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RESUMO 
 

 

O objetivo de nossa pesquisa é analisar como o papel do professor é representado, através da 

linguagem, em textos que compõem o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Letras de 

universidades públicas cearenses. Fez parte do cenário analítico da tese situar os  PPP 

considerando seu contexto de produção, dada a realidade da educação brasileira no período 

em que a Lei de Diretrizes e Bases  (LDB) 9.394/96 foi construída e aprovada. É a partir desta 

Lei que os PPP começaram a ser construídos e implementados nas instituições educacionais. 

Para desenvolver o  tema, analisamos a arquitetura textual e a semântica do agir a partir do 

aporte teórico metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo, que tem como expoente 

maior Jean-Paul Bronckart.   O corpus da pesquisa é constituído de textos de sete Projetos 

Político-Pedagógicos (PPP), especificamente os textos que  tratam da apresentação, do 

conteúdo temático,  da missão e dos objetivos dos cursos. Concentramos  a análise, 

primeiramente, no plano global de cada um dos textos selecionados, examinando sua 

composição organizacional, suas características e os tipos de agir. Em segundo lugar, 

estudamos os mecanismos enunciativos, para examinar o jogo de responsabilidades 

enunciativas pelas vozes e modalizações formuladas sobre aspectos do conteúdo temático dos 

referidos textos. Em terceiro lugar, localizamos as unidades linguísticas identificadoras dos 

protagonistas assim como os papéis sintático-semânticos a eles atribuídos. Para isto, 

recorremos a dois procedimentos de análise dos enunciados constituintes dos textos: a 

identificação e a classificação dos tipos de frases do ponto de vista sintático e a identificação 

dos sujeitos e dos predicados verbais, para, finalmente, chegar ao exame dos papéis sintático-

semânticos dos protagonistas nos textos. Nosso pressuposto de base, o de que o papel dos 

professores formadores é apagado ou diluído  nesses textos de caráter prescritivo, foi se 

confirmando à medida que concluíamos a análise dos dados. Ao analisar, na arquitetura 

textual, os mecanismos enunciativos, constatamos que dos 17  textos estudados, em apenas 

três a voz do produtor textual faz referência explícita aos docentes e, por conseguinte, as 

modalizações pouco são referenciadas a esses docentes.Quanto aos protagonistas situados em 

cada texto, um percentual muito insignificante representa, na sua função sintático-semântica, 

esses mesmos profissionais. Nós defendemos que seja claramente explicitado, em documentos 

que compõem um PPP, o papel que esses educadores desempenham. Relevante também para 

desenvolver nossa tese foi estudar a questão do agir docente, da valorização deste 

profissional, tomando o ensino como trabalho e, assim, considerar, no cenário teórico, as 

novas abordagens concernentes à Ciência do trabalho. 

 

Palavras- chave: Projeto Político-Pedagógico. Interacionismo Sociodiscursivo, 

Representações do papel docente. Arquitetura textual e Semântica do agir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

 

L’objectif de notre recherche est d’analyser comment le rôle du professeur est représenté par 

le langage, dans des textes qui font partie du Projet Politique Pédagogique (PPP) du Cours de 

Lettres aux universités publiques de l’état du Ceará. Il a fait partie du cadre analytique du 

travail examiner le contexte de production des PPP, en tenant compte  de l’ensemble des 

paramètres susceptibles d’exercer une influence sur la production de ces  PPP analysés, vu 

qu’ils appartiennent à un réseau de documents concernant l’éducation brésilienne, comme la 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394.  À partir de cette loi, les PPP ont été construits et mis 

en oeuvre dans les institutions d’enseignement. Dans le but de développer le thème, nous 

avons aussi analysé l’architecture interne des textes et la sémantique de l’agir, en utilisant le 

cadre  théorique-méthodologique de l’Interactionnisme Socio-Discursif (ISD), dont le 

principal répresentant est Jean-Paul Bronckart. Notre corpus a été constituéde textes de sept   

PPP, surtout de ceux dont le contenu thématique concerne la présentation du Projet, la 

mission et les objectifs du cours. Notre analyse s’est d’abord concentrée sur le plan général de 

chaque texte sélectionné, en examinant l’organisation d’ensemble du contenu thématique, sa 

composition organisationelle, ses caractéristiques et les types d’agir. Deuxièmement, nous 

avons étudié les mécanismes énonciatifs, pour examiner le jeu des responsabilités 

