantil no processo de mudança da educação superior, tanto em 

âmbito nacional quanto subnacional (estadual e mesmo municipal); 3. Garantir a 

dimensão acadêmica da Extensão Universitária; 4. Exercitar o papel transformador da 

Extensão na relação da Universidade Pública com todos os outros setores da 

sociedade, no sentido da mudança social, de superação das desigualdades, eliminando, 

nesse exercício, ações meramente reprodutoras do status quo; 5. Fortalecer a relação 

autônoma e crítico-propositiva da Extensão Universitária com as políticas públicas 

por meio de programas estruturantes, capazes de gerar impacto social 6. Estabelecer 

bases sólidas de financiamento da Extensão Universitária. Priorizar o 

desenvolvimento da Extensão Universitária enquanto produção de conhecimentos 

sistematizados, voltados para a emancipação dos atores nela envolvidos e da 
sociedade como um todo. (PROEXT, 2012, p.38-39). 

 

Em se tratando da formação do trabalhador pouco qualificado, tendo como referência o texto 

final do Marco de ação de Belém11 (UNESCO, 2010), entre os vários desafios envolvidos, 

observa-se que o campo de aprendizagem permanece fragmentado e com lacunas entre a 

política e sua implementação com a organização de parcerias. Não há planejamento financeiro 

adequado e de longo prazo, e nem um atendimento realmente integrado a aspectos econômicos, 

sustentáveis, comunitários. A oferta de capacitação profissional, por si só, não contribui para 

suprir esses desafios com os quais a extensão universitária tem que lidar. Há que se considerar 

também a necessidade de diminuição das altas taxas de analfabetismo (UNESCO, Marco de 

ação de Belém, 2010). 

 

                                                             
11 O Marco de Ação de Belém (UNESCO, 2010) é o documento final constituído ao longo do processo da 

mobilização nacional e internacional de atores ligados à luta pelo direito à educação das pessoas jovens e adultas. 
Esse processo teve início em 2007 e não termina com a aprovação do Marco no último dia da Sexta Conferência 

Internacional de Educação de Adultos – CONFINTEA VI, ocorrida em Belém, em dezembro de 2009.  
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Esta pesquisa busca o diálogo entre Educação e Trabalho por meio da análise da linguagem, 

situando-se nos limites da extensão universitária e da formação do adulto, que guardam relações 

entre si, no âmbito das IPES. Há espaços férteis na extensão quando entendida como lócus 

privilegiado da relação entre formação, ensino e pesquisa. É essa compreensão que permite 

refletir sobre a Extensão, fortalecendo as ações voltadas ao atendimento das necessidades 

sociais por meio do estudo e da construção do conhecimento. No entanto, em contraposição, a 

extensão também demonstra um atendimento à demanda mercadológica, o que acaba por 

reforçar a complexidade do trato dessas temáticas. 

 

Apresentamos na próxima subseção alguns aspectos pertinentes às noções de trabalhador 

operário e o setor da construção civil. 

 

1.3 Alguns aspectos da construção civil e do trabalhador operário 

 

Esta subseção tem como objetivo apresentar de forma resumida alguns aspectos importantes do 

contexto da Construção civil12. Da mesma forma, vamos tratar do trabalhador operário do setor 

produtivo, esboçando algumas de suas características. Cabe destacar que as discussões 

apresentadas aqui são baseadas em dados produzidos por pesquisas institucionais13 que 

apresentam um panorama brasileiro da Construção Civil e que, por consequência, constituem 

um perfil institucionalizado de âmbito nacional do coletivo de trabalhadores operários do 

canteiro de obras. 

 

No cenário atual específico da Construção Civil, de acordo com os resultados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD contínua de 2018, a força laboral no Brasil era de 

105,283 milhões de pessoas (acima de 14 anos), sendo que 6.758 milhões estavam ocupadas na 

Construção Civil. Essa pesquisa destaca a ocupação na agricultura, que engloba 8.689 milhões 

de trabalhadores, a ocupação industrial, com 11.976 milhões, e a ocupação no comércio, 

preenchida por 17.644 milhões de trabalhadores. Em relação ao número de pessoas 

desocupadas, chegava-se a 12.351 milhões. Os trabalhadores operários ocupam 8% dos postos 

de emprego no Brasil. De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS-2017) 

                                                             
12 A Construção Civil é um setor da Indústria Brasileira que ainda apresenta como subdivisão os seguintes 

subsetores: Edificações, Construção Pesada e Montagem Industrial. 
13 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD contínua de 2018 e Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS-2017) do Ministério do Trabalho. 
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do Ministério do Trabalho, o Estado de Minas Gerais ocupa o segundo lugar em número de 

trabalhadores da Construção civil (231.789). A construção civil é responsável por 4,8% do PIB 

brasileiro. Segundo a Fundação João Pinheiro (2018), em Minas Gerais, no segundo trimestre 

de 2018, a construção civil registrou a criação de 7,7 mil empregos, um saldo positivo de 

admissões (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018). A fundação João Pinheiro considera o 

setor da Construção Civil composto por características hibridas, já que é uma atividade que 

envolve mecanização e atividades de base artesanal.  

 

Essas produções teóricas e empíricas demonstram que, para entender o trabalho e os operários 

na construção civil, não se devem ignorar aspectos como a perda do domínio do processo de 

trabalho e o pouco incentivo à formação dos trabalhadores na execução das atividades. 

Contudo, levando em consideração essas análises e os dados de pesquisa, acreditamos que 

estudar os processos industriais da construção civil exige uma abordagem diferente, em virtude 

das peculiaridades dessa indústria. Ou seja, uma abordagem que deve ter como referência as 

diferentes situações de trabalho da mão de obra da indústria da construção civil. Os processos 

construtivos diferem bastante entre uma grande empresa e outra que realiza pequenas obras, 

sendo diferentes daqueles processos implementados por trabalhadores autônomos (COSTA; 

TOMASI, 2014). Ao analisar esses dados percebe-se como se dá a inserção da Construção civil 

no cenário econômico brasileiro, o que nos leva a refletir sobre seu impacto na desigualdade 

social e na distribuição de renda.  

  

Costa e Tomasi (2014) elaboraram um panorama das principais características do Setor da 

Construção civil, de maneira a nos apresentar um contexto importante para entender as 

condições necessárias para a formação do trabalhador dessa área. Os autores enfatizam que os 

trabalhadores se submetem a formas precárias de vínculo trabalhistas, na maioria das vezes. Na 

Construção civil convencional, os trabalhadores aprendem na situação laboral, submetidos a 

uma relação autoritária com os trabalhadores com formação, como os engenheiros, e os 

processos construtivos são bem diversificados dos processos de industrialização. “No entanto, 

a autonomia do trabalhador, em um setor dominado pelos saberes de ofícios, com predomínio 

de conteúdos artesanais, revela-se fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos.” 

(COSTA; TOMASI, 2014, p. 359). 
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Além disso, de acordo com Tomasi (2017), refletindo sobre o canteiro de obras e sua interface 

com a formação continuada, a Construção civil contemporânea (que teve início a partir século 

XXI) exige do trabalhador do canteiro de obras nova formação ligada à gestão do trabalho e a 

compreensão dos processos construtivos do campo da Construção civil. Dessa maneira, há a 

necessidade de re (construir) cursos de formação, pensando nessas novas necessidades do 

mundo do trabalho e da formação desse perfil de operário. O que se vê, atualmente, em relação 

à permanência na atividade profissional é que,  

 

não só é complicado encontrar trabalho, mas também manter-se no trabalho, ser 

afetado pelos processos de “racionalização” do espaço laboral, pelas dispensas ou 

pelas novas regulações trabalhistas se converteram em uma disputa muito dura que 

demanda do trabalhador um esforço contínuo para manter-se ocupado num contexto 

que se precariza de forma evidente. (CARRERA; SOUZA; GONZALÉZ-

MONTEAGUDO, 2016, p. 93-94)  

 

 

Essa perspectiva, que evidencia as exigências no processo formativo do operário, instigou-nos 

a analisar os cursos de capacitação de cunho extensionista oferecidos a trabalhadores, 

desenvolvidos em duas instituições federais mineiras de ensino. Essa análise orienta-se tendo 

em vista os princípios desses cursos voltados à “classe-que-vive-do-trabalho”14, que se 

apresentam como sendo uma alternativa de atualização e aprimoramento desses trabalhadores.  

Se por um lado há atribuição por parte da formação do trabalhador de uma centralidade ao 

trabalho sobre as vivências, produzindo um sujeito da formação experiente e não 

desqualificado, levando ao pressuposto de que o trabalho de formação é por isso uma ação de 

valorização dos caminhos profissionais e constituição das subjetividades desse estudante 

trabalhador. Por outro lado, nota-se também que os processos formativos são em muitos casos 

apenas reprodução das necessidades do setor produtivo. Ao pensar sobre essa dicotomia 

pragmática, entendemos que a formação do trabalhador deve ser encarada como um 

acontecimento inscrito numa rede heterogênea de elementos, dinâmicas e temporalidades que 

escampam à intervenção dos formadores. A formação pode ser capaz de modificar os efeitos 

                                                             
14 Para explicar a que trabalhadores estamos nos referindo nessa investigação, vamos nos ater ao conceito de classe-

que-vive-do-trabalho, lançando mão das definições de Antunes (1990, p. 96), o qual estabelece que “A revolução 

de nossos dias é, desse modo, uma revolução no e do trabalho. É uma revolução no trabalho na medida em que 

deve necessariamente abolir o trabalho abstrato, o trabalho assalariado, a condição de sujeito-mercadoria, e 

instaurar uma sociedade fundada na auto atividade humana, no trabalho concreto que gera coisas socialmente úteis, 

no trabalho emancipado. Mas é também, uma revolução do trabalho, uma vez que encontra no amplo leque de 

indivíduos (homens e mulheres) que compreendem a classe trabalhadora, o sujeito coletivo capaz de impulsionar 

ações dotadas de sentido emancipador”. De acordo Antunes, a classe que vive do trabalho faz referência a todos 
os homens e mulheres produtivos e improdutivos, isto é, trabalhadores industriais e rurais, terceirizados, 

temporários bem como os desempregados.   
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de sentido do desenvolvimento em que se inscreve não podendo ser simplesmente entendida a 

partir de uma concepção determinista. 

 

Cabe ressaltar que Arroyo (2017, p. 48) afirma que garantir o atendimento educacional dos 

adultos e jovens a saberem-se sujeitos de direitos tão articulados com o direito à educação e o 

direito do trabalho será uma das aprendizagens de maneira a sistematizar a radicalidade de suas 

lutas pelo direito à educação atrelada as suas lutas pelos direitos do trabalho e, por 

consequência, ao direito à qualificação profissional. Portanto, estamos falando do trabalho 

concebido como princípio formador, feito de forma a compreender os processos formadores e 

(de) formadores dos trabalhadores. Por fim, isso nos leva a assumir o “Trabalho como relação 

social fundamental e fundante do modo humano de existência.” (ARROYO, 2017, p. 46), e que, 

“pelo trabalho, apreende-se sujeitos de direitos, e não de necessidades e de carências a serem 

supridas por políticas benevolentes.” (p. 49). 

 

1.4 As características do CIPMOI e do PROGEST 

 

O CIPMOI é considerado um Projeto de extensão de qualificação de mão de obra oferecido 

pela UFMG, no âmbito da extensão. Sua primeira versão foi inaugurada em 1957, envolvendo 

estudantes e professores, representados respectivamente pela participação do Diretório 

Acadêmico da Escola de Engenharia e pelo apoio da Direção da época. Começou com apenas 

um curso de Mestre de Obras15, que tinha como objetivo oferecer formação teórica e 

aprimoramento à mão de Obra industrial. Os referidos cursos oferecidos estão identificados 

como pertencentes ao subsetor Edificações. Os outros subsetores da Indústria da Construção 

são Construção Pesada e Montagem Industrial.  

 

Atualmente são oferecidos um total de 4 cursos: o já citado Mestre de Obras, Eletricista 

instalador predial de baixa pressão (seu objetivo é tornar este profissional apto a desempenhar 

as mais diversas funções, atuando como eletricista e/ou como ajudante no setor industrial, desde 

a execução até a manutenção de projeto elétricos); Desenhista/Cadista para a Construção civil 

(tem o objetivo de apresentar aos futuros profissionais os conceitos necessários para ler e 

                                                             
15 O curso de Mestre de Obras consiste na formação, por meio de conhecimentos teóricos, de um profissional que 

exerça posição de comando na hierarquia da indústria da construção civil.  Dentre os profissionais que estão ligados 

à execução manual ou que estão diretamente ligados ao canteiro de obras, o Mestre de obras é o encarregado de 
gerenciar os demais, como por exemplo, os pedreiros e os serventes. O Mestre de obras é o que possui o 

conhecimento sobre todas as etapas de execução da obra e organiza o ambiente de trabalho. 
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elaborar desenhos arquitetônicos), e o Tecnologia em Soldagem (trata dos processos de 

soldagem para capacitar profissionais mecânicos, soldadores e ajudantes a elaborar e a executar 

procedimentos de soldagem nos diversos setores da indústria) 16. São cursos direcionados a 

capacitar trabalhadores para atuar na área da construção civil, soldagem e eletricidade de baixa 

tensão. Vale ressaltar que mesmo depois de alcançar outro status dentro das modalidades de 

oferta da extensão, ou seja, deixou de ser Curso e passou a ser considerado Projeto de extensão, 

o CIPMOI permaneceu com a mesma nomenclatura. 

 

Os cursos do CIPMOI, gratuitos, são organizados em aulas de segunda a sexta-feira, no período 

de março a novembro, das 19h às 22h15. A carga horária dos cursos é a mesma: 

“Desenhista/cadista para a construção civil”: 450h.; “Eletricista instalador predial de Baixa 

Tensão”: 450h.; “Mestre de Obras”: 450h; e “Tecnologia em Soldagem”:450h. Esses cursos 

funcionam em salas da Escola de Engenharia da UFMG. Além das salas de aula, o projeto 

disponibiliza os Laboratórios de Eletrotécnica, Laboratório de Concreto e Laboratório de 

Materiais Cimentícios do Departamento de Engenharia de Materiais. O Laboratório de 

Soldagem do Departamento de Mecânica é disponibilizado para os cursistas, junto com Centro 

de Cálculo Eletrônico e o Laboratório de informática da Escola de Engenharia da UFMG. Nesse 

mesmo prédio há uma estrutura administrativa, na qual os instrutores podem contar com duas 

salas, uma funcionando como secretaria e outra como sala dos coordenadores dos cursos. Os 

graduandos de diversas áreas de formação que ministram as capacitações são alguns bolsistas 

de extensão e, outros, voluntários estudantes da UFMG, que passam por um processo seletivo 

para ocupar esses lugares formativos. 

 

Em relação às formas de divulgação e publicação, o CIPMOI tem inscrição nas redes sociais e 

em um site próprio. Suas publicações englobam artigos científicos e dissertações e, além disso, 

a participação em eventos ligados às ações extensionistas. Quanto às parcerias externas, o 

Projeto contempla, segundo o relatório do SIEX17, a participação de uma instituição privada 

com fins lucrativos. 

 

                                                             
16 As descrições dos cursos foram retiradas do site do CIPMOI (http://www.cipmoi.eng.ufmg.br/) e do Relatório 

gerado pelo SIEX/UFMG (UFMG, 2017) 
17 Cunha Guimarães (2013, p. 132) aponta que a finalidade do Sistema de Informação da UFMG (SIEX) “é 

propiciar suporte à gestão da extensão, e visa ao cadastro e ao gerenciamento de dados que podem ser acessados 

online, além de permitir o registro, o armazenamento e a disponibilização dos dados das ações de extensão”. As 
ações registradas do SIEX sobre o CIPMOI consistem na fonte de dados utilizada nesta pesquisa. 
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No que se refere ao PROGEST, o ingresso em seus cursos é anual. Segundo Tomasi (2017), o 

curso de Gestão de Obras e os demais cursos oferecidos pela Escola de Engenharia do 

CEFET/MG foram criados em 2003, a partir da iniciativa de um grupo de alunos do curso de 

Engenharia de Produção Civil do CEFET/MG junto com o professor responsável pela disciplina 

Sistemas de Produção I e II, com o objetivo de capacitar trabalhadores da construção civil para 

a gestão de canteiros de obras, formando futuros profissionais para exercer a função de Mestre 

de Obras. Esse professor e os referidos alunos compunham o PROGEST, conhecido como um 

grupo de pesquisa, criado em 2002, durante as aulas do Professor Antônio de Pádua Nunes 

Tomasi. Foi registrado primeiro, de acordo com a Coordenação de Projetos de Extensão do 

CEFET/MG, como um Programa de Gestão de canteiros de obras, onde as aulas eram 

ministradas aos operários nos próprios canteiros de obras das empreiteiras. Depois o projeto 

passou a ser denominado como PROGEST, fazendo referência literal o grupo de pesquisa que 

criou a primeira versão do curso de Gestão de Obras.  

 

Em 2005, o projeto foi aprovado em Resolução CEX-40, de 08 de junho de 2005, sob o título 

de Projeto de Capacitação em Gestão de Obra, encaminhado pelos alunos do Curso de 

Engenharia Civil. A partir dessa data, passou a contar com o apoio institucional, tendo sido 

submetido ao edital do Proext 2007, onde foi contemplado com recursos do MEC. No referido 

edital, o curso apresentava-se com o nome de “Formação de trabalhadores jovens e adultos: 

capacitação de gestão de canteiros de obras em processos construtivos da construção civil, 

PROGEST”. Além disso, os discentes da graduação foram contemplados com bolsas de 

extensão do CEFET/MG. 

 

No ano de 2008, uma nova edição do curso foi aprovada para a cidade de Matias Cardoso-MG 

e registrado na (Resolução CEx 139 29/04/2008 PROGEST Matias Cardoso). Da mesma forma, 

ocorreu outra ação para a cidade de Ribeirão das Neves em Minas Gerais, registrada na 

Resolução CEx-143 de 28/08/2008, com o nome de Curso de Formação de Mão de Obra para 

a Construção Civil – Introdução aos Trabalhos de Canteiros de Obras da Construção Civil – 

Ribeirão das Neves - MG. Nesse mesmo ano, o curso de Instalações Elétricas foi incorporado 

ao rol de cursos do PROGEST e contou com a adesão dos alunos do curso de Engenharia 

Elétrica. 
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O PROGEST pode ser caracterizado como um grupo de pesquisa que buscou se constituir como 

mais uma maneira de promover a extensão universitária no CEFET/MG por meio de seus cursos 

para os trabalhadores. Há uma vocação declarada pelos idealizadores e executores para 

desenvolver um projeto que dê retorno não só à instituição de ensino, mas também à sociedade. 

Isto pode ser percebido por meio de seus objetivos e atuação. O grupo de pesquisa tem várias 

frentes de atuação, dentre elas os cursos de formação e ações como reforma de creches e 

parcerias com outros países. São objetivos do grupo: 

 

1. Produzir pesquisas nos campos do ensino da engenharia, da gestão da produção 

e do trabalho; 

2. Possibilitar a troca de conhecimentos entre trabalhadores da Construção Civil 

e estudantes do curso de Engenharia de Produção Civil; 

3. Levar aos trabalhadores os conhecimentos relativos à gestão da produção e da 

qualidade e a sua importância para os trabalhos de canteiros; 

4. Desenvolver nos alunos as habilidades de gestão da produção; 

5. Tornar o magistério uma opção profissional para os alunos da engenharia; 

6. Sensibilizar os alunos para os problemas sociais, comprometendo-os com a 

busca de alternativas de melhoria de vida da população; 
7. Divulgação do conhecimento e a promoção de uma rede nacional e 

internacional de intercâmbio de professores, alunos e pesquisadores. (Informações 

disponibilizadas no site do PROGEST) 
http://www.progest.net.br/pages/std/quemsomos.php 

 

É preciso esclarecer que os cursos de cunho extensionista oferecidos pelo Programa de Estudos 

em Engenharia, Sociedade e Tecnologia, mesmo que o agente promotor seja um grupo de 

pesquisa, são ações que em alguma medida foram reconhecidos como ações da extensão 

tecnológica. E isso pode ser constatado na materialidade de documentos, seja por participação 

em editais da própria instituição, seja também por financiamento de outras instâncias, como, 

por exemplo, o edital em 2007, do Proex do MEC. No relatório do PDI versão 2012-2015, 

também encontramos nas listas de ações extensionistas capacitações desenvolvidas pelo 

PROGEST. Outro fato a ser considerado é que, de acordo com o Art. 2º da Resolução CD-

014/17, de 28 de junho de 2017, “consideram-se como ações de extensão aquelas que 

promovam o diálogo entre o CEFET-MG e os diferentes setores da sociedade com a finalidade 

comum de propiciar o desenvolvimento humano, social e tecnológico.” Portanto, esse é mais 

um indicativo de que os cursos oferecidos pelo PROGEST estão no campo da extensão. 

 

De acordo com o texto no site do PROGEST, as ações se desdobram em quatro cursos: Gestão 

de Obras, direcionado para atender aos trabalhadores da construção civil; Instalações Elétricas 

Prediais; direcionado ao atendimento a trabalhadores que atuam no ofício das instalações 

elétricas; Norma Reguladora Número 10, destinado a trabalhadores interessados nesse 

http://www.progest.net.br/pages/std/quemsomos.php
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aperfeiçoamento; e Desenho Técnico, direcionados a trabalhadores da engenharia de produtos 

e arquitetura. 

 

Entende-se que analisar o edital dos cursos de capacitação do PROGEST é um meio para 

compreender como se constitui discursivamente o perfil atribuído ao trabalhador da construção 

civil e como se inscrevem os referidos cursos institucionalmente. De igual modo, identificar 

como é possível oferecer na instituição a referida capacitação. Nesse sentido, explorar o como 

por meio do discurso que envolve o edital exige adotar uma referência teórica que faz parte de 

nossa estratégica de análise. Desse modo, trata-se de trazer à cena analítica, conforme Foucault 

(1997) estabelece, o que está além do texto, aparecendo e reforçando-se por meio das práticas 

discursivas e não discursivas. De acordo com Foucault, prática discursiva é 

 
um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 

espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada área social, 

econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função 

enunciativa. (FOUCAULT ,1997, p. 136). 

  

Dessa forma, na prática discursiva o discurso não pode ser visto como um emaranhado de 

enunciados, mas deve ser visto como uma prática social, cultural, intelectual e técnica, envolto 

em um sistema de restrições semânticas. 

 

O PROGEST tem um caráter singular na sua vinculação tanto à pesquisa quanto à extensão. 

Nesta investigação, interessa-nos a ação de cunho extensionista ao se propor a desenvolver a 

capacitação para trabalhadores da Construção civil. Para viabilizar esta ação, o grupo em muitos 

momentos se valeu da participação de diversos editais de financiamento e fomento de projetos 

de extensão. Entretanto, hoje não tem registro oficial e nem vínculo com qualquer edital de 

característica extensionista, conforme consulta ao site da Diretoria de Extensão e 

Desenvolvimento Comunitário do CEFET/MG. Essa situação é mencionada pelo coordenador 

dos cursos, em um artigo que escreveu em 2017, intitulado “Quando uma pedagogia alternativa 

de formação de adultos ocupa a escola”:  

 

[...] Uma pedagogia alternativa de formação de adultos, presente no CEFET-MG há 

quase 15 anos. Alunos dos cursos de engenharia do CEFET-MG, denominados 

Formadores, oferecem dois cursos de capacitação para operários da construção civil: 

gestão de obras e instalações elétricas prediais. Os cursos fazem parte das atividades 

do grupo de pesquisa Programa de Estudos em Engenharia, Sociedade e Tecnologia-

PROGEST e a partir deles são realizadas pesquisas que tratam da formação e da 

qualificação profissional (TOMASI, 2017, p.1). 
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Nesse artigo, o coordenador esclarece que os cursos de capacitação são “alocados” no 

PROGEST e são considerados mais uma ação do grupo de pesquisa. Para o coordenador, o 

PROGEST hoje é uma escola que “ocupa” o CEFET/MG. Nas palavras dele: 

 
O PROGEST, que com os seus cursos já formou mais de 1500 operários, é uma escola 

dentro de outra escola. E, mais, é uma escola que funciona institucionalmente 

independente da outra escola, ainda que esteja ligada a um grupo de pesquisa da 

Instituição devidamente reconhecido pelo CNPq e faça uso das instalações da 

Instituição. Uma escola que, ao fazer uso da autogestão, se opõe politicamente à outra, 

que é hierarquizada em níveis bem distintos e relações de poder igualmente bem 

demarcadas. O PROGEST não é um projeto pedagógico de formação de adultos 

da escola, mas um projeto que ocupou a escola. (2017, p.106, grifo nosso). 

 

Há certo “estranhamento institucional” entre este Programa e o CEFET/MG, como pode ser 

observado na referida citação. No entanto, isso não prejudica o funcionamento dos cursos. 

Cremos que esses impasses não se refletem no funcionamento da ação, mesmo que se encontre 

em uma condição de vínculo atípica dentro de uma IPES. Esse funcionamento pode ser 

comprovado nas palavras de Tomasi: 

 

Os Formadores percebem muito claramente que o PROGEST, sem perder de vista a 

autogestão que o conduz, participa da vida da Instituição, é reconhecido pelo 

conjunto dos professores e alunos do CEFET-MG e ganha legitimidade. O que 

explicaria, então, tanto constrangimento por parte da Instituição? Se ela tem poder 

para fechá-lo, como de fato tem, por que não o fecha? É muito possível que não seja 

esta a sua intenção, porque se de um lado há um custo político e social a ser assumido 

com o encerramento de uma atividade que já formou mais de 1500 operários e envolve 

permanentemente cerca de 90 alunos do CEFETMG, por outro é uma atividade de 
baixíssimo custo para a ela porque as atividades são desenvolvidas por voluntários 

movidos tão somente pelo desejo de aprender, de intervir socialmente, de pesquisar e 

produzir conhecimento. (TOMASI, 2017, p.109 – grifo nosso). 

 

Diante do quantitativo de alunos formados bem como da legitimidade alcançada pelo programa 

junto à comunidade interna do CEFET/MG e também comunidade externa, o PROGEST, 

mesmo que esteja diante de um impasse institucional de vinculação, apresenta uma 

consolidação na oferta de cursos para os trabalhadores operários, comprovada por meio da 

publicação contínua do processo seletivo para a composição de novas turmas semestralmente. 

 

Atualmente, são oferecidos quatro cursos: o mencionado “Gestão de Obras”, com carga horária 

de 240h, distribuídas em dois semestres e o curso “Instalações Elétricas Predial” voltado a 

conhecimentos de instalação elétrica com carga horaria de 150h, ministrado em um semestre. 

Outros cursos de com carga horária e duração mais curta também são ofertados: “Norma 

reguladora número 10” (trabalha os conhecimentos específicos do ramo de instalações elétricas 
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prediais), com carga horária de 40 horas; e o “Desenho Técnico” (tem o objetivo de apresentar 

uma visão geral do desenho técnico aplicado em engenharia, engenharia de produtos e 

arquitetura), também com carga horária de 40 horas. O curso de Instalações Elétricas Prediais 

foi criado pelos alunos de engenharia Elétrica, esses cursos, hoje funcionam das dependências 

do CEFET/MG, campus II. O corpo de “formadores”, é constituído por alunos de engenharia 

do CEFET/MG, inclusive, a coordenação também é composta por membros discentes da 

instituição. 

 

Em síntese, o PROGEST explicita de forma geral o que Santos determina bem sobre a extensão. 

 

A extensão é uma área que, para ser levada a cabo com êxito, exige cooperação 

intergovernamental entre, por exemplo, Ministros da Educação, do Ensino Superior e 

Tecnologia, da Cultura e das Áreas Sociais. A extensão envolve uma vasta área de 

prestação de serviços e os seus destinatários são variados: grupos sociais populares e 
suas organizações; movimentos sociais; comunidades locais ou regionais; governos 

locais; o sector público; o sector privado. Para além de serviços prestados a 

destinatários bem definidos, há também toda uma outra área de prestação de serviços 

que tem a sociedade em geral como destinatária. A título de exemplo: “incubação” da 

inovação; promoção da cultura científica e técnica; atividades culturais no domínio 

das artes e da literatura (SANTOS, 2008, p. 66). 

 

O PROGEST se configura como uma importante ação que reflete os preceitos estabelecidos 

para atividades extensionistas, objetivando práticas que visam minimizar as desigualdades no 

campo educacional. Entretanto, é pertinente esclarecer que no caso do CEFET/MG, a extensão 

adotada está direcionada à Extensão Tecnológica. Tal modalidade de extensão, dentre outras 

especificidades, visa promover impactos da produção tecnológica junto à sociedade.  

 

Segue a este capítulo, o capítulo 2 que se constitui pela apresentação do percurso metodológico 

e a constituição do corpus de análise da pesquisa. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa, que se constituiu no campo dos Estudos de Linguagem, tem seu objeto 

investigativo inserido no campo do Trabalho/Formação relacionado à educação. Para tal 

investigação, encontramos amparo teórico e metodológico para seu desenvolvimento no 

interesse linguístico/discursivo, cujos fundamentos científicos implicam uma análise 

constituída por meio de leitura/investigação de cunho interdisciplinar das referidas áreas de 

conhecimento. Exemplo de ocorrência dessa leitura interdisciplinar é a existência de alguns 

grupos de pesquisa pertencentes às universidades mineiras, paulistas e fluminenses18 que vêm 

procurando fomentar essa relação entre linguagem e trabalho, com vistas a uma melhor 

compreensão das práticas sociais. O trabalho desses grupos de pesquisa resultou na constituição 

de um rumo e um encaminhamento epistemológico, que se abrigou sob a perspectiva de 

investigação dos pressupostos da AD de base enunciativa. 

 

Considerando-se esses pressupostos, este Capítulo 2 visa apresentar a perspectiva dos estudos 

da linguagem frente ao escopo teórico analítico e à constituição do corpus de trabalho. Para tal, 

os procedimentos de constituição do corpus discursivo fez referência aos aspectos teóricos da 

AD e da Linguística Aplicada (LA), os quais possibilitaram reflexões sobre a linguagem e sua 

inserção nas pesquisas das áreas das ciências humanas e sociais. Essas áreas teóricas embasaram 

as análises constituídas nesta pesquisa, cujo corpus advém de textos institucionais produzidos 

na interface dos campos da Extensão e da Qualificação do trabalhador operário da construção 

civil.  

 

Portanto, para constituir o quadro teórico conceitual e metodológico, este capítulo foi 

organizado em duas etapas: na primeira seção, “Articulações do cenário teórico na Linguagem 

e no Trabalho”, apresentamos as concepções que sustentaram a perspectiva que assumimos 

frente à interface da Linguagem com a categoria Trabalho. Na subdivisão dessa seção, 

apresentamos as informações sobre o setor da Construção civil e as características do 

trabalhador operário. 

 

                                                             
18Grupo de Estudos em Linguagem, Trabalho, Educação e Cultura (LinTrab) – Faculdade de Letras da UFMG, 
Grupo de pesquisa Atelier: Linguagem e Trabalho (PUC/SP) e o Grupo de Trabalho da Anpoll intitulado 

“Linguagem, Ética e Trabalho”. 
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Na segunda etapa, a seção “Constituição do corpus”, apresentamos o percurso no qual 

delimitamos a busca, escolha e caminhos de constituição do corpus discursivo.  

