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RESUMO 

 

A formação de professores é uma temática que gera debates tanto dentro da universidade quanto 

fora dela, uma vez que temos repercussão em pesquisas científicas como também nas grandes 

mídias. Entretanto, nas duas últimas décadas, foram elaborados novos documentos relativos aos 

cursos de licenciatura, são eles: as Resoluções CNE/CP nº 1 de 2002 e CNE/CP nº 2 de 2015. 

Estas resoluções tratam da divisão entre: as teorias, o que denominam como “prática como 

componente curricular” e o estágio supervisionado na formação docente, além de apresentarem 

princípios educativos a serem seguidos pela comunidade universitária. Dessa forma, propomo-

nos a analisar os diferentes discursos que constroem a “não-pessoa”, o professor em formação, 

a partir dos documentos que abrigam as reformas curriculares. O nosso foco de análise se 

caracteriza pelas ementas do curso de licenciatura em Letras Português/Espanhol da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Recorremos, como base desta pesquisa documental, 

aos resultados encontrados na dissertação de Souza (2013), que versam sobre a Prática como 

Componente Curricular (PCC) e o projeto político pedagógico (PPP) de três instituições de 

ensino (UERJ, UFRJ e UFF), mantendo, dessa maneira, uma memória discursiva. Para tanto, 

utilizamos como fundamentação teórica os preceitos do linguista Maingueneau (2004-2008), 

que trata das restrições que constroem o discurso, da enunciação que condiciona a estrutura 

discursiva dos textos que compõem o nosso objeto de análise. Consideramos ainda os conceitos 

do filósofo Foucault (2017-2019), que trabalha com o conceito de enunciado, como também os 

estudos de Souza (2002), que dentro da perspectiva Bakthiniana, aborda o enunciado concreto, 

o tema e a expressividade. Além de Bakhtin (2010), que trata do ato responsável.  

     

 PALAVRAS-CHAVE: formação docente; discurso; currículo; Reformas das Licenciaturas.  
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RESUMEN 

 

La formación del profesorado es un tema que genera debates tanto dentro de la 

universidad como fuera de ella, ya que tenemos repercusiones en la investigación 

científica, así como en los principales medios de comunicación. Sin embargo, en las 

últimas dos décadas, se elaboraron nuevos documentos relacionados con los cursos de 

pregrado, a saber: Resoluciones CNE / CP nº 1 de 2002 y CNE / CP nº 2 de 2015. Estas 

resoluciones abordan la división entre: teorías, lo que llaman "práctica como componente 

curricular" y la pasantía supervisada en la formación de docentes, además de presentaren 

los principios educativos que deben seguir la comunidad universitaria. De esta forma, 

proponemos analizar los diferentes discursos que construyen el "no-persona", el maestro 

en formación, a partir de los documentos que albergan las reformas curriculares. Nuestro 

corpus de análisis se caracteriza por los menús del curso de pregrado en Lenguas 

Portuguesa / Española en la Universidad Federal Fluminense (UFF). Utilizamos, como 

base de esta investigación documental, los resultados encontrados en la disertación de 

Souza (2013), que trata sobre la práctica como componente curricular (PCC) y el proyecto 

político pedagógico (PPP) de tres instituciones educativas (UERJ, UFRJ y UFF), 

manteniendo así una memoria discursiva. Para eso, utilizamos como base teórica los 

preceptos del lingüista Maingueneau (2004-2008), que se ocupa de las restricciones que 

construyen el discurso, la enunciación que condiciona la estructura discursiva de los 

textos que constituyen nuestro objeto de análisis. Además, consideramos los conceptos 

del filósofo Foucault (2017-2019), que trabaja con el concepto de enunciado, así como 

los estudios de Souza (2002), quien, desde la perspectiva bakthiniana, aborda el 

enunciado concreto, el tema y la expresividad. Además de Bakhtin (2010), que se ocupa 

del acto responsable. 

 

         PALABRAS CLAVE: formación de profesor; discurso; currículum; Reformas de grado. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Porque ser realmente na vida significa agir, é ser não 

indiferente ao todo na sua singularidade. 

Bakhtin 

 

 

          Licenciada em Letras – Português/Espanhol pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ), campus de Nova Iguaçu, criado em 2006, na baixada fluminense, pude perceber o quão 

diverso era o alunado do curso. Ainda na especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes 

em Espanhol, no Colégio Pedro II, com os debates ocorridos em sala de aula, chamou-me a atenção 

as diferenças entre os currículos das universidades públicas no Rio de Janeiro, na formação em Letras 

Português/Espanhol. Dessa forma, encontrei nesse percurso diferentes sujeitos discursivos docentes 

de Letras.   

          No entanto, é comum circular a crença de que os professores sairão da universidade, da 

graduação, bem preparados para exercer os seus papeis de docente, estudando as teorias e as 

metodologias. Porém, o papel social, político, do professor tende a ser cada vez mais apagado, ficando 

sujeito à aplicação de exercícios, sendo apenas um “mediador” e, muitas vezes, não dispõe de tempo 

reservado para compreender o que é ser educador e o que isso implica. Uma perspectiva neoliberal 

que constrói uma imagem de um sujeito docente acrítico, deslegitima os questionamentos que os 

profissionais da educação/professores propõem visando a melhoria da educação para a emancipação 

do alunado, tratando-os como desnecessários e mantendo o status quo, ou seja, mantém um sistema 

que dificulta um ensino-aprendizagem que promova a criticidade do aluno. Assim, a aplicação de 

atividades muitas vezes se sobrepõe à importância da atividade, o “para que” ensinar fica cada vez 

mais de lado, visto que as poucas horas destinadas à sala de aula (1h ou 2h por semana), no caso do 

ensino de línguas estrangeiras, dificultam debates mais críticos.  

         Dessa maneira, frequentemente, também encontramos nas mídias a culpabilização dos 

professores pelos maus resultados dos alunos da educação básica em avaliações brasileiras e 

internacionais. E vemos, por consequência, as formações docentes sendo constantemente 

questionadas, como nos exemplos a seguir. 
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         O fato é que quando essas afirmações referentes à formação docente ocorrem, voltam-se, 

principalmente, apenas para uma característica da docência: do domínio do conteúdo da disciplina 

em que o docente vai lecionar, deixando de lado tantos outros componentes fundamentais da 

profissão, como a fomentação da criticidade do alunado e a questão didático-pedagógica. Como 

verificamos no título da reportagem de 2010, que adjetiva os professores como “despreparados” por 

conta do desempenho dos alunos no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), sem 

sequer questionar o que é Pisa1.  

         As reportagens destacadas legitimam discursos da última década que tratam das licenciaturas 

observando apenas os resultados de avaliações nacionais ou internacionais, sem levar em 

consideração o papel social, crítico, ético do professor, nem as especificidades e as necessidades da 

escola brasileira.  

         Como salienta Bassalobre (2013, p. 311), 

 

Como o processo educativo ocorre paralelamente ao desenvolvimento contínuo de um 

sujeito por um lado conectado a comportamentos e atitudes cristalizados na cultura e, 

por outro, relacionado pela consciência crítica a ideais de liberdade e cidadania, cada 

educador em formação, mergulhado em incertezas, necessita construir instrumentos 

próprios que lhe possibilitem subsídios para lidar com o seu universo educacional de 

maneira verídica e producente, dialogando com as interrogações que se impõem a 

cada dia, e, ao mesmo tempo, desenvolver uma nova consciência de pertença a um 

todo integrador das várias nuanças que compõem o tecido social, onde se inclui a 

educação. 

 

         Dessa forma, acreditamos que a formação para docência é um espaço de comprometimento com 

a criticidade, com a ética, com a liberdade de expressão, com a desconstrução de discursos 

culturalmente enraizados, e esses fatores devem refletir nas práticas em sala de aula, para que a 

educação seja um dos meios de transformação. Como nos ensina Freire (1987, p. 11), visando uma 

“educação como prática de liberdade”: 

  

Não tem a ingenuidade de supor que a educação, só ela, decidirá dos rumos da história, 

mas tem, contudo, a coragem suficiente para afirmar que a educação verdadeira 

conscientiza as contradições do mundo humano, sejam estruturais, super-estruturais 

ou inter-estruturais, contradições que impelem o homem de ir adiante. As contradições 

conscientizadas não lhe dão mais descanso, tornam insuportável a acomodação. Um 

método pedagógico de conscientização alcança últimas fronteiras do humano. E como 

o homem sempre se excede, o método também o acompanha. E a “educação como 

prática de liberdade”.   

 

                                                             
1 Segundo Oliveira (2015, p.18), “O Programa Internacional de Avaliação de Alunos ou em inglês Programme for 

International Student Assessment (Pisa) é um sistema de provas padronizadas, desenvolvido conjuntamente pelos países 

participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), aplicado a alunos de 15 

anos”. 
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         Diante do exposto, decidi analisar os sentidos que se depreendem a partir da leitura das ementas 

construindo discursivamente a não-pessoa e futuro professor no curso de Letras Português/Espanhol. 

Ou seja, dar espaço ao discente que, em formação, faz parte do campo discursivo da educação. Mas, 

em relação à sua formação acadêmica, está fora da constituição do processo enunciativo que formula 

o currículo do curso, tanto no que diz respeito às ementas como também no que se refere aos 

documentos oficiais que regem a formação docente. 

         De acordo com os preceitos de Benveniste, Flores et al. (2008, p. 59) nos diz sobre a não-pessoa 

que: 

 

A terceira pessoa é estruturalmente a forma não pessoal da flexão verbal, pois serve 

quando a pessoa não é designada ou nas expressões impessoais como chove, troveja, 

neva, em que não há agente produzindo o fenômeno, apenas o relato do processo. Ao 

contrário de eu e tu, que são sempre únicos e podem inverter-se, ele pode ser uma 

infinidade de sujeitos ou nenhum e é impossível invertê-los como os dois primeiros. 

(...) Tudo o que não pertence ao eu-tu recebe como predicado a forma verbal de 

terceira pessoa.   

 

         Dessa forma, apesar de o discente não constituir o quadro da enunciação, uma vez que o 

currículo faz parte da “reação-resposta” (BAKHTIN, 2010) aos documentos oficiais que determinam 

diretrizes aos cursos de licenciatura, o futuro professor está presente no discurso configurando a 

terceira pessoa. “O campo da não-pessoa, pois, é relativo a tudo que é língua, mas que não é relativo 

a eu-tu-aqui-agora”. (FLORES et al., 2008, p. 61). Isto é, por não estar presente no “aqui-agora”, 

mas ser inserido no discurso, que o aluno em formação deve atentar para os enunciados que compõem 

seu curso de licenciatura.   

         Sendo assim, fundamentalmente, é necessário que o futuro docente se preocupe com os 

processos que constituem a formação do currículo e, consequentemente, com os aspectos políticos 

envolvidos na feitura do curso. Compreendendo, sobretudo, o seu papel social dentro da sociedade.   

         Como comenta Daher (2011, p. 8) sobre a nossa responsabilidade enquanto professores:  

 

Nos encontramos con todas esas leyes ante un gesto político, lingüístico y educativo  

que dibuja un rol innovador e insólito, en lo que se refiere la formación de profesores 

de español: asumir la responsabilidad de una formación que considere la futura  

actuación en la diversidad de las escuelas brasileñas con responsabilidad de preparar 

a los alumnos para el ejercicio de la ciudadanía.2               

 

                                                             
2 Tradução minha: “Encontramos todas essas leis em face de um gesto político, linguístico e educacional que fornece um 

papel inovador e incomum, uma vez que se refere à formação de professores de espanhol: assumir a responsabilidade por 

uma formação que considera o desempenho futuro em sua diversidade. Escolas brasileiras com a responsabilidade de 

preparar os alunos para o exercício da cidade.” 
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          Ao nos depararmos com as leis que regem a formação docente no país, devemos ter a 

consciência de que nos cabe não somente a aplicação dos conteúdos estipulados como mínimos, mas, 

sim, atuar de forma a promover a cidadania, como lemos no fragmento acima. E, segundo Mészáros 

(2008, p. 13), “(...) educar não é a mera transferência de conhecimentos, mas sim conscientização e 

testemunho de vida. É construir, libertar o ser humano das cadeias do determinismo neoliberal, 

reconhecendo que a história é um campo aberto de possibilidades.”   

          Bassalobre (2013, p. 313) ainda nos diz que: 

 

Dessa maneira, para que possa ocorrer o surgimento de uma escola realmente apta a 

formar cidadãos efetivos e que atenda às necessidades de diferentes grupos sociais, é 

necessário que se executem mudanças nos cursos de formação de educadores que, 

então, dirigirão seus atos balizados a partir de uma consciência política e ética de sua 

prática. É na base da formação docente que os futuros professores aprofundam os 

conhecimentos teóricos e técnicos que os conscientizarão do seu papel no ambiente 

social e que lhe permitirão analisar criticamente os projetos educacionais no sentido 

de redescobrir novos caminhos para lidar com os desafios da educação em nossa 

época. 

 

         Sendo assim, buscar por uma formação docente comprometida em transformar o papel do 

professor, sair de apenas um transmissor/mediador, para que se tenha uma educação autônoma e 

responsável, entendendo o seu espaço dentro da sociedade como (futuro) professor e reivindicando 

políticas educacionais que atendam às necessidades das escolas. Pois, “a atividade humana no 

trabalho não é a simples aplicação de saberes já constituídos: no curso da atividade, outros saberes 

se produzem”. (DURRIVE, 2011, p. 54). 

         Voltando aos títulos das reportagens destacados no início do texto, compreendemos através dos 

enunciados que, para muitos, o nosso trabalho como docente se restringe a passar os conteúdos para 

avaliações e formar para o mercado de trabalho, estabelecendo “competências e habilidades” à 

formação docente, como veremos no decorrer desta pesquisa com as resoluções, que determinam 

diretrizes para a formação dos professores. Esses, certamente, desconhecem o dia-a-dia em sala de 

aula e têm a percepção mercadológica de educação.           

         Para Freire (1987), é necessário que comecemos a refletir sobre as orientações curriculares 

presentes nos cursos de licenciatura, assim como os conteúdos selecionados na feitura do currículo 

pelos docentes das instituições, de forma a observar como os discursos são constituídos e promover 

questionamentos para uma formação mais preocupada com aspectos sociais, políticos e históricos, 

dando visibilidade as minorias políticas que constituem o país.  

         De acordo com Lopes e Macedo (2011, p. 40) sobre os discursos curriculares, 

 

Tal questão explicita uma imbricada relação entre discurso – e conhecimento como 

parte do discurso – e poder. Não se trata da máxima moderna de que deter 

conhecimento confere poder, mas de compreender o poder como função do discurso. 
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A capacidade de unificar um discurso é em si um ato de poder, de modo que as 

metanarrativas modernas precisam ser vistas como tal e não como expressão da 

realidade. De forma semelhante, pode-se entender os discursos pedagógicos e 

curriculares como atos de poder, o poder de significar, de criar sentidos e hegemonizá-

los.  

 

           Em outras palavras, compreender os discursos que envolvem a formação docente é entender 

que os enunciados são “atos de poder” que geram significados na construção discursiva do discente. 

As ementas, então, são caminhos entrelaçados para o discente formando sentidos, esses que são 

produzidos a partir do ato enunciativo, na formulação das ementas ou das resoluções que instituem 

as Reformas das licenciaturas, constituem a “não-pessoa” e sua prática fora da universidade. Foucault 

(2019, p. 120) ressalta, sobre os enunciados, que: 

 

O enunciado não é a projeção direta, sobre o plano da linguagem, de uma situação 

determinada ou de um conjunto de representações. Não é simplesmente a utilização, 

por um sujeito falante, de um certo número de elementos e de regras linguísticas. De 

início, desde sua raiz, ele se delineia em um campo enunciativo onde tem lugar e 

status, que lhe apresenta relações possíveis com o passado e que lhe abre um futuro 

eventual. Qualquer enunciado se encontra assim especificado: não há enunciado geral, 

enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um enunciado fazendo parte de 

uma série ou de um conjunto, desempenhando um papel no meio dos outros, neles se 

apoiando e deles se distinguindo: ele se integra sempre em um jogo enunciativo, onde 

tem sua participação, por ligeira e ínfima que seja. 

            

         O lugar que os enunciados são constituídos permite que identifiquemos a linearidade na sua 

formação e as diferenças que compõem o discurso. Nesse caso, o currículo de Letras Português-

Espanhol possui uma “regularidade” intrínseca ao gênero, ao espaço discursivo que se encontra, e se 

relaciona com as Reformas das licenciaturas, que instituem uma serie de determinações para os cursos 

de licenciatura.  Sobre o campo discursivo, Maingueneau (2008, p.34- 35) afirma que: 

 

É no interior do campo discursivo que se constitui um discurso, e levantamos a 

hipótese de que essa constituição pode deixar-se descrever em termos de operações 

regulares sobre formações discursivas já existentes. O que não significa, entretanto, 

que um discurso se constitua da mesma forma com todos os discursos desse campo; e 

isso em razão de sua evidente heterogeneidade: uma hierarquia instável opõe 

discursos dominantes e dominados e todos eles não se situam necessariamente no 

mesmo plano.  

 

         Uma vez observados esses fatos e levando em consideração as últimas duas Reformas das 

Licenciaturas (2002 – 2015) elaboradas, verificamos, fundamentalmente, o que as resoluções 

determinam para uma prática docente mais crítica, mais ética e mais humana. Nesta pesquisa, 

recorremos ao ementário da Universidade Federal Fluminense (UFF), do curso de Letras 

Português/Espanhol, analisamos as disciplinas relacionadas à língua espanhola, que descrevem uma 

divisão entre teoria e prática, como também apresentamos as disciplinas referentes à Prática como 
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componente curricular, que é uma das características organizacionais proposta nas Reformas, 

observando como a licenciatura está estruturada, ou seja, como a instituição superior de ensino buscou 

reformular seu currículo na Reforma das Licenciaturas vigente.  

Souza (2013)3, em sua pesquisa sobre os sentidos produzidos na Reforma das Licenciaturas de 

2002, demonstra uma formação docente voltada para os estudos beletristas (DAHER; SANT’ANNA, 

2009). Assim, utilizamos os dados coletados pela autora, a fim de verificarmos os resultados 

apresentados sobre o currículo de Letras Português-Espanhol da UFF, e refletir sobre o ementário 

atual da UFF. 

Logo, o nosso foco de análise se caracteriza pelas ementas do curso de Letras 

Português/Espanhol da UFF, constituindo também os projetos pedagógicos da instituição, realizando 

as leituras a partir dos textos oficiais sobre ensino e, principalmente, os que regem os cursos de 

licenciaturas: as Resoluções CNE/CP nº1 de 20024 e CNE/CP nº 2 de 20155 instituídas pelo Ministério 

da Educação e encontradas no portal do MEC na internet.  

Por se tratar de uma pesquisa realizada no Estado do Rio de Janeiro e por ser a instituição que 

se adaptou tão logo à Reforma das Licenciaturas vigente, optamos por selecioná-la partindo desses 

critérios.  

Após o recolhimento desses materiais nos sites da Universidade Federal Fluminense, como 

também dos pareceres e resoluções homologados no Diário Oficial da União, buscou-se analisar 

possíveis reflexões acerca dos enunciados contidos nos documentos, unindo-as com as teorias 

propostas por Maingueneau (2004-2008) sobre discurso e por Foucault (2017-2019) acerca dos 

enunciados. Utilizamos também o teórico Bakhtin (2010), que trata do “ato responsável”, como 

também os conceitos de Souza (2002) sobre o enunciado concreto, tema e expressividade em uma 

perspectiva bakhtiniana, pois, apesar de Bakhtin não ter sido um teórico de linguística, suas reflexões 

levam à concepção de novos paradigmas teóricos no âmbito da linguagem.  

Em síntese, são objetivos específicos da pesquisa: 

 

 Refletir sobre os documentos oficiais que reformulam os cursos de Licenciatura, 

levando em consideração as restrições discursivas do gênero Resolução, as condições 

de produção de cada uma, a quem se destinam e quem as produziu; 

                                                             
3 Dissertação realizada na UERJ, sob orientação da professora Drª Vera Sant’Anna. 

 
4 Link disponível para Resolução CNE/CP nº 1 de 2002 http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf 
5 Link disponível para Resolução CNE/CP nº 2 de 2015 http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-

cp-002-03072015-pdf/file 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file
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 Analisar o ementário da UFF do curso de Letras- Português/Espanhol, destacando a 

divisão entre teoria, prática, Prática como componente curricular e estágio 

supervisionado, a fim de verificar os sentidos que são produzidos e guiam o alunado na 

sua formação acadêmica, constituindo discursivamente a “não-pessoa”, futuro docente, 

levando em consideração os enunciados concretos, a temática e a expressividade. 

Pois, ainda segundo Mészáros (2008, p. 55),  

 

De fato, a maneira como estão as coisas hoje, a principal função da educação é agir 

como um cão de guarda ex-officio e autoritário para induzir um conformismo 

generalizado em determinados modos de internalização, de forma a subordiná-los às 

exigências das ordens estabelecida.  

 

Dessa forma, através da retomada da história dos cursos de licenciatura, assim como a análise 

do ementário do curso da UFF, projetamos, como objetivo geral, contribuir para a reflexão do papel 

social do professor de Letras Português - Espanhol, para além de critérios utilizados nas avaliações 

do ensino brasileiro, demonstrando a importância linguística do currículo e das reformas na 

construção do discente, ressaltando sua construção política, social e histórica.  
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1 AS LICENCIATURAS NO BRASIL E AS REFORMAS:  BREVE RETROSPECTIVA  

 

Oriunda de escolas públicas, vi, no final da década 2000, o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) deixar de ser apenas uma forma de avaliação do ensino médio e se transformar em um grande 

vestibular nacional. Antes, houve a expansão das instituições públicas de ensino superior e, 

consequentemente, o aumento das vagas para ingresso nas universidades.  