énonciatives concernant les instances qui prennent en charge ce qui est énoncé dans les textes, 

les voix et les modalisations qui sont formulées à l’égard de certains aspects du contenu 

thématique des textes étudiés. Troisièmement, nous avons situé les unités linguistiques qui 

identifient les protagonistes aussi bien que leur rôle syntaxique et sémantique.  Pour y arriver 

nous avons suivi les deux démarches d’analyse des énoncés constitutifs des textes: 

l’identification et classification des types de phrases sur le point de vue syntaxique et 

l’identification des sujets et des compléments des verbes, pour, finalement, arriver à l’examen 

des fonctions syntaxique et sémantique des protagonistes dans les textes. Notre présupposition 

ou hypothèse de base, qui consistait à affirmer que le rôle des professeurs-formateurs était 

généralement dilué ou même effacé dans ces textes prescritifs, s’est confirmée  au fur et à 

mesure que nous achevions les analyses des données dans  chaque PPP. En analysant, dans 

l’archicteture textuelle, les mécanismes de prise en charge énonciative, nous avons constaté 

que, dans seulement trois des 17 textes étudiés, la voix du producteur textuel se rapporte, 

d’une manière explicite, aux professeurs, par conséquent les modalisations ne concernent 

presque pas ces  enseignants. Par rapport aux protagonistes situés dans chaque texte, nous 

avons aussi constaté un faible pourcentage représentant, dans leurs fonctions syntaxiques et 

sémantiques, ces professeurs. Nous soutenons l’importance de l’explicitation du rôle de ces 

profissionnels-éducateurs dans les documents  tels que ceux qui  font partie du PPP. Au 

surplus, comme  il s’agissait d’une étude rapportée à la question de l’agir de l’enseignant, à la 

valorisation du  professeur-formateur, il a été important de tenir compte de l’enseignement 

comme travail et de considérer par là, dans le cadre théorique, les approches concernant la 

Science du Travail.  

 

Mots-clés: Projet Politique Pédagogique. Interactionisme Socio-discursif. Représentations du 

rôle de l’enseignant. Architecture textuelle. Sémantique de l’agir. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (conhecida como LDB 9.394/96) inaugurou 

um novo período da história da educação brasileira. Foi o resultado de um projeto que, 

inicialmente, expressava a vontade coletiva, fruto de muitas discussões que mobilizaram 

educadores do Brasil todo. No entanto, esse projeto coletivo, construído ao longo de vários 

anos, terminou sendo descaracterizado, a partir de uma técnica de esvaziamento e  sendo 

defendido [em sua forma descaracterizada] pelo poder executivo em articulação com o poder 

legislativo. Numa aliança entre Governo Federal, constituída entre o Ministério de Educação e 

os parlamentares, houve a sobreposição de um projeto sobre o outro, com alterações 

significativas em relação ao texto original, que terminou aprovado com lacunas a serem 

preenchidas por reformas setorizadas posteriores. 

 Segundo Silva (1998) ao mesmo tempo em que aparentemente se preservava um 

processo democrático na tramitação do projeto de lei, buscava-se certa legitimidade social, na 

medida em que alguns dos elementos do projeto coletivo eram mantidos. Não aqueles 

relacionados a concepções, sobretudo às ligadas ao financiamento para a educação. O projeto 

coletivo, conhecido como projeto da sociedade brasileira, ao invés de subordinar as novas 

diretrizes e bases à precariedade existente, buscava, ao contrário, a defesa de que caberia ao 

Estado, em colaboração com a sociedade, promover as condições para o atendimento do 

direito universal à educação.  

 Ora, tal concepção não poderia vingar, uma vez que entrava em divergência com 

os entendimentos do Poder Executivo com os organismos internacionais: Banco Internacional 

de Desenvolvimento, Fundo Monetário Internacional e, sobretudo, com o Banco Mundial, 

cuja intenção era alinhar a educação (principalmente a dos países subdesenvolvidos) às 

exigências da realidade imposta pela “nova ordem mundial”. 

 A legislação educacional elaborada a partir de 1995, da qual faz parte a LDB 

9.394 de 1996, era compatível com o projeto de sociedade, o qual atendia a uma lógica de 

mercado, que, por sua vez, trazia subjacente a ela a lógica da racionalização dos recursos e a 

do Estado mínimo (responsabilidade do Estado minimizada quanto ao financiamento para a 

educação). Esta lógica, então, refletia-se numa legislação neoliberal e instrumentalizava a 

retração do Estado em relação aos seus deveres com a educação.  
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 Foi a partir desse contexto que se justificou a exigência legal feita às instituições 

de ensino, no sentido de elaborarem seu Projeto Político-Pedagógico (PPP), cuja significação 

era indissociável dos rearranjos legais necessários para atender os preceitos da LDB 9.394 de 

1996.  

 Com a aprovação da Lei 9.394 de 1996, o Estado eximiu-se da responsabilidade 

de maior financiamento com a educação. Esta passou a ser também conduzida pelas forças do 

mercado, para o que se tornava urgente o controle da qualidade, uma vez que expandia-se, 

com a nova LDB, o ensino privado no Brasil, sobretudo o superior.   Essa modalidade de 

ensino tinha então que ser urgentemente avaliada e controlada de forma unificada e 

centralizada pelo MEC, com critérios pré-definidos pelo próprio governo.  