 

2.1 Articulações entre os cenários teóricos da linguagem e do trabalho 

 

Ressalta-se que as reflexões que fizeram parte desta investigação foram alicerçadas em uma 

perspectiva dos estudos da linguagem de base enunciativa, que considera indissociável o 

vínculo entre a linguagem e a sociedade. (BENVENISTE, 1995, 1989). Parte-se do pressuposto 

de que as investigações âncoras no estudo do discurso inserem-se na visão que concebe a 

interlocução entre os aspectos sociais e linguístico no trato da linguagem. Os estudos da 

linguagem, em especial na Análise do discurso, ultrapassam os limites dos estudos meramente 

estruturais e linguísticos, vai-se além do fato linguístico em si, inseparável de seu contexto de 

produção Nesse sentido, nossa pesquisa fundamentou-se na perspectiva de uma investigação da 

língua sob a ótica social, ou seja, a língua entendida como heterogênea, plural e envolvida em 

um processo dinâmico de mudança social e histórico (BRANDÃO, 2002).  

 

Partindo dessa perspectiva, baseamo-nos no pressuposto da percepção de linguagem, que está 

voltado à construção e à produção de efeitos de sentido a partir da interlocução alicerçada nas 

relações discursivas empreendidas por enunciadores historicamente situados. O que esta 

pesquisa propõe é o estudo de aspectos da linguagem, desenvolvido por meio de formulações 

teóricas em que o conhecimento é produzido em contextos históricos e culturais específicos 

(BRAIT, 2012). O que nos leva a corroborarmos a concepção salientada por Benveniste (1989, 

p.18) de que “todo homem inventa sua língua e a inventa durante toda sua vida”. 

 

No âmbito da relação entre linguagem e trabalho, entendemos que essas são duas atividades 

humanas, são dois campos de pesquisa caracterizados por suas raízes interdisciplinares. São 

duas práticas sociais situadas histórica e socialmente, cujas existências e organização estão 

voltadas a atender as necessidades de transformação da sociedade.  

 

A despeito do reconhecimento do papel fundamental que a linguagem promove como 

mediadora e construtora do mundo do trabalho, Souza-e-Silva (2002) afirma que:  
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Diferentemente do que pregava o taylorismo ou organização científica do trabalho, 

em cuja perspectiva falar faz perder tempo, distrai, impede a concentração nos 

movimentos necessários à realização do trabalho, a linguagem passou a ser 

considerada como fator de produtividade (ZARIFIAN, 1990). [...] No entanto, esse 

reconhecimento da importância da fala carrega uma grande ambiguidade (BOUTET, 

1998). Ao mesmo tempo em que a linguagem é socialmente reconhecida nas relações 

de trabalho, essa maior visibilidade traz em seu bojo uma tentativa de controle da fala, 

justificando plenamente a indagação de Josiane Boutet: ‘Em direção a uma 

taylorização da linguagem?’ (BOUTET, 1998, p. 161 apud SOUZA-E-SILVA, 2002, 

p.67-8) 

  

Nessa citação, Souza-e-Silva assume um determinado estatuto da linguagem que se pretende 

em função do estudo da “linguagem como trabalho”. Desse modo, por meio da linguagem sobre 

o mundo do trabalho, podemos entender as dissonâncias entre os discursos dos trabalhadores e 

as práticas das instituições, bem como das políticas públicas. Diante do contexto complexo em 

que se estabelecem as demandas da sociedade capitalista, há a necessidade de compreender as 

posturas, a importância das intervenções no mundo do trabalho. Para isso, conhecer esse mundo 

produtivo a partir da produção discursiva que o constitui, pede a imersão nas suas práticas 

laborais e nas práticas de formação. Ademais, considerando o escopo teórico acerca da relação 

entre linguagem e trabalho, acreditamos que nosso trabalho se apresenta inserido em um 

contexto investigativo que abarca as reflexões sobre os desafios e as possibilidades teóricas a 

partir de uma perspectiva discursiva, reconhecendo a produtividade de um investimento 

conceitual interdisciplinar. 

 

Uma concepção importante norteadora das análises diz respeito ao entendimento da 

necessidade de pesquisas que tematizem o discurso sobre o trabalho, pensando nas necessidades 

sociais de transformação dos sujeitos trabalhadores. Segundo a discussão de Nouroudine (2002, 

p. 17) retomando Lacoste (1995), “a relação trabalho/linguagem, de acordo com essa 

abordagem, configura-se em três modalidades: a linguagem sobre o trabalho, a linguagem no 

trabalho, e a linguagem como trabalho”. Esse autor afirma, a partir do ponto de vista de Lacoste, 

que essa distinção serviu para “separar”, por um lado, as falas identificadas como verbalizações 

acerca do trabalho, ditas pelos trabalhadores ou outros atores, que fazem referência à situação 

de trabalho, e por outro lado, aquelas tidas como comunicação, que fazem referência à atividade 

de trabalho em si. 

 

Essa relação entre linguagem e trabalho, em nosso estudo, exigiu-nos deslocamentos que 

consideram os campos de atuação, as possibilidades de intervenção e a visão de linguagem 

partilhada por pesquisadores da área do Estudo da Linguagem. A partir de uma concepção de 
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“situação de trabalho” ampliada (ROCHA; DAHER; SANT’ANNA, 2002) que se enuncia para 

além da discussão originada a partir da identificação do que é dito pelos trabalhadores aos 

pesquisadores, entendemos que o que se diz “sobre o trabalho” nas mais diversas práticas de 

linguagem também se inscreve nas referências ao trabalho e, de alguma forma, o incorpora e 

constitui, embora “regularmente as falas sobre o trabalho sejam vistas como desligadas da 

situação de trabalho stricto sensu” (ROCHA; DAHER; SANT’ANNA, 2002, p. 79).  

 

Nesse sentido, percorrendo a distinção desses caminhos do trato da linguagem, no âmbito da 

investigação linguística com interface no campo do trabalho, entendemos que a conceituação 

de situação de trabalho se dá “a partir de toda uma rede de discursos proferidos, os quais se 

responsabilizam, em última instância, pelo(s) sentido(s) produzido(s)” (ROCHA; DAHER; 

SANT’ANNA, 2002, p. 79). 

 

Acerca de como intervir nos problemas ligados ao campo da linguagem e do trabalho, Rocha, 

Daher e Sant’anna (2002) sustentam que:  

 

o que está em jogo é a abertura de um campo de investigações ainda não de todo 

familiar ao linguista, mas bastante promissor, no qual ele deverá colocar à prova a 

produtividade de seu saber, ou seja, aquilo que, segundo Boulet (1997), constitui a 

singularidade de sua abordagem: a materialidade das enunciações. (ROCHA; 

DAHER; SANT’ANNA, 2002, p. 90-91). 

 

Nesse sentido, a perspectiva que orienta esta pesquisa coaduna com o estatuto da “linguagem 

sobre o trabalho” sob o enfoque da Análise do Discurso em sua vertente enunciativa, à medida 

que tal traz à tona o discurso sobre o trabalho e a qualificação para o trabalho, que se caracteriza 

por determinados posicionamentos, dando condições de discuti-los de uma forma ampla. Para 

tanto, fez-se necessário incluir leituras de outras áreas de conhecimento, de outras disciplinas, 

e promover a troca dos saberes constituídos na academia e nas práticas sociais. 

 

O que se propôs nesta pesquisa foi o estudo de um corpus, constituído por documentos 

relacionados a dois cursos de qualificação destinados aos operários da Construção civil, 

desenvolvidos por duas IPES mineiras. Esta investigação, sob a perspectiva enunciativa que 

compõe o referencial teórico para estudo da linguagem, traz diferentes olhares discursivos, que 

convergem para a compreensão da linguagem e do trabalho no jogo da produção dos efeitos de 

sentido, que enlaçam o social e o historicamente situado.  
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Em decorrência da natureza do foco desta pesquisa, faz-se necessário também indicar qual é a 

postura teórica relativa à noção de trabalho e de trabalhador que foi utilizada como referencial 

para a presente análise. Nesse sentido, Schwartz (2011) afirma que: 

 

O ‘trabalho’ é ao mesmo tempo uma evidência viva e uma noção que escapa a toda 

definição simples e unívoca. É sem dúvida nesse ‘e’ que une ‘o trabalho’ e ‘os 
homens’ que repousa provavelmente a fonte desse caráter enigmático, gerador de 

paradoxos, e que permite a questão: o que está comprometido – do homem – no 

trabalho? (SCHWARTZ, 2011, p. 20). 

 

Esta tese envolve de alguma maneira a análise das relações entre a educação dos operários e 

sua qualificação, as quais se configuram e vinculam-se a um determinado conceito de trabalho 

adotado neste estudo. Tal concepção associa-se às relações enunciativas e interdiscursivas entre 

os sujeitos que participam das estruturas organizacionais nas instituições no mundo do trabalho.  

 

Vale salientar que, dentro dos diversos efeitos de sentidos atribuídos ao trabalho, buscamos 

aqui, por meio de nossa seleção teórica, um diálogo sob o enfoque interdisciplinar que 

escolhemos para esta investigação. Além disso, o que há de mais importante nessa abordagem 

é que o trabalho é uma forma específica de atividade, a atividade humana, que permite a 

renormalização permanente das normas por meio da experiência laboral. A esse respeito, a 

concepção de Trinquet (2010), por sua vez, coaduna com nosso objetivo nesta pesquisa: 

 

O trabalho não é só uma realização técnica e/ou mecânica, a qual muitos o reduzem. 

É preciso admitir que o trabalho e o Homem estão íntima e enigmaticamente ligados. 

Pessoalmente, sustento que o trabalho é um ato da natureza humana que engloba e 

restitui toda complexidade humana. E todos nós sabemos o quanto é ampla a 

complexidade humana! (TRINQUET, 2010, p. 96). 

 

Situar-se nesse contexto implica fazer considerações sobre os processos de formação do 

trabalhador a partir da noção de trabalho. Ao analisar a categoria Trabalho, evidencia-se o 

embate de concepções de trabalho e de educação profissional, que se apresenta e interessa à 

classe trabalhadora (ANTUNES, 2018). Dessa forma, para guiar esta análise, partimos da 

premissa de que o trabalho é instância constitutiva da formação humana, ou seja, “o trabalho é 

processo de objetivação humana inerente ao ser e mediação primeira de suas relações com a 

realidade material e social (sentido ontológico do trabalho)” (RAMOS, 2011, p. 83).  
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Ademais, Lima Filho (2011) afirma que, 

sob a dominância das relações capitalistas de produção, o trabalho assume duplo 

aspecto: produtor de condições necessárias à vida, portanto, à satisfação das 
necessidades humanas, valor de uso; produtor de mercadorias, portanto, valor de 

troca, necessário ao processo de reprodução e valorização do capital (LIMA FILHO, 

2011, p. 20). 

 

Percebemos a contradição da categoria trabalho quando se constituem em seu processo a 

possibilidade de construção do sujeito e também a sua alienação, porque essa categoria é fonte 

de produção e apropriação teórico e prático (LIMA FILHO, 2011). É de conhecimento entre os 

pesquisadores19 do mundo do trabalho a necessidade de superar a dicotomia existente entre 

formação para o trabalho manual (técnica) e formação para o trabalho intelectual, que se 

apresenta desconsiderando as dimensões do ser social político, econômico, cultural e humano. 

A esse respeito, Antunes (2011, p. 435) argumenta que: 

 

Gramsci afirma que em qualquer forma de trabalho, mesmo o trabalho considerado 

manual, há sempre indícios da dimensão intelectual. Ao mesmo tempo em que os 

indivíduos transformam a natureza exterior, alteram também a sua própria natureza 

humana, num processo de transformação recíproca e inter-relaciona que converte o 

trabalho social um elemento central no desenvolvimento da sociabilidade humana. 

(ANTUNES, 2011, p.435).  

 

Nessa citação de Antunes (2011), observa-se a relativização dos processos formativos do 

trabalhador. Também no âmbito da educação do trabalhador essa dicotomia se apresenta, visto 

que os preceitos do neoliberalismo tentam garantir que os processos de formação atendam às 

demandas exigidas pelo sistema capitalista (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). Em outras 

palavras, tenta-se garantir que a educação técnica dê ênfase à educação como serviço, 

direcionada para o mercado de trabalho. Por outro lado, temos as ações educativas com 

concepções que visam direitos sociais. Essas são concepções de educação profissional em 

disputa nos currículos escolares, presentes na contemporaneidade. Bastos e Vitorette (2011, 

p.337) afirmam que:  

 

Nessa sociedade global, a busca é por atender às necessidades do trabalho 

instrumental e dos profissionais destinados ao mercado de trabalho, mas também à 

própria qualificação técnica para a garantia de continuidade da atividade laboral, por 

meio de uma aprendizagem constante (BASTOS; VITORETTE, 2011, p.337). 

 

                                                             
19 As obras de Frigotto e Ciavatta constituem o referencial teórico que fundamenta essa reflexão sobre a dicotomia 

inerente ao campo da educação profissional. Trata-se de um antagonismo estrutural e de classe, velado por meio 

das relações de poder/saber dos interesses divergentes do desenvolvimento do trabalho e da produção do capital. 
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Tendo como referência esses pressupostos, destacamos a importância de discutir estratégias e 

ações que permitam o acesso aos fundamentos científico-tecnológicos, ao desenvolvimento de 

práticas aliadas à compreensão da condição social e histórica dos trabalhadores, à ética e à 

estética, nas quais predomine uma formação mais emancipadora. Dessa forma, ao identificar 

na organização de uma escola para os trabalhadores, “escola do trabalho”, o objetivo ou desafio 

é, conforme Caldart (2000, p. 10), “pensar como vincular a vida escolar, [...] com um processo 

de transformação social, fazendo dela um lugar de educação do povo para que se assumam 

como sujeitos da construção da nova sociedade.”. 

 

No que se refere a essa formação de adultos, é necessário priorizar a formação integral dos 

estudantes trabalhadores, buscando não perpetuar a divisão clássica de formar uma minoria para 

as intelectualidades e formar a grande “massa popular” apenas para a submissão do mercado de 

trabalho. É nesse sentido que Panno e Arenhaldt (2007, p. 281) afirmam que: 

 

A Educação Profissional e a qualificação do/a trabalhador/a visam garantir o direito e 

a inclusão de todos/as os/as trabalhadores/as no mundo do trabalho, emancipando-

os/as e gerando renda. Com isso podemos afirmar que outra Educação Profissional é 

necessária e possível. Uma Educação que supere o paradigma histórico dualista, 
adestrador e treinador de mão de obra para o capitalismo.  

 

Expostos nossos posicionamentos quanto à interface dos estudos da linguagem e do trabalho e 

o conceito de trabalho, que envolveram nossa investigação, a próxima subseção, descrevem-se 

os procedimentos metodológicos para a constituição do corpus dessa pesquisa. 

 

2.2 Constituição do corpus discursivo  

 

Para a constituição de um corpus de pesquisa na perspectiva da AD, é preciso definir o objeto, 

a questão e o problema de pesquisa. Feito esse caminho preliminar de exposição da temática na 

introdução e no capítulo 1, nesta seção apresentamos o percurso trilhado na composição dos 

documentos que foram analisados. Segundo Dahlet (2002, p.20) “corpus entra no processo 

como a materialidade composta pelo entrecruzamento da problemática com a fundamentação 

teórica da pesquisa tornando-se um ponto onde se reúnem e se dispersam efeitos de sentido.” 

Entendemos que o corpus não é dado a priori, ele é construído a partir de um processo que 

envolve a leitura investigativa, e sua constituição mobiliza aportes teóricos propostos no 

dispositivo teórico da AD, sem impor a formulação de um modelo (ORLANDI, 2002).  
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O corpus da pesquisa é constituído por dois documentos institucionais: o Edital – CIPMOI n. 

002/2019 e o Edital n. 01/2019 PROGEST. Ambos tratam do processo de inscrição dos 

interessados em frequentar os cursos de capacitação para trabalhadores operários da construção 

civil, oferecidos pelas supracitadas IPES. 

 

A proposta teórico-metodológica que orientou as escolhas dos referidos gêneros organizou-se 

a partir da intersecção de dois procedimentos elementares, a saber: iniciou-se com a pesquisa a 

documentos prescritivos e às normas acerca da Extensão (legislação pertinente à temática); 

depois, pesquisa documental sobre os Projetos CIPMOI da UFMG e o PROGEST do 

CEFET/MG que oferecem cursos de qualificação no CEFET/MG. Antes de descrever 

detalhadamente como se deu o percurso de constituição do corpus de análise, cabe destacar as 

justificativas para a escolha dos referidos projetos elaboradores dos editais de seleção. 

 

2.2.1 A seleção do CIPMOI e do PROGEST  

 

O primeiro projeto escolhido foi o projeto de extensão da Universidade Federal de Minas 

Gerais, promovido pela Escola de Engenharia, que oferece, dentre outros cursos, o Curso 

Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial (CIPMOI). 

 

O segundo é o programa que oferece os cursos de capacitação, executados pelo grupo de 

Pesquisa do Programa de Estudos em Engenharia, Sociedade e Tecnologia (PROGEST). O 

PROGEST, em linhas gerais, foi criado em 2002, tendo sido desenvolvido por alunos e 

professores do curso de Engenharia da Produção Civil do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais – CEFET/MG. Cabe ressaltar que o PROGEST insere-se em um 

grupo de pesquisa20 e desenvolve ações voltadas também ao ensino e à extensão. Nessas ações 

de extensão do PROGEST, selecionamos os documentos analisados. 

 

A escolha desses programas obedeceu a três critérios, observados os objetivos da tese: a 

primeira diz respeito à longevidade dos projetos; a segunda, à articulação entre a tríade ensino, 

pesquisa e extensão; e a terceira, à oferta consolidada dos projetos para a formação de 

                                                             
20  Em consulta feita ao site do CNPQ, no mês de outubro de 2019, foi constatado que a situação do grupo encontra-

se com status de “excluído”, desde 29/10/2018. (Endereço para acessar ao espelho: 

dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9621129911813377) 
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trabalhadores, que promove a aproximação com comunidade externa. Ao constituírem-se a 

partir dessas semelhanças, os projetos poderiam fornecer elementos que contemplassem uma 

reflexão de mais pertinência social, permitindo compreender a organização de cursos de 

capacitação de trabalhadores e os aspectos referentes à relação universidade e sociedade. Dessa 

forma, os projetos selecionados constituem-se como foco de nosso problema gerador de 

pesquisa: reflexão sobre a qualificação de trabalhadores operários da construção civil, oferecida 

via projeto de natureza extensionista, como forma de atendimento à demanda de formação da 

classe operária no Brasil. 

 

2.2.2 A delimitação do corpus da pesquisa 

 

Em relação aos procedimentos que adotamos para constituir o referido corpus de análise, 

descrevemos o percurso que relata as buscas e justificamos as escolhas dos documentos que 

serviram de suporte para esta investigação. Vale ressaltar que a pesquisa por referências 

bibliográficas de cunho acadêmico sobre projetos de qualificação para trabalhadores da 

construção foi realizada de maneira sistemática, uma vez que esse tipo de informação encontra-

se postado em diversos sites relacionados à produção científica. Por outro lado, os documentos 

institucionais sobre esses projetos não estão tão disponíveis. Esses tipos de registros não foram 

encontrados na internet e nem estão sistematizados nas instâncias institucionais, como a 

Diretoria de Extensão, no caso do CEFET/MG, e a Pró-reitoria de extensão, no caso da UFMG. 

De acordo com Rocha (2003)  

 

seja qual for a natureza dos elos que dão consistência ao conjunto de textos escolhidos 

como córpus de uma investigação em Análise do Discurso, a saber, relação de maior 

ou menor afrontamento, de alianças mais ou menos explícitas, etc., algo que sempre 
se mantém como imperativo metodológico é uma certa concepção de córpus que 

privilegie a perspectiva do não uno, do múltiplo. (ROCHA, 2003, p. 207) 

 
 Em outras palavras, uma pesquisa assentada em bases de ordem discursiva, deve levar em 

consideração que noção de discurso só faz sentido se interligada à de interdiscurso 

(MAINGUENEAU, 2008a). Contudo, apesar dos obstáculos, adotamos procedimentos 

metodológicos em busca da constituição de um corpus, relatados a seguir.  

 

O primeiro contato com os alunos graduandos e trabalhadores cursistas de um dos projetos, o 

PROGEST, ocorreu quando buscava conhecer um pouco mais sobre os cursos oferecidos, tendo 

em vista a necessidade de construir um processo metodológico que balizasse a constituição a 
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corpus discursivo e, por consequência, responder os objetivos desta pesquisa. Esse momento 

fez parte desse passo a passo da constituição do corpus, com base na sinalização de algumas 

inquietações que surgiram como as que envolvem a forma como estes cursistas trabalhadores 

tiveram acesso a essa capacitação. Nessa ocasião, nossa questão de pesquisa nos levou a realizar 

algumas sondagens não oficiais para conhecer o contexto de realização do PROGEST. A partir 

dessas sondagens, observamos que era preciso considerar de que forma esses alunos tiveram 

acesso à formação profissional, visto que os cursos têm oferta por meio de um contínuo fluxo 

desde 2012. A comprovação dessa longevidade nos fez refletir sobre a necessidade de conhecer 

como os cursos são divulgados e como os futuros cursistas conseguem alcançar as práticas de 

divulgação.  

 

Diante da oportunidade de conhecer as instalações do referido projeto, aproveitamos a 

autorização informal para nos apresentar ao grupo de cursistas de uma sala específica para a 

realização da capacitação de Gestão de Obras. Depois de explicar qual era o propósito de nossa 

presença, aplicamos um questionário, devidamente consentido pelos coordenadores e cursistas, 

que poderia, dentre outras frentes, apontar questões sobre como o curso atende ao perfil 

desejado do aluno e como se dá o acesso às informações pelos cursistas. Vale destacar que o 

questionário não se constitui como uma ferramenta metodológica de nossa investigação, mas 

sim, uma estratégia eventual, dentre outras, que fomentou nossos procedimentos de escolha por 

documentos que poderiam constituir um corpus que trouxesse elementos efetivos para compor 

nossas análises e contribuir para o alcance de nossos objetivos. Esse questionário apresentou 

informações que contribuíram para as escolha do corpus desta pesquisa. 

 

A partir da leitura das respostas ao questionário21 aplicado a uma turma de trinta cursistas da 

qualificação para Gestão de Obras, ingressantes no segundo semestre de 2016, relacionamos as 

seguintes respostas à pergunta aberta: “Como você ficou sabendo do curso?”. 

 

a) Oito cursistas responderam que foi via jornal impresso; 

b) Oito cursistas responderam que foi via internet; 

c) Oito cursistas responderam que foi via amigos; 

d) Três cursistas responderam que foi via ex-alunos; 

                                                             
21 Em visita ao curso no ano de 2016, a coordenação do PROGEST autorizou a aplicação de um questionário 
exploratório para que conhecêssemos um pouco sobre os trabalhadores. Os trabalhadores também concordaram 

em responder as questões depois de conhecer a proposta de pesquisa. 
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e) Dois responderam que foi via canteiro de obras onde trabalhavam; 

f) Um respondeu que foi via divulgação de/em uma rádio. 

 

A partir dessas respostas, é possível identificar as principais formas de obter informação dos 

futuros interessados pelos cursos: jornal, internet e amigos. Agrupamos as respostas em gêneros 

verbais e gêneros orais. No caso dos gêneros verbais, temos os textos disponíveis nos canais de 

comunicação: ‘internet”, jornal” e “rádio”. No que concerne aos gêneros orais, os cursistas 

referem-se às informações dadas por amigos, ex-alunos e colegas de trabalho. Em relação aos 

cursistas, esses canais de comunicação atingiram o objetivo de levá-los a conhecer a proposta 

e, por consequência, concorrer às vagas existentes e se tornarem cursistas frequentadores da 

capacitação oferecida.  

 

Em termos quantitativos, os números sobre os meios de divulgação feitos via texto indicam 

maior incidência dessa modalidade. Ressalta-se que os números sobre a divulgação realizada 

por meio do gênero oral também são expressivos. Diante da natureza da pergunta apresentada 

aos cursistas, não há como verificar, de forma efetiva, se as diferentes formas de acesso oral 

levaram os cursistas a acessar posteriormente ao texto escrito, ou vice-versa. Nem tampouco se 

esse acesso aos textos escritos conduziu ao acesso a documentos institucionalizados ou não, a 

partir dos suportes de divulgação citados. Entretanto, podemos afirmar que as formas de 

divulgação são a porta de entrada utilizada pelos cursistas trabalhadores para chegar aos cursos, 

e contribuem para a comprovada longevidade e oferta contínua desses cursos. Em outras 

palavras, concluiu-se que há uma divulgação dos cursos e esta divulgação está de alguma forma 

funcionando em relação ao objetivo de formar mão de obra para o mercado, o que pode ser 

comprovado pela frequência de oferta ininterrupta desses cursos desde 2002. O que ainda não 

se sabe, é como por meio dessas divulgações se constrói o perfil de aluno para ser atendido no 

projeto e se os candidatos que frequentaram a capacitação correspondem a esse perfil. 

 

Cabe reiterar que, como o questionário apresentou-se com um caráter exploratório, algumas 

lacunas surgiram em relação às informações recolhidas. Contudo, mesmo que não fosse a meta 

constituí-lo como procedimento metodológico, as informações recolhidas ajudaram a indicar 

um caminho interessante para a constituição do corpus a ser analisado nesta pesquisa. Logo, a 

pista que o referido questionário indicou nos conduziu a refletir acerca de que forma os cursos 
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fazem suas divulgações e como constituem as características do público que vai atender sua 

comprovada oferta permanente. 

 

No caso do CIPMOI, tivemos acesso a uma publicação de 2017, intitulada “Análise do Perfil 

Socioeconômico do Candidato a Aluno do CIPMOI”, que nos levou a compreensão acerca do 

número de inscritos nos processos seletivos de 2015 e 2016. Em 2015, o curso chegou a um 

total de 700 inscritos. Já em 2016, esse número subiu para 746 inscritos. A partir dessas 

informações, reconhecemos a crescente procura pelos cursos.  

 

Enquanto pesquisadora, coloquei-me no lugar de interessada pelo curso e construí um percurso 

de busca por mais informações, visando ampliar a sondagem por materialidade linguística. Essa 

busca por informações deu-se pela internet por meio de sítios de pesquisa, tendo como proposta 

listar quais eram os documentos “que dão visibilidade aos cursos”, no sentido de propiciar a 

entrada de candidatos, ou seja, identificar quais são as formas de divulgação dos cursos. A 

escolha desse suporte tecnológico foi importante para termos acesso livre aos documentos e sua 

interface com os usuários. Nesse sentido, conforme será explicitado melhor no capítulo 3, 

Maingueneau (2004) explica que gêneros discursivos são dispositivos de comunicação que só 

podem acontecer quando certas condições sócio-históricas estão presentes e são reconhecidas 

socialmente. O autor também ressalta que o texto em si não é conteúdo a ser transmitido pelo 

suporte, pois é inseparável do seu modo de existência material. É nesse contexto que as 

investigações de formas (suportes e gêneros discursivos) de divulgação foram desenvolvidas 

em três ações, que serão descritas a seguir. 

 

Na primeira ação, ao registrarmos, na ferramenta de busca digital Google, as palavras-chave 

“Cursos para trabalhadores da construção civil + MG”, o primeiro resultado que surgiu foi à 

página institucional do CEFET/MG, aba notícias, contendo a divulgação gratuita para 

trabalhadores da construção civil por meio de um texto de apresentação e indicação do acesso 

ao edital de seleção. Em seguida, identificamos sites do Sindicato Patronal da Indústria e 

Construção Civil (SINDISCON), o site do PROGEST, o site da UFMG, destacando o CIPMOI 

e a forma de participação por meio de edital. Identificamos também o registro de ocorrências 

como o Pronatec (curso oferecido na esfera federal).  
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A segunda ação refere-se a uma busca direcionada, ou seja, para encontrar especificamente 

informações/textos sobre o CIPMOI e PROGEST, digitamos o nome das ações nos sites de 

busca. Dessa forma, apareceram listados, no resultado dos sítios, textos de diversos gêneros 

discursivos, os quais destacamos a seguir: 

 

a) Artigos científicos de natureza acadêmica, produzidos pelos coordenadores dos projetos 

de ambos os cursos, publicados em eventos acadêmicos de diversas instituições; 

b) Editais de divulgação de vagas, inscrição e matrícula, tanto para os trabalhadores quanto 

para os bolsistas graduandos a serem envolvidos no projeto. São publicados dois tipos de 

editais: o edital voltado aos cursistas trabalhadores; e o edital que diz respeito à divulgação 

do processo seletivo para a entrada na equipe de instrutores/formadores; 

c) Boletim científico produzido pelo PROGEST; 

d) Relatório de Pesquisa do PROGEST; 

e) Relatório de extensão; 

f) Divulgação dos cursos por meio dos sites do MEC, da Andifes, e da CBTU; 

g) Redes Sociais, particularmente as contas no FACEBOOK, TWITER e You Tube dos dois 

projetos. 

 

Na terceira ação, diante dessa gama de gêneros discursivos, era preciso estabelecer quais 

documentos seriam mais adequados para serem analisados. Partimos do pressuposto de que 

deveríamos levar em consideração o tipo de ancoragem social do discurso e a natureza 

comunicacional do gênero discursivo a ser analisado. 

 

Dessa forma, selecionamos os editais, tendo em vista o objetivo da pesquisa, que é analisar 

como se deu a construção discursiva do perfil do trabalhador operário atendido no espaço das 

instituições federais de ensino superior em cursos para profissionais operários da construção 

civil, fora do âmbito da Educação básica. Desse modo, justifica-se a seleção do corpus de 

pesquisa a partir de duas perspectivas: a primeira refere-se às características jurídicas inerentes 

ao gênero discursivo edital, que se pretende um dispositivo “divulgador” e “convocador” de 

todos os interessados que satisfaçam as exigências estabelecidas (HARADA, 1999); a segunda 

perspectiva trata da possibilidade, a partir da ancoragem nos estudos de linguagem, permitindo 

a reflexão acerca das subjetividades dos trabalhadores operários da construção civil constituído 

no/pelos projetos de qualificação profissional. 
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Nesse contexto, nosso interesse em compor o corpus da pesquisa a partir do gênero discursivo 

edital se deu como fruto dessas percepções sobre a maneira como os cursos, por meio dos textos 

divulgados, tentam estabelecer o perfil do candidato, como objeto do discurso e, ao mesmo 

tempo, como interlocutor do edital. Em outras palavras, a escolha pelo gênero discursivo, cuja 

apresentação é supostamente reconhecida pelas regularidades clássicas de um Edital que, a 

nosso ver, responde, mais especificamente, pelos efeitos de subjetividade e buscam identificar 

o status de trabalhador enunciado pelos projetos de natureza extensionista. Os editais escolhidos 

foram as publicações mais recentes do CIOMOI e PROGEST, isso se deve ao fato que, depois 

de observado que os editais anteriores a 2019, verificamos que os editais anteriores 

configuravam-se a partir de, praticamente, a mesma estrutura textual. Concebemos, pois, esse 

discurso enunciado nos editais do processo seletivo constituintes do corpus deste trabalho como 

prática discursiva regida por uma semântica global, por meio da qual os planos discursivos se 

articulam e se organizam em um espaço de regularidades enunciativas. 