Outras políticas públicas para a educação foram feitas nesse período, como a política das cotas, 

o que ajudou, e muito, aos jovens de baixa renda a entrarem nas Universidades Federais. Em 

contrapartida, com o passar dos anos, também aumentaram as pressões em cima do educador, visando 

melhores resultados em avaliações nacionais e internacionais sobre o ensino. Quando esses não 

aparecem, a formação docente passa a ser questionada. 

Dessa maneira, o currículo docente evidencia-se, uma vez que se torna um espaço de luta 

ideológica, econômica, sobretudo, política. De um lado, “gestores” que enxergam na educação uma 

forma de lucro; do outro, docentes que compreendem a educação como emancipação do ser humano. 

Além das instituições formadoras, que produzem discursivamente os documentos que versam sobre 

os cursos de licenciatura, os educadores que dialogam e pensam sobre o currículo, e os alunos. 

Para entendermos um pouco melhor como chegamos até aqui, faz-se necessária uma breve 

recapitulação da história do ensino docente, a fim de observarmos como se dá a formação de 

professores no país.   

 

1.1 A formação docente no Brasil 

 

Um resumo da história da docência no Brasil começa ainda no Império. As estudiosas Alves e 

Villardi (1999) afirmam que, na época imperial, com a saída dos jesuítas, em 1759, faz-se necessário 

recorrer aos professores leigos. Esses ministravam o que é chamado de “Aulas Régias”. 

Os estudos didático-pedagógicos foram excluídos durante bastante tempo das leis que tratam 

da docência, apesar de serem determinantes para a formação docente. Saviani (2009) nos explica que 

o interesse pela formação de professores só ocorreu em 1827, uma vez que: 

 

É na Lei das Escolas de Primeiras Letras, promulgada em 15 de outubro de 1827, que 

essa preocupação apareceu pela primeira vez. Ao determinar que o ensino, nessas 

escolas, deveria ser desenvolvido pelo método mútuo, a referida lei estipula no artigo 

4º que os professores deverão ser treinados nesse método, às próprias custas, nas 

capitais das respectivas províncias. Portanto, está colocada aí a exigência de preparo 

didático, embora não se faça referência propriamente à questão pedagógica. (p. 144) 
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Antes de 1879, foram criadas escolas para a formação de professoras, mas só nesse ano a 

Reforma Leoncio de Carvalho foi aprovada, ainda que parcialmente, visando a criação de Escolas 

Normais no país. A partir dela, surgiram diversas outras reformas para a criação de colégios 

destinados às “moças”, como também, para a feitura do currículo profissionalizante. O cenário 

permaneceu assim durante todo o séc. XIX.  

Muito questionados, esses colégios possuíam um número muito pequeno de formados. Dessa 

maneira, em 1849, a escola do Rio de Janeiro fechou e a substituíram pelos “professores adjuntos”, 

que “atuariam nas escolas como ajudantes do regente de classe, aperfeiçoando-se nas matérias e 

práticas de ensino. Por esse meio seriam preparados os novos professores, dispensando-se a 

instalação de Escolas Normais”. (SAVIANI, 2009, p. 145). No entanto, essa nova prática não 

prosseguiu e os cursos normais continuaram a formar docentes, e a escola do Rio de Janeiro reabriu 

em 1859.  

Durante a época imperial, não havia ainda universidades no Brasil. Com o peso da colonização, 

só em 1931, foi inaugurada a Faculdade de Educação, Ciências e Letras, em São Paulo, por meio da 

Reforma Francisco Campos que, em 1939, deu início à formação dos professores, em nível superior. 

O currículo, estruturado pelo Ministério da Educação (MEC), tinha como objetivo de “oferecer 

disciplinas que fortalecessem o caráter formativo mais do que o caráter utilitário dos cursos básicos” 

(ALVES & VILLARDI, 1999, p. 32).  

Além dela, tivemos outras duas instituições de ensino para formação de professores, a 

Universidade do Distrito Federal e a Universidade do Rio de Janeiro.  

Ainda em 1939, foi instituído o decreto-lei nº 1.190 na tentativa de organizar a formação de 

professores em todo o país, dando início a uma estrutura curricular que Saviani (2009, p. 146) nos 

explica que: 

 

(...) o paradigma resultante do decreto-lei n. 1.190 se estendeu para todo o país, 

compondo o modelo que ficou conhecido como “esquema 3+1” adotado na 

organização dos cursos de licenciatura e de Pedagogia. Os primeiros formavam os 

professores para ministrar as várias disciplinas que compunham os currículos das 

escolas secundárias; os segundos formavam os professores para exercer a docência 

nas Escolas Normais. Em ambos os casos vigorava o mesmo esquema: três anos para 

o estudo das disciplinas específicas, vale dizer, os conteúdos cognitivos ou “os cursos 

de matérias”, na expressão de Anísio Teixeira, e um ano para a formação didática. 

 

Ou seja, ficou estabelecido, naquele momento, que a formação do docente se dividiria em 3 

anos de estudos culturais, científicos, teorias de Letras, considerando o foco desta pesquisa, e 1 ano 

para o que se denominou estudos pedagógicos, realizados na faculdade de Educação.  

Após esse período, em 1961, cria-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que não 

mexeu nas antigas estruturas de formação docente e apresentou a educação como forma de ascensão 
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econômica no país. Porém, defendeu a flexibilização dos currículos, como também a autonomia do 

Estado das unidades federativas.  

Com o aumento das instituições de formação dos docentes e a expansão econômica do próprio 

país, a educação passou a ocupar mais espaços, o MEC (criado em 1930) e o Conselho Federal de 

Educação (1962) passam a funcionar, instituindo pareceres para a formação dos professores. 

Interessa-nos especificamente o Parecer nº 292/62, que institui os currículos mínimos para os cursos 

de licenciatura, ainda que a Reforma Universitária tenha vindo depois, em 1968, o parecer citado foi 

o primeiro a delimitar as disciplinas para o bacharelado e as licenciaturas.  

A Reforma Universitária de 1968 abarcaria não só as licenciaturas, mas também todos os cursos 

superiores, além de modificar a forma de administração de cada uma, como por exemplo, separando-

as em departamentos, dando início à carreira acadêmica e concretizando a pós-graduação e a extensão. 

No entanto, foi a partir dela que o ensino privado tomou outros caminhos no país. Como podemos 

ver em Martins (2009, p. 17), 

 

Se a Reforma de 1968 produziu efeitos inovadores, por outro lado, abriu condições 

para o surgimento de um ensino privado que reproduziu o que Florestan Fernandes 

denominou o antigo padrão brasileiro de ensino superior, ou seja, instituições 

organizadas a partir de estabelecimentos isolados, voltados para a mera transmissão 

de conhecimento de cunho marcadamente profissionalizante e distanciados da 

atividade de pesquisa, que pouco contribuem com a formação de um horizonte 

intelectual crítico para a análise da sociedade brasileira e das transformações de nossa 

época.     

 

Dessa maneira, como destacado no trecho acima, sempre esteve presente a forma de educar 

para o mercado de trabalho e para ascensão econômica de determinada classe, estabelecendo um 

ensino profissionalizante e longe do campo da pesquisa.  

 

1.2 A docência entre Pareceres e Resoluções: Projeto educacional ou jogo político?  

 

Foi em 1968, que se instituiu a Lei de nº 5.540, que regulamenta a organização do ensino 

superior e propõe que esse fique responsável de formar especialistas em educação e docentes para o 

nível básico, antigo ginásio e colegial.  Apesar de ter sido revogada, quase em sua totalidade, pela 

LDB de 1996, essa Reforma ainda demanda pesquisas, pois foi responsável tanto por melhorias nas 

universidades quanto por restrições econômicas e políticas no ensino e na formação dos docentes. 

Em plena ditadura militar, o país passava por transformações internas e reinvindicações de estudantes 

e professores entraram em cena.  
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Na década de 80, houve reflexões sobre uma formação docente mais politizada, como podemos 

ver no trecho a seguir: 

  

A partir da década de 80 tem início um Movimento Nacional que começa a traduzir 

os reclamos da educação para além de sua textura pedagógica. Faz-se a crítica da 

formação dos profissionais de educação; inter-relacionam-se atividades políticas e 

pedagógicas, busca-se uma identidade para o curso de Pedagogia (...). (ALVES & 

VILLARDI, 1999, p.41) 

 

  Atentemos para o fato de os docentes de pedagogia reivindicarem uma formação dos 

professores mais crítica, buscando construir discursivamente uma “não-pessoa” docente diferente do 

que havia na época. Após essas manifestações, foram criados Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública e Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) com a 

finalidade declarada de defender a escola pública de qualidade e, com a Constituição de 1988, 

deslumbrava-se uma nova LDB.  

 Ressaltemos que, na Constituição de 88, ficam mantidas a gestão democrática e a autonomia 

pedagógica das universidades, tão comentadas e questionadas hoje por parte da sociedade com o 

cerceamento da liberdade de ensino. Ela também institui a carga horária mínima para a prática de 

ensino de 300h, isto é, estipulando o tempo que as universidades devem dispor a determinadas 

disciplinas teóricas ou práticas, estabelecendo de alguma maneira o currículo.    

 A nova LDB, de 1996, em seu artigo 53, reforça, com relação ao ensino superior, que: 

 

No exercício de sua autonomia são asseguradas às universidades, sem prejuízos de 

outras, as seguintes atribuições: I. criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e 

programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da 

União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; II. Fixar os currículos 

dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes (...). (ALVES 

& VILLARDI, 1999, p.37) 

 

Assim, a universidade passa a ter liberdade para estruturar seus campos de ensino, pesquisa e 

extensão do curso superior, estabelecendo o currículo dos cursos de maneira pertinente à realidade da 

instituição e do alunado, ainda que atualmente essa liberdade esteja ameaçada. 

Construir, portanto, currículos que estejam de acordo com as diferentes demandas, à época e 

ainda hoje, não é tarefa fácil, devido à nossa diversidade social, cultural, econômica e política. 

Entretanto, sabemos que essa construção curricular era necessária em 1996, e continua sendo, uma 

vez que não há como homogeneizar o ensino-aprendizagem. Em 2001, com o Plano Nacional de 

Educação (PNE), que vigorou até 2010, vemos como “planos e metas” o planejamento de “diretrizes 

curriculares flexíveis”. Nele encontramos propostas importantes para a formação profissional, a 
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formação continuada do professor, a jornada de trabalho que ajude o docente a se qualificar, a salários 

dignos, etc.   

Assim, pode-se afirmar que, além das demandas de valorização do professor contidas no PNE, 

a preocupação com o currículo do ensino superior esteve durante anos e ainda está em pauta. Seja 

para educar visando à economia ou pelo real compromisso com a vida social, com a aprendizagem, 

com o papel político do magistério.  

Diante do exposto, cabe destacar a pergunta feita por Daher (2011, p.7): 

 

¿Qué tienen todas esas leyes, decretos, pareceres y deliberaciones en común? Diría 

que a todos les falta reconocer la importancia profesional del trabajo docente, su 

función y valor en un determinado grupo social. Lo que quiero decir con la pregunta 

título de estas consideraciones es que la cualificación de un profesor es resultado de 

mucho más que simples determinaciones legales entre universidad y escuela.  Resulta 

de experiencias acumuladas a lo largo de la historia por sus profesionales, de un 

patrimonio generado y compartido en distintos regímenes de producción de saberes – 

académicos y de la experiencia-. La profesionalización del profesor se viene 

constituyendo de alguna manera sin que se le dé visibilidad. La del profesor de español 

lengua extranjera también.  Lo que planteo es ¿será que efectivamente se trata de una 

formación para el trabajo?6 

 

 

As políticas educacionais visando à formação docente devem reconhecer que a profissão requer 

muito mais do que parâmetros legais, que há valores éticos que se relacionam com a nossa experiência 

em sala de aula, além de destacar a importância didático-pedagógica dentro dos cursos de licenciatura, 

ressaltando a importância de um ensino-aprendizagem mais humanizado e questionador, promovendo 

autonomia do discente.   

Em tempo, ficou estabelecido com a publicação do PNE (2001), que diretrizes e parâmetros 

seriam feitos para os cursos de licenciatura, dentro de um ano, que estabeleceriam orientações 

curriculares para a formação dos professores.  Assim, encontramos sensíveis melhorias sociais no 

âmbito educacional, principalmente, no cenário universitário, em que uma das metas do PNE (2001) 

a ser cumprida era: aumentar o número de jovens de baixa renda nas universidades públicas, para a 

                                                             
6  Tradução minha: “O que todas essas leis, decretos, opiniões e deliberações têm em comum? Eu diria que 

todos precisam reconhecer a importância profissional do trabalho docente, sua função e valor em um 

determinado grupo social. O que quero dizer com a questão do título dessas considerações é que a 

qualificação de um professor é o resultado de muito mais do que apenas determinações legais entre 

universidade e escola. Resulta de experiências acumuladas ao longo da história por seus profissionais, de 

um patrimônio gerado e compartilhado em diferentes regimes de produção de conhecimento - acadêmicos 

e experiência. A profissionalização do professor se constituiu de alguma forma sem ter visibilidade. O 

professor de língua estrangeira também. O que proponho é: é realmente um treinamento profissional?” 
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redução das desigualdades. No entanto, nos dois últimos anos, vimos retroagir as políticas públicas 

para os brasileiros que delas precisam, através de cortes no investimento reservado à educação.   

Em Silva (2001), lemos sobre as relações de desigualdade que a sociedade brasileira passava e 

da escassez de possibilidades de mudança na época. Informação que encontramos também em 

Valente (2001), quando publicado o PNE. Aparentemente, retornamos ao mesmo cenário sem muitas 

oportunidades sociais que os autores descrevem.  

Um ano depois, em 2002, foi instituída, então, a Reforma das Licenciaturas que separava as 

horas destinadas à teoria e à prática como componente curricular, reformulando os currículos dos 

cursos, instituindo diretrizes para a educação superior. Curiosamente, ela aconteceu também em uma 

transição política entre o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 2002, para o de Luís Inácio 

Lula da Silva, que tomou posse, democraticamente, da presidência da República, em 2003. 

Passados treze anos, mais uma Reforma das Licenciaturas é estabelecida, no final do governo 

de Dilma Rousseff, eleita em 2010 e reeleita em 2014. A ex-presidenta não pode concluir o seu 

segundo mandato, porque foi destituída do cargo em 2016, por meio de um golpe parlamentar. Na 

ocasião, assumiu o cargo, o até então vice-presidente, Michel Temer, que permaneceu até o fim de 

2018.  

Essas informações passam a ser importantes à medida que as Reformas políticas-educacionais, 

que interferem no cenário do ensino nacional, são formuladas pelos governos vigentes. 

Contextualizadas brevemente as últimas Reformas, cabe ressaltar que ambas fazem parte da leitura 

deste trabalho e serão observadas buscando reconhecer os discursos que constituem os docentes em 

formação.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA-METODOLÓGICA 

 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação-reflexão. 

Freire 

 

 

         Conforme foi exposto na introdução desta dissertação, o interesse pela pesquisa se deve ao fato 

de diferentes discursos serem produzidos acerca da formação docente. Nos próximos tópicos, 

exporemos a fundamentação teórica que embasa a pesquisa. 

 

2.1 Por uma formação mais crítica e ética  

       

     Entre diversas pesquisas a que tivemos acesso, relacionadas à formação de professores de 

Espanhol, duas delas nos provocaram reflexões que estão na base desta pesquisa. Relatos de docentes 

formados antes da década de 2000, constantes em monografia de Iniciação científica (BELIVAQUA, 

2005)7, expõem a voz de professores e memórias de como era o ensino de línguas em outras épocas.  

Já que, até a década de 60, não havia documentos oficiais tratando diretamente do currículo dos cursos 

de licenciatura (ALVES & VILLARDI, 1999). São relatos de professores que lutaram para conseguir 

um espaço maior e melhor estruturado nos cursos de licenciatura em que trabalham.  

 Essa leitura nos provocou questionamentos sobre o que se diz hoje acerca da formação docente, 

uma vez que está sendo tão menosprezada pela sociedade e discutida sobretudo por quem não é 

educador. Dessa forma, procuramos respostas nos documentos que regem os cursos de licenciatura 

atualmente, as Reformas das Licenciaturas de 2015, como também a instituída em 2002, são eles: 

Resolução CNE/CP nº 1/2002 e Resolução CNE/CP nº2/2015.  

 Outra é a dissertação de mestrado de Souza (2013), que trata dos discursos na Reforma das 

licenciaturas de 2002 e como ela orienta o currículo da licenciatura em Letras Português-Espanhol, 

dialogando com as escolhas curriculares e produzindo sentidos na formação docente. O estudo abarca 

a reforma realizada nas universidades públicas do Rio de Janeiro (UFRJ, UERJ, UFF). 

 Nasceu assim o interesse em voltar o foco das análises para o curso de Letras Português-

Espanhol da UFF. Dois motivos embasaram nossa escolha: o primeiro por ser a primeira instituição 

em que as mudanças já estão vigentes e o segundo deve-se ao fato de ser a faculdade em que a 

pesquisa se desenvolve.  

                                                             
7 Orientada pela professora Drª Del Carmen Daher, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 
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         Diante do exposto, a nossa pesquisa é de cunho documental e recorre a diferentes fontes, como 

o Diário Oficial da União. 

 Para identificar nas ementas sentidos que constroem a “não-pessoa” de Letras 

Português/Espanhol em sua formação, recorremos, nas análises da área dos Estudos de Linguagem, 

aos teóricos Maingueneau (2004-2008) sobre o discurso e suas restrições e Souza (2002) sobre 

gêneros, enunciados concretos, tema e expressividade; como também aos estudiosos Foucault (2017-

2019) que trata sobre os enunciados e Bakhtin (2010) acerca do “ato responsável”.   

 Acreditamos que a união das teorias sustenta esta investigação discursiva de forma a que 

reflexões sobre como acontecem as formações discursivas, a temática e a expressividade possam ser 

identificadas na análise, tratando o currículo de Letras sobre a perspectiva enunciativa com base nas 

propostas de Maingueneau.   

 

2.2 Por qual formação docente? Os diferentes sentidos produzidos nas práticas discursivas 

 

No capítulo anterior, apresentamos um breve percurso relativo à história do ensino do 

magistério para a construção curricular do ensino superior. Em uma tentativa de homogeneizar o 

currículo docente para se chegar a resultados metodológicos e práticos que instituíram pareceres e 

reformas visando as licenciaturas.  

Certamente, por se tratar de uma pesquisa que se ambienta na linha da análise do discurso, não 

é nosso foco principal tratar da história da educação, ainda que seja importante, a nossa análise se faz 

a partir dos enunciados realizados nos documentos e no ementário da UFF, como Maingueneau (2008, 

p. 41-42) ressalta, 

 

 A semântica discursiva não pode explicar por que foi tal discurso, e não tal outro, que 

se constituiu: esse é o trabalho do historiador. Em compensação, ela deveria poder 

dizer a quais restrições está submetida tal constituição, em quais condições o novo é 

possível.  

 

Dessa maneira, procuremos identificar a “não-pessoa” docente constituída a partir da Reforma 

das Licenciaturas e como o “novo”, ou seja, os enunciados contidos na atual Reforma das 

licenciaturas estão sendo trabalhados no currículo de Letras-Português/Espanhol da UFF. O que 

requer de nós a compreensão de que os enunciados contidos nos pareceres passaram por diferentes 

pessoas, possui um enunciador institucional e coenunciador (a instituição de ensino superior), são 

publicados, são lidos por outras pessoas e constituídos em ementas, formando intertextualidades e 

interdiscursividades. Assim como afirma Maingueneau (2008),  



 
 

29 
 

 

A “enunciabilidade” de um discurso, o fato de que tenha sido objeto de atos de 

enunciação por um conjunto de indivíduos não é uma propriedade que lhe é atribuída 

por acréscimo, mas algo de radical, que condiciona toda a sua estrutura. É preciso 

pensar ao mesmo tempo a discursividade como o dito e como dizer, enunciado e 

enunciação. (p.19) 

 

Portanto, não apenas o enunciado é objeto de estudo, como também o contexto que se inscreve, 

uma vez que “o discurso não é nem um sistema de “ideias”, nem uma totalidade estratificada que 

poderíamos decompor mecanicamente, nem uma dispersão de ruínas passível de levantamentos 

topográficos, mas um sistema de regras que define a especificidade de uma enunciação”. 

(MAINGUENEAU, 2008, p.19). Dessa forma, em cada gênero há uma padronização específica, ou 

seja, os enunciados que compõem as Resoluções e os enunciados que correspondem ao currículo de 

Letras Português-Espanhol possuem regras que são intrínsecas a cada discurso.   

Assim como devemos levar em conta os espaços político e educacional que se encontram as 

ementas e as resoluções, o campo em que foram construídos as Reformas e o currículo das 

licenciaturas, pois determinam a individualidade dos enunciados e os sujeitos constitutivos. Ou seja, 

a especificidade que o autor supracitado se refere são as “restrições específicas que fazem com que 

esses enunciados façam parte desse ou daquele discurso” (MAINGUENEAU, 2008, p. 47). 

A partir disso, sabemos que é no campo discursivo da educação que se inscrevem as Reformas, 

mas estas também se vinculam a discursos do campo político.  