 Na contextualização inicial que acabamos de fazer aqui, não podemos deixar de 

considerar esses aspectos sócio-históricos mencionados, os quais, com certeza, influenciaram 

na determinação e nas exigências quanto à construção dos PPP. Na verdade, essa 

contextualização nos permite uma leitura menos “inocente” dos documentos que constituem 

os PPP.  

 Fomos testemunhas, na década de 90, da luta em favor do projeto coletivo, 

construído ao longo de vários anos pelos educadores brasileiros, envolvendo a sociedade civil 

organizada. Como professora de uma universidade pública, participamos de vários momentos 

desta construção, sobretudo daqueles organizados pelo movimento sindical docente. 

Acompanhamos, por exemplo, a votação no Senado Federal, que terminou aprovando a LDB, 

hoje em vigor. Assistimos ao que avaliamos como a derrocada de um projeto, que 

efetivamente reconfiguraria a educação brasileira quanto ao ensino público, gratuito e de 

qualidade. Se o contrário tivesse acontecido, o cenário da educação brasileira, com certeza 

seria outro. Mas prossigamos e passemos ao exame das situações hoje postas para o sistema 

de educação do Brasil.  

 Sobre as mudanças educacionais advindas da LDB/1996, Meneghel & Lamar 

(2002) observam que a estratégia discursiva para convencer a sociedade  da necessidade de 

reformas no âmbito educacional constituiu-se em torno de um conjunto de argumentos, dos 

quais destacamos a falta de qualidade e de renovação dos métodos de ensino, o que veio 

concorrer para a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais, dos PCN; a implementação de 

uma série de mecanismos de avaliação nacional em larga escala (Sistema de Avaliação da 

Educação Básica -SAEB, Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM, Sistema Internacional 

de Avaliação – PISA, Exame Nacional de Cursos de Graduação- ENADE), a qualidade dos 
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“instrumentos “didáticos utilizados pelos professores (Plano Nacional do Livro Didático) e 

projetos de ensino, materiais didáticos, planejamento de professores dentre outras estratégias.  

 Dentro dessa teia legislativo-discursiva, demandava-se a elaboração de Projetos 

Político-Pedagógicos pelas instituições de ensino.  No caso das universidades, admitindo-se a 

importância dos PPP para a constituição e organização de cursos superiores, elegemos como 

objeto de investigação especificamente os PPP dos Cursos de Letras de universidades 

públicas cearenses, nos quais interessou-nos analisar a representação do papel do professor, 

verificando como este papel é reconfigurado e ressignificado em textos que fazem parte de 

sua composição. 

 Como dissemos anteriormente, o contexto educacional brasileiro, no período da 

aprovação da LDB 9.394/96, passava por uma fase de ebulição em que concepções de projeto 

para a educação divergiam e a força do poder executivo e legislativo tomava para si a decisão 

em aprovar um substitutivo, que respondesse aos anseios de pressões externas internacionais.  

Passado todo o impasse da aprovação da referida LDB e diante das exigências postas para 

atender ao que era regido por esta Lei, colocou-se para  as instituições de ensino o dever de 

construir seus Projetos Político-Pedagógicos.  

 O Projeto Político-Pedagógico configura-se como um documento que norteia a 

constituição da própria instituição de ensino (universidade, escola) e delimita ações e papéis 

atribuídos a cada membro da comunidade educativa (gestores, docentes, alunos). A partir da 

LDB/1996, ele passou a alimentar, junto com outros documentos, o que se poderia chamar de 

memória prescritiva da educação brasileira.  

 A proposta de construção de PPP, segundo Fernandes (2009), é que o documento 

seja constituído em processo democrático, cuja preocupação  seja instaurar uma forma de 

organização do trabalho pedagógico que supere conflitos; que objetive, assim, a eliminação de 

relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo-se a rotina do mando 

racionalizado de uma burocracia que permeia as relações no interior das instituições de 

ensino. Para a mesma autora, o PPP como documento prescritivo, representa eixo; como 

sustentação, referência, porque reflete rumos e direciona ações e também unidade, por 

conter a síntese do pensamento da instituição.  

  No âmbito desta pesquisa, consideramos relevante saber se efetivamente este 

documento é resultado do que é proposto por Fernandes (op.cit.); e se, com a construção dos 

PPP, em instituições de ensino superior cearenses, conseguimos resgatar traços do  processo 

democrático na educação brasileira, cuja estrutura foi profundamente abalada pela forma 

como a LDB tramitou no Congresso e no Senado. Deixemos claro, no entanto, que esta não é 
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a questão basilar das análises nesta tese, mas é evidente que ela se articula dialeticamente com 

a nossa preocupação em examinar como se dá a morfogênese do agir docente em textos do 

PPP, como são construídas as representações do papel docente por meio da linguagem desses 

textos e qual é a contribuição disso para o enriquecimento do sistema educacional brasileiro. 