 

Especificado o percurso de constituição do corpus de análise, e a pertinência de uma reflexão 

que tematize questões envolvendo produção de subjetividade, no capítulo 3 apresentamos as 

reflexões sobre os referenciais teóricos da análise linguístico-discursiva e do estudo do gênero 

discursivo. 
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3  BASES TEÓRICAS DA ANÁLISE LINGUÍSTICO DISCURSIVA  
 

Este capítulo consiste na apresentação das bases teóricas desta pesquisa. Inicia-se com a 

articulação entre linguística aplicada (LA) e análise de discurso (AD). Em seguida, 

desenvolvemos os pressupostos de análise de discurso que se relacionam com os objetivos desta 

investigação. Por fim, apresentamos as noções teóricas adotadas acerca do gênero discursivo, 

que contribuíram nas análises. 

 

3.1 A parceria entre Linguística Aplicada e Análise de Discurso: possíveis 

entrelaçamentos 

 

Quando se trata de análise de discurso, é importante mencionar sempre que o “discurso só é 

discurso enquanto remete a um sujeito” (MAINGUENEAU, 2004a, p. 61). Nesse sentido, 

Maingueneau acrescenta que “a noção de “discurso” é muito utilizada por ser o sintoma de uma 

modificação em nossa maneira de conceber a linguagem” (MAINGUENEAU, 2004, p. 50). 

Ademais, essa noção apresenta-se imbuída de algumas características essenciais, como: “o 

discurso é uma organização situada para além da frase; é orientado; é uma forma de ação; é 

interativo; é contextualizado; é assumido por um sujeito; é regido por normas; é considerado 

no bojo de um interdiscurso.” (MAINGUENEAU, 2004a, p.52-55). 

 

A partir dessa noção de discurso, identificamos quais são as bases teóricas desenvolvidas nesta 

investigação. Valemo-nos, também, das contribuições de Foucault (2009), quando esse autor 

estabelece que as investigações que apresentam o discurso como objeto de estudo devem 

considerar os aspectos de construção histórica que se efetivam em práticas e enunciados. Nesse 

sentido, como complementação a esta análise, ressaltamos que na percepção de Foucault “o 

discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo 

por que, pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar”. (FOUCAULT, 2014, p. 10). 

 

Há que se mencionar alguns aspectos da AD que são importantes para esta pesquisa. A AD 

envolve, de forma geral, a produção do sentido por meio das linguagens. Nessa linha de 

princípio, podemos concluir que toda produção de sentido é um discurso. Pode ser oral, escrita, 

enfim, todo tipo de linguagem que produz algum efeito de sentido. Para Foucault (2014), não 

há um discurso que não seja controlado pelo poder. Segundo esse autor, não falamos de forma 

livre. A partir dessas características, é importante salientar que um princípio basilar da AD 
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refere-se a demonstrar diversas formas de coerção a que um discurso é subordinado, percebendo 

a interdiscursividade via texto e contexto sócio histórico. Como tal, assume-se o caráter 

fundamentalmente heterogêneo do discurso, em que se entrecruzam diversas maneiras de 

encenar a enunciação. Aqui, entendemos que a noção de enunciação designa, antes de tudo, um 

acontecimento, e não de forma direta o produto de um locutor. Por sua vez, a noção de 

enunciador designa posições construídas por meio do discurso, e não diretamente pelos sujeitos 

empíricos. 

 

Apresentamos, a seguir, as considerações sobre o aparato teórico que orienta esta pesquisa, 

iniciando com o caminho percorrido para entender a LA, para contextualizar e referendar o 

posicionamento em relação à linguagem como atividade humana e que se efetiva nas interações 

sociais. Depois de destacar o lugar conferido à linguagem diante de seu caráter dialógico das 

interações sociais, tratamos as concepções da LA que dialogam com os princípios da AD.  

 

Estamos de acordo que “essa visão parece crucial em áreas como a LA, que tem como objetivo 

fundamental a problematização da vida social, na intenção de compreender as práticas sociais 

nas quais a linguagem tem papel crucial” (MOITA LOPES, 2006, p. 102). Essa perspectiva de 

uma concepção de linguística do trato social aproxima-se da visão de Meillet, citado por Paveau 

(2006): 

 

A linguagem é uma instituição que tem sua autonomia; é preciso, portanto, nela 

determinar as condições gerais de desenvolvimento a partir de um ponto de vista 

puramente linguístico, e esse é o objeto da linguística geral (...) mas pelo fato de a 

linguagem ser uma instituição social, resulta que a linguística é uma ciência social 

(MEILLET 1982 apud PAVEAU, 2006, p. 61). 

  

Fonseca (s/d) analisa os avanços teórico-metodológicos da LA: 

 

[A LA] fez um longo percurso em que foi sendo superado o reducionismo teórico do 

seu objeto de estudo e o rígido acantonamento nas fronteiras da frase, tornando-se 

capaz de encarar numa perspectiva global a complexidade do fenômeno linguístico 

(inerente à sua natureza de fenômeno humano) e de reintegrar, sem risco de perda da 
identidade, a descrição de realizações muito variadas da linguagem e a análise das 

suas dimensões textuais e discursivas (FONSECA, s/d, p. 17-18). 

 

Em síntese, os autores supracitados apresentam uma concepção de LA envolta na perspectiva 

de análise dos fenômenos linguísticos. O que nos leva a considerar essa vertente da linguística 

em nossas abordagens teórico-metodológicas é justamente o seu interesse em desenvolver 

procedimentos metodológicos que, no campo dos usos da linguagem, auxiliam no trato de 
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questões que interpelam o cenário social contemporâneo. A LA convoca o pesquisador de 

linguagem a se comprometer com as demandas sociais de hoje. 

 

Na perspectiva de Rocha e Daher (2015), pode-se tomar como base a proposta oferecida por 

Maingueneau para diferenciar a composição da LA. Esses autores analisam essa caracterização 

da LA, apontando as noções desse autor. A primeira proposta refere-se a que responde às 

demandas sociais; a segunda, a que faz empréstimos a diferentes domínios científicos e 

técnicos; e, por fim, a terceira proposição, avaliada por seus resultados. 

 

Na percepção desses autores, na primeira característica fica bem evidente a necessidade de a 

LA se voltar à resposta de demandas da sociedade. Nas palavras de Rocha e Daher (2015, p. 

114), “são, na verdade, bastante diversos os possíveis domínios nos quais a linguística aplicada 

precisa estar atenta, no sentido de reafirmar seu interesse por questões diretamente ligadas ao 

social”. Eles concluem que “responder a uma demanda social - ou renarrá-la -parece, assim, 

constituir um desafio característico da linguística aplicada que merece minimamente ser 

problematizado” (ROCHA; DAHER, 2015, p. 117). 

 

No que se refere à segunda característica, a que faz empréstimos a diferentes domínios 

científicos e técnicos, a LA recorre à interdisciplinaridade. Percebe-se que a dimensão 

interdisciplinar não pode ser negada como essencial à existência na investigação de caráter 

aplicável na linguística. O que os referidos autores trazem à tona é a concepção de que esse 

caráter também está presente no entendimento da linguística como um todo. 

 

A terceira característica, a que trata a LA sob o enfoque da avaliação dos resultados, remonta-

nos à questão se “os resultados alcançados por uma investigação da linguística aplicada serão 

avaliados como mais ou menos produtivos em função da adequação da demanda formulada” 

(ROCHA; DAHER, 2015, p 121). Nesse sentido, o objetivo é investigar como são os retornos 

efetivamente devolvidos à comunidade participante da pesquisa. 

 

Rocha e Daher (2015) ressaltam a relação da LA com os processos educacionais das línguas e, 

também, a relação da LA com a linguística teórica. Resumidamente, no caso da primeira 

característica, reconheceram um alto interesse em desenvolver investigações voltadas ao ensino 

e à aprendizagem. E, sob a segunda, os autores estabelecem o vínculo da LA com a linguística 
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geral, uma vez que a primeira faz uso das construções teóricas da segunda para desenvolver sua 

investigação. 

 

Diante do exposto, corroboramos as ideias dos autores quando ao final do artigo afirmam a 

necessidade de se refletir sobre o entendimento de demanda social e, por consequência, 

concluem que a LA 

 

pode se tornar a oportunidade de efetivamente exercermos, na qualidade de linguistas 

aplicados, o papel de cientistas sociais, de podermos mapear um social que se deixará 

apreender por meio da qualidade das trocas verbais que se atualizam e pelo modo 

como seremos então capazes de lê-las. (ROCHA; DAHER, 2015. p. 137). 

 

Nosso olhar, a partir do campo dos estudos de linguagem, sobre os campos trabalho e formação 

do trabalhador, nos leva a estreitar as interfaces entre essas áreas de forma a tentar compreender 

suas complexidades de atuação na sociedade atual. Tendo em vista uma pesquisa baseada nessas 

possíveis noções, acredita-se que se constrói um arcabouço teórico de análise bem próximo aos 

objetivos de uma investigação de base social, que tem como pretensão a investigação da 

constituição dos fenômenos sociais. 

 

Ao partirmos do princípio de que a AD estuda o que se constrói por meio de um dispositivo de 

enunciação, o que tem a ver ao mesmo tempo com o verbal e o institucional (MAINGUENEAU, 

2008a), reiteramos que essa escolha teórica justifica-se pelo seu enfoque interdisciplinar, bem 

como sua essência dialógica interacional no trato dos fenômenos sociais. Desse modo, a AD 

analisa de que forma o discurso se constitui, observando-o nas realidades sociais, envolvendo, 

ainda, a pesquisa do funcionamento linguístico-discursivo. Contudo, vale destacar que a AD, 

como um campo de conhecimento com correntes específicas voltadas a uma forte base teórica, 

está associada a métodos estanques. O que, nesse contexto, levou-nos a mobilizar noções 

teóricas dadas pelo próprio corpus constituído, aproximando a linguagem e as questões sociais. 

Isso significa desenvolver uma pesquisa voltada ao diálogo da interdisciplinaridade de campos 

de conhecimento em prol de um entendimento e desenvolvimento da sociedade. 

 

Nessa via de análise, AD permite o estudo discursivo-enunciativo a partir de novos olhares 

sobre as carências sociais no campo da pesquisa acadêmica. Por fim, o uso da AD nos direciona 

para um objetivo de caráter interpretativo e constitutivo, uma vez que partimos da premissa de 

que o mundo social é historicamente construído a partir das práticas discursivas e não 
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discursivas. Como bem relatado no Dicionário de Análise de Discurso, de Charaudeau e 

Maingueneau (2016):  

A própria existência de uma disciplina como a análise de discurso constitui um 

fenômeno que não é banal: pela primeira vez na história, a totalidade dos enunciados 

de uma sociedade, apreendida na multiplicidade de seus gêneros, é convocada a se 

tornar objeto de estudo. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2016, p. 46). 

 

Nesse sentido, o que se pode apreender da citação acima é que na AD foi considerada a ideia 

de abrir mão do “desvendamento” de significados, abandonando-se a ideia de que o texto seria 

um “esconderijo de sentidos", ao qual se teria acesso mediante uma atitude interpretativa como 

fundamento da análise (DEUSDARÁ; ROCHA, 2006, p. 50). 

 

A nossa opção pela AD justifica-se por ser a enunciação que permite, por meio do enunciado, 

a construção de cada acontecimento que se estabelece em um determinado tempo e espaço 

discursivos. Dessa forma, os enunciados não possuem um sentido pronto, já que instituem um 

enunciador (EU) que se dirige a um coenunciador (VOCÊ) ancorado a um lugar e a um tempo, 

uma vez que todo discurso dialoga com outro discurso. (MAINGUENEAU, 2004). Esse 

pressuposto teórico possibilita uma reflexão acerca do corpus em estudo de caráter heterogêneo 

dos discursos, ou seja, para a AD, nas pesquisas sobre os sujeitos dos discursos, está em jogo a 

relação à presença do outro no próprio discurso. Uma subjetividade criada a partir da associação 

a todas as vozes, com todos os Outros, que incidem sobre o discurso. 

 

Por fim, em relação à ciência sob a perspectiva discursiva, concordamos com a visão de 

Deusdará e Rocha sobre a AD, visto que para eles: “a AD se caracteriza não só por uma 

reorientação teórica da relação entre linguístico e extralinguístico, como também por uma 

mudança de postura do observador em face ao objeto de pesquisa” (DEUSDARÁ; ROCHA, 

2006, p. 319). Nesse sentido, adotando a perspectiva de que os discursos nos atravessam e nos 

constituem historicamente, entendemos que essas questões podem proporcionar mudanças em 

diversos aspectos na sociedade.  

 

Apresentadas as devidas configurações tanto da LA quanto da AD, na sequência constrói-se um 

levantamento, em forma de síntese, sobre as interseções entre elas que fundamentam esta 

investigação. A primeira interseção é no sentido de afirmar que as duas vertentes têm natureza 

híbrida. Em outras palavras, o caráter interdisciplinar das duas permeia o estudo em outras áreas 
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do conhecimento, dado que trata de problemas advindos de demandas da sociedade que 

envolvem a linguagem. 

 

Outro aspecto a ser considerado na interação das duas áreas é que a AD colabora com os estudos 

da LA, do ponto de vista das reflexões discursivas, uma vez que proporciona o estudo das 

condições de produção dos discursos, bem como se volta para os impactos sobre os sujeitos 

envolvidos na interação.  

 

Contemplar as interfaces entre a LA e AD nos leva ao entendimento de que, nas investigações 

sob o enfoque discursivo, para pesquisar as práticas sociais da linguagem é necessário 

considerar as seguintes características: os aspectos linguísticos, o envolvimento da 

exterioridade histórica social e o processo de enunciação. O que, por sua vez, leva à 

problematização dos discursos.  

 

A próxima seção trata de um exercício de contextualização epistemológica, no qual 

explicitamos quais noções da AD recorremos na análise. Vale ressaltar que mesmo diante de 

um capítulo dedicado a exposição do cenário teórico-metodológico, pode retomar as noções 

tratadas aqui no capítulo 4, diante da pertinência da análise do corpus. 

 

3.2 Uma perspectiva discursiva de análise de base enunciativa: das teorias às categorias 

de análise  

 

Em continuidade às discussões que vêm se construindo por meio das perspectivas teórico-

metodológicas da AD, esta subseção visa apresentar os postulados teóricos mobilizados na 

reflexão sobre o corpus da pesquisa, que estão na base de nosso dispositivo de análise. Para tal, 

construímos nessa seção um movimento que se estende do capítulo que apresenta os critérios 

metodológicos que intervieram na construção do nosso espaço discursivo de análise. 

Pontuamos aqui, o nosso percurso teórico. 

 

A opção pela AD na sua vertente enunciativa, segundo concebe Maingueneau, justifica-se por 

ser a enunciação que possibilita, por meio do enunciado, a representação de cada acontecimento 

único que se constrói num determinado tempo e espaço discursivos. Nesse sentido, propomo-

nos, sobretudo, a apresentar algumas das noções teóricas que nos aproximam da sua visão 
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discursiva sobre a perspectiva dos estudos da linguagem, visto que no âmbito da AD não existe 

nenhuma metodologia pronta que reúna condições necessárias e suficientes para dar conta de 

todas as questões da linguagem/ do discurso. Assim, em função do nosso objeto investigativo, 

e do material reunido, constrói-se, a partir do dispositivo teórico em que se insere o quadro 

analítico. 

 

Destaca-se aqui a noção de discurso. Para Maingueneau, o conceito de discurso tem uma 

abrangência no sentido de articular no próprio discurso tanto à inserção histórico-social quanto 

a estruturação semântica deste. Trata-se, pois, de uma perspectiva para quem a materialidade 

textual só faz sentido a partir do extradiscursivo e interdiscursivo, ou seja, o intradiscursivo. 

Maingueneau explica que os discursos são objetos: 

 

Ao mesmo tempo integralmente linguísticos e integralmente históricos. Com efeito, 

as unidades do discurso constituem sistemas, sistemas significantes, enunciados, e a 

esses títulos vêm igualmente da história, que fundamenta as estruturas de sentido que 

eles exibem. O que desejamos é não sacrificar nenhum desses dois aspectos, seguir 

um caminho que não aqueles que, guiados por um “interesse” diferente, se voltam de 

maneira privilegiada para um ou para outro (MAINGUENEAU, 2008a, p.6). 

 

Portanto, foi essa perspectiva que balizou nossas análises. Outro conceito importante é o de 

enunciado. Maingueneau (2008a) designa enunciado como o produto do ato de enunciação. 

Como o referido autor indica, para melhor defini-lo, é importante ponderar seu sentido no 

interior de diversas oposições. Dessa forma, ao analisarmos o discurso na concepção desse 

autor, estaríamos nos remetendo a certo “modo de apreensão da linguagem”, isto é, “o discurso 

forma uma unidade de comunicação associada a condições de produção determinadas, ou seja, 

depende de um gênero de discurso determinado” (MAINGUENEAU, 1989, p. 44). 

Corroboramos as ideias de Maingueneau (2008b, p. 19), quando assevera que “o discurso não 

é nem um sistema de ‘ideias’, nem uma totalidade estratificada que poderíamos decompor 

mecanicamente, mas um sistema de regras que define a especificidade de uma enunciação”. 

 

No caso na noção sobre enunciado, podemos considerar que “um olhar lançado sobre um texto, 

do ponto de vista de sua estruturação na língua, faz dele um enunciado; um estudo linguístico 

das condições de produção desse texto fará dele um discurso” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 

44). Dessa forma, ao analisarmos os enunciados pretendemos, conforme Brait (2017), uma 

análise do discurso tendo em vista que: 
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A abordagem do discurso não pode se dar somente a partir de um ponto de vista interno 

ou, ao contrário, de uma perspectiva exclusivamente externa. Excluir um dos polos é 

destruir o ponto de vista dialógico, proposto e explicitado pela teoria e pela análise, e 

dado como constitutivo da linguagem. (BRAIT, 2017, p.23) 

 

Assinalamos que o conceito de prática discursiva aparece nas discussões de Maingueneau em 

pelo menos três de suas obras: Novas tendências em Análise de discurso (1989), Gênese dos 

discursos (2008a), e, mais recentemente, Dicionário de Análise do Discurso (2016). Portanto, 

são essas as referências que embasaram os caminhos analíticos neste estudo. 

 

Por sua vez, ressaltamos que, de acordo com Charaudeau e Maingueneau (2016, p. 396), “a 

prática discursiva diz respeito à atividade discursiva em geral”. Esses autores esclarecem que: 

  

na verdade, quando se diz “prática discursiva” em vez de discurso, efetua-se um ato 

de posicionamento teórico: sublinha-se obrigatoriamente que se considera o discurso 

como uma forma de ação sobre o mundo produzida fundamentalmente nas relações 

de força sociais. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2016, p. 396). 

 

 

Os autores discutem o referido conceito analisando a relação existente entre as noções de 

comunidade discursiva e formação discursiva. Nesse sentido, entendemos que as 

comunidades discursivas fazem parte da constituição dos processos de produção de discursos 

e, por consequência, não podem mais ser consideradas exteriores ao processo de análise. Tal 

postulado é importante para que se perceba a relação entre o dizer e o fazer por meio da 

linguagem. Na perspectiva de Maingueneau (2008a), essa relação implica entender o discurso 

como uma prática discursiva, na medida em que as práticas sociais dessas comunidades 

discursivas são elencadas como material para o estudo do discurso veiculado por elas. Com 

efeito, trata-se de um conceito que incorpora, pois, comunidades que existem pela enunciação 

e na enunciação, gerindo textos que produzem e pelos quais são produzidos. Ou seja, não uma 

primeira formação da comunidade para depois haver a produção de textos; há um exercício de 

determinações múltiplas que se interdelimitam. A noção de prática discursiva de Maingueneau 

(2008a) também foi incorporada nesta pesquisa: 

 
 

A noção de “prática discursiva” integra, pois, estes dois elementos por um lado, a 

formação discursiva, por outro, o que chamaremos de comunidade discursiva, isto, é, 

o grupo ou a organização de grupos no interior dos quais são produzidos, gerados 

textos que dependem da formação discursiva” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 65). 

 



75 
 

 
 

Com efeito, para esse autor a prática discursiva é uma noção que se refere à produção de textos 

e à produção de uma comunidade discursiva. Dito de outra forma, tomar o discurso como 

prática discursiva é considerar que no campo da linguagem o discurso produz o que se enuncia, 

entendendo como o texto e o contexto social se encontram. Dessa maneira, o que o autor propõe 

é um estudo com os gêneros em que o analista do discurso reflita sobre a articulação entre os 

textos e a comunidade que produz esses textos. Assim, os estudos discursivos dão visibilidade 

para esse grupo à medida que também há um entendimento que a instância da fala é construída 

junto com a enunciação. Ou seja, o discurso é constituído pela comunidade, e esta acaba sendo 

constituída pelo discurso. 

 

No contexto desta pesquisa, as comunidades discursivas que incorporam a investigação dizem 

respeito ao espaço discursivo da extensão e da qualificação de trabalhadores da construção civil. 

Nesse sentido, a comunidade discursiva é composta por “um sistema de relações”, onde “um 

discurso dado regula a localização institucional das diversas posições que pode ocupar o sujeito 

da enunciação” (MAINGUENEAU, 2015, p.143). 

 

De acordo com os pressupostos dos estudos discursivos, Maingueneau (2008a) estabelece que 

o discurso não deva ser tratado como signo ou como representações entre palavras e coisas, mas 

determinado por um conjunto de efeitos de sentidos, em relação às condições de 

enunciabilidade histórica e social. Para isso, é preciso se situar “no lugar em que vêm se 

articular um funcionamento discursivo e sua inscrição histórica, procurando refletir sobre as 

condições de sua enunciabilidade passível de ser historicamente circunscrita” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p.17).  

 

Concluída a compreensão sobre a operacionalização das noções de práticas, apresentamos a 

reflexão sobre como, a partir da noção de espaço discursivo, configuramos o corpus desta 

pesquisa. Antes, porém, há que se descrever como está estabelecida a tríade: universo 

discursivo, campo discursivo e espaço discursivo no quadro metodológico definido por 

Maingueneau (2008a).  

 

Esta proposição envolve o referencial teórico que se apresenta, no contexto desta pesquisa, com 

um caráter metodológico de organização do corpus, em função das delimitações feitas por nós, 
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de modo a promover os diálogos entre os espaços discursivos, e assim, estabelecer os espaços 

discursivos para proceder às análises. 

 

De acordo com Maingueneau (2008a, p.116),  

 

Entende-se por ‘universo discursivo’ o conjunto de formações discursivas de todos os 

tipos que coexistem, ou melhor, interagem em uma conjuntura. Este conjunto é 
necessariamente finito, mas irrepresentável, jamais concebível em sua totalidade pela 

AD. [...] O ‘campo discursivo’ é definível como um conjunto de formações 

discursivas que se encontram em relação de concorrência, em sentido amplo, e se 

delimitam, pois, por uma posição enunciativa em uma dada região. O recorte de tais 

campos deve decorrer de hipóteses explicitas e não de uma partição espontânea do 

universo discursivo. [...] O ‘espaço discursivo’, enfim, delimita um subconjunto do 

campo discursivo, ligando pelo menos duas formações discursivas que, supõe-se, 

mantém relações privilegiadas, cruciais para a compreensão dos discursos 

considerados (MAINGUENEAU, 2008a, p.116).  

 

O Universo Discursivo é configurado a partir de um conjunto de formações discursivas de 

diferentes tipos que integram um determinado contexto social e histórico. Diante desse alcance 

amplo, o analista do discurso deve balizar os limites, de forma a estabelecer campos discursivos. 

Então, o Campo Discursivo é delimitado com base nesse universo discursivo. Ou seja, esse 

campo discursivo é tomado como um conjunto específico de formações discursivas que está 

detectado dentro do universo discursivo. Para além da delimitação do campo discursivo, há a 

possibilidade de especificar mais, por meio da constituição do Espaço Discursivo a partir do 

recorte no campo discursivo. Maingueneau (2008a) propõe o Espaço Discursivo como o 

subconjunto depreendido do campo, aquilo que efetivamente vai interessar ao analista e atender 

aos objetivos da pesquisa.  

 

De acordo com Rocha (2003), é necessário explicitar os critérios que autorizaram a construção 

desse espaço discursivo de investigação. Rocha argumenta que é possível construir um 

entendimento relativizado da função de interdelimitação, não apontando para uma busca de 

afrontamentos de dois posicionamentos distintos, mas a partir das relações de aliança, de 

neutralidade. Nas palavras desse autor, “para apreender o Outro do discurso, devemos fazer 

algumas ‘concessões’ que consistem precisamente em ‘neutralizar’ ou diminuir a distância que 

separa uma formação discursiva da outra” (ROCHA, 2003, p.202). Em síntese, seria a 

possibilidade de o Mesmo (espaços de regularidades) representar um marca para a constituição 

do Outro. Partindo desses pressupostos, mobilizamos a investigação, não somente pelas 

possíveis polêmicas instauradas no/pelo discurso em nosso espaço discurso, mas também foi 
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possível considerar os engendramentos no interior de uma dada formação discursiva. Dessa 

maneira, identificamos “os possíveis deslizamentos no interior de uma mesma dominância” 

(ROCHA, 2003, p. 205).  

 

Para restringir o nosso Espaço Discursivo, partimos do Campo global do atendimento 

educacional nas instituições de ensino superior, no qual se inscrevem os discursos da extensão, 

para delimitar nossa análise ao espaço ocupado pelas ações de cunho extensionistas. Os lugares 

discursivos, ou os projetos CIPMOI e PROGEST, que compõem o espaço discursivo recortado, 

apresentaram considerações interessantes para esta pesquisa. Em outras palavras, ao optarmos 

por analisar os editais dos processos seletivos de candidatos à capacitação no campo da 

construção civil, também pela ótica do interdiscurso, possibilitamos um quadro teórico que 

privilegia a perspectiva de que no corpus desta investigação há uma coexistência com outros 

discursos no espaço discursivo que delimitamos. Acreditamos que, em nosso estudo, existe um 

discurso que enuncia a partir dos cursos de qualificação para trabalhadores operários oferecidos 

pela extensão, e esse discurso não é homogêneo e nem representa um único ponto de vista. 

Ademais, a compreensão desse espaço discursivo é de responsabilidade do pesquisador, em 

função de suas questões de pesquisa.  

 

Outros conceitos que mobilizamos nesta pesquisa estão ligados à Semântica Global. 

Maingueneau apresenta a semântica global como um caminho possível de apreensão do modo 

de funcionamento da interdiscursividade. Nesse sentido, a noção semântica global se organiza 

com uma abordagem onde se identifica a existência de uma zona de regularidades em sua 

formação discursiva, na qual os planos de discursividade estão estabelecidos por meio de um 

sistema de restrições. (MAINGUENEAU, 2008a). Entendemos que tais sistemas de restrições 

semânticas são próprios de um discurso. A partir daí, certa formação discursiva pode ser 

analisada por meio dos elementos que compõem esse sistema restritivo, estabelecendo o que 

pode ou não ser dito nessa formação discursiva. Por sua vez, o que compõe esse sistema de 

restrições são as chamadas competências interdiscursivas e intradiscursivas. Em Maingueneau 

(2008a), percebemos que, em uma semântica global, o interdiscurso é regido por um sistema 

de coerções semânticas globais que se manifesta pelo fato de restringir ao mesmo tempo todos 

os planos discursivos: vocabulário, temas, intertextualidade e instâncias de enunciação.  

 

Fundamentados na noção do primado do interdiscurso, depreendemos os sentidos em função 

das relações formais da língua e também do lugar que os sujeitos coenunciadores ocupam em 
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contextos que não são dados. Nesse sentido, cabe aqui também trazer as reflexões sobre 

produção de modos de subjetividade, visto que analisamos como se dá a construção discursiva 

do perfil de trabalhadores por meio do enunciado dos editais do programa/projeto22 das 

instituições. Em outras palavras, cabe compreender, no caso desta pesquisa, essa prática 

linguageira enquanto produtora de diferentes modos de subjetividades do trabalhador operário.  

 

Ao tomarmos como perspectiva uma abordagem que privilegia uma linguística do sistema, 

acreditamos que a dimensão discursiva se dá a partir de algo que se diz a respeito do sujeito que 

anuncia e dos contextos de uso de linguagem. Dessa forma, é necessário que determinado grupo 

de condições sociais se configure, considerando que não se diz qualquer coisa a qualquer um, 

em qualquer circunstância, sem levar em consideração o papel social exercido pelas condições 

sócio-históricas das interações discursivas. Uma associação importante nesse debate é 

apresentada por Rocha e Deusdará (2011) no artigo intitulado “Práticas de Linguagem e 

produção de subjetividade: dimensões interdisciplinares dos discursos midiáticos”, que tem 

como base da discussão a noção de agenciamentos coletivos de enunciação postulada por 

Deleuze e Gattari (2003). 

 

Rocha e Deusdará (2011), retomando as reflexões de Deleuze e Guattari, (2003) sobre os 

agenciamentos coletivos de enunciação, afirmam que:  

 

[...] em que sentido é o enunciado sempre coletivo, mesmo quando parece emitido por 

uma singularidade solitária como a do artista? É que o enunciado nunca aponta para 

um sujeito. Também não aponta para um duplo, isto é, para dois sujeitos em que um 

deles poderia agir como causa ou sujeito da enunciação, e o outro como função ou 

sujeito do enunciado. Não há um sujeito que emita o enunciado, nem um sujeito cujo 

enunciado seria emitido. (DELEUZE; GUATTARI, 2003, p. 140 apud ROCHA; 

DEUSDARA, 2011, p.176). 

 

Com base nessa citação, podemos dizer que as subjetividades são processos que se produzem e 

constituem nos enunciados, tendo como referência as relações dos conjuntos sociais e culturais 

na sociedade. Assim sendo, a noção de modos de subjetivação que adotamos é algo que, longe 

de se configurar como origem, é a forma como os elementos do edital analisado tornam (in) 

visíveis e “não” enunciável configurações de trabalhador operário sob a ação das relações de 

                                                             
22 O CIPMOI, em alguns documentos institucionais, assume as dominações Projeto e Programa. No entanto, nesta 
pesquisa vamos nomeá-lo sempre como Projeto. Em relação ao PROGEST, vamos considerá-lo como Programa, 

como o próprio nome estabelece. 
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poder e saber. Foi esse sentido que nos levou a selecionar para esta pesquisa a seguinte definição 

de subjetividade de Guattari:  

 

[...] o conjunto das condições que torna possível que instâncias individuais e/ou 

coletivas estejam em posição de emergir como território existencial auto-referencial, 

em adjacência ou em relação de delimitação com uma alteridade ela mesma subjetiva 

(GUATTARI, 1992, p. 19 apud Rocha, 2006, p. 358). 