O linguista destaca que: 

 

(...) é o espaço discursivo e não o discurso que constitui a unidade pertinente, e a 

probabilidade de encontrar espaços discursivos constituídos pelos mesmos sistemas 

de restrições é baixa. Mas esse não é o ponto essencial; o que deve ser individuado, 

com efeito, é o discurso, e não o próprio sistema de restrições. O discurso resulta do 

relacionamento desse sistema com alguns códigos no interior de uma conjuntura 

histórica, e é isso que o individua. (MAINGUENEAU, 2008, p. 72)  

 

 

Em outras palavras, ao apresentarmos as duas Reformas das Licenciaturas, construídas e 

instituídas em épocas diferentes e por enunciador institucional, o CNE, observamos o discurso, suas 

condições de produção, que ele se constitui como único, independentemente de serem duas Reformas 

das Licenciaturas. Da mesma forma em que as ementas são disponibilizadas pela UFF e atualizadas 

pelos docentes.   

Ainda segundo o autor, “O discurso se constrói, com efeito, em função de uma finalidade, 

devendo, supostamente, dirigir-se para algum lugar.” (MAINGUENEAU, 2004, p. 53). Dessa 

forma, o discurso contido nos documentos oficiais e nas ementas da UFF dirigem-se a “não-pessoa” 
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da comunidade acadêmica, possuindo objetivos específicos para alunos, professores, setores 

administrativos, etc. 

No que se refere ao gênero currículo, é um gênero discursivo estabilizado em um suporte 

material, no qual os projetos pedagógicos declarados ou não, ditam, de certa forma, os caminhos que 

os graduandos têm de percorrer ao longo da sua formação acadêmica. São enunciados que se vinculam 

a temporalidades específicas, tendo como exigência mínima para sofrer alterações o tempo de duração 

especificado por práticas que determinam o que é preciso cumprir, o número de anos relativos à 

duração do curso. Além disso, dialogam com: professores, discentes, contexto, com a 

visão/compreensão a ser creditada ao ensino, e com as resoluções que constituem as Reformas das 

Licenciaturas (2002-2015).  

Já as Reformas, foram instituídas através de textos oficiais de cunho legislativo, são as 

resoluções, que estabelecem regras, normas, neste caso, para os cursos de licenciatura. Em Paulo 

(2005, p. 304), lemos a seguinte definição para resolução:  

 

Cessação da existência de um contrato perfeito e acabado, por extinção de seu prazo 

de vigência, ou por ocorrência de eventualidade que torne impossível ou inoperante 

sua continuação. No direito administrativo, designa ato oficial baixado por autoridade 

competente à administração; proposição que regula matérias da competência privada 

da Casa Legislativa, de caráter político, processual, legislativo ou administrativo. 

 

 

Assim, as ementas se constituem por um enunciador atravessado por vozes na tentativa de 

diálogo com o que foi estipulado em determinado momento e considerado ideal para a formação 

docente por um enunciador oficial e político. Entretanto, não há, para as Resoluções observadas nesta 

pesquisa, um prazo que determine a vigência das Reformas, neste caso, pode-se dizer que ocorreu 

entre a Reforma de 2002 e a Reforma de 2015 uma “eventualidade que torne impossível ou inoperante 

sua continuação”. Dessa forma, não existe um projeto para a educação, uma vez que à medida que 

muda o governo, muda também o projeto de educação que foi elaborado. 

Logo, há uma relação de intertextualidade entre as Reformas das licenciaturas e o currículo de 

Letras-Português/Espanhol, pois dialogam entre si, possuem relação discursiva e visam 

coenunciador. Para Maingueneau (2004),  

 

O discurso só adquire sentido no interior de um universo de outros discursos, lugar do 

qual ele deve traçar seu caminho. Para interpretar qualquer enunciado, é necessário 

relacioná-lo a muitos outros – outros enunciados que são comentados, parodiados, 

citados etc. Cada gênero de discurso tem sua maneira de tratar a multiplicidade das 

relações interdiscursivas(...). (p. 55-56) 
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         Dessa forma, tratar das Reformas das Licenciaturas e do currículo que as concretiza é dialogar 

com o contexto em que foram feitos. Pensando em o que as reformas de maneira geral representam 

para a formação docente, ressaltando que baseadas nelas que as ementas dos cursos de licenciatura 

foram elaboradas para atender a determinado público. Assim, o currículo de Letras Português/ 

Espanhol “traça seu caminho” em diálogo com os documentos oficiais, as Resoluções e os Pareceres, 

os docentes e os discentes.   

Descrever o currículo na formação docente de Letras Português-Espanhol, como também sua 

relação de diálogo com as suas reformas, é identificar o processo pelo qual ele passou. De acordo 

com Foucault (2019, p. 123),  

 

descrever um enunciado não significa isolar e caracterizar um segmento horizontal, 

mas definir as condições nas quais se realizou a função que deu a uma série de signos 

(não sendo forçosamente gramatical nem logicamente estruturada) uma existência, 

uma existência específica. 

 

         O autor enumera ainda algumas observações que consideramos importantes sobre o objeto de 

estudo e suas condições, destacamos uma de quatro que ele trata: 

 

As condições para que apareça um objeto de discurso, as condições históricas 

para que dele se possa “dizer alguma coisa” e para que dele várias pessoas possam 

dizer coisas diferentes, as condições para que ele se inscreva em um domínio de 

parentesco com outros objetos, para que possa estabelecer com eles relações de 

semelhança, de vizinhança, de afastamento, de diferença, de transformação – essas 

condições, como se vê, são numerosas e importantes. (FOUCAULT, 2019, p. 54) 

 

 

         Em outras palavras, quando consideramos um objeto a ser analisado discursivamente, é 

necessário considerar as suas condições de enunciabilidade. Segundo Bakhtin (1997), o enunciado se 

faz concreto porque é elaborado dentro de um contexto histórico, social, cultural, econômico, político, 

nesse sentido, vários fatores extra verbais interferem na sua produção e são passíveis de reflexão 

também. Neste trabalho, a pesquisa com o ementário da UFF remete à história das licenciaturas e, 

consequentemente, aos documentos produzidos, entre elas as Resoluções que geraram as Reformas 

das Licenciaturas 2002-2015, tendo como foco o curso de Letras Português-Espanhol. 

Sobre o currículo, Silva (2001, p. 10-11) nos diz: 

 

Ele tem uma posição estratégica nessas reformas precisamente porque o currículo é o 

espaço onde se concentram e se desdobram a luta em torno dos diferentes significados 

sobre o social e o político. É por meio do currículo, concebido como elemento 

discursivo da política educacional, que os diferentes grupos sociais, especialmente os 

dominantes, expressam sua visão de mundo, seu projeto social, sua “verdade”. Mesmo 

que não tivessem nenhum efeito, nenhum efeito no nível da escola e da sala de aula, 

as políticas curriculares, como texto, como discurso são, no mínimo, um importante 

elemento simbólico do projeto social dos grupos no poder. Nesse nível, a política 
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curricular tem de ser lida, ao menos em parte, como representação de uma outra coisa, 

como um mito, no sentido de Barthes. Elas estão ali como um signo, como um 

significante.  

 

Logo, o currículo é o lugar em que diferentes posições disputam a discursividade, pois ele 

permite que construções discursivas constituam a “não-pessoa”. Por isso, a importância de se analisar 

os discursos nele presentes para uma formação mais crítica, a fim de pensar que o currículo pode ser 

constituído por formações discursivas diferentes ou ser atravessados por discursos concorrentes. 

Dessa maneira, cada enunciação é específica e única, mas está interligada a outras enunciações 

daquele mesmo campo discursivo. Olhando para o passado, vemos que mudanças aconteceram, 

principalmente, em se tratando de reformas curriculares. Tantas mudanças no campo da formação 

docente fazem com que os cursos sejam questionados e, consequentemente, o educador também. Pelo 

viés político e ideológico, cabe refletir o que está presente na feitura e nas reformulações dos 

documentos que regem os currículos. 

É necessário não perder de vista que a formação docente atenderá a imprescindíveis situações 

política-educacionais. Homogeneizar escolas públicas, por meio de Resoluções que determinam a 

carga horária para o ensino e suas práticas, competências e habilidades docentes, em um país 

heterogêneo e com dimensões continentais, certamente, não é o que garantirá uma educação cidadã. 

Apesar de cada instituição ter suas práticas discursivas e autonomia para tal, a nosso ver, a existência 

de documentos que estipulem o que tem de ser trabalhado é questionável, quando sabemos que cada 

universidade é constituída por um público diferente, o que implica demandas, concepções de ensino 

diferentes e respeito à autonomia acadêmica autorizadas constitucionalmente. 

Remetemo-nos aqui ao que Foucault (2017) conceitua como governamentalidade: 

 

1) O conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, 

cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante específica e complexa de 

poder, que tem por alvo a população, por forma principal de saber a economia política 

e por instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de segurança. 

2) A tendência que em todo o Ocidente conduziu incessantemente, durante muito 

tempo, à preeminência deste tipo de poder, que se pode chamar de governo, sobre 

todos os outros – soberania, disciplina etc. – e levou ao desenvolvimento de uma série 

de aparelhos específicos de governo e de um conjunto de saberes. 

3) O resultado do processo através do qual o Estado de justiça da Idade Média, 

que se tornou nos séculos XV e XVI Estado administrativo, foi pouco a pouco 

governamentalizado. (p.429)  

 

 

A forma de governo a que o autor se refere no trecho destacado, a do agir sobre o outro, 

direciona-nos a reflexão do poder que as instituições possuem para romper com imposições 

normativas que querem uma similaridade do alunado, de discentes acríticos, que possa vir a contribuir 



 
 

33 
 

com quadros de inferiorização da educação, principalmente, a pública, como também à formação de 

seus professores, concebidos como potenciais professores públicos. 

Essa autonomia ou não do governo de si e dos outros tanto pode vir a ser uma forma de produção 

libertadora como propiciar meios de predomínio de saberes de determinadas disciplinas e de tradições 

de ensino-aprendizagem, em que prevaleça a constituição de um conhecimento tido como 

inquestionável.   

Foucault (2017) nos esclarece que o poder não é centralizado, é linear, é permeado nas relações 

sociais, não vem de cima para baixo. Como lemos no trecho abaixo:  

 

Foucault define governo como conduta, ou, mais precisamente, como “a conduta da 

conduta” e, logo, como um termo que vai do “governo de si” ao “governo dos outros”. 

De maneira geral, em sua história da governamentalidade, Foucault se empenha para 

mostrar como o Estado soberano moderno e o indivíduo autônomo moderno 

determinam reciprocamente suas emergências. (LEMKE, 2002, p. 196) 

 

 

   Diante do exposto, o conceito de “governo de si” e “governo dos outros” nos direciona à 

possibilidade de referência a não-pessoa que tem o poder de mudar o que está posto, tanto dentro de 

suas salas, elaborando aulas, projetos pedagógicos ou ementas, quanto fora de sala de aula, lutando 

por melhores condições de ensino, posicionando-se criticamente contra a desvalorização da educação, 

contra uma aprendizagem baseada apenas no mercado de trabalho, contra currículos que não 

representam a realidade do alunado e que são formulados por quem não pertence à área docente. 

 Ao remeter à concepção teórica de Foucault (2017 apud LEMKE, 2002, p. 208), o autor resume 

que: 

 

Para resumir, o conceito de governamentalidade concebe o neoliberalismo não 

somente como uma retórica ideológica, como uma realidade político-econômica, ou 

como um anti-humanismo prático, mas acima de tudo como um projeto político que 

se empenha em criar uma realidade social que ele sugere já existir. A análise da 

governamentalidade lembra-nos que a economia política baseia-se em uma anatomia 

política do corpo. Podemos decifrar uma governamentalidade neoliberal na qual não 

somente o corpo individual, mas também instituições e corpos coletivos (repartições 

públicas, universidades, etc.), corporações e Estados têm de ser “enxutos”, 

“adequados”, “flexíveis” e “autônomos”.  

 

 

         As Reformas das Licenciaturas caracterizam um alunado idealizado e similar, assim como 

traçam um perfil docente a ser construído a partir de conhecimentos nas ementas e projetos 

pedagógicos de cada instituição. E, também, são respostas a “um projeto político” vigente, que, ao 

consideram a relação hierárquica de documentos institucionais e sua (relativa) autonomia 

universitária, deixam marcadas em seu enunciado quais posicionamentos, quais concepções teóricas 

são necessárias ao que deve ser um professor da Educação básica.   
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Portanto, tendo em vista a afirmação de que não há neutralidade curricular, consequentemente, 

os sujeitos que enunciam os currículos não são neutros e suas ações ou seus atos também não o são. 

É necessário fomentar a reflexão política-pedagógica dos discentes em formação, a fim de que possam 

questionar um projeto político-social que considera mais importantes resultados de avaliações 

nacionais e internacionais do que realizar políticas educacionais eficazes e que valorizem os docentes.  

 

2.3 A construção da não-pessoa numa perspectiva Bakhtiniana  

 

     Vimos até aqui, através dos conceitos utilizados por Maingueneau (2004-2008) e Foucault 

(2019), que diferentes enunciados constituem discursivamente a “não-pessoa”. Dentro da nossa 

pesquisa, os enunciados ditam também o que deve ou não constar na formação, talvez, em uma 

tentativa de contribuir para a futura experiência em sala de aula. Entretanto, tais contribuições levam 

em consideração aspectos avaliativos e muitas vezes quantitativos, resultando em discursos que nos 

encaminham a questionamentos sobre a capacidade do professor em ministrar aulas.  

 Diante disso, acreditamos que o papel do professor vai além de uma mediação de conteúdo. É 

nesse lugar de fala que daremos ao outro (aluno) a possibilidade de ser autônomo e crítico, entender 

o que é possível durante as diversas situações dentro e fora de aula do ensino básico com as quais se 

deparará em sua atividade de trabalho. A respeito da concepção de gênero proposto por Bakhtin, 

Souza (2002) observa, 

 

Se antes o enunciado era uma unidade da comunicação verbal, agora, ele vai ser um 

“elo na cadeia de comunicação verbal de uma dada esfera”, ou seja, um gênero do 

discurso determinado. Segundo Bakhtin, “as fronteiras desse enunciado determinam-

se pela alternância dos sujeitos falantes. Os enunciados não são indiferentes uns aos 

outros, refletem-se mutuamente. São precisamente esses reflexos precisos que lhes 

determinam o caráter. (SOUZA, 2002, p. 107)   

       

     Dessa forma, as ementas do curso de licenciatura em Letras Português-Espanhol da UFF são, 

fazendo uma analogia, elementos de uma espécie de teia, estão interligadas uma a outra construindo 

discursivamente o futuro docente, ou seja, são respostas aos pareceres que tratam do currículo das 

licenciaturas, ao mesmo tempo que expõem os conteúdos a serem trabalhados ao longo da formação. 

Os enunciados, então, ampliam e constituem a leitura de mundo dos discentes, que junto aos olhares 

dos docentes do curso constroem discursivamente outros textos. Logo, as ementas são réplicas “a 

enunciados anteriores dentro do mesmo gênero” (SOUZA, 2002, p.108).  

         Nesse sentido, todo ato verbal é sucedido por uma resposta ao enunciado anterior, criando 

enunciados que pertencem ao mesmo campo discursivo. Isto é, os ementários selecionados nesta 
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pesquisa fazem parte da reação às Reformas das Licenciaturas através de enunciados que dialogam 

entre si, assim como os docentes em formação, projetados a partir dos textos propostos no curso, 

formulam enunciados que são respostas a tudo que foi lido ou discutido em sala de aula.  

 

(...) no acontecimento único e não-reiterável do enunciado concreto há uma interação 

orgânica entre o gênero do discurso ao qual ele pertence e a sua natureza dialógica, 

seja do ponto de vista do micro-diálogo – diálogo interior, do diálogo na presença de 

interlocutores, ou do grande diálogo, onde todo ato verbal humano pode ser colocado 

em relação dialógica.  

É no interior de um gênero do discurso determinado que o enunciado concreto 

ocupa uma posição definida em relação a um determinado tema. Dessa forma, “o 

enunciado é repleto de reações-resposta a outros enunciados numa dada esfera da 

comunicação verbal”. (SOUZA, 2002, p. 108) 

 

  No que se refere ao “tema”, constituído discursivamente pelo enunciado, o autor afirma ser um 

dos três fatores de suma importância para que o enunciado tome forma e possa, a partir dele, haver 

“reações-resposta”. Souza (2002, p. 108) destaca ainda que “para Bakhtin/Volochinov, o tema é”:    

 

a) Uma propriedade que pertence a cada enunciado como um todo; 

b) O sentido do enunciado completo; 

c) Individual e não-reiterável; 

d) Expressão de uma situação histórica concreta que deu origem ao enunciado; 

e) Determinado não só pelas formas linguísticas que entram na composição (as 

palavras, as formas morfológicas ou sintáticas, os sons, as entoações), mas igualmente 

pelos elementos não verbais da situação; 

f) Tão concreto como o instante histórico ao qual pertence o enunciado; 

g) Irredutível à análise, ou seja, não pode ser segmentado; 

h) Um sistema de signos dinâmico e complexo, que procura adaptar-se 

adequadamente às condições de um dado momento da evolução; e  

i) “uma reação da consciência em devir ao ser em devir”, ou seja, é uma 

resposta.   

  

 

         Diante do exposto, compreende-se que o enunciado de cada ementa constitui um tema a ser 

debatido ao longo da trajetória formativa docente. Uma “resposta” as situações que o futuro professor 

pode ou não encontrar em sala de aula, e que farão parte da sua construção ética, política, profissional, 

humana, crítica, intelectual, dentro de contextos diversos.  Dessa maneira, não devemos dissociar o 

enunciado concreto do “extra-verbal”, uma vez que o tema está relacionado com a situação, com o 

contexto. 

         Segundo o Souza (2002, p. 112), 

 

O tema é, então, um tema ideológico, o qual possui sempre um índice de valor social 

de natureza interindividual. O signo ideológico, o tema, o valor se constroem entre os 

indivíduos, ou seja, eles são de natureza sociológica, ideológica, dialógica. (...) 

Nesse sentido, as relações entre forma – gêneros do discurso – e conteúdo – tema – 

adquirem vida sob as mesmas forças sociais e condições econômicas.   
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A seleção dos conhecimentos a serem discutidos, abordados e descritos em cada ementa, 

encaminha o olhar discente para reflexões sobre diversos aspectos linguísticos, sociológicos, 

políticos, ideológicos, culturais, interculturais, históricos, que compreendem às línguas portuguesa e 

espanhola, suas variedades e seus usos. Dentro das perspectivas econômicas, sociais e políticas, que 

ambas as línguas possuem, é possível compreender linguisticamente a importância de questionarmos 

os discursos que atravessarão a “não-pessoa”. Assim, o sentido, ou o tema, dos enunciados contidos 

no ementário podem ser lidos com criticidade, a fim de obtermos, ao final da licenciatura, professores 

envolvidos e comprometidos com o ensino mais qualitativo e não apenas quantitativo, atentando para 

as suas responsabilidades político-sociais.   

Outro fator importante na teoria de Bakhtin é a expressividade. De acordo com Souza (2002, p. 

120-121), 

 

Para Bakhtin, a expressividade é, num primeiro momento, a relação valorativa 

do locutor para com o tema – o objeto do discurso, ou seja, ela corresponde ao intuito, 

ao querer-dizer do locutor no ato de criação do enunciado concreto. Como já vimos 

anteriormente, a unidade temática de um enunciado concreto se desenvolve 

organicamente na unidade do gênero. Nesse sentido, segundo o teórico russo, “o 

gênero do discurso não é uma forma da língua, mas uma forma do enunciado que, 

como tal, recebe do gênero uma expressividade determinada, típica, própria do gênero 

dado”. 

 

Cabe ressaltar que o autor considera ainda que a relação do enunciador com seu objeto do 

discurso, nesse caso, as ementas, é relevante sobretudo porque diz respeito a sua reação com outros 

enunciados concretos anteriormente elaborados. Ou seja, é o “querer-dizer” em forma de resposta ao 

que foi dito ou escrito antes, dentro de determinado campo discursivo, neste caso, as ementas.  

Sendo assim, os “recursos linguísticos” vistos separadamente não são capazes de enunciar 

mantendo a relação dialógica da comunicação verbal, para isso, é preciso que vejamos o todo, desde 

a criação do enunciado até sua concretização. Como Souza (2002) nos explica sobre a “cadeia de 

enunciados concretos”, 

   

No interior da comunicação verbal não estamos mais no interior dos recursos 

linguísticos sozinhos, e sim, na cadeia de enunciados concretos que a compõem em 

evolução permanente. É por isso que o enunciado de outrem tem tanta importância 

nas reflexões do Círculo, e também que um enunciado concreto é uma síntese dialética 

entre as minhas palavras e as palavras dos outros. (SOUZA, 2002, p. 122) 
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Ou seja, é no “interior da comunicação verbal” que podemos ir além das análises das estruturas 

linguísticas para fazermos a leitura do currículo, das ementas, como uma “reação-resposta” dos 

documentos oficiais que regem atualmente os cursos de licenciatura no país.  

Assim, caminhamos para o que o autor nos apresenta, com a obra intitulada “Para uma filosofia 

do ato responsável” (2010), como “ato responsável”, uma vez que não podemos pensar em 

enunciação sem a participação do outro. Dentro desse conceito, Bakhtin (2010, p. 20) traz elementos 

da arquitetônica, que é representada pelo “eu-para-mim, o outro-para-mim-, e eu-para-o-outro”, 

como vemos no trecho abaixo. 