Em outras palavras, neste último caso, em que a configuração dessas representações contribui 

para uma mudança estrutural de concepção educacional.            

 Na universidade, como gênero textual acadêmico, o PPP, em seu contexto de 

produção, envolve, entre outros aspectos de funcionamento da instituição, a política de 

formação de professores de todos os níveis da comunidade educativa. Alcança, portanto, o 

âmbito da administração e da sala de aula, constituindo-se, assim, um importante documento 

para, por exemplo, garantir o adequado funcionamento de cursos de graduação. 

 Admitindo-se a importância dos PPP para a constituição e organização de cursos 

superiores, elegemos, para nossa investigação, especificamente, os PPP dos Cursos de Letras 

de universidades públicas cearenses, nos quais interessou-nos analisar  a representação
1
do 

papel do professor, verificando como este papel é reconfigurado e ressignificado em textos 

que fazem parte de sua composição.  

 Sustentados pelo aporte teórico do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), 

caracterizamos o PPP como gênero de texto, considerando-o, em sua constituição, como uma 

produção de configurações de escolhas relativas à seleção e combinação de mecanismos 

estruturantes, operações cognitivas e modalidades de realização linguística “cristalizadas” ou 

estabilizadas e adaptadas às atividades institucionais que ele comunica e que são afetadas por 

indexações. O PPP fica disponível no intertexto (construto sócio-histórico, onde se situa todo 

o aparato da legislação educacional brasileira) como modelo indexado, para os 

contemporâneos e para as gerações posteriores. 

 As razões pelas quais surgiu a preocupação em analisar a produção desse gênero 

textual, como “entorno-precedente ao agir do professor” de Letras (BRONKCART, 2008) em 

universidades cearenses, se apresentam a partir de reflexões empreendidas de lugares 

diferentes como docente da educação superior:  

                                                           
1
 O leitor vai perceber, ao longo da tese, em que campo nocional situamos o termo representação. Adiantamos, 

aqui, que o Interacionismo Sociodiscursivo, teoria que nos fundamenta, toma representação a partir da 

concepção de signo como veiculador de determinado significado (conjunto de representações particulares 

compreendidas em um significado coletivo, o que vem dotar a linguagem de uma função que é da ordem do 

representativo. 
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a) Como coordenadora e membro do Colegiado de Letras da Universidade Estadual 

do Ceará, participamos, no período de 2000 a 2002, da discussão e produção, 

iniciada em 2000, do seu PPP.  

b) No papel de formadora de professores de língua francesa, atuando no 

Departamento de Letras da mesma universidade, desde 1995, lançamos o olhar 

sobre esse documento a fim de refletir e questionar o nosso fazer docente numa 

atitude de autoanálise.   

 

 A partir desses dois olhares, examinando o desdobramento de nossa prática 

docente, em cujo contexto o aluno se localiza como professor em formação, consideramos 

relevante analisar a linguagem sobre seu trabalho, no texto prescritivo que constitui o próprio 

PPP.  A análise pode permitir que possamos melhor atuar como formadores e compreender 

este trabalho, tanto em relação ao agir prescrito, quanto em relação a alguns dos aspectos das 

representações que socialmente se constroem sobre esse professor, sobre sua atuação, sua 

finalidade, sua responsabilidade. 

 Ainda à luz do ISD, nesta investigação, examinamos também aspectos de 

prescrições advindas das instâncias superiores mais externas (textos que prescrevem, 

planejam, avaliam), que fazem parte das condições de produção dos PPP e que dialogam com 

ele. A abrangência da análise proposta justifica o fato de termos optado pelo ISD, teoria que 

dialoga com com  linhas da análise do discurso, conforme veremos mais adiante, e é 

eminentemente transdisciplinar. O fato de já termos trabalhado com a visão transdisciplinar 

em nossa dissertação de mestrado
2
 permite que empreendamos com mais facilidade este tipo 

de análise. 

  Além da relevância científica dos aspectos da investigação, que apresentamos nos 

dois parágrafos anteriores, destaca-se ainda que os resultados desta pesquisa podem vir a  

subsidiar outras investigações que tenham como objetivo analisar documentos que 

prescrevem o trabalho do professor, e, como consequência disso, podem vir a  construir 

referências de reconfiguração do papel do professor, a saber: de um simples agente veiculador 

do processo educacional, como revelam muitos estudos, o professor poderá passar, dentro dos 

próprios textos prescritivos, a um ator da ação educacional.  