 

Retomando a discussão sobre a noção da semântica global, Maingueneau (2008a) afirma que 

essa noção rege todas as instâncias discursivas por meio de uma rede de restrições semânticas 

que estão relacionadas aos posicionamentos assumidos pelos coenunciadores de uma 

enunciação. Dentre os possíveis planos discursivos, o autor relaciona: intertextualidade, 

vocabulário, estatuto do enunciador e do destinatário, dêixis enunciativa, modo de enunciação 

e de coesão e temas (MAINGUENEAU, 2008a, p. 7). Quando se pensa na semântica global e 

onde ela pode se inserir, destacamos na pesquisa as considerações de Maingueneau (2008a) 

sobre o elemento “tema”. Há que se ressaltar que, de acordo com o referido autor, os dados a 

serem analisados não aparecem claramente. Pelo contrário, é necessário 

 

isolar no campo, espaços discursivos, isto é, subconjuntos de formações discursivas 

que o analista julga relevante para seu propósito colocar e relação. Tais restrições 

devem resultar apenas de hipóteses fundadas sobre um conhecimento dos textos e um 

saber histórico, que serão em seguida confirmados quando a pesquisa progredir. 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 37). 
 

 

Outra noção utilizada nas análises diz respeito à Dêixis Discursiva. A partir da perspectiva, 

Maingueneau a apresenta como noção teórico-metodológica que serve a reflexão sobre o 

funcionamento discursivo. Esse autor compreende a Dêixis Discursiva “como situações de 

enunciação anteriores que a dêixis atual utiliza para a repetição e da qual retira boa parte de sua 

legitimidade” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 42), concluindo que a toda dêixis discursiva 

corresponde uma dêixis fundadora. Em outras palavras, esta noção estabelece uma cena com o 

enunciador, coenunciador, uma topografia, uma cronografia legitimando a instância que os 

institui e seus posicionamentos. 

 

Ainda sobre nosso “quadro” de categorias teóricas, também podemos incorporar a elas às 

noções de cena de enunciação, por meio das contribuições que Maingueneau traz no âmbito da 

cenografia a análise, especificamente, com topografia e cronografia.  A categoria da 

Cenografia foi elencada como responsável por tornar possível a apreensão de um tipo de plano 

discursivo singular. No que concerne à construção de uma cenografia, a topografia, em nosso 
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trabalho, não pode ser restrita à busca de sintagmas que dizem respeito a um lugar no espaço, 

ou nem mesmo que o estudo da cronografia não esteja limitado aos elementos que se encontram 

referidos nas informações sobre o momento em que se desenrola a ação. Com efeito, ao 

procedermos com a análise do corpus da pesquisa, explicita diversas marcas da construção de 

uma cenografia dos editais em que se associam o enunciador, uma figura correlata de 

coenunciadores, uma cronografia e uma topografia, dos quais pretende originar-se o discurso 

acerca do “não” perfil do trabalhador operário constituído por esse gênero discursivo.  

 

Em meio à construção de uma abordagem discursiva para a pesquisa baseada nas contribuições 

de Maingueneau, deparamo-nos, em função do corpus da pesquisa e da apreensão do modo 

como se enuncia a cena discursiva, com a necessidade de estabelecer um “entrelaçamento” com 

a teoria da polifonia e o fenômeno da negação, desenvolvidos por Ducrot (1987). Diante disso, 

a próxima seção apresenta alguns aspectos dessas noções teóricas. 

 

3.3 O fenômeno da negação a partir da perspectiva da análise de discurso: um recorte 

teórico em função do corpus da pesquisa 

 

Nesta subseção apresentam-se alguns dos pressupostos teóricos referentes à noção de polifonia 

e à negação polêmica para o estudo do discurso, com destaque para a abordagem desses 

fenômenos na perspectiva de Ducrot (1987). Cabe ressaltar que o uso dessas noções teóricas 

deu-se em virtude da busca, na materialidade do corpus, de elementos que pudessem identificar 

o perfil de trabalhadores da Construção Civil, por meio dos editais de processos seletivos 

organizados pelo CIPMOI e o PROGEST. Ao nos depararmos com uma quantidade 

significativa de marcadores de negação, buscamos um aparato teórico que sustentasse as 

considerações a partir das análises do corpus discursivo. 

 

Ducrot (1987, p. 181), referindo-se à teoria da polifonia da enunciação, afirma que a descrição 

da enunciação, que é constitutiva do sentido dos enunciados, contém ou pode conter a atribuição 

à enunciação de um ou vários sujeitos que seria sua origem. Para esse autor, ocorre polifonia 

quando conseguimos distinguir, em uma enunciação, dois tipos de personagens: o enunciador 

e o locutor (DUCROT, 1987, p. 182). Ao nos referimos ao locutor e enunciador na perspectiva 

semântica, os consideramos como funções e, com base nessas funções, é que identificamos os 
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pontos de vista construídos no enunciado. A partir disso, é considerado assumido pelo locutor 

dentre os demais postos em cena. 

 

Segundo Ducrot (1987), a negação é um índice de polifonia, que, por sua vez, compõe a noção 

de heterogeneidade discursiva, isto é, há uma confrontação de outros discursos, combinados 

para constituir uma formação discursiva. Na visão desse autor, a polifonia prende-se ao fato de 

que as diversas vozes no enunciado não se confundem com a do locutor dos enunciados. Em 

outras palavras, a polifonia refere-se à presença de outras vozes pelo enunciador em um 

determinado enunciado com estatutos e funções diferentes. Ainda de acordo com esse autor, há 

a necessidade de mostrar como o enunciado assinala a superposição dessas vozes, distinguindo-

se os vários sujeitos envolvidos na enunciação. São eles: o Sujeito falante ou autor empírico; o 

Locutor; o Alocutário e o Enunciador. 

 

Em relação ao sujeito falante, esse é o ser empírico, o autor de um enunciado. O Locutor, por 

sua vez, é o responsável pelo enunciado e pode ser identificado a partir das marcas de primeira 

pessoa no texto. Pode-se dizer que em algumas vezes o sujeito e o locutor podem até coincidir, 

mas nem sempre o locutor será o autor empírico da enunciação, já que, como já descrito, o 

sujeito falante ou empírico seria o produtor do enunciado. Assim, Ducrot (1987, p. 192) 

assevera que “[...] se eles ‘falam’ é somente no sentido em que a enunciação é vista como 

expressando seu ponto de vista, sua posição, sua atitude, mas não, no sentido material do termo, 

suas palavras”. Com relação ao enunciador, esse é, então, um sujeito diferente não somente 

daquele que fala de fato, mas também daquele que se diz algo.  

 

No caso do alocutário, podemos defini-lo como a figura enunciativa representada pelas vozes 

identificadas pela utilização dos conceitos de posto, pressuposto de Ducrot, bem como pelo 

contexto sociolinguístico. Ducrot (1987) aborda a pressuposição com base nas seguintes 

distinções: “locutor" e “enunciador”, sendo o locutor o que organiza, no discurso, os diversos 

pontos de vistas, ou enunciadores. Como explica Ducrot (1987, p. 38), “chamarei ‘pressuposto’ 

de um enunciado às indicações que ele traz, mas a partir das quais o enunciador não quer (quer 

dizer, faz como se não quisesse) fazer recair o encadeamento. Trata-se de indicações que se 

dão, mas que se dão à margem da linha argumentativa do discurso”. Desse modo, para este 

autor o pressuposto é o que está inerente ao enunciado que o veicula, ou seja, aparece 

emprestado de um discurso antecedente. Esse autor ainda acrescenta que “a detecção de 
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pressuposto não está ligada a uma reflexão individual dos falantes”. Já o posto é o que se afirma 

enquanto o que está na posição de locutor. No que concerne à categoria de pessoa, o autor 

relaciona o pressuposto ao “nós”, passando pelo posto (o eu) e o subentendido (o tu).  

 

Segundo Barbisan e Teixeira (2002): 

O locutor põe em cena enunciadores e dá indicações sobre sua atitude em relação a 

eles: pode se identificar, identificar o alocutário, um terceiro ou qualquer outro ao 
enunciador. É na interpretação dos enunciados, logo no nível do sentido, que as 

instruções da significação levam a indicações completas, colocando os enunciadores 

do texto em relação uns com os outros, e assimilando-os eventualmente a determinado 

personagem suposto existir no exterior do texto, mas que são seres discursivos porque 

pertencem à situação que o texto apresenta como sua. (BARBISAN; TEIXEIRA, 

2002, p.173) 

 

Observou-se que são vários papéis enunciativos que podem ser atribuídos à enunciação, para 

além de permitir a compreensão de que a linguagem se produz entre sujeitos que apresentam 

seus pontos de vistas sobre a sociedade, mostrando sua subjetividade e intersubjetividades. 

Barbisan enfatiza, em seu interesse enunciativo na noção de argumentação, como a língua “já 

contém em suas palavras sentidos que constroem pontos de vistas assumidos pelo locutor ao se 

enunciar para seu destinatário, não só por meio dos sentidos explícitos, mas também pelos 

implícitos” (BARBISAN, 2011, p.25) 

 

Gregolin (1995), parafraseando Ducrot (1987), estabelece o que considera como subentendido: 

 

Os subentendidos são um recurso utilizado para que possamos ‘dizer sem dizer’, para 

que possamos afirmar algo sem assumir a responsabilidade de termos dito. Para 

entender os sentidos subentendidos em um texto é preciso que o enunciador e o 

enunciatário tenham um conhecimento partilhado que lhes permita inferirem os 

significados. Esse conhecimento de mundo envolve o contexto sócio-histórico a que 

o texto se refere (GREGOLIN, 1995, p. 20). 
 

Tendo como referência o percurso de Ducrot (1987) em relação à Teoria Polifônica da 

Linguagem, o subentendido, de acordo com uma primeira definição de Ducrot (1987, p. 31), 

dependeria da avaliação do componente retórico, que “leva em conta as circunstâncias da 

enunciação”. Para que o ouvinte descubra o subentendido seria necessário um raciocínio, 

fundado não somente no enunciado, mas também na enunciação, ou seja, no fato de que o 

enunciado é utilizado em um momento determinado em circunstâncias específicas.  
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De acordo com Ducrot, “[...] o subentendido permite acrescentar alguma coisa sem dizê-la, ao 

mesmo tempo em que ela é dita” (1987, p. 19).  

 

[...] o fenômeno de pressuposição parece estar em estreita relação com as construções 

sintáticas gerais- o que fornece uma primeira razão para tratá-lo no componente 

linguístico onde, evidentemente, deveria ser descrito o valor semântico dessas 

construções. (DUCROT, 1987, p. 19). 

 

Em resumo, o enunciado “posto” explicitamente preenche as linhas do discurso, enquanto o 

enunciado “pressuposto” reside nas suas entrelinhas, porém, ambos precisam que o interlocutor 

recorra ao seu conhecimento linguístico. É importante reconhecer que pressuposto e 

subentendido distinguem-se pela natureza de suas diferentes relações. O subentendido é 

resultado do efeito de sentido do enunciado, ele não pode ser inferido sem recorrer ao contexto. 

Enquanto o pressuposto está a cargo do Locutor, a caracterização do subentendido, que a priori 

não são limitados, fica à apreciação do destinatário, que leva em consideração sua memória 

discursiva, o contexto de produção. Embora, muitas vezes, essas vozes, às quais podem indicar 

que são os alocutários, não aparecem na forma de um enunciado (explícito), suas presenças 

afloram na medida em que a fala do Locutor reage a elas. Dessa forma, organizamos uma 

análise linguístico-discursiva com um enfoque interdiscursivo que levasse em conta a 

problematização acerca da noção de sujeito, conforme propõe a AD, recorrendo a alguns 

aspectos da teoria de Ducrot. 

 

Ao nos remetermos a essa análise de Ducrot para contribuir com a discursão na/pela AD, 

partimos da premissa que não existe unicidade do Locutor. Enveredamos, especificamente neste 

estudo, sobretudo, pela noção de enunciador como sendo aquele (ou aqueles) que, ao expressar 

seu ponto de vista, assume um lugar uma posição enunciativa. E partir disso, também enunciam 

um alocutário diante dessa posição assumida pelos enunciadores. Conforme Ducrot (1987), a 

maioria dos enunciados negativos deixa transparecer em sua enunciação duas atitudes 

contraditórias, uma positiva, atribuída a um enunciador E1, e uma negativa, que é atribuída a 

um enunciador E2. O referido autor destaca que: 

 

 [...] É necessário considerar o que chama de uma ‘lei de discurso geral’, na qual tudo 

o que é dito pode ser pensado ao contrário. Dessa forma, se alguém dissesse ‘O dia 

está lindo’, seria possível pensar que outra pessoa pudesse achar que o dia não 

estivesse tão bom assim, ou seja, haveria um E2 negando a afirmação de E1 

(DUCROT, 1987, p. 202). 
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No que concerne, ainda, à distinção entre locutor e enunciador, Ducrot (1987) lança a noção de 

negação polêmica. Conforme esse autor afirma,  

O locutor L que assume a responsabilidade do enunciado ‘Pedro não é gentil’ coloca 

em cena um enunciador E1 que sustenta que Pedro é gentil, e um outro, E2, ao qual L 

é habitualmente assimilado, que se opõe a E1 (DUCROT, 1987, p. 202). 

 

Os autores Almeida e Rodrigues (2007), a esse respeito, comentam que Ducrot propõe uma 

sustentação de pontos de vista antagônicos entre E1 e E2. Segundo eles, Ducrot considera a 

negação polêmica como um fenômeno inerente à própria estrutura da língua. 

 

Em Maingueneau (2008a, p.82), no que se refere à negação, há uma releitura das contribuições 

de Ducrot (1987), sobretudo aquelas oriundas da referida teoria polifônica da enunciação. 

Maingueneau registra a reformulação feita por Ducrot em relação às clássicas classificações: 

“negação descritiva” e “negação polêmica”, sendo que a primeira diz respeito ao locutor que 

fala do mundo, e a segunda tem relação com o locutor que contesta uma asserção anterior de 

forma explícita ou não. 

 

A reformulação elaborada por Ducrot apresenta três tipos de negação: 1) a negação 

metalinguística opõe dois locutores, contradizendo uma fala anterior; 2) a negação descritiva 

diz respeito ao enunciado que simplesmente veicula um conteúdo negativo, sem que o locutor 

apresente sua fala como oposição a um discurso contrário; 3) a negação polêmica opõe a dois 

enunciadores com pontos de vista antagônicos (DUCROT, 1987). Dentre essas, é a negação 

polêmica a que mais interessa a esta pesquisa.  

 

Conforme exposto anteriormente, o locutor põe em cena dois enunciadores, que se opõem. 

Nesse sentido, Maingueneau afirma que:  

 

Para Ducrot [...] a pressuposição consiste em um processo que apresenta dois 

enunciadores, E1 e E2, o primeiro responsável pelo pressuposto e o segundo, pelo 

posto: E2 seria assimilado ao ‘locutor’ e o E1, é indicado a ON uma voz coletiva no 

interior da qual o locutor está localização (MAINGUENEAU, 2008a, p. 79).  

 

Ademais, podemos dizer que esses enunciadores pressupõem alocutários, nesta pesquisa 

poderão identificar contextos linguísticos sobre o perfil dos trabalhadores desejável para cursar 

a qualificação.  
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3.4 O cenário genérico: apontamentos sobre o gênero discursivo  

 

A noção de gênero do discurso se apresentava já na Antiguidade. É usada tradicionalmente na 

crítica literária e em várias teorias da linguagem. Entretanto, foi com Bakhtin que a noção 

ganhou uma abordagem dialógica: 

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 

relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os modos 

dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade humana [...] 
A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos 

e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. O 

enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas 

[...] cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 1992, p. 

279).  

 

Em conformidade com Bakhtin (1992, p.301), “os gêneros do discurso resultam em formas-

padrão relativamente estáveis de um enunciado, determinadas sócio historicamente”. Nesse 

sentido, pode-se entender que o gênero discursivo é muito mais que sua materialidade 

linguística, pois apresenta uma estrutura relativamente estável, envolvendo-se em um contexto 

histórico e social. Maingueneau (2001), tendo por base a proposta bakhtiniana, apresenta 

algumas condições que podem caracterizar o gênero discursivo. De acordo com as tipologias 

dos gêneros discursivos elaboradas por Maingueneau (2015), há uma distinção entre gêneros 

conversacionais e gêneros instituídos. Para esse autor, os gêneros instituídos caracterizam-se 

por terem uma ligação com os lugares institucionais, roteiros bem estáveis, ou seja, 

estabelecem, a priori, papéis para seus participantes, que, no geral, permanecem constantes ao 

longo da interação. 

 

Os gêneros instituídos caracterizam-se por terem uma ligação com os lugares institucionais, 

possuírem roteiros bem estáveis, ou seja, estabelecem, a priori, papéis para seus participantes, 

que, no geral, permanecem constantes ao longo da interação. Nesse sentido, o edital pode ser 

caracterizado como um gênero instituído, uma vez que esse documento institucional apresenta 

a organização e o funcionamento comum a todas as ações de extensão da referida instituição, e 

deve ser compreendido pelos aspectos linguísticos discursivos internos e externos ao gênero.  

 

Portanto, selecionamos as noções organizadas por Maingueneau (2015) sobre gênero 

discursivo. Essas noções vão compor o nosso quadro analítico de forma a estabelecer as 

relações necessárias entre o contexto textual e contexto histórico-social. 



86 
 

 
 

A partir das considerações Bakhtinianas sobre gênero discursivo, incorporadas pela AD, 

observamos que, ao abordar esse conceito, Maingueneau (2015) corrobora Bakhtin quando 

destaca que os gêneros só podem ser definidos se colocados em relação a seus contextos 

históricos e sociais. Em outras palavras, para Maingueneau (2015) considerar ou conceituar o 

gênero é muito mais que observar sua materialidade linguística ou sua estrutura relativamente 

estável, envolve um contexto histórico e social, tendo em vista os elementos extralinguísticos e 

as condições de produção. Desse modo, esse autor propõe que o gênero como algo que precede 

o texto e que se vale deste para textualizar-se. Assim, opera-se no plano discursivo. Todos os 

elementos do texto são regidos por regras próprias, por uma semântica global que os explicam. 

Tal conceito proposto por Maingueneau (2015) aponta que a partir da análise de 

contextualizações linguísticas da superfície textual, é possível identificar um conjunto de regras 

que especifica as possibilidades de dizer de cada gênero discursivo analisado.  

 

De acordo com Maingueneau, “todo enunciado está inscrito em um gênero de discurso, os dados 

verbais são sempre formatados por restrições de gênero” (MAINGUENEAU, 2015, p. 108). 

Ademais, sob o escopo da AD, afirma que,  

 

na categoria gênero de discurso é mais comumente defendida a partir de critérios 
situacionais: ela designa de fato, dispositivos de comunicação sócio-historicamente 

definidos e elaborados, de modo geral, com a ajuda de metáforas tais como a de 

‘contrato’, ‘ritual’ ou ‘jogo’. Assim, fala-se de ‘gêneros de discurso’ tendo por base 

um jornal, uma conversação, um programa de televisão, uma dissertação, etc. Os 

gêneros em questão são, assim, normalmente caracterizados por parâmetros tais como 

os papéis dos participantes, suas finalidades, seu médium, seu enquadramento  

espaço-temporal, o tipo de organização textual que eles implicam, etc. 

(MAINGUENEAU, 2004a, p. 45). 

 

O que o autor destaca é que a lista de gêneros é indeterminada, uma que vez eles variam de 

acordo com tempo-espaço e as próprias restrições de composição onde eles se inserem. Nesse 

sentido, Maingueneau define que: 

 

Os gêneros de discurso não podem ser considerado como formas eu se encontram à 
disposição do locutor a fim de que este molde seu enunciado nessas formas. Trata-se, 

na realidade, de atividades sociais que, por isso mesmo, são submetidas a um critério 

de êxito (MAINGUENEAU, 2004a, p.65). 

 

Segundo Maingueneau (2004a) são necessárias algumas “condições de êxito” para definir um 

gênero, a saber: 1) finalidade reconhecida; 2) parceiros legítimos da comunicação; 3) lugar e 

momentos legítimos e bem definidos; 4) suporte material e sua circulação; e, 5) organização 
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textual. Ressalte-se que, nesta investigação, partimos desses “critérios” para reconhecer as 

especificidades do gênero discursivo elencado como constituinte do corpus de análise.  

 

Em se tratando do item finalidade reconhecida refere-se à necessidade do enunciador de se 

adequar ao gênero usado, a partir de sua finalidade. No que concerne ao estatuto de parceiros 

legítimos, nos mais variados gêneros do discurso, já é determinado de quem parte e a quem a 

fala ou a escrita é dirigida, sendo claros os papéis do enunciador e do coenunciador. Ou seja, 

notamos as funções específicas dos enunciadores e dos coenunciadores.  

 

Em relação ao terceiro item, sobre os lugares e os momentos legítimos, percebe-se, de acordo 

com Maingueneau, que “todo gênero de discurso implica certo território e certo momento” 

(MAINGUENEAU, 2004a, p. 66). Todo gênero pressupõe um momento e um lugar legítimos, 

sendo que não se trata, de acordo com Maingueneau, de uma coerção externa, mas de algo 

constitutivo do gênero. 

 

Quanto ao suporte material, Maingueneau (2004a) esclarece que o suporte material modifica 

o gênero e pode haver modificação de acordo com a situação comunicativa e o conteúdo do 

texto. Portanto, todo gênero discursivo possui um suporte material – seja ele oral ou escrito. 

 

No que se refere ao âmbito da organização textual, esse é o último elemento ao qual 

Maingueneau se refere. De acordo o autor, todo gênero possui uma certa organização textual, 

isto é, determinados constituintes que são encadeados em diferentes níveis. Os modos de 

organização dos gêneros podem ser em alguns casos ensinados – como uma dissertação, uma 

resenha, etc. – ou aprendidos por impregnação – a conversa. 

 

Essas classificações organizadas por Maingueneau, de forma geral, assumem a legitimidade do 

gênero tendo em vista o lugar, espaço/temporal que fazem parte de sua condição de 

enunciabilidade. Nesse sentido, Maingueneau (2004a) observa que os pesquisadores costumam 

classificar os gêneros discursivos a partir de vários critérios – linguísticos, funcionais, 

situacionais, mas que, no âmbito da Análise do Discurso, geralmente os gêneros são 

classificados a partir de critérios situacionais. Dessa forma, o gênero de discurso pode ser 

considerado como um modelo discursivo que abarca um grupo de regras de funcionamento e 

de restrições.  
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Maingueneau (2008a) apud Sobral explica que  

 

[...] a unidade ‘gênero de discurso’ já é o objeto de um recorte advindo das práticas 

sociais e (no caso das unidades não tópicas) trata-se de uma unidade que não é dada e 

com relação à qual é o pesquisador que constrói um corpus em função de suas 

hipóteses especificas. Esse corpus pode conter enunciados advindos dos mais variados 

tipos e gêneros de discurso; pode-se até, se assim o pesquisador desejar, combinar 
corpora formados por arquivos e corpora construídos para a pesquisa (na forma de 

testes, entrevistas, questionários. [...] A meu ver, essa distinção entrelaçando unidades 

tópicas e não tópicas tem relação com a própria natureza do discurso, cuja existência 

supõe ao mesmo tempo definir fronteiras e transpor essas fronteiras. Trata-se de uma 

consequência da primazia do interdiscurso (SOBRAL, 2017, p.79).  

 

Em suma, essas proposições conceituais nos fazem estabelecer uma organização própria para a 

presente tese.  Acreditamos que, ao estabelecer nossos posicionamentos diante do trato com a 

linguagem inserida no campo das ciências sociais e humanas, coloca-se em tela o que 

percebemos sobre as práticas discursivas e os elementos ligados ao extralinguístico, 

materializado na relação entre a língua e a sociedade. Nosso olhar, a partir do campo dos estudos 

de linguagem, sobre os campos trabalho, formação do trabalhador e extensão, nos leva a 

estreitar as interfaces entre essas áreas de forma a tentar compreender suas complexidades de 

atuação na sociedade atual. Diante do exposto, o capítulo 4 é o espaço da análise do gênero 

discursivo constituído como corpus discursivo, considerando as suas regularidades, 

variabilidade e rupturas. 
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4 ANÁLISES 

 

Fonte: Pintura de Tarsila do Amaral: “Operários” (1933). 23 

 

Inspirados na obra “Operários” de Tarsila do Amaral, grande nome da pintura modernista 

brasileira, conhecida também pela sua aproximação com as questões sociais, “adentramos” na 

análise do corpus da pesquisa, constituído em função do objetivo geral: verificar o modo de 

construção do “não” perfil de trabalhador da Construção Civil a ser atendido pelos cursos de 

capacitação ofertados por projetos/programas das IPES. 

 

O contexto de análise envolve as singularidades, as especificidades e as heterogeneidades da 

Construção Civil e do trabalhador operário (FERREIRA, 2012). Essas noções contextualizaram 

o debate que vem sendo travado no Brasil, a respeito de como se efetivar a 

formação/qualificação para o trabalhador. Trata-se de um debate do qual participam 

movimentos sociais, pesquisadores e outros interessados e, que tem sido palco de polêmicas 

que se reportam a temas não menos geradores de controvérsias, como, por exemplo, “educação 

do/para o setor produtivo”, “educação emancipadora”, “educação integrada à qualificação” e 

“qualificação de mão de obra”. 

 

Ao construímos uma investigação envolta nas questões sobre a qualificação do trabalhador no 

âmbito da extensão universitária/tecnológica, deparamos com a presença de pelo menos duas 

dimensões condutoras dos processos produtivos: considerar o processo de trabalho que cria e o 

processo de trabalho que subordina (PINTO, 2013). Nesse sentido, a formação/qualificação do 

trabalhador operário nos abre um olhar diferenciado sobre esse campo de estudo no/do mundo 

                                                             
23 “A pintura retrata o momento da industrialização brasileira, principalmente, a paulistana. O quadro mostra a 

diversidade cultural de um povo oprimido pelas elites, representada pela fábrica ao fundo. Embora as pessoas 

estejam em primeiro plano e todas tenham traços diferentes, não é fácil diferenciá-las. Elas parecem todas iguais, 
representando, portanto, um sistema que massifica o cidadão”. Disponível em: 

https://www.culturagenial.com/quadro-operarios-de-tarsila-do-amaral/.  

https://www.culturagenial.com/quadro-operarios-de-tarsila-do-amaral/
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do trabalho, no sentido de que essas dimensões também estão, de alguma forma, mobilizadas 

nas concepções dos cursos destinados ao trabalhador (PINTO, 2013). Em termos gerais, 

podemos destacar que há capacitações que têm como finalidade emancipar/promover o ser 

humano com vistas ao trato da situação laboral em que está inserido; e outras que, em algum 

aspecto, mantêm o currículo voltado à formação de uma reserva de mercado dentro de um 

trabalho precarizado (TOMASI, 1999).  

 

Não é objetivo desta tese aprofundar nesse tema, mas sim, mencioná-lo para contextualizar os 

aspectos sociais que configuram a complexidade que permeiam os estudos desse campo da 

educação profissional do trabalhador de baixa renda, que apresenta todas as contradições 

próprias de qualquer prática social. A partir da decisão de elaborar uma investigação acerca das 

análises linguístico-discursivas no modo de produção de subjetividade, analisamos os editais 

de seleção de candidatos do CIPMOI (UFMG, 2019- ANEXO A) e PROGEST (CEFET/MG, 

2019, ANEXO B). Tendo em vista a dupla função da linguagem, uma voltada para a 

representação, falar de um dado estado de coisas no mundo; e a outra, com a função de intervir 

no mundo, contribuindo para constituí-lo (ROCHA, 2003) - nossa posição envolveu a 

promoção de articulação de conceitos teórico-metodológicos para o exame dos referidos 

gêneros discursivos, oriundos do CIPMOI e do PROGEST. 

 

4.1 O corpus da pesquisa: análise do gênero discursivo  

 

Esta seção está organizada em duas subseções, que correspondem à análise de fragmentos 

recortados dos editais dos processos seletivos, visando: 1) dar visibilidade a redes discursivas 

sobre extensão; 2) identificar discursivamente o “não” perfil de trabalhador operário com base 

na análise dos editais. Esses objetivos específicos de análise vão ao encontro do objetivo geral 

da tese e nos ajudam a compreender os sistemas de restrições, as marcas explícitas ou implícitas 

nos discursos, de modo a analisar a construção de subjetividade dos profissionais operários do 

canteiro de obras. Para maior clareza da exposição de ambas as seções, cada uma foi organizada 

por meio de três tópicos, os dois primeiros dedicados, respectivamente, às análises dos editais 

dos cursos de capacitação da UFMG e do CEFET/MG. No terceiro tópico, expomos a síntese 

dos resultados do gênero discursivo analisado.  
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Ponderamos que “os documentos que constituem a seleção são uma possibilidade de registro, 

atravessados por vozes que refletem saberes valorizados em detrimento a outros, que também 

fazem parte da história, mas não obtêm patamar de registro oficial.” (DAHER; ALMEIDA; 

GIORGI, 2009, p. 45). Nessa direção, veremos que o estudo do gênero discursivo edital apontou 

um uso efetivo da língua em um contexto educacional/institucional, no âmbito da extensão, 

permitindo um olhar discursivo à prática voltada à capacitação de um determinado tipo de 

trabalhadores operários da construção civil. Dessa forma, os textos dos editais selecionados 

espelham, a partir do ambiente da extensão universitária e tecnológica, a necessidade de atender 

à demanda dos referidos trabalhadores operários que procuram ter acesso às instituições 

reconhecidas quanto à qualificação formal oferecida por elas. Em outras palavras, esses 

profissionais buscam complementação e ampliação da sua formação profissional em espaços 

educacionais (FERREIRA, 2012). 

 

4.2 Os efeitos de sentido que o gênero discursivo traz para o debate 

 

Com base nas escolhas teóricas, demostramos como as noções de gênero contribuem para a 

análise dos editais, tornando-se essenciais para que possamos verificar as constituições próprias 

desse documento. Nessa perspectiva, entendemos que o texto e o contexto sócio histórico são 

inseparáveis, haja vista a análise da materialidade da linguagem no gênero discursivo, que nos 

permitiu a compreensão dos efeitos de sentido que derivaram da inscrição da língua na história. 

Na reflexão sobre o processo discursivo, depreendemos por meio da noção de espaço discurso, 

como os editais produzem efeitos de sentidos que revelam contradições próprias, inerentes à 

prática extensionista.  

 

A reflexão sobre as questões do gênero discursivo Edital implica que seja confrontada com a 

concepção de um tipo “clássico” desse gênero. Para tanto, conduzimos uma leitura similar entre 

o edital analisado e as características clássicas reconhecidas desse gênero discursivo, para ver 

em qual medida o referido edital se organiza pelas regularidades. E se não for o caso, qual efeito 

de sentido o referido gênero discursivo enuncia por meio das rupturas ainda não legitimadas. O 

que nos leva a lançar mão do conceito de interincompreensão constitutiva de 

Maingueneau(2008a). Para esse autor a interincompreensão é constituinte da prática 

interdiscursiva dos discursos que compartilham do mesmo espaço discursivo. Nesse sentido 

Possenti (2001, p. 188) admite que este conceito construído por Maingueneau “que dizer que 
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dado um espaço discursivo próprio cada um dos discursos que ocupam esse espaço vê 

necessariamente o Outro sob a figura do simulacro, ou seja, não o compreende nunca como o 

compreendem os que o enunciam ou aderem a ele”. 