 

Cada eu ocupa o centro de uma arquitetônica na qual o outro entra inevitavelmente 

em jogo nas interações dos três momentos essenciais de tal arquitetônica, e portanto 

do eu, segundo a qual se constituem e se dispõem todos os valores, os significados e 

as relações espaçotemporais. Esses são todos caracterizados em termos de alteridade 

e são: eu-para-mim, eu-para-o-outro, o-outro-para-mim. (BAKHTIN, 2010, p. 23) 

    

Sendo o “eu” único e apresentando singularidades, seu ato se torna único e singular. Dentro da 

arquitetônica Bakhtiniana, a relação de alteridade, o olhar para o outro, é de suma importância, uma 

vez que seu ato responsável se dá porque o outro existe. Nesse sentido, o papel do professor é único 

e possui uma responsabilidade singular em seus atos, ou mais precisamente, no que é vivido.  

 

Tudo isso que é genérico adquire sentido e valor a partir do lugar único do 

singular, do seu reconhecimento, na base do seu “não-álibi” significa “sem 

desculpas”, “sem escapatórias”, mas também “impossibilidade de estar em outro 

lugar” em relação ao lugar único e singular que ocupo no existir, existindo, vivendo. 

(BAKTHIN, 2010, p.20)  

 

É porque somos diferentes que existe a singularidade, possuindo valores, histórias, únicos e 

singulares. Cabe-nos, então, reconhecermos a multiplicidade dentro desse singular. Em sala de aula, 

somos singulares mesmo sendo diversos. Logo, mesmo diante de documentos oficiais ou das ementas 

dos cursos, deve-se reforçar a necessidade de discursos e experiências que ampliem a vivência do 

alunado.   

Ainda segundo Bakhtin (2010), 

 

Inevitavelmente, é no mundo vivido como singularidade, no mundo da 

vivência única, que cada um se encontra quando conhece, pensa, atua e decide; é daqui 

que participa do mundo em que a vida é transformada em objeto e situa a identidade 

sexual, étnica, nacional, profissional, de status social, em um setor determinado do 

trabalho, da cultura, da geografia política, etc. (p.21) 
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Seria um equívoco, portanto, dissociar o ensino-aprendizagem na universidade ou na escola do 

que vivemos diariamente fora desses ambientes, pois elas fazem parte da sociedade e, por isso, estão 

inclusas nesse contexto e possuem legitimidade para abordar os temas. Dessa maneira, não há como 

ficar indiferente ao que se passa no mundo. Como o autor nos lembra, 

 

Viver a partir de si mesmo, de seu próprio lugar singular, assevera Bakhtin, 

não significa viver para si, por conta própria; antes, é somente de seu próprio lugar 

único que é possível o reconhecimento da impossibilidade da não-indiferença pelo 

outro, a responsabilidade sem álibi em seus confrontos, e por um outro concreto, 

também ele singular e, portanto, insubstituível. (BAKHTIN, 2010, p.22) 

  

Nesse sentido, tendo o professor um lugar singular de fala e entendendo o outro como único, o 

ato responsável em sala de aula também será único, pois haverá trocas discursivas que certamente 

vão além do conteudismo padronizado que se espera no ensino de línguas, observando o contexto, o 

lugar em que está instituída a universidade, as diferenças que compõem o alunado, etc. Diante disso, 

o questionamento da existência de documentos oficiais para as licenciaturas é necessário, a partir do 

momento em que cada instituição apresenta uma singularidade, dessa forma a existência de um 

documento norteador para todas os cursos de licenciatura do país exclui a diversidade que existe 

socialmente, culturalmente.   

Como vemos no fragmento a seguir,  

 

Cada norma conteudística encontra o seu fundamento específico na sua validação pela 

disciplina científica correspondente: a lógica, a estética, a biologia, a medicina, ou 

qualquer uma das ciências sociais. Claro que, na ética, tiradas todas as normas que 

encontraram um fundamento em uma disciplina apropriada, resta certa quantidade de 

normas (frequentemente passando por fundamentais) que não acham fundamento em 

parte alguma – para as quais seria também difícil dizer qual disciplina poderia em 

geral fundá-las – e que, todavia, soam convincentes. (BAKHTIN, 2010, p. 72)  

 

Certamente, tratando-se de cursos de licenciatura em Letras Português-Espanhol, devemos 

encontrar no currículo disciplinas relacionadas à estrutura da língua, à análise do discurso, como 

também à prática docente, mas cabe observarmos a maneira como elas realmente são apresentadas 

aos alunos e a forma como eles vão lidar com esses conteúdos participando efetivamente das aulas 

previamente preparadas e estruturadas após a feitura de documentos que regem as licenciaturas, não 

os tratando como folhas em branco. 

Como salienta Bakhtin (2010), 

 

Ao separarmos abstratamente o conteúdo da experiência direta da sua real 

vivência, o conteúdo se nos apresenta como absolutamente indiferente a respeito do 

valor enquanto valor real e afirmado; até um pensamento sobre o valor pode ser 
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separado de uma avaliação real (posição de Richert a respeito do valor). Todavia, para 

tornar-se realmente realizado e incorporado ao ser histórico do conhecimento real, o 

conteúdo válido em si de uma possível experiência vivida (de um pensamento) precisa 

entrar em uma ligação essencial com a valoração efetiva; somente como valor efetivo 

ele é por mim experimentado (pensado), isto é, somente posso pensá-lo verdadeira e 

ativamente em tom emotivo-volitivo. (p. 86-87)       
     

Diante do exposto, a discrepância entre o conteúdo apresentado ao alunado do que esse vivencia 

diariamente significa distanciá-lo ainda mais do ensino, uma vez que ele não verá referências que 

retomem aos valores já conhecidos dentro dos enunciados. Para fazer parte de sua vida, ou seja, para 

marcá-lo de forma que consiga fazer sentido, precisa necessariamente ter uma ligação com o que lhe 

foi apresentado. Construindo, assim, reflexões e questionamentos sobre o que aprendeu e como pôr 

determinado conteúdo em prática.   

 

O mundo em que o ato realmente se desenvolve é um mundo unitário e singular 

concretamente vivido: é um mundo visível, audível, tangível, pensável, inteiramente 

permeado pelos emotivos-volitivos da validade de valores assumidos como tais. É 

isso que garante a realidade da singularidade unitária deste mundo – a singularidade 

não relativa ao conteúdo-sentido, mas a singularidade emotivo-volitiva, necessária e 

de peso – é o reconhecer-me insubstituível na minha participação, é o meu não-álibi 

em tal mundo. (BAKHTIN, 2010, p. 117-118) 

 

    

         As ementas que constituem os projetos pedagógicos, resultados das Reformas, são um ato 

pensado, único, singular, que leva em consideração o outro, o professor em formação, dessa forma, 

as suas construções se deram em cima de valores, em uma “singularidade emotivo-volitiva”. Afetando 

o leitor, o discente, sua formação, de maneira única, sendo assim, quem as constituiu se torna, por 

consequência, necessário e único. 

         Os enunciados contidos nelas, então, demonstram mais que apenas a descrição do conteúdo a 

ser trabalhado nas disciplinas, são objetos que concretizam atos responsáveis da instituição e dos 

docentes, que, buscando refletir sua singularidade, deverão afetar o outro (licenciando) com seus 

valores a serem vivenciados no decorrer dos anos, suas experiências dentro e fora de sala de aula.  

Portanto, concordamos com Mészáros (2008, p. 25) quando ressalta que: 

 

Consequentemente, uma reformulação significativa da educação é inconcebível sem 

a correspondente transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da 

sociedade devem cumprir as suas vitais e historicamente funções de mudança.  

 

           

         Dessa maneira, uma mudança efetiva das práticas educacionais se faz necessária, no entanto só 

será possível à medida que passamos a compreender o lugar que ocupamos dentro da sociedade, 

conhecendo a história docente e considerando os aspectos sociais do ensino-aprendizagem de línguas, 



 
 

40 
 

para além do conteúdo estrutural, normativo. Para isso, a “não-pessoa”, o docente em formação, 

também único e singular, precisa identificar-se com o conteúdo, com o tema, a fim de que faça sentido 

para a sua vida acadêmica, como também para fora do ambiente universitário.  

         É necessário que as teorias e as práticas na formação docente aproximem a “não-pessoa”, o 

futuro professor, de um ser docente disposto a se comprometer com o ato responsável (BAKHTIN, 

2010), com uma leitura de mundo que questione as políticas educacionais nos cursos de licenciatura, 

como também na educação básica. Construa discursivamente uma identidade docente crítica, ética e 

humanizada.  

         Ainda segundo Mészáros (2008, p. 35), é preciso romper com a estrutura de uma educação 

reprodutora e interessada em aspectos avaliativos e quantitativos, como vemos no trecho destacado 

abaixo:  

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no seu 

todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 

máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes (...).  

 

         Tendo exposto alguns conceitos teóricos que buscamos analisar no ementário da UFF, veremos, 

no próximo capítulo, o que a universidade pesquisada instituiu a partir das Reformas das 

Licenciaturas em seu currículo, buscando, na leitura do ementário das disciplinas relacionadas à 

licenciatura em Espanhol, enunciados concretos que remetam à formação docente mais crítica, ética, 

humana e política. Para tanto, a seguir, leremos alguns fragmentos dos documentos elaborados para 

as Reformas das licenciaturas (2002-2015), como também recuperamos alguns dados de Souza (2013) 

em relação ao curso de Letras Português-Espanhol da UFF.   
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3 NA LINGUAGEM NOS ENCONTRAMOS: A NÃO-PESSOA DISCENTE 

CONSTRUÍDA NO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS 

PORTUGUÊS/ESPANHOL DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

O mito da neutralidade na educação, que leva à negação da 

natureza política do processo educativo e a tomá-lo como um 

querfazer puro, em que nos engajamos a serviço da humanidade 

entendida como uma abstração, é o ponto de partida para 

compreendermos as diferenças fundamentais entre uma prática 

ingênua, uma prática astuta e outra política. 

Freire 

 

 

 

Entendemos que elaborar ementas de licenciatura em Letras Português/Espanhol possui uma 

carga de responsabilidade quando pensamos no nosso papel dentro da sociedade, que, para além de 

fazer a união das letras, deva a ler o mundo com o olhar da criticidade, compreender o lugar de onde 

falamos como brasileiros e latino-americanos, sobretudo como professores de línguas Ensino básico.  

No que diz respeito à educação e aos sujeitos responsáveis por ela, Mészáros (2008, p. 65) 

salienta que, 

 

 Portanto, o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de 

estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução 

como para automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação 

de uma ordem social metabólica radicalmente diferente. 
 

Portanto, esperamos encontrar sentidos atribuídos à formação de docentes heterogêneos na 

leitura do ementário. Pois, cada profissional da educação, a partir de suas experiências de vida, 

constitui práticas diferenciadas. Antes, porém, uma leitura das Reformas das licenciaturas se fez 

necessária para refletirmos sobre alguns enunciados que instituem determinações curriculares para os 

cursos que formam professores. 

       

3.1 A Reforma de 2002  

 

Fixaremos, agora, o nosso olhar, especificamente, nas duas últimas Reformas das Licenciaturas, 

a primeira, instituída em 2002, e a mais recente, de 2015, pois é a partir delas que constituímos nosso 

foco de pesquisa voltado para a divisão entre as teorias e as práticas nos cursos de licenciatura e 

também instituem a Prática como componente curricular que caracteriza uma organização proposta 
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pela legislação.  Além de identificar sentidos na construção do perfil do profissional de Letras e a 

organização de cada uma.  

Como ressalta Mészáros (2008, p. 50), 

 

A dinâmica da história não é uma força externa misteriosa e sim uma intervenção de 

uma enorme multiplicidade de seres humanos no processo histórico real na linha da 

“manutenção e/ou mudança” – num período relativamente estático, muito mais de 

“manutenção” do que de “mudança”, ou vice-versa no momento em que houver uma 

grande elevação na intensidade de confrontos hegemônicos e antagônicos – de uma 

dada concepção de mundo que, por conseguinte, atrasará ou apressará a chegada de 

uma mudança social significativa.   

 

Dessa maneira, toda “mudança” ou “manutenção” com as Reformas das licenciaturas nos 

projetos políticos pedagógicos, nos cursos de licenciatura, no ementário de Letras Português-

Espanhol é uma “intervenção” desenvolvida por muitos sujeitos, enunciador institucional, muitos 

intertextos e discursos realizados nos períodos de mudança de poder do país.  

Assim, nas “Diretrizes curriculares para o curso de Letras” no PARECER CNE/CES 492/2001 

vemos que, apesar de se considerar a universidade autônoma, ela ainda deverá ter de seguir algumas 

determinações: 

 

A área de Letras, abrigada nas ciências humanas, põe em relevo a relação dialética 

entre o pragmatismo da sociedade moderna e o cultivo dos valores humanistas.   

Decorre daí que os cursos de graduação em Letras deverão ter estruturas flexíveis que: 

• facultem ao profissional a ser formado opções de conhecimento e de atuação no 

mercado de trabalho; • criem oportunidade para o desenvolvimento de habilidades 

necessárias para se atingir a competência desejada no desempenho profissional; • 

dêem prioridade à abordagem pedagógica centrada no desenvolvimento da autonomia 

do aluno; • promovam articulação constante entre ensino, pesquisa e extensão, além 

de articulação direta com a pós-graduação; • propiciem o exercício da autonomia 

universitária, ficando a cargo da Instituição de Ensino Superior definições como perfil 

profissional, carga horária, atividades curriculares básicas, complementares e de 

estágio. (p.29) 

 

 

Nesse fragmento, encontramos referência à área de Letras, não especificada, de forma 

abrangente, e que põe em confronto “o cultivo dos valores humanistas” e o “pragmatismo da 

sociedade moderna”, ou seja, contrapõe a ideia de uma formação beletrista à uma formação mais 

humana (DAHER; SANT’ANNA, 2009). Ao inscrever a referência remete à atuação no mercado de 

trabalho, uma palavra que não humaniza, mas objetifica. 

Sobre o conceito, as autoras supracitadas nos afirmam que: 

 

Associar o curso de Letras a otium cum dignitate ou a belletrismo é herança que 

sustenta sentidos e configura um perfil de bacharel descompromissado com a situação 

de ensino: traça-se uma trajetória de aproximadamente oitenta anos em que os cursos 
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de Letras se dedicam a valorizar os saberes acadêmicos desvinculados das situações 

vividas no cotidiano do trabalho docente. (DAHER; SANT’ANNA, 2009, p.16) 

 

Ao determinar as diretrizes curriculares apenas para as licenciaturas, sem considerar a dupla 

habilitação que pode ter um curso de Letras, com a inclusão da língua estrangeira, o Parecer citado 

abre espaço para o questionamento da importância que se dá à formação docente referente à Letras 

Português-Espanhol ou à outra língua. Como também gerou, em 2007 e em 2017, através de um 

parecer e de um ofício, respectivamente, por parte das instituições de ensino superior, a indagação da 

divisão da carga horária que não contemplava tais cursos. A primeira resposta, em 2007, instituiu 

mais 800h aos cursos de dupla habilitação. Já no ofício de 2017, não se fala em dupla habilitação e, 

sim, em “segunda licenciatura” e consta que o somatório das duas licenciaturas deve ter, no mínimo, 

4.000h.  

Lemos também que, apesar de explicitarem a “autonomia universitária” em relação à carga 

horária e às estruturas curriculares, não é isso que ocorre com os documentos das Reformas das 

Licenciaturas, uma vez que se estipula como será feita a divisão. Além disso, no trecho a seguir da 

Reforma, há uma preocupação com as “competências” e “habilidades” do futuro profissional de 

Letras.  

Veremos que, na primeira Reforma (2002), há uma série de competências a serem trabalhadas 

na formação docente, tais como: 

 

Art. 6º Na construção do projeto pedagógico dos cursos de formação dos docentes, 

serão consideradas: I - as competências referentes ao comprometimento com os 

valores inspiradores da sociedade democrática; II - as competências referentes à 

compreensão do papel social da escola; III - as competências referentes ao domínio 

dos conteúdos a serem socializados, aos seus significados em diferentes contextos e 

sua articulação interdisciplinar; IV - as competências referentes ao domínio do 

conhecimento pedagógico; V - as competências referentes ao conhecimento de 

processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica. 

(BRASIL. Resolução CNE/CP nº 1/2002, p. 3)  

        

      

         É necessário o destaque desse fragmento para visualizarmos o que a Resolução nos apresenta 

como o que se exige na construção de um possível projeto pedagógico. Nesse sentido, devemos 

compreender “competências” como a capacidade do sujeito, futuro docente, de apresentar as 

habilidades descritas na resolução, isto é, ser democrático, entender o papel social da escola, ter o 

domínio dos conteúdos, ter um entendimento relativo ao conhecimento de que é preciso o 

aperfeiçoamento de sua prática.    

         Sendo assim, podemos dizer que o que se entende por “democracia” e por “papel social da 

escola” depende da leitura do coenunciador, uma vez que muitos compreendem o espaço escolar 
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como somente um caminho para o mercado de trabalho e não como um espaço de compartilhamento 

de conhecimento para termos uma formação mais humana. Já em relação às outras duas habilidades 

destacadas, “o conhecimento pedagógico” e o “conhecimento de processos de investigação que 

possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica”, certamente, o docente precisa ter a percepção 

de que são necessárias, mas que não são suficientes para que os alunos tenham uma formação crítica 

e autônoma. 

Ainda sobre o conceito de competências, Costa (2005, p. 53) comenta que:      

 

          Assim, no currículo organizado por competências, como aponta Ropé 

(2002), os conhecimentos passam a ser definidos em termos da identificação 

com a ação que deve ser realizada pelo aluno. Desse modo, a exigência de que 

os alunos saibam fazer vem substituir a exigência de que eles saibam, passando 

de uma lógica do saber àquela do savoir-faire1 (Rey, 2002). Essa lógica 

do savoir-faire, na visão de Araújo (2001), modifica a forma de pensar os 

conhecimentos, relacionando-os à capacidade efetiva de desempenhos, 

definindo um tratamento utilitário aos conteúdos de ensino, instrumental às 

demandas da sociedade pós-industrial. 

          Pode-se, então, concluir que a noção de competência, enquanto princípio 

de organização curricular, insiste na atribuição do "valor de uso" de cada 

conhecimento. Os conteúdos escolares desvinculados das práticas sociais são 

tratados como "sem sentido pleno" e os currículos não devem mais definir os 

conhecimentos a serem ensinados, mas sim as competências que devem ser 

construídas. Em um currículo voltado para a construção de competências, o 

que importa não é a transmissão do conhecimento acumulado, mas sim a 

virtualização de uma ação, a capacidade de recorrer ao que se sabe para realizar 

o que se deseja, o que se projeta (Machado, 2002). 

 

As mencionadas denominações podem ser encontradas no PARECER CNE/CES 492/2001 para 

descrever o que deve fazer parte da formação dos profissionais de Letras, como podemos ler no 

fragmento a seguir:    

 

Considerando os diversos profissionais que o curso de Letras pode formar, os 

conteúdos caracterizadores básicos devem estar ligados à área dos Estudos 

Lingüísticos e Literários, contemplando o desenvolvimento de competências e 

habilidades específicas. Os estudos lingüísticos e literários devem fundar-se na 

percepção da língua e da literatura como prática social e como forma mais elaborada 

das manifestações culturais. Devem articular a reflexão teórico-crítica com os 

domínios da prática – essenciais aos profissionais de Letras, de modo a dar prioridade 

à abordagem intercultural, que concebe a diferença como valor antropológico e como 

forma de desenvolver o espírito crítico frente à realidade. (p.31, grifo nosso) 

 

         Uma proposta com viés mais inclusivo e democrático com relação aos espaços para 

questionamentos dos docentes e discentes aparece no final do trecho acima, quando traz a “reflexão 

teórico-crítica”, apesar de também ter uma delimitação do que a universidade deve abranger em seu 

currículo, no uso do verbo “dever”, determina, recorrendo a uma modalidade deôntica, ou seja, o 

enunciador institucional considera que os conteúdos precisam ser obrigatoriamente ministrados. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782005000200005#nota01
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Sobre as práticas, no PARECER CNE/CP 9/2001, encontramos uma definição do que seria a 

prática como componente curricular:  

 

Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la como uma 

dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de formação, nos 

momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como durante 

o estágio, nos momentos em que se exercita a atividade profissional.  

O planejamento e a execução das práticas no estágio devem estar apoiados nas 

reflexões desenvolvidas nos cursos de formação. A avaliação da prática, por outro 

lado, constitui momento privilegiado para uma visão crítica da teoria e da estrutura 

curricular do curso. Trata-se, assim, de tarefa para toda a equipe de formadores e 

não, apenas, para o “supervisor de estágio”. (p.23, grifo nosso) 

   

 

Dessa forma, a prática seria o componente curricular em que questionamentos sobre a docência 

viriam à tona para o debate democrático das teorias vistas no curso e da prática docente, para que 

houvesse reflexões sobre o papel profissional, político, social do professor, como vemos no trecho 

“momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional”. E o estágio seria o 

momento em que se põe em prática todos os debates feitos anteriormente, o momento da atividade. 

No entanto, tal expectativa não se concretiza, os discentes apenas cumprem o horário em sala de aula, 

uma vez que a maioria das escolas públicas do país vem sendo sucateada, não possuindo estrutura, 

aparatos tecnológicos e tempo hábil para se pensar em atividades que construam cidadãos autônomos. 

Sobre a ideia de atividade, os autores Holz e Bianco (2014, p. 497) comentam que: 

 

Em outros termos, o trabalhador sempre reorganiza o trabalho que lhe é imposto, 

fazendo escolhas e executando-o de outra maneira, e essa reorganização está ligada à 

forma como ele sente e enxerga o mundo. Isso porque os indivíduos são únicos e 

singulares e suas histórias e experiências refletem e interferem na realização do seu 

trabalho, o que leva todo ato de labor a ser um uso de si por si e pelos outros nos 

coletivos, repletos de encontros de valores. 