                                                           
2
Em nossa dissertação, fizemos uma análise do ensino de língua estrangeira, quanto à questão ideológica do 

apagamento da oferta das línguas nas matrizes curriculares das escolas e universidades, usando base teórica 

sobretudo de cunho filosófico e sociológico (FIGUEIRÊDO, 1993). 
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 Os resultados das análises aqui feitas, desenvolvidas conforme metodologia a ser 

apresentada no capítulo 4 desta tese, permitem intervir no que é prescrito na formação 

profissional. Essa relevância da pesquisa se acentua ainda mais se considerarmos o fato de os 

PPP analisados serem de cursos que formam primeiramente professores
3
: cursos de Letras. 

 É importante ratificar, aqui, que os PPP dialogam com as novas concepções da 

política educacional orientadas pelos processos de globalização, vistas anteriormente. Eles 

tiveram origem na década de 90, quando se imprimiram várias alterações na legislação do 

Sistema de Ensino. Acreditamos que esse contexto de produção dos PPP nos levará a uma 

nova compreensão, no recorte por nós estabelecido, sobre o trabalho prescrito para o professor 

de Letras, tanto em relação a seu agir quanto às representações construídas sobre ele.  

 Nossa pesquisa se insere, assim, no campo da Linguística Aplicada em interface 

com o estudo de Práticas de Textualização. Mais especificamente se insere em linhas da 

Análise do Discurso, orientada pelo Interacionismo Sociodiscursivo, examinando o que 

prescreve, avalia e situa o trabalho educacional. Vislumbramos o estudo de cada PPP a partir 

do seu contexto de produção, de sua organização interna global, de suas fontes de prescrição 

e/ou de avaliação (o grau de explicitação ou de ocultamento e os mecanismos linguístico-

discursivos utilizados para essa explicitação ou ocultamento), das funções interacionais, da 

identificação dos destinatários da prescrição e/ou avaliação, usando uma metodologia baseada 

na compreensão que interpreta o agir nos e pelos enunciados, segundo Bronckart (2008). 

 Estabelecendo neste ponto uma relação entre os estudos propostos pelo teórico 

citado no parágrafo anterior e os trabalhos desenvolvidos por outros estudiosos, 

referenciamos, a partir daqui, algumas produções relacionadas a esta perspectiva de análise e 

às categorias que nos propomos examinar.  

 Machado e Bronckart (2004) analisam os Parâmetros Curriculares (PCN) para o 

Ensino Médio no Brasil e o documento “Les Objectifs d’Apprentissage de l’École Primaire 

Génévoise” (Direction de L’Enseignement Primaire – 2000 - Governo do estado de Genebra - 

Suíça). O objeto de investigação dos autores são os textos prescritivos, para a análise das 

formas de construção do objeto da prescrição, cuja temática articula um agir prescritivo, um 

agir-fonte e um agir-decorrente. Nesta pesquisa, na análise dos PPP, inspiramo-nosno modelo 

teórico-metodológico proposto por esses autores.   

 Ainda nessa visão, outras produções correlatas merecem destaque, a de Saujat 

(2004), que apresenta um quadro analítico e crítico das diferentes correntes que tratam da 

                                                           
3
 Consideramos aqui o fato de haver cursos de Letras que formam bacharéis em tradução e revisão, por exemplo, 

como é o caso dos cursos da Universidade Estadual do Ceará. 
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natureza do trabalho do professor; o de Amigues (2004), que questiona a atualidade da análise 

relativa ao fazer do professor, mas estes não tratam de PPP. Seus trabalhos  servem para nós 

também de referência, pois  têm base analítica de inspiração no ISD. 

 Outros autores podem ainda ser aqui citados, pois apresentam trabalhos 

relacionados com o nosso: Érnica (2004), por sua vez, interliga práticas sociais, relações de 

poder e de prestígio quanto aos objetos de aprendizagem e mostra como as expectativas de 

sucesso, caso se efetive a ordenação das ações, são explicitadas em teorizações e prescrições, 

as quais, por seu turno, atribuiriam papéis sociais a alunos e professores, idealizados, estes 

papéis, em categorias genéricas e em modelos; Lousada (2004), por sua vez, mostra conceitos 

de trabalho prescrito, realizado e real; Mazzillo (2004) faz uma análise das vozes que se 

entrecruzam no discurso, à luz do princípio dialógico da linguagem, segundo 

Bakhtin/Volochinov; já Faïta (2002) apresenta reflexões mostrando que o conhecimento do 

trabalho, do ponto de vista das práticas linguageiras, impõe uma renovação metodológica que 

consiste em criar situações nas quais os não-ditos ligados à ação possam se realizar, e as 

intenções, as escolhas e os projetos dos interlocutores possam ser ditos e desenvolvidos. 

 São várias pesquisas que apresentam interface, dialogam com nosso trabalho, mas 

não examinam o tipo de prescrição como a que nos propomos a estudar. 