 

Os gêneros discursivos apresentam regularidades e características próprias, submetendo-se, 

conforme explicita Maingueneau (2004), a critérios de êxito. No caso do gênero discursivo 

edital, temos como referência Meirelles (2013, p.283), que define o referido gênero discursivo, 

da seguinte maneira: “O edital é a lei interna da licitação e vincula inteiramente a Administração 

e os proponentes”, cuja finalidade é a ampla divulgação, para assegurar a publicidade dos atos 

da administração pública.  

 

Além do edital para o processo licitatório, também pode ser usado como instrumento normativo 

para a divulgação a Chamada Pública, Chamada Interna, Instrumento de Convocação, Processo 

Seletivo. Sobre esse último, Giorgi (2005), promove a seguinte reflexão:  

 

No que tange às características genéricas do edital, pode-se afirmar que, de forma 

análoga ao que ocorre em uma lei, este documento constitutivo do concurso público, 

que prescreve regras gerais e específicas para sua realização, pressupõe a 
homogeneidade do lugar do qual se enuncia, o lugar da lei (GIORGI, 2005, p. 4). 

 

 

Por sua vez, a modalidade deôntica refere-se ao uso de modalidade característica do campo das 

normas e condutas, que segundo Arouca (2003, p. 116) apud Giorgi (2005, p. 44),  

 

credita às leis ou a textos de caráter normativo um estilo único, apesar de atravessado 

por outros discursos. Afirma a autora que, do ponto de vista da modalidade, o discurso 

da lei pode ser rastreado: a) pelo uso recorrente de itens lexicais verbais que implicam 

a noção de obrigatoriedade; b) pelo uso, também recorrente, do verbo poder com 
sentido de permissão; c) pela alta frequência de predicações de futuridade como 

deverá, será; e d) pelo afastamento da situação de enunciação através do uso do 

presente generalizado em enunciados frequentes de “caráter assertivo e definitório”. 

 

O referido pressuposto sobre o gênero discursivo edital indica-nos que a genericidade clássica 

do edital apoia-se em determinados aspectos que são reconhecidos socialmente. Desse modo, 

para identificar as regularidades no nosso gênero discursivo, passemos às análises do edital do 

CIPMOI. 
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4.2.1 O edital do processo seletivo do Curso Intensivo de Preparação de Mão de Obra 

Industrial - CIPMOI 

 

O edital do CIPMOI é um documento oficial que dá base à divulgação dos cursos ofertados 

pelo projeto extensionista da UFMG de mesmo nome. Pode ser acessado pela internet, nas redes 

sociais (Facebook) do próprio projeto de extensão, ou mesmo no site oficial do CIPMOI. 

Apresenta-se como uma necessidade institucional, isto é, um gênero discursivo que pretende 

garantir o acesso, de forma “democratizada”, aos cursos extensionistas do referido Projeto de 

Extensão da UFMG. Além disso, o edital é um ato administrativo exigido pelos princípios 

administrativos, como o da impessoalidade, da moralidade, publicidade, e eficiência, itens 

relacionados à administração pública.  

 

O edital em questão apresenta como finalidade tornar público o processo seletivo de alunos 

(trabalhadores operários) para os cursos da área da Construção Civil, com sede na Escola de 

Engenharia da UFMG, sendo composto por sete páginas e assinado pelo Professor Aldo Tintini 

de Magalhães, coordenador geral do CIPMOI. Dentre as coerções que um gênero compõe, 

como aponta Maingueneau (2004), no que se refere aos Temas estabelecidos, o edital agrega 

as suas posições. A nosso ver, esse edital apresenta um arranjo discursivo que informa aos 

candidatos o objeto de referência do documento, seguido das condições que devem ser 

observadas para concorrer às vagas disponibilizadas.  

 

Na sequência, trata de outras informações como os valores das taxas; o local onde serão 

ministrados os cursos para os trabalhadores operários. Outro ponto tratado diz respeito às 

obrigações dos candidatos, determinados no item 5. No item 6, são disponibilizadas as 

orientações para a etapa do processo seletivo. Há que se ressaltar a existência de um outro item 

similar, ou seja, com a mesma natureza de informações, a saber, item 8. O conteúdo das provas 

é tratado no item 7. Ademais, os itens 9 e 10 visam, respectivamente, disponibilizar informações 

sobre os critérios de seleção e informações sobre os procedimentos para realizar a matrícula. 

Por fim, o edital do CIPMOI ainda é constituído pelos itens 11, “Disposições gerais” e o 12, 

“Maiores informações”. Identificamos que não há anexos, mesmo que no edital tenha sido 

mencionada a necessidade de preenchimento, no ato da matrícula, do termo de compromisso 

do aluno.  
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Esse gênero discursivo é de uso recorrente pela administração pública com a finalidade de 

publicar as informações de interesse público, e por isso, apresenta uma forma de interação das 

IPES com a sociedade. Destacamos como o presente edital do CIPMOI enuncia os cursos de 

capacitação de trabalhadores operários e, por consequência, os efeitos de sentidos sobre a 

prática extensionista. 

 

Começamos pelo preâmbulo: 

 

A Coordenação do Curso Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial-

CIPMOI, da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais torna 

público, que no período de 14 a 15 e de 17 a 21 de dezembro de 2018, ocorrerá o 

processo de inscrição para a seleção dos alunos para os cursos noturnos gratuitos 

ofertados para o ano de 2019 (UFMG, Edital CIPMOI, 2019- ANEXO C). 

 

Conforme podem ser observadas, reconhecemos as finalidades do gênero discursivo nas 

informações básicas sobre o processo seletivo, como o período de realização da inscrição, o 

horário de funcionamento do curso e sua gratuidade, dados que estão dispostos no preâmbulo 

do edital. A nosso ver, informações como “seleção dos alunos para os cursos noturnos 

gratuitos”, remetem-nos a uma Instituição Pública de Ensino Federal, onde todos os cursos 

deveriam ser gratuitos.  

 

Esse documento institucional promove o processo seletivo e prescreve regras gerais e 

específicas para sua realização, julgadas importantes pelo locutor para os conhecimentos dos 

candidatos e pressupondo a homogeneidade do lugar do qual se enunciam as normativas. Essas 

características são confirmadas por Giorgi e Daher (2007, p. 1360), quando as referidas autoras 

mencionam que “o edital é um instrumento necessário para a realização de qualquer concurso; 

é uma voz oficial, um elemento para se tornar um ato público”.  

 

Contudo, por ser um documento oficial com caráter prescritivo e normativo, é possível 

identificar, pela ordem em que aparecem na materialidade linguística, os verbos no infinitivo 

como “ter”, “possuir”, advérbios como “exclusivamente”, em uma organização híbrida, em 

que há os elementos estáveis a esse gênero, mas também, aspectos diferentes. Em outras 

palavras, o edital é configurado como um instrumento de aderência e desaderência24 ao mundo 

                                                             
24 Os termos aderência e desaderência são usados a partir da influência de Yves Schwartz (2009). Para este autor, 

a desaderência deu ao homem o poder de intervenção no mundo. Nesse sentido, influenciada pelo conceito, faço 
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jurídico. Há procedimentos que delimitam o que poderá ou não ser contestado pelo candidato. 

Entretanto, há também efeitos de subjetividade, que (não) delimitam os papéis espaço/tempo 

da interlocução. 

 

Nesse sentido, há a necessidade de dar importância ao tipo de projeto a que o edital faz 

referência, e também a quem o enuncia. Constatação que vai ao encontro do que Maingueneau 

(2008a) afirma:  

Percebe-se a importância da dimensão interdiscursiva no uso do vocabulário. 

Enunciar certos significantes, implica significar (nos sentidos da palavra) o lugar de 

onde os enunciamos; é também significar sobretudo o lugar de onde não enunciamos, 

de onde, em hipótese alguma, se deve enunciar. A palavra não aparece tanto como a 

projeção do que um grupo “deseja dizer”, o meio de expressar uma doutrina, quanto 

como o resultado de uma negociação que sempre deve ser retomada, entre diferentes 

coerções através de um espaço saturado de outros signos. (MAINGUENAU, 2008a, 
p.155). 

 

Há na textualização do gênero discursivo aspectos que “subvertem” a lógica regular 

estabelecida para um edital. Tal pressuposto pode ser comprovado ao observarmos o que está 

disposto na seção 2. Das inscrições, subseção 2.3 “o período de inscrições poderá ser alterado 

ou estendido única e exclusivamente pelo CIPMOI, sendo essa informação veiculada nos meios 

de comunicação.” (UFMG, Edital CIPMOI, 2019, s/p). Tal enunciado efetivamente não se 

apresenta como uma informação que geralmente está no contexto de um processo seletivo. 

Dessa forma, é possível sinalizar que os referidos tópicos atendem de forma particular às 

elencadas pela comunidade discursiva extensionista, a qual se constitui a partir dos responsáveis 

pelo desenvolvimento e coordenação do CIPMOI. Com efeito, esse gênero considera os 

aspectos discursivos próprios dos espaços discursivos no âmbito da extensão, que faz referência 

ao curso de qualificação.  

 

O trabalhador operário é apresentado no edital como protagonista, ao mesmo tempo em que é 

sujeito relatado e também interlocutor. Sujeito relatado, em função da necessidade de promover 

a seleção de um perfil estabelecido pelos coordenadores, ou refutação de um “não” perfil. E, 

por sua vez, também interlocutor no sentido de que o edital é publicizado, principalmente para 

interesses dos profissionais operários da construção civil. Em tese, aquele a quem se dirige a 

                                                             
uma releitura, indicando como os editais do CIPMOI e PROGEST provocam uma reflexão sobre os efeitos de 

sentido provocados pela “reconfiguração” desse gênero discursivo, diante de uma situação comunicativa distinta. 
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essa evocação, desloca-se entre o lugar de trabalhador operário para o lugar de candidato, sendo 

legitimado pelo discurso da produção de subjetividade dos trabalhadores. 

 

 Em relação a quem se responsabiliza por formular o edital, vale destacar que a Resolução nº 

03/2016, de 17 de maio de 2016, que regulamenta a proposição, a aprovação, a certificação e o 

funcionamento das ações de extensão universitária da UFMG, determina, em seu artigo 6º, 

parágrafo 1º, que a seleção de discentes ou de voluntários para participar da ação extensionista 

fica a cargo da coordenação dessas ações. Dessa forma, o edital cumpre com o aparato 

normativo estabelecido pela/na instituição em que está filiado, no que diz respeito às 

responsabilidades de conduzir todo o processo de seleção dos alunos trabalhadores e dos 

monitores bolsistas, para que se efetive o projeto e se dê andamento às ações inerentes a ele. 

Como o gênero discursivo edital apresenta o objetivo de dar ciência ao público em geral sobre 

ato que deve ser de conhecimento de todos, ele novamente cumpre mais um dos requisitos 

legais estabelecidos pela legislação e normativas institucionais da UFMG. 

 

Em termos enunciativos, o Enunciador do gênero discursivo é referido como a coordenação do 

CIPMOI. Assim, o EU fala sobre as regras descritas no Edital a um VOCÊ. O que identificamos 

é que o enunciador responsável pela enunciação do edital enuncia os candidatos-

coenunciadores colocando-os como sujeitos relatados, ao mesmo tempo em que os estabelecem 

como interlocutores do discurso. Esses coenunciadores direcionam-se, a princípio, a um grupo 

de trabalhadores da sociedade, logo, faz desses candidatos seu primeiro interlocutor. Não 

obstante, o fato de ser publicado no site próprio e nas redes sociais de acesso universal 

estabelece toda a sociedade como interlocutora também. Podemos identificar outros 

“enunciadores” quando o texto do edital registra designações e expressões como: aluno(s); 

quem não possui experiência na área; candidato(s); candidato que possui os conhecimentos 

necessários para acompanhar as aulas do curso; convocados; candidatos classificados; 

participantes; cotistas; funcionários; servidores, ex-alunos. Notamos aqui que enunciador e 

coenunciador são inscritos em 3ª pessoa, numa impessoalidade que, a nosso ver, ressalta a 

aderência ao caráter jurídico do documento. 

 

Em relação aos referidos coenunciadores, entendemos que o edital do CIPMOI, diante do 

princípio de que todos que se sintam interessados possam se candidatar às vagas, de algum 

modo trabalha com ênfase nos critérios de exclusão de um determinado perfil de candidato. Por 
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isso, ressaltamos que, num 1º momento, este edital não é “oferecido” a todos. Isso pode ser 

percebido pelos suportes nos quais esse documento é publicado. 

 

Outras informações são reforçadas nas seguintes seções do edital: 1. Dos requisitos básicos para 

participação da seleção; 2. Das inscrições; 4. Do local das aulas. A seguir, descrevemos e 

analisamos alguns fragmentos retirados das seções integrantes do edital. 

 

(Fragmento 01): “Ocorrerá o processo de inscrição para a seleção dos alunos para os cursos 

noturnos gratuitos ofertados para o ano de 2019.” (UFMG, Edital CIPMOI, 2019, preâmbulo – 

ANEXO A – grifo nosso). 

 

 

(Fragmento 02): “2.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente nos dias: 14 de dezembro de 

2018 das 19h às 21h, 15 de dezembro de 2018 das 9h às 14h, 15 de dezembro de 2018 das 9h às 14h 

e de 17 a 21 de dezembro de 2018 das 19h às 21h. 

2.3 O período de inscrições poderá ser alterado ou estendido única e exclusivamente pelo CIPMOI, 

sendo essa informação veiculada nos meios de comunicação.” (UFMG, Edital CIPMOI, 2019, seção 

2. Das Inscrições – ANEXO A – grifo nosso).  

 

(Fragmento 03): “3.1 Os cursos do CIPMOA são gratuitos e as únicas taxas existentes são as de 

inscrição e matrícula.” (UFMG, Edital CIPMOI, 2019, seção 3. Das taxas – ANEXO A – grifo 

nosso). 

 

(Fragmento 04): “3.3 [...] Só será permitido matricular-se em um único curso. Participantes que 

se candidatarem a dois cursos devem deixar clara sua principal opção.” (UFMG, Edital CIPMOI, 

2019, seção 3. Das taxas – ANEXO A – grifo nosso). 

 

(Fragmento 05): “6.1.1 A prova do Processo Seletivo tem por objetivo verificar se o candidato 

possui os conhecimentos necessários para acompanhar as aulas do curso, por isso é uma etapa 

classificatória.” (UFMG, Edital CIPMOI, 2019, seção Das etapas do processo seletivo – ANEXO A 

– grifo nosso). 
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(Fragmento 06): “6.1.3 A prova se trata (sic) de uma etapa classificatória e não necessariamente 

serão convocados aqueles candidatos que obtenham as maiores notas, mas sim aqueles que se melhor 

adequam, do ponto de vista socioeconômico e educacional, ao perfil buscado pelo CIPMOI.” 

(UFMG, Edital CIPMOI, 2019, seção Das etapas do processo seletivo – ANEXO A – grifo nosso). 

 

(Fragmento 07): “6.2.2 A entrevista tem por objetivo avaliar a disponibilidade e o impacto 

positivo do curso na vida profissional do candidato.” (UFMG, Edital CIPMOI, 2019, seção Das 

etapas do processo seletivo – ANEXO A – grifo nosso). 

 

(Fragmento 08): “11.1 Só será permitido o ingresso em um único curso por ano.” (UFMG, Edital 

CIPMOI, 2019, seção11. Disposições Gerais – ANEXO A – grifo nosso). 

 

(Fragmento 09): “11.2 Ex-alunos podem se candidatar aos cursos do CIPMOI, mas passarão pelo 

processo seletivo normalmente, sem direito a reserva de vagas.” (UFMG, Edital CIPMOI, 2019, 

seção 11. Disposições Gerais – ANEXO A – grifo nosso). 

 

(Fragmento 10): “11.3 O CIPMOI poderá, a seu critério e visando a atender aos interesses 

públicos, fazer alterações neste edital, as quais serão divulgadas na página eletrônica e em suas 

redes sociais em prazo hábil, por meio de editais complementares ou retificadores que serão 

incorporados a este edital.” (UFMG, Edital CIPMOI, 2019, seção 11. Disposições Gerais – ANEXO 

A – grifo nosso). 

 

Ao longo dos referidos fragmentos, grifamos alguns trechos justamente porque nos indicaram 

aspectos que consideramos tecer certas reflexões pertinentes à genericidade do edital, visto 

que a escolha do locutor, acerca do vocabulário adotado, não é aleatória. Esses fragmentos 

dizem respeito às características referentes à estruturação dos cursos oferecidos e à forma de 

seleção, por isso, foram analisados separadamente. Dessa forma, nesse primeiro conjunto de 

fragmentos, interessa-nos ver como a enunciação se caracteriza quanto às regularidades e 

rupturas. 

 

No Fragmento 01, observamos que o curso oferecido no horário noturno pode ser frequentado 

pelo trabalhador operário que exerce sua atividade durante o dia e poderá estudar, 

supostamente, em um horário compatível com sua atividade. Esse aspecto do edital reafirma 

uma prática comum de oferta de cursos noturnos para trabalhadores. Reitera, ainda, um discurso 
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social que nos faz pensar o lugar no qual os cursos destinados aos profissionais operários estão 

alocados. Porque quando se escolhe um determinado horário de oferta, consideramos outra 

parte de trabalhadores, os quais desenvolvem sua atividade em outros horários que não o horário 

“comercial” ou tradicionalmente atribuído aos profissionais. Exemplo disso são os 

trabalhadores do canteiro de obras da construção, ou outros, que trabalham em regime de troca 

de turnos ou mesmo no horário noturno. Dessa forma, quando nos referimos aos cursos noturnos 

destinados aos trabalhadores operários, estamos num movimento de manutenção de sentidos, 

no qual o processo histórico-semântico garante ao trabalhador operário o lugar interdiscursivo 

da compensação dos estudos, da irregularidade escolar. 

 

No que concerne ao fragmento 02, chamou-nos a atenção como foram especificados os dias e 

horários de inscrição. Normalmente, os editais não apresentam com tanta “restrição” esse 

período de realização das inscrições. Supõe-se que, das características de um projeto de 

extensão que tem em seu grupo de executores alunos da graduação, as supracitadas restrições 

impõem-se nesse cenário da prática extensionista. Vale ressaltar a importância da diversidade 

de horários disponibilizados, outro ponto que nos remete às especificidades dos bolsistas 

participantes e também ao próprio público alvo do processo seletivo. Outro aspecto a ser 

mencionado, diz respeito à voz que não considera um possível enunciador litigante, quando não 

prevê todos os passos a serem dados, como pode ser verificado nesse fragmento 2. 

 

Há ainda outro aspecto, que diz respeito à cobrança de uma taxa de matrícula em curso gratuito, 

como podemos identificar no Fragmento 03. Essa condição é permitida pelos dispositivos 

normativos institucionais da UFMG. O adjetivo “únicas” classifica o substantivo “taxa”, 

deixando a entender que, mesmo o curso sendo designado como gratuito, sem cobrança de 

mensalidades ou outras taxas, como descrito no edital, no entanto, por meio do pressuposto, 

estabelece ao menos um tipo de cobrança aos candidatos. Há assim um subentendido que 

reafirma os princípios da extensão de forma a efetivamente dar condições de acesso aos cursos, 

com um custo relativamente acessível. 

 

No Fragmento 04, a palavra “só”, classificada como advérbio, refere-se à orientação de que o 

candidato pode indicar duas opções de cursos para concorrer, no final do processo seletivo, e 

deverá escolher um para frequentar, até porque todos os cursos acontecem no mesmo local e 

horário. Do ponto de vista da pressuposição, novamente o adjetivo “único” junto ao substantivo 
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“curso” reforça essa informação, reiterada no Fragmento 06. É permitido ao candidato inscrever 

em duas opções de curso, conforme estabelece o edital na seção 8: Do Processo Seletivo-8.2: 

“Participantes que se candidataram a dois cursos receberão as duas provas de parte específica 

que se referem aos cursos para os quais fizeram a inscrição e terão 1 (uma) hora a mais para a 

realização da prova” (UFMG, Edital CIPMOI, 2019, s/p). Cabe ressaltar nesse trecho que não há 

a descrição dessa possibilidade de inscrição na seção dedicada a tais procedimentos. 

 

Pode-se se supor que quando se restringe a entrada em um único curso, pretende-se que as vagas 

oferecidas alcancem um número maior de beneficiários. Ou que é dada ao candidato a 

oportunidade de concorrer a dois cursos, aumentando as chances de conseguir cursar um dos 

dois.  

 

No Fragmento 05, destacamos o seguinte excerto: “[...] possui os conhecimentos necessários 

para acompanhar [...]”. Sem explicitar formalmente no texto, aqui há a indicação de uma 

sugestão ao candidato quanto ao processo de ensino e aprendizagem ser conduzido com base 

em determinados conhecimentos prévios necessários para alcançar êxito no curso. Segundo 

Ferreira (2012, p. 37): 

 

Diferentemente dos demais setores produtivos, que recorreram à escola para formar 

seus trabalhadores, evidentemente a partir de suas demandas específicas, na 

Construção Civil predominou a formação na situação de trabalho ou de pai para filho, 
como se habituou nomear esse tipo de formação, apresentado anteriormente. 

 

Diante dessa organização, esses “conhecimentos prévios” podem estar retomando dois 

aspectos: o primeiro é o chamado “saber-fazer” de ofício do trabalhador, e o segundo refere-se 

à formação do profissional para atender às demandas atuais do setor da construção civil. 

(FERREIRA, 2012). Em outras palavras, os dois aspectos refletem as controvérsias do mundo 

do trabalho e mercado do trabalho: o primeiro aspecto diz da possibilidade do “saber-fazer” 

construídos por meio da vivência no canteiro de obras seja realmente considerado no processo 

de ensino e aprendizagem, tratado no âmbito do currículo. O segundo aspecto trata do trabalho 

de construção de um conhecimento voltado às demandas da produção industrial. 

 

Podemos pressupor que o conjunto de habilidades necessárias para o trabalho que opera na 

Construção Civil precisa validar o entrelaçamento entre os conhecimentos acadêmicos/técnicos 

sobre o conhecimento profissional e o conhecimento das vivências laborais dos alunos. 
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Relacionamos essa necessidade com o que está posto no Fragmento 07. Nesse fragmento, o 

locutor estabelece um procedimento seletivo com a meta de garantir o que eles chamam de 

“impacto positivo” do curso para os alunos. Há um subentendido sobre o efeito de sentido da 

referida expressão, já que não mencionam no texto do edital quais seriam os parâmetros para 

identificar esses impactos positivos para os cursistas, ou mesmo como isso pode ser observado 

para critérios de classificação dos candidatos. 

 

Em relação ao fragmento 06, podemos novamente estabelecer outro enunciado que se 

caracteriza pela atipicidade, ou seja, nega um tipo de classificação de candidatos que é comum 

a qualquer edital: todos os candidatos que obtiverem as notas maiores serão classificados até o 

número estabelecido de vagas. O que o edital do CIPMOI registra é a possibilidade de algum 

candidato que obtenha “nota alta” não ser classificado, diante de um “suposto” perfil que não 

está determinado no âmbito da escrita do edital. O que acaba não sendo explicitado de forma 

clara aos candidatos do processo seletivo, ou seja, faltam critérios objetivos de como selecionar 

o candidato quanto à sua pontuação da prova. 

 

No Fragmento 08, entendemos que os alunos podem, depois de terminar um curso, concorrer a 

outros, passando por novo processo seletivo. No entanto, o curso é organizado por processo 

seletivo de ampla concorrência, ou seja, não há nenhum tipo de reserva ou cota de vagas para 

um determinado conjunto de candidatos com características distintas, como pode ser visto no 

fragmento 09.  

 

Retomamos o fragmento 09, “Ex-alunos podem se candidatar aos cursos do CIPMOI, mas passarão pelo 

processo seletivo normalmente, sem direito a reserva de vagas”, apesar de ser uma sentença 

simples, permite-nos exemplificar de que modo o discurso forja no interior um interdiscurso. 

Além disso, marca a adesão do locutor em um determinado posicionamento discursivo do 

edital. Compreendê-lo exige ir além da materialidade linguística, mas sem deixar de levar em 

consideração seus limites. As palavras “mas” e “sem’ são unidades enunciativas formadas por 

uma construção que permite compreender de um modo determinado dos efeitos de sentido entre 

os enunciados. No caso no “mas” é um marcador discursivo da adversidade, ou seja, nos leva a 

apreender que todos os candidatos aos cursos deverão seguir o trâmite do processe seletivo, 

independente da condição de ser já ter frequentado algum dos cursos oferecidos. Quando o 

trecho menciona a questão das reservas, remete-nos ao Sistema de Cotas, ação institucional, 
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que vem sendo estabelecido para diversos processos seletivos de caráter público, 

principalmente para acesso aos cursos de graduação, além de concursos. Esse sistema diz 

respeito às ações afirmativas - atos especiais elevados ao nível de Política de Estado - que 

pretendem estabelecer uma forma de eliminar desigualdades sociais historicamente 

acumuladas, e de alguma maneira, compensar as perdas provocadas pela discriminação social 

e econômica em nossa sociedade. Esse tipo de medida não é considerado pela coordenação do 

projeto, para o candidato que tenta cursar uma das referidas ações de capacitação.   

 

Nesses termos, o “sem” é um marcador que relaciona “reserva de vagas” e “direito”. Neste 

contexto, “sem” marca um posicionamento do locutor do edital. O que se tem estabelecido é 

que, mesmo que o candidato tenha frequentado algum curso, ele terá de passar da mesma forma 

por todo o processo de seleção, caso queira se candidatar a uma nova capacitação. Contudo, vê-

se que nenhum aspecto de desigualdade social ou econômica ligado às ações afirmativas foi 

levado em consideração pelo locutor para aderir ou não aos sistemas de cotas na hora de 

organizar o processo seletivo.  

 

No que tange ao fragmento 10, analisamos o grau de subjetividade das informações que o 

compõe. O trecho “a seu critério e visando a atender aos interesses do público” estabelece certa 

amplitude de possibilidades de acontecimentos que podem interferir nas condições definidas no 

edital. Quando se fala em “redes sociais” e em “prazo hábil”, há uma inserção a novas formas 

de suporte em relação ao que já estava posto. E o “aparecimento” de outras classificações de 

editais “complementares ou retificadores” que seriam incorporados ao processo seletivo, via o 

edital de origem. Tais aspectos indicam a inserção de elementos no gênero que geralmente não 

são reconhecidos pelos interlocutores no âmbito de um documento regulador de um processo 

seletivo. Mais que reconfigurar-se diante de novas regularidades constituídas no âmbito do 

edital analisado, constrói-se a autoridade do CIPMOI em modificar as regras do jogo do 

processo de seleção por meio de restrições ou complementações. Isso até é típico, quando nos 

referimos ao gênero edital, porém o modo como se constrói, é distinto. Há elementos vagos do 

ponto de vista jurídico, como “prazo hábil” sendo usado para justificar “o atendimento aos 

interesses públicos”. Todo esse processo de construção argumentativa tem a ver com o 

interlocutor, e com a sua constituição. 
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4.2.2 O edital do Programa de Estudos em Engenharia, Sociedade e Tecnologia 

(PROGEST). 

 

No caso do PROGEST, estudamos o Edital 01/2019 (ANEXO B) e seu adendo (ANEXO C), 

que trata do processo seletivo de trabalhadores para a capacitação para entrada de alunos no 

primeiro semestre de 2019. Diferente do CIPMOI, que publica o edital anualmente, o 

PROGEST, diante da oferta semestral para um curso e anual para outro, divulga um edital por 

semestre.  

 

O edital 01/2019 foi publicado pelo CEFET/MG e assinado pelo coordenador do grupo de 

pesquisa, o Professor Antônio de Pádua Nunes Tomasi, nossa referência de enunciador. O 

enunciador, que se apresenta em terceira pessoa, instaura também outro enunciador, o próprio 

curso, como pode ser observado na seguinte citação: 

 

13.6 O PROGEST, no exercício de sua autonomia didático-científica e administrativa, 

acolherá em seu curso os candidatos aprovados no Processo Seletivo, devidamente 

matriculados, podendo no decorrer do período de integralização de cada curso, 

modificar currículos, ampliar ou restringir tempo de duração e horários (Edital 
PROGEST, ANEXO B).  

 

O referido gênero edital é estruturado pelos seguintes itens (todos eles seguidos de subdivisões): 

Preâmbulo (Texto introdutório); 1. Da modalidade de curso; 2. Dos cursos, turnos, número de 

vagas e duração; 3. Da escolaridade, documentação e idade exigidas; 4. Das inscrições; 5. Da 

seleção; 6. Das condições de realização da prova; 7. Da prova; 8. Do conteúdo programático; 

9. Dos critérios de eliminação; 10. Da Nota final do processo; 11. Do resultado oficial; 12. Da 

matrícula; 13. Das normas aplicáveis; 14. Das Disposições Finais; 15. Início das aulas. 

 

No preâmbulo do edital estão as disposições básicas do processo seletivo, ou seja, fica 

caracterizado o que a instituição pretende oferecer, vejamos o fragmento a seguir: 

(Fragmento 11): “O COORDENADOR GERAL DO PROGEST- Programa de Estudos em Pesquisa, 

Sociedade e Tecnologia, do CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS 

GERAIS – CEFET-MG, autarquia federal de regime especial, faz saber aos interessados que, no 

período de 01 de novembro a 30 de novembro de 2018 estarão abertas as inscrições para o Processo 
Seletivo do 1º semestre de 2019, para os Cursos de Capacitação do PROGEST/CEFET-MG 

(PROGEST/CEFET-MG, Edital 01/2019) – grifos nossos.). 

 

Conforme exposto no capítulo 1, O PROGEST, grupo de pesquisa, oferece um curso de mesmo 

nome aos trabalhadores operários da construção civil com características de natureza 



104 
 

 
 

extensionista. No fragmento 11, coordenador do PROGEST classifica a ação como uma 

capacitação. Essa classificação demonstra que os cursos oferecidos pelo Programa apresentam 

aspectos próximos de uma ação de natureza extensionista, o que pode ser comprovado em 

função do que está exposto no artigo 8º da Resolução nº 7 de 18 de dezembro de 2018, do 

Conselho Nacional de Educação, que estabelece: “As atividades extensionistas, segundo sua 

caracterização nos projetos políticos pedagógicos, inserem-se nas seguintes modalidades: I - 

programas; II - projetos; III - cursos e oficinas; IV - eventos; V - prestação de serviços”. O 

edital atende o artigo 3 da Resolução CD-014/17, de 28 de junho de 2017, que regulamenta as 

ações de extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Em relação à 

organização, os cursos pertencentes ao PROGEST são definidos da seguinte maneira:  

 

III – Curso de extensão: constitui uma ação pedagógica de caráter teórico e/ou prático, 

com participação de forma presencial, semipresencial ou a distância, com 

planejamento, organização, critérios de avaliação definidos e com prazo determinado, 

podendo ser isolado ou vinculado a um programa de extensão. (CEFET-MG, 
Resolução CD -014/17). 

 

Complementando as informações, o item 1. “Da modalidade de curso” e o item 2. “Dos cursos, 

turnos, número de vagas e duração” do edital listam todos os cursos oferecidos pelo Programa, 

como pode ser observado no fragmento seguinte: 

 

(Fragmento 12): “1. DA MODALIDADE DE CURSO 1.1. Curso de Capacitação em Gestão de 

Obras; 1.2. Curso de Capacitação em Instalações Elétricas Prediais. 1.3. Curso de Capacitação Básico 
de leitura e interpretação de Desenho Técnico. 