 

Sobre o estágio supervisionado, Ferreira (2015, p. 51) afirma:  

 

(...) ao longo da história, o estágio, enquanto prática, é uma forma constitutiva de 

poder exercida na formação docente, pois sua realização é uma exigência legal para 

que o aluno obtenha o título, o diploma que lhe garanta a autoridade de atuar no 

ensino. Esse poder é construído pelo/no discurso.  

 

 

E ainda que: 

 

O estágio curricular na formação docente se insere na estrutura de uma sociedade 

disciplinar, que se caracteriza por um certo número de técnicas de vigilância de 

alguém, de controle de conduta, comportamento, atitudes, como intensificar sua 

performance, multiplicar suas capacidades etc.  (FERREIRA, 2015, p. 52)  
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Já na página 5 da Resolução CNE/CP nº 1 de fevereiro de 2002, lemos: 

 

§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, 

que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso.  

§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a formação 

do professor.  

§ 3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes 

curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua 

dimensão prática.  

Art. 13. Em tempo e espaço curricular específico, a coordenação da dimensão prática 

transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação das diferentes 

práticas, numa perspectiva interdisciplinar.  

§ 1º A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e 

reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas 

observações realizadas e a resolução de situações-problema.  

§ 2º A presença da prática profissional na formação do professor, que não prescinde 

da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com tecnologias da informação, 

incluídos o computador e o vídeo, narrativas orais e escritas de professores, produções 

de alunos, situações simuladoras e estudo de casos.  

§ 3º O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em escola de 

educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os sistemas de ensino, 

deve ser desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser avaliado 

conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio. (BRASIL. 

Resolução CNE/CP nº 1/2002, p. 5, grifo nosso) 

 

 

          A Prática como componente curricular, então, deve promover a “reflexão” sobre a teoria e a 

atividade docente para que os discentes e futuros professores pensem em como se comportariam em 

determinadas situações dentro de sala de aula. Acreditamos ser necessário para uma formação 

politizada com a situação da educação básica brasileira realizar debates acerca da formação docente 

e não somente sobre situações que acontecem dentro de sala de aula.   

          A Prática como componente curricular também aparece sendo obrigatória ao longo de todo o 

decorrer do curso, já o estágio supervisionado, tem início a partir da metade. Ou seja, há uma 

diferenciação entre os dois, mas veremos, no decorrer da pesquisa, como ela se dá efetivamente nos 

currículos e na prática dentro da universidade pública. 

 Outra determinação da Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 é que fica 

estabelecido que serão dedicadas 400h para a Prática como componente curricular e 400h para o 

Estágio curricular supervisionado, o que caracteriza serem disciplinas diferentes, embora possuam 

quantitativo de horas semelhantes.  

Divulgada a Reforma das licenciaturas de 2002, a UFF oficializou por meio da Resolução nº 

50/2004 a Base Comum para os cursos de licenciatura. Explicitando os componentes curriculares 

obrigatórios e optativos, práticas educativas, estágio supervisionado e atividades acadêmicas 

curriculares. Determinou 400h para o que a UFF nomeou como Práticas Educativas, destacando que 

a maneira como seriam realizadas era de responsabilidade do Colegiado de cada curso.   



 
 

47 
 

Já o estágio supervisionado obrigatório, ficou a cargo da Faculdade de Educação, devendo ser 

400 horas repartidas entre quatro disciplinas, a saber: 

 

 Pesquisa e Prática de Ensino I (100h);  

 Pesquisa e Prática de Ensino II (100h); 

 Pesquisa e Prática de Ensino III (100h); 

 Pesquisa e Prática de Ensino IV (100h). 

 

  Dessa forma, totalizando as 400h mencionadas na Reforma das licenciaturas de 2002. Ademais, 

ficou estabelecido 200h para as Atividades Acadêmicas Complementares, 180h para as atividades 

científico-culturais desenvolvidas através das Disciplinas Obrigatórias e 60h para as disciplinas 

optativas. Diante do exposto, na Base Comum Curricular, a carga horária mínima foi de 1.240 horas 

divididas em quatro eixos: linguístico, literário, educacional e cultural.  

         Assim, a Prática Educativa da UFF é equivalente a Prática como Componente Curricular (PCC) 

exigida na Reforma, compondo uma carga horária dentro das disciplinas que compõem os Estudos 

Aplicados ao Ensino. É diferente, portanto, das disciplinas de estágio supervisionado (PPE). Como 

vemos no gráfico abaixo. 

 
Gráfico 1: Divisão da carga horária da UFF em 2004 
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 A UFF apresentou, dentro das suas Diretrizes para a Formação de Professores, em 2002, 

princípios norteadores que elucidam, por meio de questões, a fundamentação filosófica de seus cursos 

que se propõe dialogar com a proposta teórica desta pesquisa, uma vez que insere o outro na 

formulação do curso de Letras. São reflexões básicas, mas fundamentais no ensino-aprendizagem, a 

saber: “Para que se ensina? A quem se ensina? Como se ensina? O que se ensina? Em que condições 

se ensina? Em que contexto se ensina? Que valores estimulam o ensino?” (UFF, 2002, p. 33). 

Perguntas que permeiam ou deveriam permear toda a futura experiência profissional do licenciado, 

para que o outro sempre esteja presente na formulação da aula, do curso.  

 Comprometendo-se a “desenvolver o espírito crítico e a autonomia intelectual para que por 

intermédio do questionamento permanente dos fatos, o profissional possa contribuir para o 

atendimento das necessidades sociais” (UFF, 2002, p. 25), a instituição afirma a responsabilidade 

dos cursos da formação docente para além da universidade. Como descrito no trecho abaixo: 

 

Trata-se de compreender que a ação educativa não é neutra. Nesse sentido, são 

pertinentes as proposições construídas por educadores no contexto da ANFOPE, que 

afirmam a importância de uma formação que contemple a qualificação político-

pedagógica de futuros profissionais, como condição para a compreensão crítica e 

questionadora de projeto político-social, comprometido com os interesses populares.  

Como tais interesses só podem ser conhecidos e traduzidos em projetos 

politíco-pedagógicos, quando pesquisados socialmente junto aos diversos 

movimentos sociais que sustentam lutas cotidianas em busca da cidadania, parece 

necessário estimular, junto às licenciaturas da UFF, a elaboração de estratégias que, 

combinado as três vertentes da ação universitária – a pesquisa, o ensino e a extensão, 

permitam intervir socialmente formando professores capazes de se relacionar de 

forma solidária com as demandas educacionais de seus alunos, entendidos como 

sujeitos sociais que precisam mobilizar conhecimentos para afirmarem sua cidadania 

no país. (UFF, 2002, p. 20)  

 

Assim, a UFF destaca a importância de uma formação teórica e interdisciplinar. Segundo a 

instituição, 

(...) tem se afirmado este princípio, de modo a assegurar aos cursos de formação de 

profissionais da educação um autêntico esforço teórico sobre a complexidade do 

fenômeno educacional e suas implicações históricas, políticas e sociais. Tal formação 

teórica associa-se à exigência de um constante exercício crítico por parte dos futuros 

professores, entendidos como educadores-pesquisadores, capazes de intervir em 

espaços escolares e extra-escolares. (UFF, 2002, p. 18) 

 

Dessa forma, não há como separar a formação docente em Letras sem atrelá-la ao momento 

histórico em que se inscreve, do contexto político-social, que interferem diretamente no que se 

compreende ser educador dentro e fora de sala de aula. Assim, a teoria e a prática tornam-se essenciais 

na medida em que promovem a criticidade do professor em formação para um compromisso com a 

justiça social, com a formação cidadã, com a democracia.   
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3.2 A Reforma de 2015  

 

A atual Resolução (CNE/CP nº 2 de 2015), em sua descrição, diz instituir “Diretrizes 

curriculares Nacionais para a formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica”. Sendo assim, dialoga com um dos objetivos da Reforma anterior que era tratar da 

“duração e carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores 

da Educação Básica em nível superior”.  

A Reforma das Licenciaturas de 2015 traz mais do que a interferência na carga horária dos 

cursos, ela apresenta princípios educativos a serem seguidos e homogeneíza a formação docente, 

visando buscar um “projeto nacional da educação brasileira”, mesmo reconhecendo a complexidade 

da educação. Como vemos no trecho a seguir, 

 

CONSIDERANDO que a consolidação das normas nacionais para a formação de 

profissionais do magistério para a educação básica é indispensável para o projeto 

nacional da educação brasileira, em seus níveis e suas modalidades da educação, 

tendo em vista a abrangência e a complexidade da educação de modo geral e, em 

especial, a educação escolar inscrita na sociedade. 

CONSIDERANDO que a concepção sobre conhecimento, educação e ensino é 

basilar para garantir o projeto da educação nacional, superar a fragmentação das 

políticas públicas e a desarticulação institucional por meio da instituição do Sistema 

Nacional de Educação, sob relações de cooperação e colaboração entre entes 

federados e sistemas educacionais; CONSIDERANDO que a igualdade de condições 

para o acesso e a permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 

e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas; o respeito à liberdade e o apreço à tolerância; a valorização 

do profissional da educação; a gestão democrática do ensino público; a garantia de 

um padrão de qualidade; a valorização da experiência extraescolar; a vinculação entre 

a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; o respeito e a valorização da 

diversidade étnico-racial, entre outros, constituem princípios vitais para a melhoria e 

democratização da gestão e do ensino. (BRASIL. Resolução CNE/CP nº2/2015, p. 1, 

grifo nosso)  

 

É importante atentar para o que diz o primeiro parágrafo do fragmento acima sobre “normas 

indispensáveis” e “projeto nacional da educação brasileira”, pois a universidade é ou deveria ser um 

espaço autônomo, livre para o debate e para exercer seu papel dentro de uma sociedade democrática. 

Além disso, cabe questionar que projeto nacional da educação é esse, em um país heterogêneo, 

multicultural.  

 Já considerando o segundo parágrafo, notamos a utilização do verbo “superar” que se relaciona 

com políticas públicas anteriores à essa reforma, como também a articulação institucional que estava 

sendo feita, chamando-a de “desarticulação”, a fim de que sigamos, a partir da Resolução, as 

condições do Sistema Nacional de Educação (SNE). Apontando para uma ruptura com as 

determinações realizadas em outro governo. 
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Ainda no fragmento supracitado, encontramos uma série de aspectos que são realmente 

relevantes, a nosso ver, no trabalho com a educação básica e que deveriam ser postos em prática, mas 

que atualmente vêm sendo criticados em diversos espaços, inclusive dentro das universidades como 

“a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar”, pois vivemos um cerceamento da liberdade de 

manifestação das instituições públicas de ensino.   

Com relação à prática como componente curricular, no Art. 13, vemos, na página 11: 

 

§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas 

de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) 

semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:  I - 400 (quatrocentas) horas de prática 

como componente curricular, distribuídas ao longo do processo formativo; II - 400 

(quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e 

atuação na educação básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o 

caso, conforme o projeto de curso da instituição; III - pelo menos 2.200 (duas mil e 

duzentas) horas dedicadas às atividades formativas estruturadas pelos núcleos 

definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso 

da instituição; IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de 

aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo 

definido no inciso III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, 

da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o projeto 

de curso da instituição. (BRASIL. Resolução CNE/CP nº2/2015, p. 11) 

 

         E ainda que: “§ 3º Deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e concomitante relação 

entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o desenvolvimento dos 

conhecimentos e habilidades necessários à docência”. Ou seja, refletir sobre a prática teoricamente é 

obrigatório ao longo dos cursos de licenciatura, e, segundo o documento, é necessária para que as 

“habilidades” docentes sobressaiam, e aqui encontramos novamente a denominação habilidades 

fazendo referência ao trabalho do professor. Veremos ainda como, no curso de Letras Português- 

Espanhol e respectivas literaturas da UFF, aborda-se a relação teoria e prática como componente 

educativo.   

         Ademais, há algumas diferenças entre a primeira reforma e a segunda se tratando da carga-

horária relativo à teoria e à prática. Na primeira, são 2.800 horas de trabalho acadêmico efetivo. Já na 

segunda, 3.200 horas. Na primeira versão, havia um tempo estipulado para horas de aulas de 

conteúdos “científico cultural” de 1.800. Na segunda versão, esse total aumentou para 2.200 horas 

“dedicadas às atividades formativas”. Além de mantido o número de horas para o que na primeira foi 

apresentado como “horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais”. E na 

segunda como “atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos 

estudantes” (a saber: iniciação científica, iniciação à docência, extensão) sendo 200 horas em ambas. 

         As horas determinadas para o estágio supervisionado e a prática como componente curricular 

não tiveram nenhuma mudança entre a primeira e a segunda reformas. Apesar de ser uma discussão 
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antiga, a prática como componente educativo ainda entra em pauta em pesquisas que buscam refletir 

sobre como ela efetivamente acontece nos cursos. Como vemos no gráfico a seguir. 

 

 
Gráfico 2: Carga horária determinada na Reforma de 2015 

 

         A ênfase em distinguir o estágio supervisionado da prática como componente curricular 

permanece, deixando claro que na prática é importante transcender as teorias e que os cursos de 

licenciatura passem a reservar a prática não apenas para os estágios como também para dentro da sala 

de aula, uma vez que ela visa refletir sobre esse espaço, e diferencia-se do estágio por não exigir um 

tempo efetivo fora da universidade.  

         A seguir, um quadro comparativo da divisão da carga horária do curso de Letras com as 

Reformas (2002-2015).  

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (LICENCIATURA ÚNICA) 

Natureza das  

disciplinas 

Res. Nº 2/2002 UFF Natureza das  

disciplinas 

Res. Nº  

2/2002 

UFF 

Conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural 

da área de Letras 

1.800h 2.980h Carga horária  

Obrigatória 
2.200h 4.030h 

Práticas como  

Componente curricular 
400h (-)400h* Práticas como  

Componente curricular 
400h 400h 

Estágio supervisionado 400h 400h Estágio supervisionado 400h 400h 

Atividades acadêmico- 

Científico culturais 
200h 400h Atividades  
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200h 200h 
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   Optativas e  

Optativas de ênfase 

 60h  

(cada) 

   Eletivas  30h 

Total 2.800h 3.360h  3.200h 4.380 

*A Prática que consta nas ementas não corresponde à Prática como componente curricular determinada pelas Reformas 

e, sim, às atividades e aos exercícios elaborados nas disciplinas.           
  

         Tendo feito um breve apontamento do que consideramos alguns pontos principais para 

entendermos o que se estipulou para os cursos de formação de professores nas Reformas das 

Licenciaturas, retomaremos aos dados obtidos por Souza (2013) sobre o curso de Letras Português-

Espanhol da UFF após a Reforma das licenciaturas de 2002. 

 

3.3 O que nos dizia o ementário da UFF?  

            

         Partindo da pesquisa realizada por Souza (2013), em sua dissertação de mestrado, sobre os 

sentidos produzidos na Reforma das Licenciaturas dentro do curso de Letras Português/Espanhol das 

instituições públicas do Rio de Janeiro, tratando da Prática como componente curricular baseada da 

Reforma das licenciaturas (2002), tomamos como base os resultados dessa pesquisa e refletiremos 

sobre os dados obtidos pela autora com relação às análises da UFF. Dessa maneira, observaremos o 

que efetivamente mudou no currículo de Letras Português/Espanhol da UFF com a feitura da Reforma 

das Licenciaturas de 2015. 

   No que se refere à análise da UFF, Souza (2013, p. 126) analisa as ementas de disciplinas do 

currículo relativa à formação de professores de Espanhol como língua estrangeira, que, segundo ela, 

traziam “em seu conteúdo o interesse em questões de ensino de E/LE”, são elas: 

 

 Língua Espanhola I; 

 Matrizes Culturais Espanholas; 

 Matrizes Culturais Hispanoamericanas; 

 Literatura Espanhola I; 

 Literatura Hispanoamericana I; 

 Língua Espanhol VII; 

 Língua Espanhola VIII; 

 Linguística Aplicada ao ensino de Língua Estrangeira – Espanhol. 

 



 
 

53 
 

         Chamou nossa atenção o fato de o estágio supervisionado na instituição não ficar a cargo de 

Letras e sim se manter sob responsabilidade da Faculdade de Educação. Dessa maneira, as disciplinas 

referentes a eles seguem isoladas como Pesquisa e Prática de Ensino (PPE), vistas em dois momentos 

no curso. 

Segundo a autora,  

 

O que se pode perceber, de maneira geral, é que todas as ementas se estruturam em 

dois eixos: um primeiro que discorre sobre o conteúdo que será tratado no curso e um 

segundo que afirma o espaço de articulação entre o conteúdo e sua inserção nos 

contextos de ensino e pesquisa. (SOUZA, 2013, p. 127) 

 

 

   Em sua análise, ela ainda constata que “se mantém o espaço de prestígio dos conteúdos 

acadêmicos-científicos-culturais e, em segundo plano, com espaço mais reduzido, a articulação entre 

esses e a prática pedagógica” (SOUZA, 2013, p.128).  Diante disso, verifica-se uma separação entre 

teoria e prática, ainda que se reserve, como descrito na Resolução de 2002, um espaço para a união 

entre elas. 

Com relação às ementas da UFF, Souza (2013, p. 129) afirma: 

 

Por fim, em relação aos eixos ressaltados como integrantes da formação de um 

professor na área de língua espanhola, no caso da UFF, notou-se que poucas são as 

ementas que, de algum modo, se voltam à especificidade do ensino de espanhol. 

Assim, as ementas das disciplinas do Instituto de Letras, em geral, apenas apontam 

que se realize o cotejo entre conteúdos específicos da área e as atividades de ensino e 

pesquisa, mas se atêm as definições sobre conteúdos acadêmicos-científicos-culturais. 

 

 

 Há, também, diferenças notórias no que diz respeito à carga horária exposta nas ementas, como 

também em relação à abordagem do conteúdo das disciplinas. Na pesquisa feita em 2013, segundo a 

autora, os enunciados na ementa apontavam uma formação docente mais conteudista e menos 

preocupada com a formação didático-pedagógica do aluno (professor em formação). Ou seja, 

mostraram que apesar de estipulado na Reforma de 2002, o tempo dedicado à Prática era reduzido 

em comparação ao que diz respeito à teoria.   

 O entendimento da Prática como componente educativo teve suas 400h repercutidas entre as 40 

disciplinas do currículo de Letras Português-Espanhol, correspondendo a 10h que se somavam às das 

disciplinas teóricas, como podemos ver na seção dos anexos. Cabe ressaltar, que não fica claro na 

ementa se essa prática corresponde à Prática como componente educativo ou a exercícios realizados 

em sala de aula voltados para a aquisição de LE pelo licenciando. Uma vez que, nas descrições de 

algumas ementas, lemos “com vistas à reflexão sobre a atividade pedagógica” ou “sobre a perspectiva 

da aplicação pedagógica” e também “aplicação ao ensino e à pesquisa”. 
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 Chamou-nos atenção a organização/desenho curricular, que também não contribui para a 

identificação das Práticas como componente educativo. [Ver matriz curricular na seção dos anexos]. 

Os estágios seriam realizados a partir do 4º período. Como descrito anteriormente nesta 

pesquisa, a Reforma da licenciatura de 2002 determina que o estágio seja realizado a partir da metade 

do curso e a Prática como componente curricular esteja presente em todo o decorrer do curso. Dessa 

maneira, como para a maioria das disciplinas de Língua Espanhola havia pré-requisitos, ou seja, o 

aluno que quisesse se inscrever na disciplina Língua Espanhola II só poderia fazê-lo tendo concluído 

com êxito a disciplina Língua Espanhola I, a PCC só avançaria à medida que o discente fosse 

aprovado nas disciplinas anteriores.  

Como vemos abaixo, 

 

Em termos numéricos, o curso de Letras Português-Espanhol da UFF oferece 

420 de PCC, porém, conforme já explicado, não há disciplinas que possuam carga 

horária exclusivamente prática, mas sim uma grande parte teórica e uma parte mais 

reduzida para a prática. (...) 

Apenas o Instituto de Letras ficou responsável por oferecer as horas de PCC, 

dividindo-as entre todos os departamentos envolvidos com o currículo da habilitação 

Letras Português-Espanhol. (SOUZA, 2013, p. 125) 
   

         O estágio possuía 400h de carga horária e haviam quatro disciplinas específicas para a sua 

feitura, a saber: Pesquisa e Prática de Ensino I a IV. Assim, o tempo reservado ao estágio era não só 

o momento de prática como também o de “reflexão” e “investigação”. 

 

3.4 O atual ementário de Letras - Português / Espanhol da UFF  

  

         Vimos, no início deste capítulo, em fragmentos do texto das Resoluções e dos Pareceres que 

tratam das Reformas das Licenciaturas (2002-2015), que a divisão entre Prática como componente 

curricular e estágio supervisionado está nítida. Ou seja, a Prática é o momento das reflexões sobre a 

docência e o estágio supervisionado o momento de colocar em prática as atividades. 

         Além disso, destacamos também os objetivos esperados para alcançar a formação docente 

proposta, espera-se que as “competências” e “habilidades” docentes se sobressaiam dentro dos cursos 

de licenciatura. Sendo assim, os futuros docentes explicitariam suas “aptidões” ao longo da formação 

e estariam “capacitados” para a profissão na aplicação dos conteúdos.  