 No âmbito de estudos em que se analisam PPP, Rios Registro e Stutz (2008) 

analisam o trabalho docente, apoiados no construto teórico-metodológico do ISD, na busca de 

reconhecer o contexto sociointeracional em que circulam os textos prescritivos e os elementos 

linguístico-discursivos para o entendimento do agir do trabalho do professor. Os autores 

apresentam, no corpus de sua pesquisa, dois documentos, um de um curso com habilitação 

simples: um PPP do Curso de Letras de uma Universidade da região do centro-sul do Paraná, 

referente à reformulação da grade do Curso português-inglês e suas literaturas; um outro 

documento relativo a uma habilitação dupla:  um PPP (reformulação) de uma instituição de 

ensino superior do norte do Paraná, do Curso de Licenciatura plena em Letras, habilitação 

português-inglês. A análise concentra-se na  verificação dos contextos de produção, do 

conteúdo temático e da estrutura textual dos dois documentos. E, como vemos, o nosso 

avança na medida em que se amplia para tomar PPP de vários Cursos de Letras, de várias 

instituições públicas.  

 Portanto, nossa pesquisa se diferencia da empreendida por Rios Registro e Stutz 

(2008) no que diz respeito à dimensão do corpus e das categorias de análise. Examinamos 

documentos constitutivos de PPP de Cursos de Letras, de universidades púbicas do Ceará,  
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visando analisar, a partir de textos dos documentos, possíveis reconfigurações do papel 

docente nestes cursos de formação de professor. 

 Com nossa investigação, pretendemos contribuir com as pesquisas desenvolvidas 

pelo Grupo GEPLA (Grupo de Estudos e Pesquisa em Linguística Aplicada), coordenado pela 

Profa. Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin, no Programa de Linguística, na Universidade 

Federal do Ceará.  O referido grupo trabalha com análises que descrevem gêneros textuais em 

atividades de linguagem relacionadas ao trabalho docente.  

 Para isso, como já afirmamos, adotamos o quadro teórico do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD), que atribui papel central à linguagem no desenvolvimento humano, o 

que permite clarificar as relações entre linguagem e o agir em situação de trabalho. A teoria 

também fornece um método de análise descendente que permite revelar como as diferentes 

dimensões do agir são representadas nos textos e pelos textos, ancorando-se, de forma segura 

e coerente, no contexto particular, no contexto mais amplo e nos elementos linguístico-

discursivos que dão forma ao texto e que são influenciados por esse contexto.   

 Nossa perspectiva é também de colaborar com os grupos de pesquisa de 

universidades brasileiras, sobretudo ligados à Linguística Aplicada e à Didática de Línguas, 

aliados a pesquisadores estrangeiros que têm desenvolvido trabalhos nessa perspectiva. Desse 

universo podemos citar o LAEL, APST, ATELIER, LAF, ALTER (subgrupo do ATELIER)
4
. 

 Pretendemos, dessa forma, contribuir com a ampliação de um quadro teórico-

metodológico que dá sustentação à análise do fazer educacional. É relevante neste trabalho 

detectar, assim, as vozes, os autores (ora representados pelo institucional, ora pelo coletivo); 

detectar o estatuto hierárquico expresso e seus protagonistas (o produtor do discurso, o agente 

do agir prescrito, o beneficiário desse agir). Examinar os posicionamentos enunciativos e 

vozes, as modalizações, ou configurações que avaliam aspectos temáticos do texto, para 

julgamentos sobre valor de verdades expressas, à luz de valores sociais. É relevante ainda 

examinar sobre quem recaem as responsabilidades dos dizeres expressos, dos julgamentos 

subjetivos ou das capacidades de ação do tipo: quem pode fazer, quem quer fazer e quem deve 

fazer, nos PPP.  Daí a importância de analisar os textos ou a rede discursiva que se produz na 

e sobre uma determinada atividade, no caso no e sobre o trabalho educacional, para a 

compreensão da natureza e das razões das ações verbais desenvolvidas e o papel que a 

linguagem aí desempenha, de acordo com Bronckart e Machado (2004). 

                                                           
4
LAEL- Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem- PUC- SP; APST- Análise Pluri-Disciplinar das 

Situações de Trabalho- Universidade de Provence; ATELIER- Linguagem e Trabalho- PUC/S.P. Formado 

também por pesquisadores de Genebra do grupo LAF –Langage-Action-Formation. 
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 Um Projeto Político-Pedagógico deve ter sua gênese na própria realidade e não 

silenciar nem mascarar aspectos dessa realidade, com suporte de explicitação das causas dos 

problemas e das situações nas quais tais problemas aparecem. Deve ser resultado de ação 

articulada de todos os envolvidos com a realidade da instituição e se construir continuamente, 

pois é da sua natureza se constituir em constante processo. É este, então, o desafio da nossa 

pesquisa, examinar o contexto de produção
5
e a própria produção realizada nos PPP, 

sobretudo, considerando a dinamicidade do processo que o caracteriza. Como objetivo geral 

da investigação, estabelecemos o que segue:  

  Analisar as representações atribuídas ao papel do docente, a partir do gênero PPP, 

de Cursos de Letras de Universidades do Ceará, no que diz respeito ao contexto 

de produção, à infraestrutura geral dos textos na arquitetura textual e aos 

protagonistas. 