2. DOS CURSOS, TURNOS, NÚMERO DE VAGAS E DURAÇÃO 2.1. O curso de capacitação em 

Gestão de Obras dispõe de 88 vagas. 2.2. O curso de capacitação em Instalações Elétricas Prediais dispõe 

de 88 vagas. 2.3. O curso de capacitação Básico de leitura e interpretação de Desenho Técnico dispõe 
de 20 vagas. 2.4. O número de vagas pode ser alterado em função do número de inscritos. 2.5. O curso 

constante dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 serão ofertados no 1º semestre de 2019, com dias letivos aos sábados 

no período diurno e com duração de 240 horas distribuídas em dois semestres letivos para o item 1.2, 
duração de 120 horas para o item 1.2 e duração de 40 horas para o item 1.3”. (PROGEST/CEFET-MG, 

Edital 1/2019 – ANEXO B).  

 

No fragmento 12, vemos que os cursos de capacitação procuram qualificar o trabalhador na 

área da construção civil, privilegiando alguns ramos de trabalho que atuam nesse campo do 

setor produtivo. Esses ramos são ligados à execução de tarefas diretamente no canteiro de obras. 

Enuncia-se e identifica-se um “Outro” que se constitui no texto do edital.  

 

Em relação ao coenunciador, esse é retomado e referido, com pelo menos três outras 

designações: como “interessados”, “candidatos” e “alunos”. Em relação à referência 
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“interessados”, inscrevem-se discursivamente como os coenunciadores com afinidades 

instituídas no campo da Construção Civil, não necessariamente aptos para frequentar o curso. 

Em se tratando de “interessados” e “candidatos”, podem ser considerados os que têm algum 

interesse para cursar a capacitação oferecida. “Interessados” podem ser quaisquer interlocutores 

que queiram saber sobre o assunto. No que tange aos “candidatos”, são aqueles que se 

identificaram com os aspectos do edital e estarão concorrendo às vagas. Já a referência “alunos” 

está ligada aos sujeitos que logram êxito no processo seletivo e vão frequentar o curso 

pretendido. 

 

(Fragmento 13): “1.5 As aulas terão início no dia 09 de fevereiro de 2019, às 8 horas da manhã, no 
auditório do campus II do CEFET, todos os alunos de todos os cursos devem comparecer à aula 

inaugural onde receberão maiores informações sobre os cursos.” (PROGEST/CEFET-MG, Edital 
01/2019, ANEXO B, grifo nosso).  

 

Nesse item 1.5, fragmento 13, que trata do início das aulas, pode-se observar outra designação, 

“os alunos”, cujo efeito produzido é a informação que interessa às pessoas que consigam 

“ultrapassar” todas as etapas e se tornem alunos de um curso de capacitação. Aqui a designação 

“aluno” é a concretização dos coenunciadores que passaram de “candidatos” a “alunos” efetivos 

no contexto da oferta de capacitação, quando cumpridas todas as etapas do processo seletivo, 

com êxito. Desse sentido, o edital acaba por estabelecer também regras que se impõem até 

depois do processo seletivo. 

 

(Fragmento 14): “13.6.O PROGEST, no exercício de sua autonomia didático-científica e 

administrativa, acolherá em seu curso os candidatos aprovados no Processo Seletivo/1ºsemestre 

2019,devidamente matriculados, podendo, no decorrer do período de integralização de cada 

curso, modificar currículos, ampliar ou restringir tempo de duração e horários. Poderá também 

alterar as regras das relações criadas de acordo com a necessidade ,conveniência e 

oportunidade, visando sempre ao aprimoramento do ensino e do saber em busca do ideal padrão 

de qualidade.” (PROGEST/CEFET-MG, Edital 01/2019, ANEXO B, grifo nosso).  

 

O que chama a atenção no item 13.6, do fragmento 14 é o seguinte enunciado: “visando sempre 

ao aprimoramento do ensino e do saber em busca do ideal padrão de qualidade” (grifo nosso).  

Aqui a “necessidade, conveniência e oportunidade” são aspectos usados para justificar o 

supracitado aprimoramento. Portanto, tenta-se garantir por meio da sua autonomia que ninguém 

possa reclamar posteriormente sobre as mudanças curriculares. 

 

Por outro lado, na expressão há uma referência de mundo que lembra o vocabulário próprio 

utilizado no ambiente do setor produtivo: “padrão de qualidade”. Esse termo remete-nos a um 
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cenário de embate entre posicionamentos distintos. Conforme observamos ao longo dessa 

reflexão, esse termo traz a instância discursiva do que seria um processo de mensuração da 

qualidade de algum produto ou serviço. Trata-se, pois, de um pressuposto ligado à 

contextualização da história da educação profissional e à prática discursiva neoliberal.  Ou seja, 

esse pressuposto, “assim como as transformações postas pelo crescimento econômico ao setor 

da Construção Civil, são focados na qualidade, na rapidez, na redução dos custos e do 

desperdício e, ainda, na busca da melhoria contínua, da produtividade e da competividade.” 

(FERREIRA, 2012, p.37). O que se pode dizer neste momento é dá visibilidade à relação entre 

essa pressuposição e o interdiscurso. Apreendemos os enunciados de um discurso segundo os 

princípios da semântica global de outro discurso, e o resultado é sempre um simulacro. De todo 

modo, o exercício de reflexão que fazemos aqui, chega-se a uma pressuposição pelo efeito de 

sentido provocado por um discurso afetado por outro. 

 

Contudo, tendo em vista a relação interdiscursiva entre a concepção de mundo do trabalho e 

mercado de trabalho. Pode-se se dizer que, por meio dos cursos de capacitação, o trabalhador 

pode construir sua potencialidade de transformar a realidade e ou pode submeter-se ao mundo 

do trabalho, dependendo da concepção adotada, visibilizada e enunciada de formação do 

trabalhador de classes com remuneração baixa. A partir disso, concebemos a formação em 

estreita relação com o mundo do trabalho, haja vista os embates proporcionados entre a lógica 

educativa de adaptação às necessidades da economia liberal e a lógica de uma formação como 

desenvolvimento das capacidades humanas para atuar em um mundo complexo. 

 

(Fragmento 15): “10. DA NOTA FINAL NO PROCESSO SELETIVO 
10.1 A nota final do Processo Seletivo é obtida através da soma algébrica da prova objetiva. 

10.2 Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente das notas finais do Processo 

Seletivo. 
10.3 Em caso de empate no resultado final serão utilizados, obedecendo à ordem, os seguintes Critérios 

para desempate: 

10.3.1. O candidato que obtiver a maior pontuação na prova de conhecimentos específicos; 

10.3.2. O candidato que obtiver a maior pontuação na prova de matemática; 

10.3.3. O candidato que obtiver a maior pontuação na prova de interpretação de texto; 

10.3.4. O candidato que possuir maior idade.”. 

(PROGEST/CEFET-MG, Edital 01/2019, ANEXO B – grifos nossos). 

 

(Fragmento 16): “14.2 O RESULTADO OFICIAL deste Processo Seletivo não caberá recurso de 
qualquer natureza.” (PROGEST/CEFET-MG, Edital 01/2019, ANEXO B). 

 

No item 10.3.1, do fragmento 15, está registrado a forma de classificação dos candidatos. 

Deparamo-nos com a valorização dos conhecimentos específicos das áreas de trabalho como 
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primeiro instrumento de ranqueamento dos candidatos. Cada critério elencado organiza uma 

seleção de candidatos mais aproximada do que o PROGEST estabelece como pertencimento a 

um coletivo específico de trabalhadores do setor produtivo da Construção civil. Não obstante, 

tais procedimentos não impedem que sejam formadas turmas heterogêneas sobre outros 

aspectos sociais e econômicos. 

 

Daher, considerando os ensinamentos de Foucault (1987), refere-se à instituição “Escola” da 

seguinte maneira: “Uma escola que instaura complexas relações de poder, que agencia práticas, 

discursos, estabelece saberes, todo um sistema institucional.” (DAHER, 2012, p.143). Nesse 

sentido, os cursos ofertados pelo PROGEST, mesmo não sendo esse Programa caracterizado 

como “escola”, configuram-se como uma ação integrante de uma instituição de ensino, 

instaurando, assim, essas complexas relações educacionais também no âmbito da Extensão. As 

prescrições do edital são apresentadas como exigências que devem ser cumpridas, sob pena de 

exclusão do processo seletivo. A nosso ver, o edital reafirma a preocupação com a questão 

legal, porém, não adota a forma clássica. Pode-se dizer que há certa aproximação com o 

discurso impositivo, onde o que se deve ou não fazer leva a crer que pode ser excluído quem 

não seguir as orientações. Esse discurso constrói-se apoiado em um “já dito” social pouco 

definido, mas validado a partir de uma dada conjuntura social acerca do trabalhador operário e 

na identificação do candidato com os posicionamentos do curso em relação ao perfil exigido. 

 

 Em relação à adesão a um discurso e o entrelaçamento dito e já dito, Rocha (2011, p.18) “os 

quais permitirão precisamente verificar que o universo do qual se fala e o modo como se fala 

encontram-se, na realidade, inelutavelmente intricados, produzindo efeitos de 

interlegitimação”. Souza-e-Silva (2017), parafraseando Maingueneau (2008c, p 17) afirma que: 

 

a adesão a um discurso, isto é, a possibilidade de que os coenunciadores nele se 

reconheçam, presume que esse discurso esteja associado a uma “vocalidade” que pode 

se manifestar em uma multiplicidade de “tons” aos quais estão associados um carácter 

e uma corporalidade, entendidos como estereótipos que circulam em uma dada 

cultura. (SOUZA-E –SILVA, 2017, p.171)  

 

Dessa maneira, há características que são mobilizadas pelos locutores sobre os candidatos 

ligados tanto às crenças sociais relacionadas às atividades laborais atribuídas aos operários 

quanto aos traços relacionados à escolaridade, bem como às especificidades pertencentes às 

questões sociais e econômicas desses trabalhadores. 
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 Nesse sentido, Ferreira afirma que:  

 

Os trabalhadores da Construção Civil são uma categoria profissional tradicionalmente 

formada na situação de trabalho. São pessoas que, em sua grande maioria, “fizeram-

se por si próprias”, o que ocorre não só no Brasil, mas também em muitos outros 

países. De origem simples, por vezes migrantes rurais, como ressalta Coutinho (1980) 

eles veem, no trabalho ‘duro’ e ‘pesado’ da construção, um caminho para ascenderem 
profissionalmente e socialmente. (FERREIRA, 2012, p. 23). 

 

Esses elementos não se apresentam como constitutivos no edital, destarte, tornam-se lugares de 

produção de efeitos de sentido que possibilitam a inscrição do social e do histórico nesse gênero 

discursivo. Para tanto, conforme Mussulim e Fonseca-Silva (2011), os estereótipos também são 

uma construção de leitura, uma vez que eles somente emergem no momento em que o 

coenunciador recupera, no discurso, esses elementos constitutivos “espalhados e 

frequentemente lacunares, para reconstruí-los em função de um modelo cultural existente.” 

(MUSSULIM; FONSECA-SILVA, 2011, p.148).  

 

Os enunciados do edital nos faz recuperar discursos sociais construídos sobre as 

“características” de um trabalhador da construção civil de modo a relacioná-los a fenômenos 

discursivos anteriores ao edital. Ou seja, o discurso só é lido via interdiscurso, nas 

interdiscursividades que atravessam o gênero discursivo. Esse princípio nos faz refletir sobre o 

impacto do interdiscurso na produção de sentido do edital, mais especificamente sobre as 

subjetividades do trabalhador operário. Portanto, a análise do edital foi importante na medida 

em que nos permitiu ver como os discursos sociais pré-existentes e circulantes sobre as 

condições do trabalhador operário nele “retornam” e de alguma forma constroem outros efeitos 

de sentido sobre a constituição do perfil do operário da construção civil. 

 

No fragmento 16, no item 14.2, constatamos que não é dado direito de voz ao candidato que se 

sentir prejudicado. Observamos que ao longo do edital não há referências a legislações ou 

normativas que de alguma forma estabeleçam consonância com um contexto macro. Como por 

exemplo, Constituição Federal ou mesmo a política de extensão.  

 

Nas próximas subseções apresentamos as reflexões sobre o “não” perfil construído no processo 

de enunciação dos editais para atender à capacitação na/da área da Construção Civil. 
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4.3. O “não” Perfil do trabalhador operário mobilizado nos editais  

 

Nesta seção, as análises constituíram-se a partir de marcas linguísticas relativas ao fenômeno 

da negação, cujas vozes subjacentes inscritas no gênero discursivo enunciam modos de 

subjetividade dos trabalhadores operários. Neste momento, vale recorrer as considerações de 

Possenti (2001), para reafirmar nosso posicionamento analítico sobre a enunciação. Esse autor 

afirma que a análise de enunciação trata-se de mostrar que há um discurso no qual faz sentido 

dizer que o sentido depende da enunciação. A enunciação é um processo que tem tudo a ver 

com o interdiscurso- que não é um processo individual ou intencional, mas um processo que é 

histórico e social. Em outras palavras estabelece sua relação com o mundo. 

 

Nesse contexto, Maingueneau (1997, p. 80) afirma que “a negação pode igualmente ser objeto 

de uma análise polifônica”. Diante da não uniformidade de vozes, a polifonia constituiu-se 

como elemento importante para refletirmos sobre essas vozes presentes no edital, e após essa 

análise, chegarmos ao “não” perfil do profissional do canteiro de obras configurado pelos 

enunciadores do curso. Nesse sentido, a seguir abordaremos outro aspecto a ser considerado 

nesta análise.  

 

Em uma primeira análise do corpus desta investigação, depois de observar a abundância de 

enunciados com o fenômeno da negação, recortamos trechos que estabeleciam relações de 

caráter conflituoso dos enunciados, justamente porque pareciam querer negar algum tipo de 

afirmação de conhecimento partilhado na sociedade. Nesse sentido, a negação se tornou 

explícita por meio do uso do operador de negação (na maioria das vezes, o “não”). No contexto 

desta pesquisa, a natureza dialógica da linguagem é reforçada, visto que, a perspectiva 

enunciativa das formas é marcada pela polifonia. Em outras palavras, os fenômenos de negação 

expressam as múltiplas vozes. Segundo Maingueneau (2013, p. 163), “quando um locutor fala, 

ele não se contenta em expressar suas próprias opiniões; ao contrário, ele faz ouvir diversas 

vozes, mais ou menos claramente identificadas, em relação às quais se situa”.  

 

Acreditamos que o contexto, no qual os enunciados se dão, intervém na maneira como o 

fenômeno da negação ocorre sobre os elementos que serão negados. Essa crença baseia-se no 

fato de que, dentro de um dado contexto, a negação não incide sobre qualquer aspecto do saber, 

mas sim, sobre o elemento negado que está ligado a saberes, concepções, princípios que 
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circulam na sociedade. O investimento que fizemos no fenômeno da pressuposição como marca 

a ser percorrida considera que “dizer nem sempre é dizer explicitamente, a atividade discursiva 

entrelaça constantemente o dito e o não dito” (MAINGUENEAU, 1996, p.89) 

 

Nesse cenário, o coordenador não vai elaborar um edital para qualquer coenunciador, pois, 

dentro de uma circunstância específica, como o processo seletivo, constituirá, em seu texto, um 

coenunciador específico, que por sua vez, indicará um perfil de trabalhador operário a ser 

alcançado, ou “beneficiado”. Para isso, lança mão de uma organização lexical a partir do uso 

do “não”. 

 

A negação polêmica, como já detalhada no Capítulo 3, apresenta a marca da superposição de 

“vozes”, de acordo com Ducrot (1987). Essa marca identifica como se expressam no mesmo 

fragmento ao menos dois pontos de vistas antagônicos de responsabilidade de dois 

enunciadores. No âmbito desta pesquisa, um enunciado negativo seria atribuído ao primeiro 

enunciador (E2), e o positivo, atribuído ao segundo enunciador (E1), havendo alguma 

identificação entre o Locutor com o E1, ou não. Sob a ótica da análise de discurso, essa noção 

constitui-se relevante ao reconhecer na materialidade linguística e ter acesso ao discurso que ali 

se instaurou, uma vez identificadas, no documento, as formas enunciativas pertencentes aos 

fenômenos da negação que deram origem à polêmica da negação.  

 

Ressalta-se que a negação polêmica constitui-se como um ato de refutação, “[...] ela mantém 

necessariamente uma relação de contradição com o enunciado que refuta” (MAINGUENEAU, 

1997, p. 82). Isso resume o funcionamento da refutação: “[...] se a refutação incide sobre um 

simples constituinte do enunciado rejeitado, trata-se de uma retificação; se ela diz respeito ao 

conteúdo posto em seu conjunto, é proposicional; se visa ao pressuposto, é pressuposicional. 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 83, grifo do autor).”. 

 

Nos fragmentos selecionados, verificamos as marcas de heterogeneidade, ou seja, a presença 

de um Outro no próprio discurso. A partir desta análise foi possível caracterizar o “não” perfil 

discursivo dos trabalhadores operários constituído nos editais de processo seletivo para a 

entrada nos cursos de capacitação. O contexto linguístico da negação polêmica mostrou-nos 

duas possibilidades de realidades enunciativas diferentes25: a) um enunciado negativo, 

                                                             
25 Para efeito de análise, usaremos as mesmas realidades enunciativas ao referirmo-nos ao PROGEST. 
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materializado nas palavras do locutor, as quais são assumidas por ele; b) um ponto de vista 

afirmativo subjacente, não materializado por escrito, depreendido, a partir do emprego da 

expressão “ao contrário”. Corroboramos com Ducrot (1987, p.202) quando afirma que se faz 

importante uma “lei de discurso geral”, na qual tudo o que é dito pode ser pensando ao contrário. 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que, no caso do quadro investigativo, os gêneros discursivos 

constituem-se sobre possibilidade de retomar as tensões discursivas, construídas historicamente 

e socialmente sobre os modos de produção das subjetividades dos operários da construção civil. 

Para tal, diante das marcas na materialidade linguísticas e discursivas para o analista, o que nos 

leva à possibilidade de efeitos de sentidos ampliados e diversos. Na pesquisa, esses efeitos de 

sentidos são construídos envoltos nos elementos que fazem parte dos saberes e discussões 

dentro das universidades e também na sociedade. Nesse contexto, retomando o que foi dito na 

introdução deste capítulo, reconhecemos no gênero discursivo analisado a circulação dos 

embates inerentes aos conflitos entre as concepções formativas destinadas aos trabalhadores. 

Essa constatação está de acordo com a seguinte análise de Maingueneau (1997, p.155): 

 

Percebe-se a importância da dimensão interdiscursiva no uso do vocabulário. 

Enunciar certos significantes, implica significar (nos sentidos da palavra) o lugar de 

onde os enunciamos; é também significar sobretudo o lugar de onde não enunciamos, 

de onde, em hipótese alguma, se deve enunciar. A palavra não aparece tanto como a 

projeção do que um grupo “deseja dizer”, o meio de expressar uma doutrina, quanto 

como o resultado de uma negociação que sempre deve ser retomada, entre diferentes 

coerções através de um espaço saturado de outros signos.”. 

 

A tematização da representação social do trabalhador operário constitui-se no edital, 

operacionalizada por enunciados que tratam do perfil de candidato que, supostamente, em 

alguma medida faz circular ideias concebidas na dimensão social. 

 

Concluídas as análises expostas na primeira parte desta seção, prosseguiremos partindo do 

pressuposto teórico de que o gênero discursivo, objeto discursivo desta investigação, é 

reconhecido enquanto prática discursiva extensionista produtora de diferentes modos de 

subjetividade.  

 

Tal perspectiva nos permite, enquanto analistas do discurso, contribuir para problematizar as 

questões sociais demandas no âmbito da condição de trabalhador de baixa remuneração e pouco 

qualificado da construção civil. Desse modo, conforme afirma Gregolin (2015, p. 7), 
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A teoria do discurso subjacente às propostas foucaultianas deriva do seu objetivo 

fundamental de compreender como se articulam os processos de subjetivação e as 

verdades no âmbito da produção discursiva. É importante ressaltar que subjetividade, 

para Foucault, não significa que o sujeito seja pensado como categoria 

ontologicamente invariável; ao contrário, ele a entende de maneira complexa, como 

processos de subjetivação modificáveis e plurais. Assim, uma análise de discursos 

com Michel Foucault convida à construção de objetos discursivos numa tríplice tensão 

entre a sistematicidade da linguagem, a descontinuidade da história e instabilidade da 

produção de subjetividades. 

 

Importante trazer para essa reflexão a perspectiva discursiva que nos conduz a um sujeito que 

se enuncia dos contextos de uso da linguagem. Assim, vamos nos ater à construção do “não” 

perfil do trabalhador da construção civil, lançando mão das noções teóricas de Ducrot, ou seja, 

evidenciamos o locutor, enunciador. O locutor enquanto figura que a enunciação constrói como 

responsável pelos enunciados. Por sua vez, o enunciador aqui é a representação da figura de 

sujeito que firma a perspectiva da enunciação. Ou seja, há sempre duas perspectivas, uma 

indicando a posição de um enunciador (E1) primeiro, e outra relacionada a um segundo 

enunciador (E2), que tem a mesma posição de o locutor. Para tanto, os tópicos a seguir 

demonstram as análises do edital do CIPMOI e do PROGEST sob esse enfoque. 

 

4.3.1 Curso Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial – CIPMOI 

 

Em relação aos requisitos para se candidatar, no item 6.1.3 do edital observa-se que buscam um 

perfil de candidato, tendo em vista aspectos ligados à condição “socioeconômica e 

educacional”.  

6.1.3 A prova se trata de uma etapa classificatória e não necessariamente serão 

convocados aqueles candidatos que obtenham as maiores notas, mas sim aqueles que 

se melhor adequam, do ponto de vista socioeconômico e educacional, ao perfil 

buscado pelo CIPMOI. (UFMG, Edital CIPMOI, 2019 – ANEXO C – grifos nossos). 

 

Se, por um lado, não há elementos linguísticos explícitos apresentados no texto do edital que 

caracterizem esse chamado “perfil socioeconômico e educacional”, de forma a fazer com que 

os candidatos se identificarem com esse suposto perfil, por outro lado, verificamos a construção 

das subjetividades do perfil ao longo do texto por meio de outras marcas discursivas do edital 

em pelo menos três itens. Esses itens são os seguintes: 1. Dos requisitos básicos para participar 

da seleção; 5. Das vagas; e 6. Das etapas do processo seletivo, especificamente, o subitem 6.2 

Entrevista, que trata das informações de como se dará essa etapa de classificação.  

 

Ainda que não haja um item construído especificamente sobre as características básicas do 

aluno pretendido para o curso extensionista, há outras formas de identificar essas informações, 
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como, por exemplo, a referência sobre as necessidades de formação na área da Construção 

Civil, que caracterizá-las como requisitos para ser aluno. A citação é a seguinte:  

 

 1. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO: 

1.1. Não ter ingressado ou concluído ensino superior; 

1.2. Ter disponibilidade de frequentar o CIPMOI de segunda a sexta-feira no 

período das 19h00 às 22h15; 

1.3. Ter mais de 18 anos; 

1.4. Possuir o Ensino Fundamental II incompleto para os cursos de Tecnologia da 

Soldagem, Mestre de Obras e Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão; e 

Ensino Fundamental Completo para o curso de Desenhista/Cadista para a 

Construção Civil. (UFMG, Edital CIPMOI, 2019- ANEXO A- grifo nosso). 

 

No item 1, ressaltamos que há uma exigência ao candidato em relação ao nível de escolaridade 

desejável. O edital determina que o candidato deva possuir ensino fundamenta I ou II completo, 

dependendo do curso pretendido; a faixa etária definida é ter mais de 18 anos. O candidato que 

se constitui aqui é, supostamente, um coenunciador que apresenta uma trajetória educativa com 

algum tipo de interrupções, visto que tem pelo menos 18 anos e não terminou o ensino 

fundamental, e ainda tem necessidade de frequentar um curso, ministrado no horário noturno, 

de segunda-feira a sexta-feira.  

 

No item 5 do Edital do CIPMOI (ANEXO A), que trata dos dados sobre as vagas, cabe ressaltar 

que há experiência necessária do candidato na área de interesse para capacitação por meio de 

determinado curso. Para todos os cursos ressalta-se, por meio de enunciados negativos, que o 

locutor sugere a importância da experiência da área de atuação para concorrer às vagas. Nesse 

ponto surge a figura do candidato pertencente ao campo da construção civil. O Relatório 

SIEX/UFMG do CIPMOI26 (2017, p. 2) apresenta o seguinte objetivo: “Oferecer, 

gratuitamente, aos operários das áreas da construção civil, elétrica e mecânica a oportunidade 

de se aprimorarem e capacitar os alunos dos cursos de graduação da UFMG a se tornarem 

agentes de transformação do meio em que exercerão sua profissão.” (Grifo nosso). Essa 

informação considera o pressuposto de que a capacitação oferecida pelo CIPMOI pretende 

desenvolver o processo de ensino e aprendizagem a partir da integração entre os conhecimentos 

                                                             
26 Trata-se de um relatório com a finalidade de expor as atividades desenvolvidas no âmbito da Pro-Reitoria de 

Extensão da UFMG. O SIEX/UFMG é um sistema de cadastro e gerenciamento de dados criado para atender às 

novas demandas da Extensão na UFMG. A consulta a esse banco de dados é aberta a toda a comunidade sem a 

necessidade de cadastro prévio, sem exigência de qualquer tipo de senha para login.  Basta o usuário acessar a 

página do sistema para ter acesso às ações organizadas pela extensão universitária dessa Pró-Reitoria e consultar 

projetos, eventos e programas da UFMG.  
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acadêmicos e os conhecimentos tácitos construídos junto às vivências no ofício. Para tal, as 

aulas serão ministradas tendo como pré-requisito que os alunos já possuem informações sobre 

essas áreas de conhecimento.  

 

Essa concepção de qualificação formal leva-nos a questionar que demanda o curso acaba por 

acatar. Citamos a seguir um trecho do documento “Relatório SIEX/UFMG”, para embasar esse 

questionamento.  

Através de sua atuação, o CIPMOI se posiciona como um importante mediador entre 

a Universidade, e aqueles que lidam diretamente com a aplicação do conhecimento, 

no fazer prático do cotidiano do trabalho (p.2. Item descrição). 

 

O programa se justifica pelo seu alcance social, atuando como agente de 

transformação por meio da capacitação de profissionais da construção civil e da 

indústria (UFMG, Relatório SIEX/UFMG, p. 2). 

 

No que concerne ao item 6.2 (Anexo A), a entrevista é mais um dos procedimentos de seleção 

dos candidatos, que visa, conforme o edital descreve: “avaliar a disponibilidade e o impacto 

positivo na vida profissional do candidato”. O que nos chamou a atenção nesse item é o material 

exigido para a entrevista, a saber, comprovante de inscrição, documento de identificação e 

carteira de trabalho. Acreditamos que essa documentação possa ser usada como um dos 

instrumentos para se aferir os escopos do referido procedimento. Entretanto, não estão 

explicitados no texto os critérios para se alcançar os objetivos da entrevista. Consideramos que, 

por meio da carteira de trabalho seja possível verificar as áreas de atuação do candidato e os 

horários nos quais ele exerce sua função profissional. 

 

Com as análises dos enunciados marcados pela negação polêmica, chegamos a uma organização 

de pontos de vistas afirmativos subjacente sobre o perfil dos operários do canteiro de obras que 

se quer refutar, ou seja, existe um E2 negando a afirmação subjacente do E1. Diante disso, 

seguimos com a análise de outros fragmentos recordados do texto do edital de seleção (ANEXO 

A). Esse exercício de inferência dos pressupostos nos levou a considerar alguns deles 

circunscrevendo um campo de saberes sobre as condições do operário da construção civil, 

razoavelmente consensuais. 

 

(Fragmento 17): “Não ter ingressado ou concluído ensino superior”. (Enunciado posto, grifos nosso).  

ENUNCIADOR E1. Ponto de vista afirmativo subjacente: Ao contrário da posição do enunciador (E2), 
alguns podem considerar que é possível à inscrição de candidatos com graduação, com ensino médio. 

(Pressuposto). (Grifo nosso). 

ENUNCIADOR E2. Ponto de vista que concorda com o que está no enunciado posto.  
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(Fragmento 18): “Perfil: curso de aperfeiçoamento profissional, não indicado para quem não possui 

experiência na área.” (Enunciado posto pelo edital). 

ENUNCIADOR E1. Ponto de vista afirmativo subjacente: Ao contrário da posição do enunciador (E2), 
alguns podem considerar que é possível que alguém sem experiência na área exigida possa se candidatar. 

ENUNCIADOR E2. Ponto de vista que está em consenso com a exigência de um profissional com 

experiência. 
 

(Fragmento 19): “6.1.3 A prova se trata de uma etapa classificatória e não necessariamente serão 

convocados aqueles candidatos que obtenham as maiores notas, mas sim aqueles que melhor adequam, 
do ponto de vista socioeconômico e educacional, ao perfil buscado pelo CIPMOI”. (Enunciado posto, 

grifo nosso).  

ENUNCIADOR E1. Ponto de vista Afirmativo Subjacente: Ao contrário da posição do enunciador 
(E2), alguns podem considerar que para ser convocado para a 2ª etapa do processo de seleção, realizada 

por meio de entrevista, é preciso obter nota alta. 

ENUNCIADOR E2.É possível o entendimento de que, por meio da modalização negativa, aqueles que 

poderiam se classificar diante da nota alta, poderão ser excluídos, caso não atendam ao perfil 
socioeconômico. (Grifo nosso). 

 

(Fragmento 20): “9.3 Não há qualquer tipo de reserva de vagas (cotas, funcionários, servidores, ex-
alunos, etc.)”. (Enunciado posto). (Grifo nosso). 

ENUNCIADOR E1. Ponto de vista Afirmativo Subjacente: Ao contrário da posição do enunciador 

(E2), alguns podem considerar que haverá reserva de vagas diante do que o Estado estabelece acerca da 
política pública de inclusão e ações afirmativas. 

ENUNCIADOR E2. Ponto de vista Negativo: é possível um entendimento que ao estabelecer o 

processo seletivo já está configurado para um tipo de candidato. 

 

No Fragmento 17, o locutor coloca em cena dois enunciadores. O enunciador E2 indica que não 

é possível que o candidato esteja cursando ou finalizado algum curso de ensino superior para 

concorrer às vagas disponíveis, e o locutor corrobora a negativa. Já o enunciador E1 (possível 

pelo enunciado positivo subjacente) enuncia que é possível que alguém mesmo com graduação 

(concluída ou não) tente fazer a inscrição no processo seletivo. Condição que o E1 pretende 

impedir. O E1 e o E2, colocados em cena pelo Locutor, protagonizam pontos de vista opostos 

quanto ao perfil desejado. Há uma oposição entre a voz que prevê a participação de candidatos 

que não tenham o ensino superior e a voz do enunciador E1, que prevê a tentativa de alguém 

com ensino superior participar. 