 Analisaremos agora as ementas do curso de Letras Português/Espanhol da UFF, a fim de 

observar como encontramos as divisões da carga horária estipuladas nas Reformas, como também 

procuraremos analisar os discursos que constroem a “não-pessoa” discente.  
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 A ementa é o registro da organização curricular, é normatizada. Faz parte dos documentos 

oficiais das instituições de ensino superior e se vincula às Reformas vigentes, assim possuem 

coenunciadores que compartilham do mesmo campo discursivo, o campo da educação, permitindo a 

intertextualidade e o dialogismo, pois retomam o discurso das resoluções e pareceres. Segundo Souza 

(2013), as ementas são documentos oficiais que podem ter como interlocutores outras instituições 

oficiais, no caso das transferências, convalidações, etc. Além de serem exigidas para o registro do 

curso pelo MEC.  

 

Consideramos que as ementas são enunciados assumidos por um enunciador 

autorizado, direcionada a interlocutores como professores e alunos de uma IES, 

materializada na forma de documento normativo e situada em contextos específicos, 

isto é, em IES que possuem histórias, experiências, posicionamentos acerca da 

formação superior, em geral, e da formação específica na área de licenciatura em 

Letras Português-Espanhol. (p.114)   

 

No ementário da UFF, encontramos o total de 17 ementas8, ou seja, 17 disciplinas que trabalham 

com a Língua Espanhola na formação docente. Analisaremos as que tratam especificamente da 

Língua Espanhola, são elas: Espanhol 1 ao 9, obrigatórias e optativas. Com relação às disciplinas 

apenas optativas, encontramos o Espanhol 10, 11, 12 e 13. 

Dessa maneira, observaremos como se estrutura cada uma das disciplinas obrigatórias. A saber: 

 

 Língua Espanhola I: Língua e cidadania; 

 Língua Espanhola II: Língua e identidades; 

 Língua Espanhola III: Estudos comparados português-espanhol; 

 Língua Espanhola IV: Estudos sociolinguísticos do espanhol; 

 Língua Espanhola V: Elementos de fonética e fonologia do espanhol; 

 Língua Espanhola VI: Estudos pragmáticos do espanhol; 

 Língua Espanhola VII: Estudos de Gramática Textual no espanhol; 

 Língua Espanhola VIII: Estudos de enunciação e discurso no espanhol; 

 Língua Espanhola IX: Estudos históricos do espanhol. 

 

No que diz respeito às disciplinas optativas, temos as seguintes nomenclaturas: 

 

 Língua Espanhola X:  Estudos comparados português-espanhol; 

                                                             
8 Temos também, compondo as ementas, as disciplinas: Turismo Espanhol I e Turismo Espanhol II destinadas aos alunos 

de turismo e apresentadas como obrigatórias para esse curso, que, por não tratarem da formação docente, não são incluídas 

nas análises. 
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 Língua Espanhola XI: Políticas públicas educacionais e a língua estrangeira moderna 

(espanhol) no Ensino Básico; 

 Língua Espanhola XII: Práticas de oralidade; 

 Língua Espanhola XIII: Práticas de escrita. 

 

A matriz curricular (em anexo) atual possui dez períodos distribuídos que somam uma carga 

horária obrigatória de 4030h, 60h de optativa, 200h de atividades complementares, 60h de optativa 

de ênfase, 30h de eletiva, totalizando 4380h.  

 A maioria das disciplinas que integra a matriz curricular da UFF possui 60h, divididas em 50h 

para a teoria e 10h para prática, exceto as disciplinas referentes à Língua Espanhola, que possuem 

60h para teoria e 30h para prática, como também as disciplinas intituladas “Crítica Textual / Ecdótica” 

e “Libras”, uma vez que a primeira possui 30h dedicadas para teoria e 30h para prática, e a segunda 

(Libras) 30h de teoria. Além disso, as disciplinas referentes à Pesquisa e Prática Educativa apresentam 

uma carga horária variada a depender da língua descrita, a saber: formação em Língua Portuguesa ou 

em Língua estrangeira. Dessa forma, observamos na matriz curricular a seguinte estrutura: 

 

 Pesquisa e Prática Educativa I e II – Letras (160h cada, divididas em 60 para prática, 100h 

para o estágio e 0h para a teoria); 

 Pesquisa e Prática Educativa III e IV – Português/Espanhol (160h cada, divididas em 10h 

para teoria, 50h para a prática e 100h para o estágio); 

 Pesquisa e Prática Educativa V e VI – Letras (150h cada destinadas somente ao estágio). 

 

Diante do exposto, a nova estrutura curricular da UFF apresenta a disciplina Pesquisa e Prática 

Educativa visando tanto a prática como componente curricular como o estágio supervisionado 

obrigatório, ambos determinados pela Reforma das Licenciaturas de 2015. Porém, contabilizando as 

horas destinadas à Pesquisa e Prática, verificamos uma diferença notória com relação à divisão para 

Letras e para o Espanhol. Como podemos ver no gráfico a seguir. 
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 Gráfico 3: somatório da carga horária dos quatro períodos destinados à Pesquisa e Prática Educativa em Letras. 

 

 

 Como essas disciplinas pertencem ao Departamento de Sociedade, Educação e conhecimento 

da Faculdade de Educação da UFF (SSE), buscamos informações no site da instituição com os 

códigos inseridos para Pesquisa e Prática Educativa III e IV9 referentes ao Espanhol, os enunciados  

que as constituem também serão verificados após a análise das ementas das disciplinas referentes à 

Língua Espanhola. 

         Seguindo a ordem exposta anteriormente, referente às disciplinas de Língua Espanhola, foco 

desta pesquisa, temos a disciplina Língua Espanhola I: Língua e cidadania10. Inicialmente, vemos que 

já houve mudanças na nomenclatura da disciplina, como podemos identificar nos quadros abaixo: 

 

 

 

 

 

                          Antes de 2015                                                        Depois de 2015 

 

                                                             
9 As duas ementas estão completas e disponíveis nos anexos. 
10 Todas as ementas que serão analisadas neste trabalho estão completas nos anexos. 

Pesquisa e Prática 
Educativa I, II Letras 

Pesquisa e Prática 
Educativa III e IV 

Espanhol

Pesquisa e Prática 
Educativa V e VI 

Letras

Pesquisa e Prática Educativa I, II Letras Pesquisa e Prática Educativa III e IV Espanhol

Pesquisa e Prática Educativa V e VI Letras

Nome da disciplina/Atividade 

Língua Espanhola I 

(Língua e Cidadania) 

Nome da disciplina 

Língua Espanhola I 
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Constam, então, as mudanças do nome da disciplina, como também a carga horária destinada à 

teoria e à prática, como vimos anteriormente. Em comparação com a ementa anterior, formulada 

depois da Reforma de 2002, acrescentaram 30h na sua totalidade, 10h a mais para a teoria e 20h a 

mais para a prática, além de passar a ser tanto obrigatória como optativa. Cabe lembrarmos que a 

prática descrita dentro das ementas de Língua Espanhola, observadas nesta pesquisa, não é a que foi 

proposta dentro da Reforma das Licenciaturas. Verificamos nos gráficos abaixo como está e como 

era a divisão do tempo destinado à teoria e à prática de todas as disciplinas de língua espanhola: 

 

 

 
Gráfico 4: Carga horária atual 

 

 

 
 Gráfico 5: Carga horária antes da Reforma de 2015 

 

Prática; 30

Teoria; 60

Estágio; 0

Prática

Teoria

Estágio

Prática; 10

Teoria; 50

Estágio; 0

Prática

Teoria

Estágio
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Descrição da ementa: O Brasil no contexto da América Latina e de suas relações com o mundo hispânico. 

Leitura de textos sobre a história Latino-Americana recente. Aproximação a conhecimentos linguísticos 

de Espanhol. 

O ensino de Língua será abordado no âmbito de seu contexto sóciohistórico cultural, com base na 

valorização dos direitos humanos, no reconhecimento da diversidade, em uma formação para o exercício 

responsável e crítico da cidadania. 

Descrição da ementa: Leitura de textos Espanhóis contemporâneos, privilegiando a diversidade de 

gênero e de linguagem, no propósito de definir suas especificidades como enunciadores culturais. 

Aplicação ao ensino e à pesquisa. 

 

Na descrição da ementa, já identificamos marcadamente a presença de uma formação docente 

preocupada com a criticidade para o professor de línguas. Diante do exposto nesta descrição, 

merecem destaques os seguintes trechos: “O Brasil no contexto da América Latina” e trazer a 

abordagem para “âmbito do seu contexto sóciohistórico cultural”, além do “reconhecimento da 

diversidade, em uma formação para o exercício responsável e crítico da cidadania”, que, como 

veremos, repete-se nas outras ementas. Aqui, vemos um ensino de Línguas não apenas visando a 

forma padrão da estrutura da língua espanhola, mas que diferencia o interesse em abordar questões 

relevantes para o discente, no primeiro contato com a língua na graduação, buscando refletir sobre o 

lugar de onde ele fala/falará. Como vemos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da ementa após a Reforma de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da ementa antes da Reforma de 2015 

 

 Visualizando e comparando as descrições das ementas e a nomenclatura de ambas, nota-se que 

a temática, ou seja, o conteúdo e, consequentemente, o valor social, a expressividade, como vimos no 

capítulo 2, na perspectiva Bakhtiniana, tiveram mudanças consideráveis. O ensino-aprendizagem da 

língua passa a ser sob o olhar da América Latina, contextualizado no mundo hispânico com leituras 

que se aproximem do continente em que a universidade se situa. 

         O tema a ser trabalhado pelo docente que idealizou a ementa, por apresentar restrições 

específicas (MAINGUENEAU, 2008), ou seja, por realizar a leitura a partir da perspectiva latino-

americana, informa-nos que a constituição da ementa e da disciplina está ancorada em leituras com 

valores políticos, sociais, culturais, que expõem a história não do ponto de vista do colonizador, mas 
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Objetivos da disciplina/Atividade: Discussão inicial sobre o ato de ler como um processo, visando a 

formar leitores em língua espanhola. Desenvolvimento de saberes interpretativos e expressivos em 

espanhol em nível inicial, com foco na compreensão e análise da realidade brasileira no contexto latino-

americano do conhecimento de temas da história recente da região, da leitura de textos hispânicos 

contemporâneos, privilegiando a diversidade de gêneros do discurso e de linguagens. Exposição oral e 

produção de textos elementares ao longo do curso, que levem em consideração o proposto da escrita, o 

interlocutor e as condições de produção, com foco no tipo descritivo.  

 

Objetivos da disciplina: 

1-Conhecer conceitos essenciais ao ato de ler em Espanhol. 2- Ler textos Espanhóis contemporâneos de 

diferentes gêneros e linguagens. 3- Compreender as especificidades dos enunciadores culturais 

Espanhóis. 

 

do colonizado, ocupando um espaço que, antes da Reforma de 2015, era da “Leitura de textos 

Espanhóis”.  

 Cabe ressaltar que as Reformas não determinam o conteúdo ou as temáticas a serem debatidas 

no decorrer do curso. Dessa forma, a mudança temática não tem influência das resoluções e sim do 

enunciador que elaborou a ementa, sua individualidade, seu conhecimento teórico e prático, e, 

certamente, considerando que “um enunciado concreto é a síntese dialética entre as minhas palavras 

e as palavras dos outros” (SOUZA, 2002, p. 122). 

         Dessa forma, mantém-se em coerência com os objetivos da disciplina quando, no ponto 2, 

lemos: “desenvolvimento de saberes interpretativos e expressivos em espanhol em nível inicial, com 

foco na compreensão e análise da realidade brasileira no contexto latino-americano por meio do 

conhecimento da história recente da região”.  Como lemos a seguir: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Objetivos da disciplina após a Reforma de 2015 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da disciplina antes da Reforma de 2015 

 

 Portanto, a partir das leituras propostas na disciplina, compreende-se que a ênfase da formação 

em línguas partirá do conhecimento político, social, cultural da região em que se insere o discente, 

para que ele se reconheça como latino-americano e reflita sobre o seu papel como professor de línguas 

espanhola e portuguesa.  

 Apesar de não encontrarmos a Prática como componente curricular como está descrita nas 

Reformas, ou seja, um espaço para se falar dos problemas cotidianos, a disciplina se propõe a uma 
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Nome da disciplina 

Língua Espanhola II 

Língua e identidades 

Nome da disciplina 

Língua Espanhola II 

 

Descrição da ementa: 

A formação étnica e social dos países que conformam o mundo hispânico e suas relações com a realidade 

brasileira. Aprofundamento de conhecimentos linguísticos do Espanhol. O ensino de língua será abordado 

no âmbito do seu contexto sóciohistórico cultural, com base na valorização dos direitos humanos, no 

reconhecimento da diversidade, e em uma formação para o exercício responsável e crítico da cidadania. 

abordagem muito mais ampla do que tratar de situações que só acontecerão efetivamente quando o 

docente estiver dentro da escola de fato.  

 Dessa maneira, o futuro professor poderá compreender que a educação não deve ser vista 

apenas como uma formação para o trabalho, mas como relevante para a autonomia do aluno, 

fomentando a criticidade do sujeito. 

 A disciplina intitulada Língua Espanhola II se encaminha pelo mesmo viés de reflexão com 

temáticas tratando das questões identitárias, como podemos ver na sua nomenclatura: 

 

 

 

 

             

            Após a Reforma de 2015                                 Antes da Reforma de 2015 

 

Na sua descrição atual, propõe-se a “analisar a formação étnica e social dos países do mundo 

hispânico (...)”, dessa forma, a apresentação de leituras que questionem juízo de valores e discursos 

pejorativos para se referir a determinadas etnias existentes em nossa cultura. Apontando para a 

importância da desconstrução de estereótipos. É uma maneira, portanto, de desconstruir enunciados 

que se baseiam apenas em “estereótipos” para formar as identidades das comunidades que falam a 

língua espanhola.    

 

 

 

 

 

 

Descrição da ementa da disciplina Língua Espanhola II: Língua e identidades após a Reforma de 

2015 
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Descrição da ementa: 

Estudo de aspectos gramaticais que constroem o sentido do texto/discurso dialogando em Espanhol língua 

estrangeira feito sob perspectiva que privilegie um posicionamento crítico e com vista a uma aplicação 

pedagógica. 

Objetivos da disciplina/atividade: 

1-Aprofundamento dos saberes interpretativos e expressivos com vistas à compreensão e análise da 

formação étnica e social dos países do mundo hispânico, com ênfase na questão dos contatos cultural e 

linguístico, visando a desfazer estereótipos e promover o pensamento autônomo e crítico. 2- Exposição 

oral e produção de textos de variados gêneros do discurso com ênfase no tipo textual narrativo, 

observando-se criticamente a finalidade e o interlocutor de toda produção. 

Objetivos da disciplina/atividade: 

1-Conhecer a diferença entre discurso oral e escrito. 2-Identificar e conhecer aspectos gramaticais 

inerentes ao texto/discurso dialogado. 3-Perceber esse estudo sob a perspectiva de aplicação pedagógica. 

 
 

 

 

 

 
Descrição da ementa da disciplina Língua Espanhola II antes da Reforma de 2015 

  

 Dessa maneira, a mudança ocorreu não apenas na nomenclatura, na carga horária e no fato de 

passar a ser obrigatória e optativa, mas também houve uma transformação no viés temático, 

expressivo da disciplina, que se propõe a descrever a língua tratando da “formação étnica e social” e 

não apenas os “aspectos gramaticais” como descrito na ementa anterior à Reforma de 2015. 

 Diante do exposto, notamos que a expressividade, isto é, o “querer-dizer” com a constituição 

de conteúdo étnico-racial se alinha com o lugar de fala em que estamos, com a nossa história enquanto 

um país colonizado e escravagista. Nesse sentido, observamos um valor social amparado na história 

da América Latina, a diversidade étnica que compõe nossa sociedade e nosso continente, que 

implicam na desconstrução de discursos homogeneizadores. 

 Com relação aos objetivos, temos: 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da disciplina Língua Espanhola II: Língua e identidades após a Reforma de 2015 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da disciplina Língua Espanhola II antes da Reforma de 2015 

 

 Como lemos, há uma ampliação dos objetivos a que a disciplina se propõe, além de trabalhar 

com “variados gêneros do discurso” para refletir e abordar questões culturais, sociais e linguísticas. 

Perpassam os conteúdos estruturais da língua de forma a compreender os sentidos e a relevância que 
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Nome da disciplina 

Língua Espanhola III 

Nome da disciplina 

Língua Espanhola III 

Estudos comparados 

Português/Espanhol 

Descrição da ementa: 

Estudos de aspectos linguísticos comparados que diferenciam as duas línguas, vistas como sistemas 

linguísticos que se contrapõem, com foco nos níveis de análise sintático, pragmático e discursivo. 

O ensino de língua será abordado no âmbito do seu contexto sóciohistórico cultural, com base na 

valorização dos direitos humanos, no reconhecimento da diversidade, e em uma formação para o 

exercício responsável e crítico da cidadania. 

Descrição da ementa: 

O projeto criador Espanhol e a tradição do artifício, aplicação ao ensino e à pesquisa. 

tal tema tem com a “não-pessoa”, isto é, com os discentes em formação, o lugar que a instituição se 

encontra e que os professores em formação ocupam. 

 Já a ementa referente à disciplina Língua Espanhola III: Estudos comparados português-

espanhol, trata do sistema das línguas em si e menciona a necessidade de preparar o discente para a 

pesquisa. Como vemos abaixo: 

 

 

 

 

 

      Antes da Reforma de 2015                                      Depois da Reforma de 2015 

 

 Apesar de vermos na descrição da ementa como se dá a abordagem do ensino da disciplina, isto 

é, “no âmbito do seu contexto sóciohistórico cultural, com base na valorização dos direitos humanos, 

no reconhecimento da diversidade, e em uma formação para o exercício responsável e crítico da 

cidadania”, não há, dentre os objetivos expostos, uma relação naturalmente explicitada de que através 

das leituras e das atividades dentro da disciplina, encontraremos processos discursivos que visem à 

formação crítica do professor de línguas. Logo, sua temática atual dá conta da comparação estrutural 

das línguas Português-Espanhol demonstrando suas diferenças, e projeta análises no âmbito 

discursivo e pragmático também. Já a descrição da ementa anterior à Reforma de 2015, é descrita de 

maneira simplória, considerando o Espanhol e sua tradição.  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da ementa Língua Espanhola III após a Reforma de 2015 

 

 

 

 

Descrição da ementa Língua Espanhola III antes da Reforma de 2015 
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Objetivos da disciplina/atividade: 

1-Compreender e analisar processos linguísticos que diferenciam o espanhol do português e 

caracterizam cada um desses dois sistemas. 2-Análise de textos e de corpora paralelos inclusive online 

nas duas línguas visando a capacitar o professor em formação a empreender e fomentar o trabalho com 

dados linguísticos. 3-Exposição oral e elaboração de textos acadêmicos em variados gêneros e suportes 

com os resultados da pesquisa empreendida ao longo do curso, com ênfase no tipo textual expositivo. 

Objetivos da disciplina: 

Identificar a permanência de uma atitude de extrema valorização do artifício poético como 

característica do projeto criador espanhol ao longo de sua história. 

 Nos objetivos apresentados, na expressividade, no “querer-dizer” do enunciador, vemos as 

línguas como sistema, não como sistema de significação, mas como estrutura, como no ponto 1, no 

trecho: “analisar processos linguísticos que diferenciam o espanhol do português e caracterizam 

cada um desses dois sistemas”. Aqui, temos o ensino de línguas padronizado, possivelmente, sem 

que se trate do contexto em que esses enunciados aparecem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da disciplina Língua Espanhola III após a Reforma de 2015 

 

 

 

 

 

Objetivos da disciplina Língua Espanhola III antes da Reforma de 2015 

 

 Certamente, é também papel do docente de Letras Português/Espanhol conhecer as estruturas 

linguísticas das línguas a que se propõe lecionar, no entanto, cabe a reflexão de como e o para que 

ensinar a forma padrão das línguas, uma vez que o alunado precisa entender o “para quê” de 

determinado conteúdo na vida dele, para ir além de conhecer os sistemas linguísticos.   

 Comparando os recortes da ementa de Língua Espanhola III, antes da Reforma de 2015 e depois 

da Reforma de 2015, tanto na descrição das disciplinas quanto nos objetivos listados, vemos que são 

muito diferentes. Sua temática mudou, como também a expressividade com que os enunciadores 

apresentaram o conteúdo a ser estudado. Dessa forma, acreditamos que o viés de ensino-

aprendizagem da língua espanhola de cada uma não sofreu apenas algumas alterações, mas, sim, uma 

mudança completa.  

 O que encontramos na ementa da disciplina Língua Espanhola IV nos encaminha para a reflexão 

dos diferentes conceitos de língua que existem e os questionamentos entre o ensino da norma padrão 

e o efetivo uso da língua. Como verificamos a seguir: 
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Nome da disciplina 

Língua Espanhola IV 

Nome da disciplina 

Língua Espanhola IV 

Estudos sociolinguísticos 

do Espanhol 

Descrição da ementa: 

Variação e sua relação com a norma. Principais aspectos da variação linguística que caracteriza 

diferentes variedades do Espanhol. Centros normativos e o Espanhol como língua pluricêntrica. O 

ensino de língua será abordado no âmbito do seu contexto sóciohistórico cultural, com base na 

valorização dos direitos humanos, no reconhecimento da diversidade, e em uma formação para o 

exercício responsável e crítico da cidadania. 

Descrição da ementa: 

Estudo de aspectos gramaticais que constroem o sentido do texto/discurso explicativo e dissertativo 

em Espanhol língua estrangeira feito sob perspectiva que privilegie um posicionamento crítico e 

com vista a uma aplicação pedagógica. 