 

 Para cada aspecto a ser analisado, foram delimitadas categorias de análise, a 

saber: a) contexto de produção: a fonte da prescrição, a relação entre a fonte, os destinatários 

e os redatores; b) infraestrutura geral dos textos: no âmbito do plano global de cada texto, os 

tipos de agir, no âmbito de uma das camadas da arquitetura textual, os mecanismos 

enunciativos e c) protagonistas (actantes- atores ou agentes): suas funções sintático-

semânticas. 

 Já como objetivos específicos, estabelecemos o que vem a seguir: 

 Analisar o contexto sóciointeracional de produção dos PPP a partir de 

levantamento de informações externas, isto é, de documentos referentes ao 

trabalho educacional; 

 Analisar a responsabilidade enunciativa das vozes e das modalizações que 

explicitam as avaliações formuladas, que emanam dessas vozes,  considerando-se 

aspectos do conteúdo temático dos documentos analisados nos PPP que 

constituem o corpus da pesquisa. 

 Examinar as relações que se estabelecem na realização do gênero PPP, 

caracterizando o papel dos actantes, atores e/ou agentes do agir linguageiro e da 

ação educacional, em consonância com a análise sintático-semântica do papel dos 

protagonistas/ no texto. 

                                                           
5
 Bronckart (2007) define contexto de produção como o conjunto dos parâmetros (lugar de produção, momento 

de produção, relação emissor receptor, lugar social, objetivos da interação comunicativa) que exercem ou podem 

exercer uma influência (necessária) sobre a maneira como o texto é organizado. 
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 Em relação a estes objetivos, levantamos as seguintes questões norteadoras de 

pesquisa:  

 1) Em que contexto de produção os PPP são produzidos? 2) A que outros 

documentos se articulam ou respondem? 

 3) Como se coloca, nos textos extraídos dos PPP em análise, o papel dos 

professores/formadores do Curso de Letras? 4) Há explicitação ou ocultamento do 

papel dos professores/formadores? 5) Quais são os elementos linguístico-

discursivos utilizados para essa explicitação ou ocultamento? 6) Que função 

interacional a explicitação ou ocultamento desempenha? 

 7) Mecanismos linguístico/discursivos apontam a explicitação ou ocultamento dos 

actantes-protagonistas  professores nestes textos. Se explicitados nas prescrições, 

são os professores-actantes tomados como atores, quanto ao seu papel que 

desempenham no processo educacional ou meros agentes do referido processo? 8) 

Qual o significado disso no agir docente?   

 

 Os pressupostos que se colocam a partir destes problemas levantados são: 

 A partir de dados do contexto de produção, reconstitui-se a história do PPP, 

confirmando a finalidade atribuída ao referido Projeto e, consequentemente, à sua 

relevância quanto ao papel docente.   

  As análises linguístico-discursivas empreendidas em documento do PPP revelam, 

pelas vozes e modalizações, que o papel dos (as)professore (as) formadores (as) 

do Curso de Letras sofre um processo de apagamento ou neutralização, redutor da 

valorização do (da) profissional pela linguagem dos textos em análise.              

  Através das análises sintático-semânticas do papel dos protagonistas dos textos 

estudados, configura-se o papel dos (das) professores (as )fomadores (as) do 

Curso de letras, que, ao invés de actantes-atores do processo educacional, são 

meros e implícitos actantes-agentes, representados linguisticamente de forma 

apagada, invisível ou neutra. 

 

 Quanto à metodologia, empreendemos uma pesquisa documental, cujos dados 

foram tratados numa perspectiva qualitativa com características da pesquisa de avaliação. O 

método adotado é o mesmo proposto pelo ISD, inspirado no modelo explicitado por 
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Bronckart e Machado (2004), e de outros autores que utilizam os procedimentos 

habitualmente desenvolvidos por analistas de linguagem e/ou de discurso, sobretudo os 

ligados ao ISD, com ampliações propostas pela própria pesquisadora, sobretudo quanto às 

caracterizações dos tipos de agir e elaboração de quadro-síntese das análises. 

 Os procedimentos de análises estão divididos em dois grandes momentos: um, 

propriamente analítico, linguístico-discursivo e outro mais especialmente interpretativo, com 

base em categorias de uma semântica do agir e da interpretação das escolhas linguísticas 

postas nos textos em análises, inclusive, daquelas que apontam para o contexto em que os 

PPP, na educação, estão localizados. Esta posição é fundamental para nós. 