 

Dessa maneira, configura-se a existência de um efeito de sentido que por sua vez o “não” perfil, 

por meio do qual se negam a participação de pessoas com o ensino superior, como se um 

enunciador (uma perspectiva, identificada com o senso comum, e não um outro locutor a quem 

se poderiam atribuir palavras precisas) tivesse assumido o ponto de vista contrário (ou seja, a 

firmação subjacente). Ducrot assevera que em enunciados, tal qual o encontrado na 

materialidade analisada, o locutor coloca em cena um ponto de vista afirmativo subjacente, ao 

qual se contrapõe. 
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No Fragmento 17, é destacada a escolaridade necessária para concorrer às vagas, o que pode 

indicar a finalidade de atender o trabalhador de baixa escolaridade, excluído dos processos 

regulares de ensino. 

 

Quanto ao Fragmento 18, este estabelece um ENUNCIADOR E2: aquele que corrobora a 

necessidade de que para concorrer sugere-se ao candidato a importância da experiência na área 

alvo do curso. O ENUNCIADOR E1 (possível pelo enunciado positivo subjacente) indica que 

há a possibilidade de pessoas não pertencentes à área da Construção civil manifestarem 

interesse em concorrer às vagas. Condição essa com a qual o Locutor da enunciação pretende 

impedir que essas pessoas participem do processo seletivo. O verbo recomendar acaba por 

atenuar ou mesmo diminuir a força no enunciado da posição desse E2. 

 

O que temos nos fragmentos 17 e 18 é uma associação entre dois pré-requisitos, que 

supostamente ajudariam a compor o “não” perfil de trabalhador operário que deve ser atendido 

no curso, tornando-se efeitos de sentido que reforçam a posição do locutor no enunciado. 

 

Quando o enunciador declara algo que não pode ser feito, atesta-se o que é para ser feito. Tal 

estratégia discursiva mostra que os conteúdos do fenômeno da negação não constituem, em 

princípio, o verdadeiro objeto do dizer. Dessa forma, podemos dizer que essa caraterística é 

explicitada na eficácia de “(des) adesão” do enunciado. Não há uma exposição do que se deve 

fazer de forma direta, mas pode ser recuperado em função de uma construção semântica 

relativamente simples, na qual o locutor do edital procura “impedir” a adesão ao curso de um 

tipo de candidato, dada sua posição enunciativa extensionista e da construção civil. Portanto, a 

associação não surge de um processo meramente lógico-linguístico; é necessário recorrer ao 

que é exterior à língua para realizar a sua interpretação.  

 

Ao considerarmos os candidatos como alocutários, observamos uma forma de demarcar os 

segmentos envolvidos no campo da Construção civil. Vale destacar que as vozes (enunciadores) 

podem vir do campo da Engenharia entrelaçadas com o campo da formação profissional e da 

extensão, visto que esses enunciadores e também os alocutários identificam-se com os cursos 

oferecidos. Esses lugares enunciativos são incorporados à discussão dentro da perspectiva do 

edital. E os alocutários que adentram nesse espaço, independentemente de concordarem ou não 



117 
 

 
 

com as vozes autorizadas a “falar”, sabem que há uma voz de autoridade que organiza a 

interlocução entre os alocutários, que nesta investigação, é a coordenação do CIPMOI.  

 

Conforme referido no Capítulo 2 desta tese, onde delimitamos o espaço discursivo de nossa 

análise, a seguir apresentamos os posicionamentos distintos. A partir da relação explicitada, há a 

polifonia inscrita por enunciadores no enunciado, isto é, podemos apreender duas perspectivas 

enunciativas contrárias: uma ligada a um ponto de vista presente no enunciado afirmativo, e outra 

que refuta tal ponto de vista, apresentando um ponto de vista contrário por meio da negação, que 

se configura como refutação da afirmação. Neiederauer (2015) cita Ducrot (1988) para afirmar 

que os enunciadores representam os diferentes pontos de vista possíveis de serem encontrados 

em um enunciado. Nesse sentido, explica-se que tais enunciadores não são pessoas, mas sim, 

revelam-se como perspectivas diferentes.  

 

Sintetizando, mesmo que não tenha o propósito de adesão/convocação, o edital traz em si uma 

tendência a “desconvocar” os candidatos que pretendem participar e não se “aderem” à 

demanda do curso oferecido pelo CIPMOI. O que se vê é um edital que se materializou a partir 

de arranjos discursivos, no sentido de direcionar alguns interlocutores a desistirem da atitude 

de se inserir no processo seletivo. A estratégia do locutor do gênero discursivo consiste na 

proposição de construir um discurso, levando o interlocutor a “(des) aderir” do processo 

seletivo, no caso do presente gênero. Em outras palavras, os coordenadores, por meio de 

características discursivas próprias, “induzem” um tipo de candidato a não realizar o processo 

de seleção, haja vista as condutas pertinentes para a participação.  

 

Ao invés da discussão sobre o profissional operário do canteiro de obras aderir às 

condicionantes da capacitação, os enunciadores estabelecem um diálogo entre o “não” perfil 

que não seria adequado para frequentar a capacitação. Então, mesmo que haja os interessados 

de uma forma geral, o edital estabelece os que não podem ser inserir nesse processo, o que pode 

ser caracterizado como um espaço formativo que não é para todos os tipos de trabalhadores, 

nem mesmo para todos os da construção civil. 
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4.3.2 Programa de Estudos em Engenharia, Sociedade e Tecnologia (PROGEST) 

 

Como critérios para se candidatar, o PROGEST destaca nos itens “3. Da escolaridade, 

documentação e idade exigidas”; e “10. Nota final do processo seletivo”, quais as exigências e 

como se dá o processo de classificação. Nos trechos destacados na citação a seguir, o 

Coordenador estabelece que os candidatos devam ter uma escolaridade mínima, sem a 

necessidade de comprovação. 

 

3. Da escolaridade, documentação e idade exigidas. 

3.1 O Candidato deverá possuir conhecimentos compatíveis com o Ensino 

Fundamental, comprovados pela prova de seleção; 

3.2 O candidato deverá ter idade mínima de 16 anos completos na data da 

matrícula; 

3.3 Os cursos ofertados pelo PROGEST constantes dos itens 1.1 e 1.2 não são 

recomendados para candidatos que possuam ensino técnico ou superior na 

área; 

Nota: O uso de documentos ou declarações falsas configura o crime de falsidade 

ideológica previsto no artigo 299 do código penal brasileiro.  

(CEFET/MG, Edital 01/2019-ANEXO B). (Grifos nossos). 

 

Diante dessa perspectiva, destacamos que as frases negativas no edital dizem respeito àqueles 

que contrastam com um relato positivo conhecido, aqueles que ultrapassam os conteúdos 

restritivos do edital, e aqueles que somente reafirmam por meio da negação uma proposição 

conhecidamente afirmativa (DUCROT, 1987).  

 

Sobre essa delimitação, trazendo como pressuposto teórico o fenômeno da negação, analisamos 

a seguir os fragmentos recortados do edital do PROGEST: 

 

 

(Fragmento 21): “3.3 Os cursos ofertados pelo PROGEST constantes dos itens 1.1 e 1.2 não são 
recomendados para candidatos que possuam ensino técnico ou superior na área” (ANEXO B). 

(Enunciado Posto). (Grifo nosso). 

 
ENUNCIADOR E1: Afirmativo subjacente: Ao contrário da posição do enunciador (E2), alguns podem 

considerar que alguém com o ensino técnico ou superior na área da construção civil possa concorrer aos 

cursos ofertados pelo PROGEST, já que recomendar não é proibir. (Pressuposto). 

 
ENUNCIADOR E2: Entende-se que não é possível que um candidato com escolaridade concluída 

na modalidade de ensino técnico ou superior possa concorrer às vagas do projeto. 
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Fragmento (22): “9.1 Serão desclassificados do Processo Seletivo os candidatos que não obtiverem 

pontuação mínima de 5 em qualquer uma das provas objetivas”. (Enunciado Posto). (Grifo nosso).  

ENUNCIADOR E1: Afirmativo subjacente: Ao contrário da posição do enunciador (E2), alguns podem 
considerar que não há necessidade de estabelecer um mínimo de pontos, já que se infere que os de maior 

nota serão os ocupantes da vaga. (Pressuposto).  

ENUNCIADOR E2: Entende-se que é necessário que o edital estabeleça ações e critérios para serem 
seguidos pelos candidatos. 

 

 

Observamos no item 3.3, do Fragmento 21, que o candidato deveria possuir conhecimentos 

básicos para ingressar no curso. Essa preposição positiva, que pode ser depreendida do 

enunciado negativo com um funcionamento que contesta, opõe-se ao enunciado 3.3, diante do 

que conhecemos sobre o público-alvo dos cursos de extensão e as características divulgadas 

pelo edital. Nesse ponto incluímos na análise a noção de agenciamento de seu caráter coletivo 

dos cursos de capacitação e de extensão. De acordo com Rocha e Deusdará (2011, p. 178), “o 

Sujeito e o mundo são concebidos como ‘peças’ de uma engrenagem”. Nesse sentido, 

aproximando-nos do edital em análise, podemos dizer que não é possível analisar os cursos da 

extensão sem que se produza como correlato uma imagem já conhecida daquele que utiliza essa 

capacitação. Em outras palavras, os Cursos não se separam dos usos que deles fazem os 

cursistas (trabalhadores operários), e é isso, precisamente, o que confere a um agenciamento de 

seu caráter coletivo. O estudante trabalhador operário da construção civil só existe em função 

de capacitação direcionada a essa categoria. A despeito da condição do profissional operário do 

canteiro de obras, Ferreira (2012, p.25) considera que “fica clara a exigência de um “saber-

fazer” sobre o processo de trabalho, que, tem sido historicamente construído na situação de 

trabalho e dependente das relações de poder, estabelecidas entre mestres, oficiais e aprendizes.”. 

 

No fragmento 21, observamos que a expressão “não recomendar” pode ser definida por seu 

avesso, ou seja, pela sugestão daquilo que o candidato não pode fazer, ou seja, pela negação 

daquilo que o candidato pode fazer, pelo simulacro produzido pelo enunciado no edital. Tal 

pressuposto dialoga com a proposta da semântica global, para qual não é possível enunciar, sem 

demarcar fronteiras para o que se diz, constituindo-se uma não imagem, mas um simulacro do 

outro. Ao expor o “não fazer”, os enunciadores indicam uma maneira de se agir, apresentando 

traços que compõem o seu discurso sobre as características do candidato. Chama a atenção 

ainda, no enunciado, a presença do “não polêmico” em que o locutor se opõe a um enunciador 

que teria afirmado o contrário. Pode-se dizer que os verbos que exprimem ação constroem um 

efeito de sentido persuasivo, na medida em que não reprimem, mas tentam convencer sobre 

determinadas características de candidatos que não podem participar do processo seletivo.  
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Nessa perspectiva, o edital constitui-se por um locutor que posiciona contra a discordância em 

relação a um coenunciador que adote ação contrária à pré-determinada pelo edital. O que 

podemos afirmar é que, fundamentados no funcionamento discursivo, os enunciadores são 

enunciados, sendo que esses enunciadores são aqueles trabalhadores do espaço da enunciação. 

Nesta pesquisa, essa designação nos ajuda a analisar o perfil coletivo de operário do canteiro 

de obras aptos a concorrer às vagas, ou seja, temos um indicativo sobre aqueles que se 

“encaixam” nos pré-requisitos e os aceitam. São os profissionais que “podem” ser o perfil 

“ideal”, e não todos os trabalhadores operários da construção civil.  

 

Os enunciados a seguir de alguma forma estabelecem procedimentos a serem adotados pelos 

candidatos ou futuros alunos e apresentam um caráter excludente. Acreditamos que há também 

um procedimento que pode resultar na exclusão do processo, já que os alunos que não 

executarem ou acompanharem as determinações podem ser excluídos do processo seletivo. 

 

(Fragmento 23): “4.3. No ato da inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, optar por um curso, 

o qual  será candidato a uma vaga. Não serão aceitos pedidos de alteração de curso após a realização da 

prova de seleção”. (Enunciado posto). (Grifos nosso) 

ENUNCIADOR E1. Ponto de vista Afirmativo Subjacente: Ao contrário da posição do enunciador E2, 
alguns podem considerar que há a necessidade de estabelecer um período para aceitar os pedidos de 

alteração de curso. 

ENUNCIADOR E2. Ponto de vista Negativo: Entende-se que há a necessidade de estabelecer um 
período para que o candidato possa fazer a escolha do curso, fazendo com que o candidato não concorra 

a diversos cursos. 

 

 
 

(Fragmento 24): “4.4. O PROGEST não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida 

por motivo de: ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas 
telefônicas, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem o registro dos dados”. 

(Enunciado posto). (Grifos nosso). 

ENUNCIADOR E1. Ponto de vista Afirmativo Subjacente: Ao contrário da posição do enunciador E2, 
alguns podem considerar que o PROGEST se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida 

por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas 

telefônicas, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem o registro dos dados. 
(Pressuposto). 

ENUNCIADOR E2. Ponto de vista Negativo: O PROGEST não se responsabiliza por solicitação de 

inscrição não recebida por motivo de: ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento de linhas telefônicas, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
o registro dos dados.  
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(Fragmento 25): “4.6. É de responsabilidade exclusiva do candidato, os dados cadastrais informados 

no ato de sua inscrição. O PROGEST não se responsabiliza por quaisquer atos ou fatos decorrentes de 

informações e endereço incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato”. (Enunciado posto). 
(Grifo nosso).  

 

ENUNCIADOR E1. Ponto de vista Afirmativo Subjacente: Ao contrário da posição do enunciador 
(E2), alguns podem considerar que o PROGEST tem o dever de ser responsável por quaisquer atos ou 

fatos decorrentes de informações e endereço incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato. 

ENUNCIADOR E2. Ponto de vista Negativo: O PROGEST não se responsabiliza por quaisquer atos 

ou fatos decorrentes de informações e endereço incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato. 

 

No Fragmento 23 do edital, o enunciador de forma explícita sanciona ao candidato a ação de 

concorrer a mais de um curso. No enunciado negativo, pode ser parafraseado por “deve-se fazer 

a troca de opção no prazo estabelecido”. Trata-se aqui de uma negação polêmica que incide 

sobre o verbo dever. Com efeito, o enunciador se posiciona a partir da enunciação de uma 

instrução em oposição à outra, valendo-se do fenômeno da negação para reforçar uma 

proibição, uma rejeição, colocando em evidência uma proposição, negando ao candidato a 

possibilidade de qualquer alteração da opção no decorrer no processo seletivo. 

 

No que tange ao Fragmento 24 do edital, a negativa se instaura quando o enunciador informa 

aos candidatos que não será responsável caso ocorra algum problema que impeça a inscrição 

no processo seletivo. Essa proposição afirmativa seria de responsabilidade do candidato à 

inscrição. A voz que ecoa na voz do locutor é a voz do enunciador que instaura a negação. O 

mesmo pode ser considerado para o Fragmento 26, no qual consideramos que os alocutários 

não podem ser identificados como as formas de representação do sujeito linguístico “tu” e suas 

variações. Esses alocutários manifestam-se por meio da análise de todo o processo discursivo 

e dos efeitos de sentido produzidos por essas análise e leituras. 

 

Ao analisarmos conjuntamente os fragmentos 24 e 25, consideramos, primeiramente, que 

quando afirmamos algo que não pode ser feito, atestamos o que é para ser feito. Reiteramos que 

tal estratégia discursiva mostra que os conteúdos explícitos à negação não constituem, em 

princípio, o verdadeiro objeto do dizer. Dessa forma, essa caraterística explicita a eficácia 

argumentativa do enunciado. Não há uma exposição do que se deve fazer de forma direta, mas 

essa orientação pode ser recuperada com base na construção semântica relativamente simples 

na forma correspondente afirmativa, ou mesmo, na explicitação de forma direta que seria, 

supostamente, outra forma de apresentação do perfil de profissional considerado como pouco 

qualificado do canteiro de obras para os cursos. Os trechos citados ancoram-se na negação de 



122 
 

 
 

ações que, de alguma forma, previamente conhecidas, senão pelos alocutários candidatos, pelo 

menos pelo enunciador que representa os docentes que organizam o projeto. Ao tomar como 

análise esses fragmentos, os enunciados negativos parecem antecipar essa voz/enunciador que 

interrogaria o locutor, pois essa antecipação é decorrente das características do gênero edital, 

diante de seu objetivo comunicacional, que engendra uma dada imagem do seu alocutário. Em 

outras palavras, pode-se identificar que ao tentar selecionar trabalhadores com experiência em 

atividades desenvolvidas no campo da construção civil, o edital trabalha com o que já antecedeu 

em relação ao que se conhece sobre as características de um profissional que lida com o canteiro 

de obras da construção civil, como foi explicitado no Capítulo 2. 

 

Da mesma forma, em todos os fragmentos, o enunciador por meio do enunciado negativo 

apresenta uma questão subjacente à qual ele se anteciparia. Ou seja, o enunciador pode 

reconhecer entre os alocutários (candidatos) alguém que não atenderá aos requisitos 

determinados no edital e, dessa forma, estabelecer uma ação que possa combater tal equívoco. 

Representando de outra forma, o enunciador estabelece um conflito entre o enunciador (E1) e 

enunciador (E2), e assume a posição de E2. 

 

Quando os enunciadores assumem um enunciado negativo, distanciam-se dos alocutários. 

Nesse caso, a negação afirma-se por meio de aspectos linguísticos e discursivos, provocando 

efeito de inversão, onde se percebe o conhecimento prévio de uma informação na forma 

positiva. Dessa forma, a discussão possibilita dizer que aquele não perfil, explica-se por 

mecanismos próprios ao funcionamento linguístico do edital. Ou seja, ao trabalhar com o 

enunciado negativo no edital, o enunciador identifica uma perspectiva de um enunciador (E1) 

em contraposição a um enunciador (E2), e faz vir à tona as vozes adversas que se constroem no 

âmbito de curso oferecido pela extensão de uma instituição pública, mas também adota uma 

forma em detrimento da outra. Desse modo, a voz dos enunciadores que entendem a 

configuração do diferente surge como contraponto à escrita efetiva produzida pelos 

enunciadores. O locutor, responsável pela anunciação, assume uma posição frente a seu dizer 

ao fazer a escolha por construir um edital que não privilegia o perfil de quem se adere aos 

objetivos dos cursos oferecidos pelo Programa. Em outras palavras, enunciam-se dois 

enunciadores nos enunciados negativos, um enunciador (E1) que anuncia a posição afirmativa 

com relação ao perfil de trabalhadores; e um enunciador (E2) que se opõe ao E1, que tem essa 

posição assumida pelo enunciador do edital. E essa lógica cria subjetividades diversas aos 
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candidatos do curso. Uma delas diz respeito à condicionalidade de o candidato possuir as 

competências profissionais e as habilidades desenvolvidas ao menos no nível Fundamental da 

educação básica, averiguada por meio de prova escrita. Tal categoria de trabalhador é 

considerada, em certa medida, marginalizada do mundo do trabalho por meio de um trabalho 

precarizado ou excluído e também de pouca qualificação formal. O tópico a seguir sintetiza as 

análises expostas: 

 

4.3.3 Síntese: a dimensão da “ausência” influenciando a construção do “não” perfil do 

trabalhador operário da construção civil 

 

A partir de um discurso prévio àquele construído no momento da enunciação, julga-se que há 

um caráter da representação social da condição do profissional pouco remunerado que o relega 

para o lugar discursivo da (não) qualificação, (não) prestigio profissional, da ausência de 

formação escolar, da ausência de uma qualificação formal, da ausência de condições sociais e 

econômicas, da ausência de possibilidades. 

 

A tematização do perfil do trabalhador operário, no corpus desta pesquisa, é operacionalizada 

por enunciados que fazem reconhecer discursos pré-estabelecidos das características que 

compõem esse profissional, sobretudo, influenciadas pela memória coletiva da sociedade. De 

maneira geral, esses discursos que se nos constituem já ditos sobre as características do referido 

trabalhador que podem ser “recuperados” na materialidade do edital, estruturam-se por meio da 

explicitação de um “não” perfil de operário da construção civil.  

 

Como foi mencionada na seção que trata do edital do CIPMOI, o contexto nos quais os gêneros 

discursivos ou enunciados se dão, intervém na maneira como o fenômeno da negação ocorre e 

sobre os elementos que serão negados. Essa marca linguística discursiva constrói um diálogo 

entre os pontos de vistas dos enunciadores (E1 e E2), reforçando imagens e modos de conceber 

o trabalhador operário em torno do que é legitimado socialmente, de um sujeito historicamente 

situado e as multiplicidades dos processos de subjetivação. Instaurando-se no discurso 

pressupostos sobre esse “não” perfil profissional. O que nos conduz a produção imbricada do 

Social e da produção de subjetividade na linguagem. Segundo Rocha e Deusdará (2011, p.176) 

“não há uma realidade em si a ser apreendida por um sujeito. O que há é o real que nos afeta, 

ou, como diz Naffah Neto (1998), o que há são as ressonâncias do sujeito”. 
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Dentro de um dado contexto, a negação não incide sobre qualquer aspecto do saber, mas sim, 

sobre o elemento negado que está ligado a saberes, concepções, princípios que circulam na 

sociedade civil, que no caso desta pesquisa, é representada pelo campo da capacitação exigida 

pela Construção Civil. Tendo como ponto de partida a marcação dos enunciados negativos, 

entendemos que se constituem como parâmetros para os recortes a serem destacados, como 

fizemos na análise do edital do CIPMOI, na subseção anterior. 

 

Outro aspecto é justamente em torno do tipo de candidato que gostaríamos de problematizar, 

buscando analisar como o curso constrói discursivamente esse candidato e, consequentemente, 

se o curso pode ou não ir ao encontro de sanar demandas de qualificação do setor da Construção 

civil. Podemos dizer que as necessidades estão, supostamente, atreladas ao perfil de profissional 

que encontramos nos canteiros de obras. Então, o que se considera, ou pelo menos se busca no 

âmbito das práticas discursivas extensionistas, é a condição de adulto trabalhador na Construção 

Civil para inseri-lo em um espaço de formação pertencente às universidades; ou ainda, os 

trabalhadores que procuram se atualizar e se preparar para o trabalho como instrumento de 

emancipação humana, de inclusão social e produtiva. 

 

Em suma, observamos, por meio da análise dos editais, como se configuram o CIPMOI e 

PROGEST, e como seus objetivos podem ser alcançados, considerando os processos seletivos 

de cursistas. Em relação a todos os enunciados são um exemplo de polifonia à custa das 

negações aí presentes, as quais põem em cena dois enunciadores. Na reflexão empreendida por 

meio do fenômeno da negação, pode-se dizer que o locutor define os critérios de quem pode 

aderir ao curso pelo não, ou o que não pode ser feito. Assim, não podemos perder de vista, no 

entanto, que o locutor não está negando falas explícitas de um ou mais locutores, mas “pontos 

de vistas”, ou seja, representações de trabalhadores operários circulantes na sociedade 

destinados a usufruir dos cursos de capacitação.  

 

Dessa forma, observamos algumas representações de “não” perfil e do perfil socio-histórico de 

trabalhadores de baixa renda que coexistem sobre o ponto de vista na perspectiva dos 

enunciadores, e não sobre algo que o locutor disse. Com efeito, a reflexão acerca do fenômeno 

da negação nos interessou especialmente por colocar em cena traços que compõem um perfil 

de trabalhador que se rejeita em um simulacro de edital, contra o qual, os pré-requisitos se 
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direcionam. Segue a síntese das posições enunciativas do E1 e do E2, ou seja, o ponto de vista 

sobre o qual se afirma algo no enunciado, em nosso caso, no que se refere ao perfil enunciado 

nos/dos editais do PROGEST e CIPMOI. 

 

 Na perspectiva do ENUNCIADOR “negado” (1): o “não” perfil de operário que se 

enuncia e é refutado, aquele que se refere a profissionais que não tenham experiência; 

não inseridos na condição de trabalhador operário da construção civil; menor de idade, 

ou com qualificação profissional “formal”. 

 

 Na perspectiva do ENUNCIADOR (2): o perfil de operário que se enuncia é aquele que 

precisa atualizar-se em função das necessidades do mercado de trabalho, aquele que 

precisa aprimorar seus conhecimentos da vivência profissional junto ao espaço 

formativo da IPES, diante da condição de trabalhador inserido no campo da construção 

civil. Trabalhador na condição de apto à vaga por causa do seu saber-ofício. 

 

4.4 A cenografia da reconfiguração do gênero discursivo edital: derivação para uma nova 

ordem de cena genérica 

 

Diante do exposto, ao identificarmos as regularidades discursivas do edital do processo seletivo 

elaborado pelo CIPMOI e pelo PROGEST, foi possível correlacioná-las a um “edital às 

avessas”, conforme se depreende com a análise discursiva realizada. Percebe-se que há 

“aderência” e “desaderência” quanto à configuração do gênero discursivo “edital”. 

Começamos pela exposição de algumas considerações acerca das condições de produção e da 

organização textual, buscando entender a maneira como se dá a estruturação do gênero 

discursivo e, a partir daí, estabelecer alguns critérios de análises. Assim, verificamos quais são 

os aspectos que contribuem para a constituição do estilo dos editais, por meio dos traços 

linguísticos e discursivos que revelam mudanças e continuidades. Também verificamos certo 

funcionamento da autoria e autonomia dos coordenadores ao propor os editais, haja vista a 

criação dos simulacros discursivos. 

 

Nesse sentido, de acordo com Maingueneau (2008b, p.142), o funcionamento discursivo “é o 

lugar onde se auto legitima a comunidade discursiva que produz esses textos”. Comparando 

com o pensamento desse autor, os documentos oficiais das instituições CEFET/MG e UFMG 

podem ser entendidos como relatos discursivos de práticas desenvolvidas no âmbito 
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extensionista, que são constituídas pelos gestores responsáveis pela extensão tecnológica e 

universitária. Os discursos educacionais das práticas extensionistas remetem-nos às ações de 

extensão ao mesmo tempo em que legitimam as instâncias que divulgam essa organização. 

Entretanto, em relação ao processo seletivo de ambos os projetos, o edital é um ato 

administrativo que está sob a responsabilidade de cada coordenador, ou seja, é dada a eles a 

autonomia de gerirem as formas de seleção dos candidatos aos cursos de capacitação.  

 

Cabe ressaltar que investigar o gênero edital como uma prática discursiva não pode ser 

considerado de modo separado dos sujeitos que veiculam o discurso, da maneira como o 

organiza numa hierarquia específica, nem das condições que promovem e que são promovidos 

em nome dos projetos responsáveis por essa prática discursiva. Nesses termos, a análise se 

constituiu a partir de como os discursos dizem respeito não só a um conjunto de textos, mas 

também, a uma rede institucional relativa aos enunciadores extensionistas que a enunciação do 

discurso supõe e torna possível. Configuramos assim duas hipóteses: 

 

A primeira hipótese diz respeito a caracterizar a extensão como instância legitimadora dos 

cursos de formação profissional continuada para trabalhadores operários no âmbito das 

instituições de ensino superior. O que nos fez observar que este pilar da universidade estabelece 

as regras de financiamento, organização, concepção e atendimento dos trabalhadores (de baixa 

escolaridade) que desejam se aperfeiçoar em sua profissão. Assim, de alguma forma tenta 

garantir o acesso ao direito à qualificação profissional de um grupo de trabalhadores que não 

tiveram acesso à educação básica. 

 

A segunda hipótese caminha no sentido de pensar que as atividades de cunho extensionista são 

um lugar/espaço de aproximar os conhecimentos acadêmicos e técnicos por meio de uma ação 

educacional. O que percebemos foi uma categoria de profissionais atuantes nos canteiros de 

obras, tidos como detentores dos saberes tácitos, relacionando-se com um grupo de instrutores, 

graduandos do curso de engenharia, tidos como detentores dos saberes científicos. Por um lado, 

a uma confrontação que diz respeito a construção de uma relação entre eles de forma a se 

articular os conhecimentos necessários para o desenvolvimento no setor da construção civil. 

Por outro, tenta garantir, de alguma forma, o direito à educação desses sujeitos trabalhadores, 

atendendo a uma demanda societária. 
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Nesse sentido, os cursos de capacitação assumem o papel de detentores de uma relação de 

disseminação e construção de conhecimento junto a esses trabalhadores, e pretendem ser 

capazes de construir uma qualificação que possa mudar as perspectivas desses profissionais no 

campo do trabalho exercido por eles. 

 

Do ponto de vista da estrutura, a organização textual não segue de forma regular os paradigmas 

de um texto voltado ao gênero edital. Pode-se dizer que tal organização não exemplifica uma 

expectativa do cânone edital do mundo jurídico, produzindo por outros parâmetros. Há uma 

escolha de um traço constitutivo distinto do que observamos em outros editais, o que resulta 

em diferentes modalidades de posicionamentos dos locutores na construção da referência. 

 

Nas análises realizadas, concluímos que os editais, considerados como uma prática discursiva, 

mostram o vínculo do discurso com os sujeitos que o veiculavam (coordenadores dos projetos), 

com a maneira como esses enunciadores estavam organizados, com a divulgação do processo 

seletivo promovido pelas Instituições e com os possíveis candidatos, além da sociedade em 

geral, dada as características divulgadora desse gênero discursivo. Esses aspectos levantados 

estabelecem relação entre a instância verbal e o discurso, mostrando “a dualidade radical da 

língua, a um só tempo, integralmente formal e, integramente, atravessada pelos embates 

subjetivos e sociais” (MAINGUENEAU, 1989, p 12). 

 

Em relação às regularidades enunciativas, Maingueneau (2008b) relata que a enunciação cria 

cenas que definem as condições de enunciador e coenunciador, bem como o espaço (topografia) 

e o tempo (cronografia), a partir dos quais a enunciação se desenvolve.  

 

[...] o locutor deve dizer construindo o quadro desse dizer, elaborar dispositivos pelos 

quais o discurso encena seu próprio processo de comunicação, uma encenação 

inseparável do universo de sentido que o texto procura impor. A situação de 

enunciação não é, com efeito, um simples quadro empírico, ela se constrói como 

cenografia por meio da enunciação. Aqui – grafia é um processo de inscrição 

legitimante que traça um círculo: o discurso implica um ENUNCIADOR e um 

COENUNCIADOR, um lugar e um momento da enunciação que valida a própria 

instância que permite sua existência. Por esse ponto de vista, a cenografia está ao 

mesmo tempo na nascente e no desaguadouro da obra (MAINGUENEAU, 2008b, p. 
51, grifos do autor). 

 

Essas cenografias, por não conseguirem mobilizar explicitamente os estatutos de trabalhador 

operário que circulam no mundo social, supostamente, indicam faz-se ouvir por meio dos 
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discursos do edital as subjetividades desse trabalhador, aceitas e compartilhadas socialmente. 

Sintetizamos os apontamentos a esse respeito no Quadro 1, disposto a seguir: 
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Quadro 1 – Elementos referentes à cenografia: reconfiguração do gênero discurso a 

partir das aderências e (des)aderências de edital 

 

“EDITAL ÀS AVESSAS” 

 Edital PROGEST Edital CIPMOI 

Enunciador Coordenadoria do PROGEST, 

professor universitário efetivo da 

instituição, líder de um grupo de 
pesquisa. 