 

                                                                                                             

 

 
 

            

            Antes da Reforma de 2015                                             Depois da Reforma de 2015 

 

 A disciplina apresenta em sua descrição o que pretende abordar, o seu conteúdo ou o tema diz 

respeito à variação linguística, optando por não incluir a norma padrão na variação, uma vez que 

utiliza a conjunção aditiva “e” para separá-las. A partir dos enunciados presentes na ementa, 

constatamos que o olhar para o ensino de língua espanhola se dará de forma heterogênea, 

apresentando as diferenças linguísticas existentes, além de abordar as estruturas da língua da 

comunidade hegemônica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição da disciplina Língua Espanhola IV: Estudos sociolinguísticos do espanhol após a 

Reforma de 2015  

 

 

 

 

  

 

 

Descrição da disciplina Língua Espanhola IV antes da Reforma de 2015 

 

 Logo, ao se deparar com esses discursos, o futuro docente, poderá observar a necessidade de se 

trabalhar com os variados aspectos da língua. Reconhecendo, portanto, as diferentes comunidades de 

fala. Dessa forma, constitui-se uma “não-pessoa” que considera e aborda a diversidade linguística.  

 Já nos objetivos que compõem a disciplina, encontramos: 
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Objetivos da disciplina: 

1-Compreensão e análise da variação morfossintática do Espanhol; as diferentes variedades, os 

diferentes conceitos de língua, do ponto de vista normativo, sociolinguístico e dos estudos do contato. 

2-Confronto entre norma e uso da língua. 3-Estudo e reconhecimento de características diferenciadoras 

das macrovariedades. Análise de dados de diferentes variedades. 4-Exposição oral e elaboração de 

textos acadêmicos em variados gêneros e suportes com ênfase no tipo textual expositivo. 

Objetivos da disciplina: 

1-Depreensão dos aspectos constitutivos do texto explicativo e dissertativo. 2-Identificar e conhecer 

aspectos gramaticais inerentes ao texto/discurso explicativo e dissertativo. 3-Perceber esse estudo sob 

a perspectiva de aplicação pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da disciplina Língua Espanhola IV: Estudos sociolinguísticos do espanhol após a 

Reforma de 2015  

 

 

 

 

 

 

Objetivos da disciplina Língua Espanhola IV antes da Reforma de 2015 

 

 Portanto, vemos que houve mudanças entre na ementa antes e após a Reforma Antes da 

Reforma de 2015, o objetivo da disciplina delimitava-se a compreender aspectos de tipologias 

textuais (“explicativo e dissertativo”) e identificar os “aspectos gramaticais” contidos nelas. Já no que 

diz respeito aos objetivos atuais, encontramos um estudo voltado para a variedade linguística e 

questionamentos sobre o que se entende por língua.  

 Diante do exposto, observamos que tanto a expressividade quanto o tema da disciplina foram 

transformados entre uma Reforma e outra. Na ementa atual, o alunado poderá descrever as 

diversidades linguísticas existentes a partir do conteúdo atualizado e reconhecer a diversidade 

linguística, social e cultural na língua espanhola. Assim, mais do que conhecer “os aspectos 

gramaticais” será permitido o debate do reconhecimento das diferenças linguísticas, que dentro da 

sociedade pode acometer juízo de valor do falante.  

 A ementa da disciplina “Língua Espanhola V - Elementos de fonética e fonologia do espanhol”, 

antiga Língua Espanhola V, apresenta os conteúdos relacionados à prosódia da língua espanhola. 

Como vemos em sua descrição: 
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       Antes da Reforma de 2015                                       Depois da Reforma de 2015 

 

 

Observando a descrição de ambas as ementas, vemos que a temática da disciplina continua a 

mesma, o que muda, de acordo com os enunciados, é a expressividade do sujeito que enuncia, uma 

vez que a ementa atual apresenta “os elementos da fonética-fonologia” destacando que tratará do que 

podemos dizer que seria a gramática prosódica da língua. Em comparação com a ementa anterior, o 

“querer-dizer” do enunciador inclui a discursividade de forma crítica, apesar de também tratar do 

mesmo tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da ementa depois da Reforma de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição antes da Reforma de 2015 

 

Dessa maneira, os objetivos explicitados em cada uma delas estão de acordo com as descrições 

lidas anteriormente, pois a ementa elaborada, depois da Reforma de 2015, destaca as características 

da Língua Espanhola fonética e fonologicamente. Logo, não há comparação entre a língua materna e 

a língua estrangeira estudadas no curso, como também não propõe um debate crítico sobre as 

                  

                Língua Espanhola V 

Língua Espanhola V – 

Elementos de fonética e fonologia do 

espanhol 

Descrição da Ementa:  

Elementos de fonética articulatória e fonologia segmental do espanhol. Variação fonética e fonológica em 

diferentes variedades. Mediações pedagógicas. O ensino de língua será abordado no âmbito do seu contexto 

sóciohistórico cultural, com base na valorização dos direitos humanos, no reconhecimento da diversidade, 

e em uma formação para o exercício responsável e crítico da cidadania. 

Descrição da Ementa:  

Identificação de marcas linguísticas diferenciais, estabelecidas no confronto entre a discursividade 

brasileira e hispânica feita sob perspectiva que privilegie um posicionamento crítico e com vista a 

uma aplicação pedagógica.  
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variedades, apenas as reconhece, ou seja, mostra-se a existência de diferentes formas de falar. Difere, 

portanto, da expressividade vista na ementa anterior, que buscava apresentar uma comparação entre 

as línguas, discursivamente e de forma crítica, numa perspectiva pedagógica.  Como lemos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos após a Reforma de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos antes da Reforma de 2015 

 

 

 Diante do exposto, identificar e reconhecer as variedades orais das línguas é importante à 

medida em que se forma professores de Letras Português-Espanhol. Mas, a maneira como expomos 

cada enunciado, ou como Bakhtin (2010) retrata, o “querer-dizer” do enunciador nos mostra o que 

ele acha pertinente trabalhar em sala de aula. A ementa, antes da Reforma de 2015, apresenta 

enunciados que nos encaminham para um estudo da oralidade da língua mais crítico e reflexivo sobre 

as diferenças entre as línguas. Portanto, ainda que a disciplina não trate dos conteúdos político-sociais 

que envolvem a docência, é necessário que o estudo da língua seja realizado de forma que haja o 

fomento da criticidade.  

 A disciplina Língua Espanhola VI trata das escolhas discursivas dentro da língua espanhola. 

Como vemos em sua nomenclatura atual: 

 

 

Objetivos da Disciplina/Atividade:  

1. Compreender e descrever aspectos fonéticos e fonológicos que caracterizam a língua espanhola. 

2. Reconhecer características fonéticas e fonológicas de diferentes variedades do espanhol. Análise 

de dados orais.  

3. Apresentação oral de análises realizadas durante o curso.  

4. Refletir sobre a sensibilização a questões fonético/fonológicas na educação básica. 

Objetivos da Disciplina/Atividade:  

1- Identificar as principais especificidades linguísticas no confronto entre Português e o Espanhol. / 

2- Refletir criticamente sobre esses temas. / 3- Perceber esse estudo sob a perspectiva da aplicação 

pedagógica.  
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            Antes da Reforma de 2015                                               Depois da Reforma de 2015 

 

 

 Comparando as descrições das ementas, vemos que o tema, o conteúdo da disciplina atual, traz 

um estudo discursivo amparado no contexto de uso. Apresentando a língua espanhola na interação 

para a construção do sentido. A temática de ambas as ementas é a mesma, o que mudou foi a 

expressividade do enunciador que, na atual, explicita mais os conteúdos a serem debatidos em sala 

de aula, facilitando a leitura da “não-pessoa”. Como lemos abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da ementa após a Reforma de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da ementa antes da Reforma de 2015 

 

 

 Já nos objetivos da disciplina, é possível ler o que o enunciador espera encontrar com os 

conteúdos selecionados ao final do período. Antes da Reforma de 2015, temos enunciados 

 

Língua Espanhola VI 

Língua Espanhola VI – 

Estudos pragmáticos do 

espanhol 

Descrição da ementa: 

Pragmática e estudo do espanhol. A língua e o contexto de uso: aspectos linguísticos, cognitivos, 

sócio-interacionais e discursivos envolvidos na construção do sentido.  Abordagens teóricas da 

pragmática: enunciação, argumentação, atos de fala, polidez, implicaturas conversacionais. 

Contribuições do conhecimento pragmático ao ensino do espanhol. O ensino de língua será 

abordado no âmbito do seu contexto sóciohistórico cultural, com base na valorização dos direitos 

humanos, no reconhecimento da diversidade, e em uma formação para o exercício responsável e 

crítico da cidadania. 

Descrição da ementa: 

Os fins discursivos e dos processos de interpretação: a questão do sentido e os gêneros do discurso 

e suas características. Estudo feito sob perspectiva crítica e com vista a uma aplicação pedagógica.  
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preocupados em sistematizar a língua e os gêneros do discurso, já na ementa atual, a proposta visa a 

“não-pessoa” preocupada com a reflexão, mais autônoma. Como vemos nos trechos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da disciplina após a Reforma de 2015 

Objetivos da disciplina depois da Reforma de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da disciplina antes da Reforma de 2015 

 

 

 Dessa forma, além da descrição da ementa ser resumida, antes da Reforma de 2015, os objetivos 

também se apresentam de forma simplória com uma proposta mais gramatical do que discursivamente 

crítica. Assim, o “querer-dizer” do enunciador é desenvolvido, na atual, para um docente em 

formação considerando o que podemos recapitular em Bakhtin como “ato responsável”, uma vez que 

demonstra a importância da construção do sujeito autônomo e crítico, ainda que esteja relacionado ao 

uso da língua, não considera apenas a estrutura linguística. 

 A ementa que trata da disciplina Língua Espanhola VII se propõe aos “estudos da gramática 

textual no Espanhol”, conforme vemos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Antes da Reforma de 2015                                Depois da Reforma de 2015 

 

Objetivos da Disciplina/Atividade:  

Garantir aos futuros professores uma formação no âmbito dos estudos da Pragmática e do 

Espanhol como língua estrangeira que lhes permita uma atuação profissional autônoma, crítica e 

investigativa no magistério. 

 

Objetivos da Disciplina: 

1- Discutir e sistematizar as características gramaticais e de gênero discursivo. / 2- Refletir 

criticamente sobre esses temas. / 3 – Perceber esse estudo sob a perspectiva da aplicação 

pedagógica.  

 

 

Língua Espanhola VII 

Língua Espanhola VII – 

Estudos de Gramática Textual no 

espanhol 
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 Sua descrição nos mostra que dentro da disciplina existirá a comparação de diferentes gêneros 

para que se analise a textualização, oral ou escrita, e suas características. Assim, ressalta a importância 

da diversidade textual e a relação de interação que o texto tem com seus coenunciadores. Como 

descrito a seguir. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da ementa após a Reforma de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da ementa antes da Reforma de 2015 

 

Já a segunda descrição, antes da Reforma de 2015, não menciona a textualidade oral, ou explica 

as características e elementos do texto como coerência e coesão. Tampouco se mostra preocupada em 

diversificar os gêneros, mas especifica seu foco principal, a escrita. Sendo assim, não podemos dizer 

que o tema permaneceu o mesmo, pois na atual, o conteúdo se ampliou, não se trata mais de estudos 

da escrita, mas sobre a textualização e seus elementos. Consequentemente, a expressividade também 

mudou, uma vez que o “querer-dizer” do enunciador não é mais o mesmo. 

 Dessa forma, vemos quatro objetivos a serem trabalhados na ementa atual, e não apenas três 

vistos como na antiga, sendo dois desses apresentados de forma repetida, uma vez que aparecem em 

todas disciplinas antigas de Língua Espanhola, como podemos ver na seção dos anexos. Os objetivos, 

então, unem, nas análises dos textos, a pragmática, a semântica e a gramática. 

 

 

Descrição da ementa: 

Estudo da textualização comparada em diferentes gêneros. Relações de referenciação. Funções 

informativas no texto oral e escrito. Procedimentos de coesão. A coerência. A leitura como 

processo interativo. Mediações pedagógicas. O ensino de língua será abordado no âmbito do seu 

contexto sóciohistórico cultural, com base na valorização dos direitos humanos, no 

reconhecimento da diversidade, e em uma formação para o exercício responsável e crítico da 

cidadania. 

Descrição da ementa: 

Práticas avançadas e ensino de Espanhol Língua Estrangeira com foco na escrita. Relações entre 

teoria linguística e as práticas de escritura.  
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Objetivos da disciplina após a Reforma de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da disciplina antes da Reforma de 2015 

 

 

 Portanto, o leitor e futuro professor observará os estudos textuais partindo das “relações entre 

texto e discurso” e não apenas entre “teorias e práticas de escritura”, certamente refletirá sobre a 

importância do contexto na leitura dentro de um viés pedagógico. Assim, a ementa nos apresenta a 

disciplina mantendo a coerência entre sua descrição e objetivos, ainda que também não nos direcione 

a uma prática docente mais politizada, crítica, autônoma.   

 Continuando nossa análise, agora na penúltima disciplina de Língua Espanhola, verificamos 

uma ementa relacionada à análise do discurso, como lemos em sua denominação atual, como vemos 

a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Antes da Reforma de 2015                                                 Depois da Reforma de 2015 

 

 

Objetivos da Disciplina /Atividade:  

1. Compreender e analisar a construção do texto.  

2. As especificidades da construção do texto em espanhol: interação entre sintaxe, semântica e 

pragmática.  

3. Introdução às relações entre texto e discurso.  

4.A textualização e as implicações pedagógicas.: 

 

Objetivos da Disciplina: 

1- Refletir sobre as relações que se estabelecem entre teoria e as práticas de escritura a partir de 

situações de ensino-aprendizagem de Espanhol Língua Estrangeira (ELE). / 2- Refletir 

criticamente sobre esses temas. / 3 – Perceber esse estudo sob a perspectiva da aplicação 

pedagógica.  

Língua Espanhola VIII  Língua Espanhola VIII – 

Estudos de enunciação e discurso 

no espanhol 
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 Nas descrições das ementas a seguir, podemos notar que o tema é diferente. A disciplina atual 

trata de enunciados discursivos sob uma perspectiva pedagógica, relacionando o enunciador e a 

enunciação, seu contexto. Dessa maneira, a expressividade de cada uma também se transformou, à 

medida que seu conteúdo não é mais o mesmo. Conforme vemos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da ementa após a Reforma de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da ementa antes da Reforma de 2015 

 

 

 A ementa, antes da Reforma de 2015, apresenta-se como se fosse uma continuação da ementa 

Língua Espanhola VII, que tinha como foco principal a escrita. Agora, o foco principal passou a ser 

a oralidade. Já na ementa atual, o enunciador trata de conceitos da análise do discurso, como as 

variações de vozes discursivas dentro do texto-discurso. Assim, verificamos que o conteúdo da 

disciplina se alterou completamente. Como demonstramos nos trechos abaixo, com os objetivos 

listados, a leitura permanece, mas o ato enunciativo passa a ser analisado de forma mais elaborada, 

levando em consideração outros aspectos discursivos. 

 

 

 

 

 

 

Descrição da ementa: 

Enunciação, discurso e implicações pedagógicas. Relações texto-discurso. A pessoa, espaço e 

tempo. Polifonia, interdiscursividades e heterogeneidade discursiva. O ensino de língua será 

abordado no âmbito do seu contexto sóciohistórico cultural, com base na valorização dos direitos 

humanos, no reconhecimento da diversidade, e em uma formação para o exercício responsável e 

crítico da cidadania. 

Descrição da ementa: 

Práticas avançadas e ensino de Espanhol de língua estrangeira com foco na oralidade. Relações 

entre teoria linguística e as práticas de escritura.  
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Objetivos da disciplina após a Reforma de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da disciplina antes da Reforma de 2015 

 

 Apesar das notórias mudanças temáticas e expressivas, nessa ementa não há enunciados que 

nos remetam a conteúdos preocupados com um fazer docente, com uma prática docente mais ética, 

mais diversa, mais social, mais reflexiva e questionadora, que acreditamos que faça diferença na 

constituição da não-pessoa docente e, consequentemente, dentro e fora de sala de aula. 

 A última ementa de Língua Espanhola apresenta os “estudos históricos do espanhol”, conforme 

descrito abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Antes da Reforma de 2015                                               Após a Reforma de 2015 

 

 

 Ambas as ementas, a antiga e a atual, possuem o mesmo tema, apresentando algumas 

disparidades com relação à expressividade do enunciador, que, como vimos no capítulo dois desta 

pesquisa, em seu ato responsável, é único e singular. O conteúdo estipulado nas duas levam em 

Objetivos da Disciplina: 

Objetivos da Disciplina/Atividade:  

1. Entender as condições de produção dos enunciados.  

2. Interpretar as diferentes modalizações presentes nos atos de fala.  

3. Estudar a leitura como um processo que requere da sistematização de diferentes procedimentos 

para a produção de sentidos. 

Objetivos da Disciplina: 

1- Refletir sobre as relações que se estabelecem entre teoria linguística e as práticas orais. / 2- 

Refletir criticamente sobre esses temas. / 3 – Perceber esse estudo sob a perspectiva da aplicação 

pedagógica.  

Língua Espanhola IX  Língua Espanhola IX –  

Estudos históricos do espanhol 
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consideração a “história da construção social da língua espanhola”, como lemos abaixo.  Entretanto, 

apresentam-se de formas diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da ementa após a Reforma de 2015 

 

 A descrição da ementa acima traz a construção social, como também os elementos da gramática 

para serem debatidos levando em consideração a pluricentricidade da língua espanhola, conforme 

lido anteriormente. Não apresenta comparação com a língua portuguesa e nem relaciona a história 

das duas línguas estudadas durante o curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da ementa antes da Reforma de 2015 

 

 A ementa antiga apresenta uma preocupação com a hegemonia linguística do espanhol, 

propondo-se a tratar da história da língua a partir de suas variedades, considerando as relações de 

poder existentes.  Apesar de também não incluir uma comparação com a história da língua materna, 

notamos que havia, dentro da disciplina, possibilidades de questionamentos que implicam em uma 

consciência docente sobre a democracia-social. O que não é possível dizer sobre a ementa atual.  

 Os objetivos listados estão em coerência com as descrições, como vemos a seguir. 

 

 

 

 

Descrição da ementa: 

O processo histórico de construção social da língua espanhola. Elementos de gramática histórica: 

fonologia, morfologia e sintaxe. O espanhol como língua pluricêntrica. O ensino de língua será 

abordado no âmbito do seu contexto sóciohistórico cultural, com base na valorização dos direitos 

humanos, no reconhecimento da diversidade, e em uma formação para o exercício responsável e 

crítico da cidadania.  

Descrição da ementa: 

Estudo da história da língua espanhola, baseado em um eixo temático que privilegie a discussão 

das noções de língua, variedades, norma e poder, com vista a uma reflexão sobre atividade 

pedagógica.  
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Objetivos da disciplina após a Reforma de 2015 

 

 

 Segundo lemos acima, a disciplina visa um estudo sobre as condições históricas da língua em 

uma perspectiva normativa e tradicional, levando em consideração os espaços que tratam da língua 

padrão. Dessa maneira, inclui em sua abordagem a “formação da língua espanhola a partir do latim”. 

Distancia-se do que foi proposto na ementa antiga, que orienta seus estudos em um “eixo temático”, 

observando as “noções de língua” e certamente questionando as relações de poder na sua construção. 

Conforme escrito abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da disciplina antes da Reforma de 2015 

 

 

 Diante do exposto, ainda que a proposta temática seja a mesma, o “querer-dizer” do enunciador 

é bastante diferente, uma vez que a “não-pessoa”, os docentes em formação, terão contato com 

perspectivas históricas de cunho normativo, estrutural e menos social, com menos variedades 

linguísticas. Sendo assim, os enunciados, as leituras, os debates, constituirão a “não-pessoa” menos 

crítica com relação à história de dominação, de violência, sobretudo, simbólica que nos cerca, uma 

vez que se apagam as formas de poder que são usadas para manter uma língua hegemônica. Assim, 

analisamos que essa disciplina também não reflete sobre o papel social do professor em sala de aula 

e extraclasse.  

Objetivos da Disciplina /Atividade:  

1. Compreender a diferença entre o estudo diacrônico da estrutura linguística e a pesquisa sobre 

as condições históricas da formação da língua.  

2. Estudar elementos gramaticais fundamentais na formação da língua espanhola a partir do latim.  

3. Analisar a constituição de diversos centros normativos, em condições sócio-históricas 

diferentes, na América Latina.  

4. Estudar as dinâmicas padronizadoras da língua espanhola. 

 

Objetivos da Disciplina: 

1- Aproximar-se de uma história da língua espanhola baseada em um eixo temático / 2- Apresentar 

e discutir as noções de língua, variedades, norma e poder.  
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Nessa “cadeia de enunciados concretos” (SOUZA, 2002) que forma as ementas pesquisadas, 

vemos o quão distante ainda estamos de uma formação docente que fomente a criticidade do professor 

para que esse questione as políticas públicas que interferem na formação docente, no contexto escolar, 

nas avaliações nacionais e internacionais. A reflexão dentro dos cursos de licenciatura é necessária 

para que não nos acomodemos com o que nos é imposto socialmente, governamentalmente, para que 

usemos nossas vozes em forma de questionamentos. Nas palavras de Freire (1987, p. 44), 

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode 

nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens 

transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modifica-lo. 

O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 

pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar.    
 

 A vontade de mudar o mundo passa pelo conhecimento que temos dele. Só podemos 

problematizar de forma legítima aquilo que conhecemos. Nesse sentido, o docente em formação de 

línguas analisa, reflete, observa, enunciados concretos dentro da instituição de ensino e transforma 

em atos, ações, que estão de acordo com sua prática social e ética. Muito mais do que apresentar 

números ou determinar competências, a importância do ser docente está em incentivar o alunado a 

ter responsabilidade democrática, ser crítico, compreender a existência da diversidade nos âmbitos 

linguísticos, mas também social. Dessa maneira, “cada pensamento meu é um ato ou ação que realizo 

– meu próprio ato ou ação individualmente responsável” (BAKHTIN, 2010, p. 21). 