 

Coordenadoria do CIPMOI, voz autorizada 

institucionalmente pela diretoria da escola de 

engenharia e pela Pró-reitoria de extensão da 
UFMG a conduzir o processo seletivo. 

Professor universitário efetivo da escola de 

engenharia. 

Interlocutor/ 
coenunciador 

 Interessados, inscritos, 
candidatos, candidatos elegíveis, 

alunos, candidatos convocados. 

 O grupo de candidatos que 
não atendem aos pré-requisitos. 

 

 

 Candidatos ao curso; interessados; 
sociedade civil; trabalhadores da construção 

civil. Toda a sociedade. O grupo de 

candidatos que não atendem aos pré-
requisitos 

 Ex-alunos,  

 Alunos, 

 Candidatos Classificados 
 Participantes 

 Funcionários, cotistas, servidores.  

 
Topografia 

 Curso como espaço de 
formação dos trabalhadores 

operários da construção civil. 

 A interlocução entre 

pesquisa, ensino e extensão por 
meio das ações de um grupo de 

pesquisa. 

 Aproximação das fronteiras 
entre pesquisa, ensino e extensão. 

  Existe o espaço virtual das 

redes sociais, site próprio do grupo 
de pesquisa. 

 O espaço da Instituição de Ensino 
Superior, no âmbito da extensão. 

 Curso como espaço de formação dos 

trabalhadores. 

 Aproximação das fronteiras entre 
pesquisa, ensino e extensão. 

 Espaço das redes sociais 

Cronografia  O edital é o “orientador” do 

curso, no sentido de que por meio 

dele o candidato tem acesso ao 
período de inscrição, aos horários 

dos cursos e às demais 

informações necessárias. 

 . 
 Receberá a inscrição por 

telefone. 

 

 O edital é o “orientador” do curso, no 

sentido de que por meio dele o candidato, 

tem acesso ao período de inscrição, aos 
horários dos cursos e às demais informações 

necessárias. 

 Horário noturno, trazendo a 

representação do horário próprio para o 
trabalhador na condição de aluno. 

 Horário diferenciado para fazer a 

inscrição dos candidatos, indicando 
intervalos de dias com horários distintos. 

 . 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Quadro 1 recorremos ao conceito de cenografia, conforme Maingueneau (2008b), por 

entendermos que essa categoria de análise nos permitiu sintetizar os papéis discursivos que os 

enunciador/coenunciador assumem no seu discurso, a sua relação com o Outro, bem como as 
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coordenadas temporais e espaciais que se estabelecem na situação de enunciação que se 

reconfigura diante das regularidades e variabilidades não reconhecidas pelo gênero discursivo 

de edital “clássico”.  

 

Maingueneau (2008b, p113) afirma que “a escolha da cenografia não é indiferente. Portanto, 

longe de ser um cenário em que o discurso se desenvolve, a cenografia advém do esforço da 

enunciação em constituir o seu próprio dispositivo discursivo.” Algumas cenas validadas ou 

aderentes ao edital clássico já estariam instaladas na memória coletiva e assim Maingueneau 

argumenta que essa memória coletiva pode ter modelos validados ou que se rejeitam. Vimos 

que em nossas análises construiu-se uma cenografia do edital, que foi sendo validada pela 

própria enunciação. Tendo como foco o modo que cada edital buscou marcas linguísticas para 

construção de sentidos que a interdiscursividade possibilitou. Cada edital se fez pela imagem 

construída do candidato modelo e pela definição de um tempo e espaço construídos pela 

discursividade que o primado do interdiscurso permitiu.  

 

Dessa forma, apontamos marcas linguísticas que contribuíram para a construção da figura de 

enunciador e coenunciador, bem como cronografia e topografia do edital. 

 

O estatuto do enunciador validado é a imagem de coordenadores de projetos ligados a 

Instituições Federais, apresentando a autonomia desses sujeitos ao elaborar um ato 

administrativo vinculado à extensão. 

 

O coenunciador está engendrado em uma multiplicidade de vozes e designações. Esses são 

instituídos no/pelo processo de leitura. Como podemos notar na disposição do quadro. As 

designações mobilizam memórias coletivas preexistentes trabalhadores, candidatos aos cursos, 

(não) candidatos, etc e compartilhadas na/pela sociedade. 

 

O espaço e o tempo discursivos remetem aos cursos de capacitação oferecidos pelo CIPMOI e 

PROGEST. A topografia refere-se ao espaço da universidade e do centro tecnológico no qual 

os candidatos operários se inserem. Além disso, também se remete à junção das ações de 

extensão, pesquisa e ensino. 
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Em relação à cronografia, destacamos os tempos de oferta de cursos para trabalhadores 

operários como os horários noturnos durante a semana e aos sábados. Momentos em que se 

estuda, buscando aperfeiçoamento profissional. Esses elementos da cenografia que captam uma 

cena desenvolvida em espaço, no âmbito da extensão, que demonstra a necessidade de 

atendimento a um demanda social. Com efeito, por intermédio da IPES, estabelece-se como 

ações que acabam por substituir políticas públicas educacionais direcionadas ao público 

trabalhador das classes mais baixas. 

 

Concluímos que o efeito de sentido de “(Des)aderência” instituindo o gênero discursivo, por 

meio de seu simulacro de edital, ganha uma nova configuração, a de um “edital às avessas.”. 

Os procedimentos de análise linguístico-discursiva articulados pela cenografia do referido 

gênero discursivo, somados ao lugar social dos enunciadores e dos coenunciadores, mediados 

pela relação de constitutividade entre história e discurso- garantem o que é dito e sustentam os 

sentidos construídos e institucionaliza o dizer sobre os operários. 

 

Terminamos nossas as análises da pesquisa neste capítulo, sintetizando nossos “resultados” 

construídos por uma via singular, dando visibilidade a um traço enunciativo que parece 

desempenhar papel relevante na constituição do edital às avessas: um modo de enunciar que 

traz uma cena diferente de “convocação” de um tipo de perfil de candidato pertencente à 

condição de trabalhador da construção civil.  

 

Ao partimos do pressuposto que por meio das regularidades o gênero discursivo, deparamo-nos 

com os efeitos que se produzem a partir da análise: a ocorrência de edital que acaba por 

“desconvocar” um perfil de candidatos com o uso do fenômeno da negação. Ao delimitar as 

características do “não” perfil’, o enunciador do edital organiza um novo formato de evidenciar 

a constituição de condição de estudante trabalhador dos projetos de cunho extensionista tanto 

do PROGEST quanto do CIPMOI. Essa constituição legitima a autonomia dos referidos 

projetos, diante de uma construção enunciativa que tem a ver com o trabalhador operário da 

construção civil, destacando seus posicionamentos sobre o modo como constituem esse perfil 

de trabalhador operário do canteiro de obras. Tendo por efeito de sentido a produção do edital 

às avessas como forma de realmente “capitar” o perfil desejado para frequentar os cursos de 

capacitação oferecidos pelo PROGEST e pelo CIPMOI, destacamos como tal gênero discursivo 

de regularidades tão singulares pode se inscrever uma estratégia de composição de um modo 
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de produção de subjetividade dos operários da construção civil. Por meio desta cenografia, 

podem-se destacar quais são as condições de pertencimento dessa categoria de trabalhadores da 

construção civil. Dessa forma, um novo modo de ser deste gênero discursivo, que constitui a 

cenografia de um “Edital às avessas”.  

 

O trabalho com o corpus mostrou-nos que a constituição discursiva do CIPMOI e do PROGEST 

no espaço da extensão universitária e tecnológica produziu duas formas distintas de atuação na 

qualificação profissional: uma ligada oficialmente as ações da extensão e outra e, a partir delas, 

diferentes maneiras de atuação na Extensão, permitindo-nos compreender como as 

subjetividades dos operários do canteiro de obras da Construção Civil são produzidas por essas 

práticas discursivas. 
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NOTAS (IN)CONCLUSIVAS: “O ARREMATE”  

 

 

Sebastião Salgado (1999)27. 

 

O objetivo desta pesquisa foi verificar como se deu a construção discursiva do “não” perfil do 

trabalhador operário da construção civil, inseridos no espaço das instituições federais de ensino 

superior, fora do âmbito da Educação básica. O estudo realizado, a partir da análise do discurso 

de base enunciativa, envolveu campos distintos de conhecimento articulados aos estudos da 

linguagem. Construiu-se uma estrutura investigativa que exigiu reflexões em torno das bases 

epistemológicas que levaram à criação de diferentes olhares sobre fenômenos linguísticos e 

discursivos relacionados à formação do trabalhador operário e à extensão tecnológica e 

universitária.  

 

Nesta última etapa da pesquisa, apresenta-se a síntese das reflexões construídas nesta 

investigação sobre a relação entre a prática discursiva de natureza extensionista e a qualificação 

de trabalhadores operários, observando o gênero discursivo “edital”. Vale destacar que essas 

reflexões consideraram como contexto histórico e social a área da construção civil, que 

demonstrou uma intensa racionalização das atividades em prol de ganhos de eficiência. 

Ademais, as atividades relacionadas à execução manual que, historicamente, foram distanciadas 

                                                             
27 A imagem “Jakarta – 1999” foi publicada na obra “Trabalhadores”, de Sebastião Salgado. SALGADO (1999). 
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do planejamento, são as mais afetadas, exigindo desses trabalhadores um novo 

“comportamento” frente às suas atribuições e necessidade de formação profissional junto ao 

mercado de trabalho e para o próprio profissional. 

 

Em relação ao aspecto de ordem discursiva, há que se reafirmar que trabalhamos com a 

perspectiva da noção de prática discursiva, e a partir dela, de conceber o movimento constante 

de interlegitimação da produção de textos e da produção de uma comunidade de sustentação 

desses textos. (MAINGUENEAU, 1997). Com efeito, os modos de produção textual e a 

comunidade discursiva se tornam visíveis por meio dessa produção. 

 

Diante desta sintetização dos procedimentos adotados, cabe, antes, salientar que, por uma 

questão de recorte teórico analítico, não foi possível, e nem era objetivo deste estudo, esgotar 

as análises e nem propor um modelo a ser seguido. Feita essa delimitação, lançamos um olhar 

sobre os enunciados daquilo que se produz ou do que escapa à produção discursiva contida nas 

práticas discursivas da extensão universitária/tecnológica. Essa análise foi feita a partir do 

pressuposto de que tais práticas discursivas constituem-se em um lugar próprio de onde se 

anuncia e de onde emergem suas ações voltadas à formação profissional dos trabalhadores 

operários. Não era, também, nosso foco avaliar o CIPMOI e o PROGEST, nem tampouco 

promover um quadro comparativo e traçar julgamentos sobre o caráter educacional desses 

projetos/programas. 

 

Inspirada pela fotografia de Sebastião Salgado, intitulada “Jakarta-1999” (SALGADO, 1996), 

escolhida para dar visibilidade ao contexto da investigação, relataremos, a seguir, as 

(in)conclusões. De uma forma distinta, esta última etapa destaca como os procedimentos foram 

ganhando corpo ao longo da pesquisa, culminando nesta conclusão. Propus-me a apresentar o 

caminho de uma pesquisa mediada por áreas diversas do conhecimento. Assim, finalizo esta 

etapa com a construção de uma cenografia voltada à construção civil, utilizando um vocabulário 

que faz alusão ao tema desta pesquisa. Em outras palavras, os principais termos utilizados nos 

serviços da construção civil serviram de inspiração para a elaboração da síntese dos capítulos 

deste estudo, em analogia às etapas do processo de edificação de uma construção. 

 

Nesse sentido, a introdução representou a “terraplenagem”, a preparação do “terreno” 

investigativo. Ainda nesse sentido, apresentamos as justificativas para o desenvolvimento desta 
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tese, envolvida nos campos da interdisciplinaridade, que versa sobre a extensão e a qualificação 

formal do trabalhador na perspectiva discursiva. Dessa maneira, foi possível desenvolver nesta 

tese um trabalho com o discurso, considerando que esse é um lugar privilegiado de reflexão das 

relações entre os campos do conhecimento citados, apresentando-se como território de 

mediação, onde a linguagem está em funcionamento, constituindo e sendo constituída. 

 

O primeiro capítulo, considerado o “alicerce”, constituiu-se na base contextual do processo de 

análise, onde são descritos a institucionalização da extensão, por meio de documentos 

institucionais e legislações. Estabeleceu-se uma extensão em um contexto de descontinuidades e 

rupturas quanto à valorização de ampliação das ações extensionistas e à integração entre o ensino 

e pesquisa. Mesmo que o debate sobre as dimensões da extensão seja complexo e envolva muitas 

variantes sociais, políticas e econômicas, pode-se dizer que há, ainda, a necessidade de se pensar 

ações concretas para efetivar essas ideias nacionais de uma extensão voltada à transformação 

social.  

 

Finaliza-se o capítulo 1 com a apresentação das principais características do Projeto CIPMOI e do 

Programa PROGEST. Cumpre-se, assim, o objetivo específico de apresentar um breve panorama 

da constituição da Extensão Universitária brasileira, a partir dos principais marcos normativos 

federais e institucionais, dando visibilidade a redes discursivas sobre a extensão. 

 

O segundo capítulo faz referência ao “assentamento dos tijolos”, e envolveu a constituição dos 

aparatos teórico-metodológicos a partir da análise do corpus discursivo. Para tal, parte-se do 

princípio de que as ações dos sujeitos se dão por meio do discurso, e que o discurso perpassa 

todas as instâncias sociais. Dessa forma, a tese voltou-se para a análise de práticas discursivas 

de cursos de natureza extensionista que têm como público o trabalhador operário da construção 

civil.  

 

Ainda sobre o segundo capítulo, descrevem-se os procedimentos de constituição do corpus 

discursivo, os quais envolveram, a posteriori, o movimento de refletir sobre as categorias 

teórico-metodológicas que nos ajudaram a compor a análise. Em outras palavras, depois do 

trabalho de leituras e releituras de diversos documentos, buscamos por recorrências, 

aproximações e afastamentos na perspectiva da análise linguístico-discursiva que delimitassem 

o corpus discursivo de pesquisa. Assim, a ideia era construir a “alvenaria” do trabalho por meio 
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de documentos que constituiriam o corpus de análise, sendo eles: os editais de processo seletivo 

do CIPMOI e do PROGEST.  

 

Em relação ao capítulo 3, o reconhecemos como “revestimento”. Nele apresentamos as noções 

teóricas propostas por Maingueneau. Tratou-se de um exercício de composição epistemológica, 

nos termos da fundamentação teórica metodológica utilizada para sustentar as considerações 

pressupostas diante do corpus da pesquisa. Dessa maneira, compreendeu-se o universo em que 

se inseriu a investigação e o que lhe confere “legitimidade”. 

 

Em se tratando das bases epistemológicas empreendidas, também se julgou necessário, diante 

do que o corpus da pesquisa nos proporcionou considerar o uso por meio do redimensionamento 

próprio de algumas noções de Ducrot para contribuir na análise de discurso do gênero 

discursivo empreendido. Especialmente no que concerne ao entrelaçamento dos conceitos de 

polifonia e polêmica da negação, envolvidos na análise no “não” perfil do trabalhador da 

construção civil para os cursos de capacitação. Além de se pautar teoricamente em uma análise 

de discurso, trata-se de uma análise em razão do campo da linguagem a partir da qual se 

desenvolve a pesquisa. Concluímos que alcançamos o objetivo específico de analisar o corpus 

discursivo constituído de documentos relacionados ao CIPMOI e ao PROGEST, a partir de um 

referencial teórico-metodológico advindo da Análise de Discurso de base enunciativa. 

 

Chegamos à fase de análise que denominamos de “acabamento”. Trata-se do capítulo 4, no qual 

analisamos o corpus do estudo. Do ponto de vista da análise linguístico-discursiva, tratamos da 

reflexão das relações constitutivas entre discursos, considerando a rede semântica construída a 

partir do primado do interdiscurso. A análise do funcionamento discursivo dos “editais” ajudou-

nos a compreender mais acerca das subjetividades constituídas dos trabalhadores da construção 

civil, no âmbito das práticas extensionistas. 

 

Nesse sentido, o objetivo que se põe no início da pesquisa vai movimentando outras questões 

de forma marginal ao longo da análise, constituindo um panorama importante das condições 

histórico-sociais dos referidos temas tratados. O que também pode contribuir para que outros 

analistas tenham um campo de questões abertas para desenvolver seus trabalhos. 
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O capítulo 4 dividiu-se em dois momentos: o primeiro constitui-se a partir do objetivo de 

compreender como as regularidades e variabilidades no gênero discursivo “Edital” produzem 

os efeitos de sentidos de uma nova configuração desse gênero. E o segundo refere-se ao objetivo 

de refletir sobre os modos de subjetivação que promovem a mobilização de um “não” perfil do 

trabalhador da construção civil proposto pelo gênero discursivo analisado. 

 

Em relação à primeira parte do capítulo 4, do nosso ponto de vista, identificamos as 

regularidades enunciativas por meio das coerções do gênero discursivo estudado a partir das 

condições de êxito que Maingueneau propõe. Por seu modo de mostrar, os editais analisados 

definem certo ideal de “organização textual” que, supostamente, atenderia às demandas do 

CIPMOI e PROGEST. Os referidos editais estariam vinculados a um “já dito” sobre o 

trabalhador operário da construção civil que promove uma maneira de ser reconhecido na área 

da construção civil. As finalidades destes editais, no entanto, não estabelecem critérios que os 

candidatos deveriam ter para se tornarem aptos a fazer a inscrição no processo seletivo. Mas 

esses documentos que efetivam o processo seletivo estabelecem o critério de criar 

impedimentos para um determinado grupo de possíveis candidatos que não se encaixam no 

perfil requerido. Portanto, trata-se de um documento que organiza seu modo de enunciação a 

partir das características que não são pertinentes aos candidatos de curso de capacitação para 

trabalhadores operários.  

 

Pode-se dizer que os “editais” invertem a organização peculiar dos editais, nos quais 

normalmente definem as características que um candidato deve ter para concorrer a vagas de 

um processo seletivo. Na verdade, os editais acabam por dizer aos interlocutores quem não pode 

ser candidato diante do perfil requerido (ou preferencial) pelos/dos cursos, isto é, estabelece 

nos critérios de seleção uma série de “características” de candidatos não compatíveis com a 

concorrência de uma vaga nos cursos oferecidos. 

 

Dessa forma, na materialidade textual reconhecemos as regularidades que se manifestaram de 

modo particular, que nos levaram a constituir um “novo gênero discursivo”, constituído em 

derivação ao simulacro do “Edital” clássico. Um novo modo de ser desse gênero, que 

constituímos como a cenografia do “Edital às avessas”. 
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Em outras palavras, constituímos um gênero discursivo “aplicável” a outras ocorrências 

possíveis de editais de seleção. Do ponto de vista da organização textual, esse gênero discursivo 

não segue de forma regular os paradigmas de um texto voltado ao gênero edital. Pode-se dizer 

que tal organização não exemplifica uma expectativa do cânone edital, produzindo outros 

parâmetros. Em suma, há uma escolha de um traço enunciativo distinto do que observamos em 

outros editais, o que resulta em diferentes modalidades de posicionamentos dos locutores na 

construção da referência. O que nos leva a perceber uma condição de cenografia particular 

diante da análise das regularidades enunciativas do gênero discursivo analisado. 

 

Por sua vez, na segunda parte do capítulo 4, que se associa à primeira, as categorias de análise 

formadas por dispositivos enunciativos nos permitiu identificar os efeito de sentido quanto ao 

perfil discursivo dos candidatos aos cursos de qualificação assumidos pelos locutores dos 

editais de seleção. Ao analisarmos os enunciados no “edital”, com o objetivo de ver o modo 

que constituíram o perfil enunciativo do trabalhador operário apto a concorrer aos cursos de 

qualificação de instituições de ensino federal, foi importante, antes, considerar os diversos 

âmbitos sociais alocados para o público trabalhador da construção civil.  

 

No campo da construção civil, identificamos discursivamente algumas características 

enunciadas em diversas materialidades linguísticas que ganham representações na sociedade 

(imagens sociais). Dentre essas características, considerando as práticas discursivas ao longo 

da trajetória profissional, ou seja, tempo de atuação, lugar de atuação, práticas e interações 

profissionais e principalmente suas posições, destacamos: o profissional autônomo, o 

funcionário de grandes empreiteiras, os funcionários de pequenas empresas, os profissionais 

temporários, os profissionais de carreira, que são “personalidades” criadas a partir de um lugar 

e de uma prática de uma atividade laboral. É óbvio que outras classes poderiam ser extraídas 

dentro desse campo heterogêneo, já que formado por cenas nas quais se realizam embates 

opostos e contraditórios. Entretanto o contexto enunciativo, essas características são uma parte 

que é enunciável por nós. Nosso entendimento sobre o campo da construção civil diz respeito 

ao lugar de enunciação de onde extraímos os possíveis perfis dos profissionais do canteiro de 

obras. Esses perfis denotam uma posição e são construídos/funcionam em um discurso próprio 

do campo da construção civil.  
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Considerando que o edital “clássico” é “um ato convocatório” dentro de um procedimento 

licitatório, no âmbito jurídico, o identificamos a partir de suas diversas “designações” (edital 

de processo seletivo, edital de chamada pública, edital de chamada interna, edital de proclamas 

etc). Pode-se dizer que os dois “editais” analisados por meio de suas marcas linguístico-

discursivas não têm a finalidade de “convocar” certo tipo de candidato, ou seja, o trabalhador 

operário da construção civil. Na verdade, os editais provocam o efeito de sentido de 

“(des)convocar” um determinado tipo de candidato, tendo em vista um consenso social, uma 

adesão a certos lugares discursivos atribuídos à condição de profissional do canteiro de obras. 

Para isso, em todo o documento há uma unicidade discursiva ao estabelecer quem não pode ser 

um “possível” aluno dos projetos. Um edital que, a nosso ver, não está alheio às polêmicas e 

controvérsias do mundo do trabalho. 

 

Um primeiro pressuposto para essa organização diz respeito à procura significativa de 

candidato, ou mesmo um número de inscrito que não são identificados como o “perfil” 

demandado pelos idealizadores dos projetos. Isso tem como consequência o comprometimento 

dos objetivos que fazem os projetos existirem. 

 

Um segundo pressuposto é em relação à “falta” de uma clareza de competências/habilidades do 

profissional dos canteiros de obras da construção civil, advinda do lugar onde a sociedade insere 

esses trabalhadores. Há um discurso neoliberal que estabelece que esses trabalhadores da 

construção civil devem pertencer a uma categoria pouco valorizada, nada reconhecida, 

invisibilizada na sociedade, no sentido de prestígio profissional. Consequentemente, essa 

categoria é vista como exemplo de trabalho de alguém pouco sucedido profissionalmente, e em 

muitos casos, tem um caráter “de exemplo de insucesso”, diante da natureza de sua atividade 

laboral.  

 

Nesse contexto, o trabalhador da construção civil apresenta-se sem um perfil “clássico” 

de trabalho, por consequência, surgem algumas designações tais como um “faz tudo”, “pau para 

toda obra”, “marido de aluguel”, títulos que indicam a pouca formalização do trabalho se 

comparados a outros profissionais que atuam na construção civil. Enfim, ficando à margem de 

um processo profissionalizante formal, sem levar em consideração a importância dos saberes 

construídos no canteiro de obras, na atividade do trabalho. Essa dificuldade de estabelecer um 

perfil no edital deixa transparecer a condição social e profissional de categoria de profissionais 
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relegados à invisibilidade. Tal fato relembra a dicotomia trabalho manual e intelectual, que 

determina as posições sociais relegadas aos sujeitos pertencentes a essas categorias. 

 

A partir desses contextos sociais, procuramos encontrar no edital elementos linguísticos e 

discursivos que pudessem validar um perfil. Nesse sentido, o edital está imbricado por estas 

classificações exógenas, construindo endogenamente um “não” perfil operário a partir do que 

é demandado pelas práticas discursivas de cunho extensionista. 

 

Os trabalhadores operários são comumente associados à dimensão das ausências, por exemplo: 

falta escolarização, falta qualificação, são negados direitos básicos, etc. Essa dimensão da 

ausência leva o CIPMOI e o PROGEST a excluírem os candidatos “negados” que não vão 

aproveitar o curso como ele foi formatado e para quem foi pensado. Ou seja, há um perfil 

coletivo construído que pertence à dimensão da “ausência” atinente à qualificação formal desses 

sujeitos. Acreditamos que o pertencimento desse trabalhador a um determinado setor produtivo 

é mais ou menos imprescindível para a legitimação de sua posição. Entretanto, esse sujeito não 

se confunde em meio a outras profissões: enquanto operário da construção civil, ele ocupa um 

espaço determinado no campo da construção civil.  

 

Há uma representação nos editais sendo sustentada por uma discursividade sobre quem seriam 

os trabalhadores operários, no âmbito da atividade profissional, que, de alguma maneira recorda 

outras enunciações pela presença da lógica do interdiscurso. Esses editais do processo seletivo 

levaram-nos a refletir sobre a necessidade de atribuição de um perfil coletivo a partir de uma 

Condição de Saber de Ofício e uma Condição de Pertencimento do operário à construção civil. 

Portanto, cabe ressaltar que, a nosso ver, pode-se qualificar o trabalhador no seu saber/fazer28 

construído na situação de trabalho para desenvolver “outras” atividades, ou, até mesmo, 

adaptar-se a um perfil desejado no seu campo de atuação.  

 

Diante do exposto, podemos concluir que o estudo do gênero discursivo nos permitiu, não 

apenas “conhecer” os lugares em que se produzem, mas também localizar a finalidade e 

                                                             
28  Na perspectiva Freiriana a educação é pautada por uma intencionalidade crítica. O saber/fazer é tomado como 

referência para o entendimento dos processos educativos que perpassam os espaços da escola e da formação do 

trabalhador. Nesse contexto, o conhecimento da experiência construída da situação de trabalho é posto em 

evidência, ou seja, valoriza-se e parte-se dele para construir novos conhecimentos. Contudo, isso não requer ficar 

somente nele, uma vez que polarizar teoria e prática apenas reforça estereótipos e preconceitos.  
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organização textual. Estamos diante de uma configuração de gênero de edital distinto, na 

verdade um “(não)edital”. Seria uma espécie de “reflexo”, um simulacro do edital. Um 

(não)edital que “(des)convoca”, que provoca uma interlocução mais evidente com o que 

podemos chamar de enunciadores-negados, aqueles em que o pontos de vista é refutado, 

visibilizando a condição de candidatos que, supostamente, não são alvo do processo seletivo.  

 

Dessa forma, fica visibilizado o diálogo entre estes enunciadores no âmbito da prática de 

linguagem instaurada no edital às avessas. O locutor põe em evidência um perfil de candidato 

a ser excluído do processo seletivo, o que, por consequência, a nosso ver, tenta impedir que 

determinados profissionais não pertencentes à condição de trabalhador operário da construção 

civil usufruam dos cursos de capacitação. E para além disso, que os cursos consigam alcançar 

seu objetivos de capacitação de um público alvo. Isso se dá pela construção discursivo-

linguística do gênero discursivo que considera que um enunciador poderia supor que esse “não” 

perfil poderia se inscrever no processo de seleção. O locutor também pode estar reconhecendo 

entre os enunciadores que integram o edital às avessas algum enunciador que assumiria a 

concordância da necessidade de demarcar a proibição mediante ao contexto sócio educacional 

demandado pelos operários da construção civil. Concluímos que os editais às avessas 

materializam um processo discursivo que constitui um movimento de visibilidade, buscando a 

construção das condições de trabalhador operário estudante. Outros espaços discursivos de 

subjetivação se mostram para o trabalhador operário nesse movimento em que a Extensão passa 

a ser lugar de integração mercado de trabalho e mundo do trabalho, intervindo 

constitutivamente num processo identitário repleto de embates e em transformação. 

 

Para finalizar estas notas (in)conclusivas, não podemos deixar de enfatizar a importância do 

CIPMOI e do PROGEST para o campo da educação, especificamente no que diz respeito à 

qualificação formal do trabalhador operário da construção civil. O comprometimento e 

resultado positivo são reconhecidos não só pelas IPES, de onde estão alocados, como também 

pelo “mercado’ de trabalho e pelos profissionais formados diante da longevidade e demandas 

atendidas. Acreditamos que as ações executadas contribuem para diminuir o déficit histórico 

da educação para o trabalhador com vistas à formação de um cidadão de direito. Consideramos 

que a extensão, mesmo sendo parte integrante de instituições escolares, e ainda relegada a um 

lugar a ser valorizado e reconhecido, é ação com potencial para se reconfigurar no sentido de 

ser um espaço social de resistência do trabalhador operário contra as desigualdades sociais e 
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econômicas, promovendo ações educacionais que pretendem constituir sujeitos com 

consciência crítica. 

 

Nesse contexto temático, chamamos a atenção para as questões ligadas à necessidade de 

expansão da oferta de Educação Profissional para os trabalhadores menos favorecidos. E 

ressaltamos que essa oferta de cursos de capacitação aos trabalhadores operários está envolta 

em tensões e embates que abarcam uma suposta (não) articulação com a elevação de 

escolaridade e a oferta de formação que seja técnica, tecnológica, científica, de forma a 

instrumentalizar a classe trabalhadora para uma atuação crítica na sociedade. Além disso, 

envolve o movimento “dialético” em meio ao paradoxo entre a educação profissional almejada 

pelos trabalhadores e a realidade que a faz ser demandada pelos setores da indústria e da 

construção civil. 

 

Contudo, resta percorrer um caminho para avançar com o desafio de construir políticas públicas 

que ampliem a concepção de educação para a construção de conhecimento ao longo da vida. 

Em que se pese a importância e a necessidade de marcos legislativos capazes de estabelecer a 

regulação, é patente o descompasso que existe entre a proposição de políticas educacionais 

efetivas e de longevidade para a classe trabalhadora adulta e uma educação realmente 

emancipadora e de atendimento ao direito à educação ao longo da vida e direito à qualificação 

profissional dos trabalhadores com pouca qualificação formal. Vale destacar que essas duas 

modalidades de educação inspiram um discurso polêmico que se sustenta a partir das tensões 

entre uma educação voltada à demanda social ou à demanda do setor produtivo. Isso em 

decorrência da cisão histórica na oferta de uma educação polarizada: uma educação voltada à 

classe menos favorecida (na qual se encontra o trabalhador) e outra volta à classe “privilegiada”, 

constituindo um discurso da manutenção da hegemonia dominante.  

 

Nesse sentido, percebe-se uma necessidade de realizar constantes investigações sobre a 

concepção de formação em prol dos trabalhadores operários da construção civil que considerem 

esses sujeitos por meio de suas singularidades, buscando integrar o conhecimento tácito, trazido 

de seu cotidiano no trabalho, com aqueles a serem construídos nos ambientes formativos, como 

a extensão. Logo, a qualificação dos trabalhadores deve ser vista como um direito a ser 

garantido para quem não teve acesso à formação institucionalizada, procurando qualificá-los 

em seus saberes para conseguirem conquistar outros. Cabe, de alguma maneira, o 
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questionamento acerca de que maneira as IPES contribuem discursivamente para o fazer, o 

aprender e o analisar a educação de trabalhadores operários.   
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