 Portanto, os enunciados das ementas descritas e analisadas tematicamente mostram que a 

Prática como componente curricular como determinada nas Reformas, ou seja, um espaço reservado 

ao conteúdo voltado para o ensino, que promove a reflexão para a formação de professores, não está 

presente nas disciplinas de língua espanhola. O tempo explicitado nessas ementas se refere às 

atividades dentro de sala de aula, trabalho, exercícios, seminários, etc.  

Além disso, os conteúdos elaborados, estudados durante o curso e analisados nesta pesquisa, 

apresentam-nos a singularidade de cada enunciador na feitura das ementas. Sendo assim, o discurso 

presente em cada uma é resultado de um sistema de restrições (MAINGUENEAU, 2008, p. 72) 

específicos do gênero discursivo ementa, mas também do seu contexto atual e do sujeito que as 

enuncia, como vimos no capítulo dois deste trabalho. 

 Recuperando a temática das disciplinas de língua espanhola analisadas, vemos que Língua 

Espanhola I constrói um olhar crítico sobre o ensino de línguas, em uma perspectiva latino-americana. 

Na Língua Espanhola II, a temática trata da história étnica-social do mundo hispânico, refletindo 

sobre os aspectos sociais que envolvem o ensino aprendizagem das línguas. 
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Já a Língua Espanhola III, descreve os conteúdos visando os estudos nos âmbitos discursivos e 

pragmáticos. Apresentando um ensino padronizado da língua. Os enunciados contidos na ementa da 

disciplina Língua Espanhola IV, que trata da sociolinguística, mostra-nos um ensino preocupado em 

abordar a heterogeneidade linguística. A Língua Espanhola V trata dos campos fonético e fonológico 

da língua, contudo não deixa de apresentar um conteúdo crítico, apresentando as variedades.  

Já a Língua Espanhola VI, é um estudo da língua baseado no contexto de uso, sendo reflexivo 

e possibilitando uma autonomia da “não-pessoa”. Os estudos da disciplina Língua Espanhola VII dão 

conta da gramática textual do Espanhol, com diferentes gêneros orais e escritos, objetivando mostrar 

a diversidade textual. 

A Língua Espanhola VIII analisa os enunciados discursivos com uma preocupação pedagógica. 

Entretanto, a última ementa analisada nesta pesquisa, intitulada Língua Espanhola IX, mostra-nos um 

estudo voltado à história social da Língua sob um viés tradicional, normativo.  

Logo, separamos da seguinte maneira: quatro disciplinas que possuem um sentido mais 

ambientado em fomentar a criticidade do alunado em relação ao social (à esquerda) e, do outro lado, 

cinco disciplinas que tratam de um ensino estrutural da língua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entendemos que, apesar de possuírem conteúdos diversos, a expressividade de seus 

enunciadores ser diferente, única, singular, as ementas observadas nesta dissertação se 

complementam, formando o docente tanto para uma perspectiva descritiva quanto para uma 

perspectiva voltada à criticidade. Contudo, com as leituras das ementas, fica evidente a necessidade 

de possuir um tempo reservado aos saberes político, social, histórico, que envolvem a nossa formação 

docente, para que possamos, além de apresentar o ato responsável dentro de sala de aula, 

Língua Espanhola I 

Língua Espanhola II 

Língua Espanhola IV 

Língua Espanhola VI 

Língua Espanhola III 

Língua Espanhola V 

Língua Espanhola VII 

Língua Espanhola VIII 

Língua Espanhola IX 
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questionarmos com consciência as políticas públicas e educacionais, que, muitas vezes, são 

elaboradas sem o conhecimento da comunidade acadêmica e escolar, mesmo as afetando diretamente. 

Retirar, portanto, o discente em formação do não-lugar, a “não-pessoa”, produzindo seu próprio 

discurso, utilizando a construção curricular elaborada para sua formação docente.  

Como ressaltamos no início desta seção, encontramos, nas disciplinas referentes à Pesquisa e 

Prática Educativa do Espanhol, alguns dados a mais, a saber: a descrição do conteúdo aparece sendo 

estágio e não sendo anual; a vigência das ementas se dá a partir de 2018 e apresentam, em suas 

descrições, o papel educativo da língua adicional e do ensino de língua adicional, nesse caso, a língua 

espanhola. Como vemos nos trechos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição da ementa da disciplina Pesquisa e Prática Educativa III – Português/Espanhol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrição da ementa da disciplina Pesquisa e Prática Educativa IV – Português/Espanhol  

 

 
 Podemos ver nos fragmentos destacados, que essas ementas descrevem o conteúdo que será 

abordado naquele período, tendo em comum a leitura de documentos normativos que tratam do ensino 

de Espanhol, voltados para a “elaboração de material didático”, como lemos na segunda descrição. 

Além de apresentar uma abordagem mais histórica do ensino de “línguas adicionais”11. Ou seja, essas 

                                                             
11 Essa nomenclatura jurídica é diferente da disponibilizada para o currículo oficial do Rio de Janeiro, que descreve como 

“língua estrangeira” a segunda língua.  

 

O PAPEL EDUCATIVO DAS LÍNGUAS ADICIONAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA. OS DOCUMENTOS 

PRESCRITIVOS DA ATIVIDADE DOCENTE. A COMPREENSÃO E A PRODUÇÃO DE TEXTOS NO ENSINO 

DE LÍNGUAS ADICIONAIS, ESPECIALMENTE, O ESPANHOL: TEORIAS E PRÁTICAS. OS MÉTODOS E 

AS ABORDAGENS NO ENSINO DE LÍNGUAS ADICIONAIS. PLANEJAMENTO DO PROJETO DE 

PESQUISA E PRÁTICA EDUCATIVA PARA A ESCOLA CAMPO DE ESTÁGIO QUE INCORPORE 

TEMÁTICAS DA DIVERSIDADE E DOS DIREITOS HUMANOS. 

 

 

O ENSINO DE LÍNGUAS ADICIONAIS, ESPECIALMENTE O ESPANHOL, NO BRASIL: BALANÇO E 

PERSPECTIVAS. IDENTIDADES E ENSINO DE LÍNGUAS ADICIONAIS. UNIDADE E DIVERSIDADE 

LINGUÍSTICA E ENSINO DE LÍNGUAS ADICIONAIS, ESPECIALMENTE, DA LÍNGUA ESPANHOLA. 

DOCUMENTOS CURRICULARES DO ENSINO DE LÍNGUAS ADICIONAIS. ANÁLISE E ELABORAÇÃO 

DE MATERIAL DIDÁTICO DE ENSINO DE ESPANHOL NO BRASIL. REDAÇÃO DE RELATÓRIO 

MONOGRÁFICO DE PRÁTICA DE PESQUISA EDUCATIVA.  
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disciplinas referentes à Prática como componente curricular também não estão de acordo com o que 

as resoluções e os pareceres determinam para a formação docente, isto é, um espaço para reflexão 

docente sobre o papel social do professor.  

Como vemos em Freire (1987, p. 70), 

 
Mas, se os homens são seres do quefazer é exatamente porque seu fazer é ação e 

reflexão. É práxis. É transformação do mundo. E, na razão mesma em que o quefazer 

é práxis, todo o fazer do quefazer tem de ter uma teoria que necessariamente o ilumine. 

O que fazer é teoria e prática. É reflexão e ação. 

    

Analisamos nesta pesquisa que a falta de qualquer menção mais explícita problematizando o 

papel político do professor na luta pela educação, que hoje tende a ser dentro dos muros da escola, 

dificulta a disputa por políticas curriculares que reconheça que o nosso papel vai além da mera 

aplicação de conteúdo. Dessa forma, acreditamos que só unindo a reflexão e a ação temos a 

possibilidade de transformar os discursos atribuídos à docência, que não estão de acordo com a 

formação docente ou com a realidade escolar, produzindo os nossos próprios enunciados de 

resistência e de luta por uma educação emancipadora.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Ao longo desta pesquisa, lemos e refletimos sobre as políticas educacionais que envolvem os 

cursos de licenciatura, procurando sempre destacar o curso de Letras Português-Espanhol. As leituras, 

as reuniões no grupo de pesquisa e de orientação, o diálogo, a construção e a reconstrução de ideias 

em conjunto, fizeram-nos chegar nesta etapa conclusiva. Tratar da formação docente e, 

especificamente, da graduação em Letras, aumenta a nossa responsabilidade e ao mesmo tempo 

permite que, ao nos questionarmos sobre nossa própria formação, contribuamos de alguma maneira 

para a formação dos futuros docentes.   

Somos conscientes, entretanto, que as análises contidas neste trabalho acerca da formação 

docente abrem caminhos para novas pesquisas, novas reflexões. Não sendo este um estudo fechado 

em si mesmo.  Como salienta Siqueira (2008, p. 309), “a empreitada nos mostra claramente que, em 

se tratando de educação linguística (e de educação como um todo), nossas respostas apresentam um 

caráter provisório, revelando-nos que teremos sempre muito o que fazer.” 

 A partir daqui, relembraremos alguns pontos importantes desta dissertação, a fim de orientar os 

coenunciadores na retomada do caminho percorrido. Em seguida, apresentaremos as nossas 

conclusões. 

 Ao refletirmos sobre a formação docente a partir de uma abordagem linguística, enunciativa, 

dialógica, precisávamos reconhecer estudos teóricos nessa área de conhecimento, utilizamos, 

portanto, a pesquisa de Souza (2013), que trata dos sentidos produzidos na formação docente, fazendo 

uma leitura da Reforma das Licenciaturas de 2002, analisando três instituições públicas de ensino, 

são elas: UERJ, UFRJ e UFF.  

         Para tanto, antes, foi necessário recapitular resumidamente a história dos cursos que formam 

professores. Vimos que, desde o início, houve desencontros entre Estado e ensino, dessa maneira, a 

articulação de políticas educacionais minimamente estabelecidas para os cursos de licenciatura só 

ocorreu com a Reforma Universitária, que tratava dos cursos superiores no país. 

         Algumas décadas depois, novas diretrizes para a formação docente foram instituídas, as 

Reformas das Licenciaturas (2002 – 2015), que determinam a carga horária entre teoria e prática dos 

cursos de formação de professores.  

 Observamos nesses documentos que é na Prática como componente curricular que haveria 

debates sobre o papel social, ético, político do professor. A partir disso, buscamos entender, através 

dos enunciados contidos no ementário do curso de Letras Português-Espanhol da UFF, como se 
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constituíam esses discursos, a fim de refletirmos sobre a construção discursiva do discente, a “não-

pessoa”, uma vez que está presente no campo da educação, no entanto não participa discursivamente 

da construção curricular. 

 Diante disso, utilizamos para análise do contexto das ementas, do enunciado, do discurso, os 

estudos de Maingueneau (2004-2008), Souza (2002), Foucault (2017-2019) e Bakhtin (2010). Dessa 

forma, consideramos as restrições discursivas que contextualizam os enunciados concretos 

observados no ementário, o tema – conteúdo – explicitados nas ementas, e a expressividade – “querer 

dizer” – do enunciador e sua singularidade. Assim como Foucault (2019), acreditamos que o poder 

não se exerce de forma centralizada, podemos e devemos promover questionamentos acerca das 

políticas educacionais, do currículo e da formação docente.  

 A partir da leitura das Reformas, fomos em busca dos sentidos produzidos na construção 

discursiva do discente com a seleção das disciplinas relacionadas ao estudo da Língua Espanhola, 

uma vez que se trata da minha formação acadêmica, profissional. Antes, contudo, explicamos as 

diferenças entre as horas destinadas às disciplinas teóricas, às disciplinas de Pesquisas e Práticas 

Educativas e ao estágio supervisionado.  

         Reforçamos que as Reformas estipulavam 400h para Prática como componente curricular, que 

a UFF denomina “Pesquisa e Práticas Educativas”, e devem ser cumpridas ao longo do curso, e 400h 

para o estágio. Entretanto, a PCC apresentou em sua ementa uma carga horária distinta do que a 

determinada na Reforma, e o estágio aparece dentro das disciplinas que seriam destinadas à Prática, 

ou seja, as disciplinas Pesquisas e Práticas Educativas III e IV, ambas possuindo 160h. A saber: 10h 

para teoria, 50h para prática e 100h para o estágio.  

 Na descrição dos conteúdos que compõem essas disciplinas, vimos uma temática preocupada 

com documentos, esses direcionam o professor em formação a “elaborar material didático”. Assim, 

não há, de forma explícita, enunciados que nos encaminhem para um posicionamento crítico da 

formação docente. 

 Já as ementas da UFF, do curso de Letras Português-Espanhol, referentes à Língua Espanhola, 

foco desta pesquisa, são divididas entre teoria e prática. Apesar de ter o estágio nas ementas, esse não 

soma a carga horária das disciplinas. Totalizam, então, 90h, sendo 60h destinados à teoria e 30h 

destinadas à prática. Pudemos notar, analisando as ementas, que essa prática descrita diz respeito às 

atividades em sala de aula: trabalhos, seminários e exercícios, não possuindo relação com a Prática 

como componente curricular.  

 As disciplinas selecionadas (Língua Espanhola I a Língua Espanhola IX) abordam variados 

temas, cada enunciado concreto foi composto de forma única e singular (BAKHTIN, 2010) pelo seu 

enunciador visando um outro (para quem eu escrevo) ambientado em um espaço discursivo. Sendo 
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uma reação-resposta (SOUZA, 2002) aos documentos vigentes que tratam dos cursos de licenciatura 

e determinam diretrizes para a formação docente.  

 Na comparação com as ementas anteriores à Reforma de 2015, isto é, no ementário elaborado 

depois da Reforma de 2002, verificamos que houve mudanças significativas nos conteúdos descritos 

e na expressividade do enunciador que formulou a ementa de sua disciplina. Ademais do aumento da 

carga horária, de 60h para 90h, como foi descrito anteriormente.  

 Encontramos, nas descrições das ementas, uma preocupação em fomentar a criticidade do 

alunado com discursos que levam em consideração os aspectos sociais e históricos do ensino de 

línguas. Assim, observamos a existência de atos responsáveis (BAKHTIN, 2010) que geram ações 

éticas para uma formação cidadã autônoma. Não obstante, ainda vemos, em grande parte das 

disciplinas, os conteúdos normativos, o que nos leva a considerarmos também uma prática beletrista 

(DAHER; SANT’ANNA, 2009).  

  Bakhtin (2010, p. 30) nos esclarece que: 

 

O mundo como o conteúdo do pensamento científico é um mundo particular: é um 

mundo autônomo, mas não um mundo separado; é antes um mundo que se incorpora 

no evento unitário e único do Ser através da mediação de uma consciência 

responsável, em uma ação real. Mas o evento único do Ser não é mais algo que é 

pensado, mas algo que é, alguma coisa que está sendo real e inescapavelmente 

completado através de mim e de outros (completado, inter alia, também na minha 

ação de conhecer); ele é realmente experimentado, afirmado de uma maneira 

emocional-volitiva, e a cognição constitui apenas um momento desse experimentar-

afirmar. A unicidade única ou singularidade não pode ser pensada; ela só pode ser 

participativamente experimentada ou vivida.   

 

 

 Diante do exposto, refletimos que não há como separar o mundo acadêmico de tudo o que o 

professor em formação tem constituído durante sua vida. A docência se incorpora à sua identidade, à 

sua singularidade. Dessa maneira, todo o conteúdo observado, descrito, analisado, nesta pesquisa 

passa a “incorporar” a “não-pessoa”, como as trocas verbais dentro das aulas com outros sujeitos que 

participam dessa construção discursiva.  

 Contudo, podemos dizer que as experiências que se aproximam de valores e a história que 

constituem o discente fazem com que esse participe efetivamente do mundo acadêmico, e, 

consequentemente, passe a se identificar como o ser docente. No caso da licenciatura em Letras 

Português-Espanhol, tão importantes quanto os conteúdos de cunho normativo são os conteúdos que 

levam em consideração aspectos sociais, culturais, históricos, econômicos e políticos das línguas 

estudadas, pois possibilitam o professor em formação a se identificar culturalmente. E, algumas 

temáticas elaboradas nas ementas constroem um futuro professor preocupado com a criticidade, com 
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a democracia social, com a autonomia. Dessa maneira, concordamos com Mészáros (2008, p. 12) 

quando afirma que: “Já a educação libertadora, teria como função transformar o trabalhador em 

um agente político, que pensa, que age, e que usa a palavra para transformar o mundo.”     

 Nesse sentido, concluímos que as ementas que foram analisadas nesta pesquisa demonstram a 

relevância desses conteúdos e refletem uma heterogeneidade discursiva, que constrói discursivamente 

a não-pessoa. Entretanto, a falta de um espaço destinado exclusivamente à prática de ensino, às 

questões políticas públicas e educacionais que envolvem a docência, para além dos documentos 

normativos que determinam a elaboração de material didático, faz-nos refletir sobre a importância 

dessas temáticas ainda na formação docente, para que possamos nos posicionar de forma consciente 

sobre elas fora de sala de aula, e para que discursos sobre a educação para o trabalho, competências 

ou sobre avaliações baseadas em resultados de provas nacionais e internacionais, sejam questionados. 

 Como Mészáros (2008, p. 16) ressalta, sobre a “mercantilização da educação” e os “cortes de 

recursos dos orçamentos públicos”,  

 

No reino do capital, a educação é, ela mesma, uma mercadoria. Daí a crise no sistema 

público de ensino, pressionado pelas demandas do capital e pelo esmagamento dos 

cortes de recursos dos orçamentos públicos. Talvez nada exemplifique melhor o 

universo instaurado pelo neoliberalismo, em que “tudo se vende, tudo se compra”, 

“tudo tem preço”, do que a mercantilização da educação. Uma sociedade que impede 

a emancipação só pode transformar os espaços educacionais em shopping centers, 

funcionais à sua lógica do consumo e do lucro. 

    

 Evidentemente, a discussão em torno da formação docente é ampla e se faz presente dentro da 

sociedade. Ainda assim, na formulação de documentos que tratam dos cursos de licenciatura, os 

professores e maiores interessados na educação, na maioria das vezes, não estão presentes. Por 

diversos motivos, entre eles podemos destacar a falta de divulgação dos governos, como também a 

falta de conhecimento político por parte dos docentes.  

 Portanto, acreditamos que o desafio como professores, sobretudo, como linguistas aplicados, é 

produzir discursos que contribuam para a reflexão das nossas práticas, das teorias, dos conteúdos que 

compõem a formação docente, numa perspectiva crítica, assim, outras direções serão propostas, para 

além de métodos avaliativos e preocupados com números.   Pois, segundo lemos em Mészáros (2008, 

p. 18), “Os que lutam contra a exploração, a opressão, a dominação e a alienação – isto é, contra o 

domínio do capital – têm como tarefa educacional a “transformação social ampla emancipadora”.” 

 Dessa maneira, os espaços das salas de aula são apenas o começo para a observação, a reflexão, 

o questionamento de práticas educacionais que não estão de acordo com uma educação emancipadora, 

ou seja, que não levam em consideração a autonomia do alunado e um ensino-aprendizagem para 

além do mercado de trabalho. Para tanto, devemos considerar a dificuldade que se tem em pensar a 
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questão do ensino como conteúdo e não apenas como um apêndice das disciplinas teóricas, 

descritivas.  

 Pensar a educação é acreditar que a mudança é possível, mas a transformação aqui sugerida é a 

transformação para futuros professores mais críticos, autônomos, politizados, que reflitam sobre as 

questões sociais, humanas, que envolvem o ensino-aprendizagem. Sabemos, contudo, da 

desvalorização da profissão, do desgaste diário com baixas ou nenhuma perspectiva de melhora, mas, 

ainda assim, defendemos que é preciso resistir ao sucateamento da educação, promovendo debates, 

produzindo pesquisas, dialogando com o outro.   

 Dessa forma, fica evidente, portanto, a importância de se falar sobre a formação docente, 

construir materiais que fomentem a reflexão dos discentes, criar propostas de transformação sociais 

por meio da educação, observar os discursos que levam em consideração as práticas sociais, 

compreender que os aspectos históricos, sociais e políticos estão presentes dentro do ensino de língua 

e das orientações curriculares. Entender também que as Reformas são lógicas de controle que vêm de 

cima para baixo e reduzem a autonomia universitária. Assim, concordamos com Moita Lopes (2006, 

p. 22) que nos diz: “Politizar o ato de pesquisar e pensar alternativas para a vida social é parte 

intrínseca dos novos modos de teorizar a Linguística Aplicada”.  

          Diante do exposto nesta pesquisa, concluímos que este trabalho não estabelece um ponto final, 

mas, sim, pretende dialogar com novas iniciativas para a construção de uma formação docente que 

exerça a criticidade política, para a formação de professores mais autônomos e reflexivos sobre o seu 

papel social dentro da sociedade.  
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ANEXO A – Resolução CNE/CP nº 1 de 2002 
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ANEXO B – Resolução CNE/CP nº 2 de 2015 
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ANEXO C - Matriz Curricular da UFF atualizada  
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ANEXO D - Ementas do curso de licenciatura em Letras Português-Espanhol da UFF 

posteriores à Reforma das Licenciaturas de 2015 
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ANEXO E - Ementas do curso de licenciatura em Letras Português-Espanhol da UFF anteriores à 

Reforma das Licenciaturas de 2015 
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ANEXO F – Ementas das disciplinas Pesquisa e Prática Educativa III e IV posteriores à Reforma de 

2015 
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