 Para compor o corpus de pesquisa, selecionamos os PPP de Curso de Letras de 

universidades públicas cearenses, num total de sete Projetos. Em cada um analisamos os 

textos cujo conteúdo temático se relaciona à apresentação do PPP, à missão e objetivos dos 

referidos Cursos.        

 Os procedimentos de análise estão melhor explicitados no item referente à 

metodologia da pesquisa, no capítulo 4. Na análise do contexto sociointeracional de 

produção, procedemos ao levantamento de informações sobre o referido contexto e de 

informações externas (leituras de documentos existentes, sobretudo os de regulamentação do 

sistema educacional brasileiro, a partir da década de 1990); identificamos a composição 

organizacional de cada PPP, as características globais de cada texto dos PPP em análise, os 

tipos de agir; examinamos, na arquitetura de cada texto analisado, os posicionamentos 

enunciativos, as vozes e modalizações e, por fim, o papel dos protagonistas textuais, através 

de suas funções sintático-semânticas.  

 Esses procedimentos analíticos (linguístico-discursivos) são acompanhados 

articuladamente de procedimentos de análise de reinterpretação à luz de uma semântica do 

agir, no que diz respeito à capacidade dos seres (humanos ou não) de intervirem no agir 

educacional, explicitando-se os papéis de actantes, atores e agentes, conceitos estes 

explicitados posteriormente.  

 A fim de relatar como empreendemos a investigação que nos propusemos fazer, 

dividimos este trabalho de tese em cinco capítulos. No primeiro, apresentamos as bases 

teóricas que dão sustentação ao estudo do nosso objeto de pesquisa:  a representação do papel 

do professor em Cursos de Letras. Discutimos as bases teóricas Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD), que trata do funcionamento e do desenvolvimento humano, no qual, 

por sua vez, o agir e a linguagem a ele associada desempenham um papel fundamental.  
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 No segundo capítulo, tratamos da questão da linguagem sobre o trabalho, fazendo 

um percurso que vai desde as razões e maneiras de analisar o trabalho docente até chegar ao 

contexto de produção e a ação de linguagem nos PPP. 

 No terceiro capítulo, inserimos o PPP no quadro de estudos sobre gênero e 

mostramos que o recorte feito em cada projeto, para a montagem do corpus da pesquisa, 

mantém seu caráter de integralidade, servindo, desta forma, como instrumento de observação, 

interpretação e intervenção para o agir docente.  

 No quarto capítulo, explicitamos a metodologia e caracterizamos a natureza de 

nossa pesquisa. Finalmente, no quinto e último capítulo, realizamos as análises e a 

interpretação dos dados e confirmamos os pressupostos apresentados. 

 Depois de apresentar as partes que compõem este trabalho, e antes de encaminhar 

para o primeiro capítulo, vale a pena fazer ainda uma reflexão introdutória a nossa pesquisa, a 

partir do que afirma Amigues (2004). 

 Segundo o pesquisador,  as atividades de concepção, organização e regulação das 

diferentes situações educacionais, em que se insere o professor, fazem dele um verdadeiro 

ator, um produtor de significações de situações, responsável pela finalizações de sua ação 

educacional, o que não corresponde à imagem apagada ou neutralizada, representada em 

muitos textos/documentos institucionais.  A imagem que, na maioria das vezes, lhe é atribuída 

é a de mero executor, numa profissão de média importância. 

 Contando que os dados de nossa pesquisa confirmem o que afirma Amigues 

(2004) e pensando na possibilidade de reversão quanto a essa desvalorização, é que nos 

propusemos a desenvolver esta pesquisa. Vamos a ela então. 
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1 O INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO (ISD): CONCEITOS 

FUNDAMENTAIS À TESE  

 

 

 Para bem entender em que pilares teóricos se assenta esta pesquisa, discorremos 

neste capítulo  sobre o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e as categorias com que vamos 

trabalhar. Tratamos  primeiramente dos pressupostos teórico-epistemológicos do ISD e depois 

disso de conceitos que são essenciais na análise que empreendemos aqui, quais sejam, o 

conceito de entorno-precedente ao agir e o daconstituição da estrutura textual.  Comecemos a 

discussão. 

 

1.1 A razão de ser do ISD: teorias filosóficas, econômicas, sociológicas e psicológicas  

 

Discutir os pressupostos teórico-epistemológicos de uma teoria ajuda a 

compreendê-la melhor e pode facilitar o entendimento da operacionalização de seus 

conceitos. Por esse motivo, neste tópico apresentamos o  ISD, destacando as bases filosóficas, 

sociológicas e psicológicas em que a teoria se constrói.  

 O Interacionismo Sociodiscursivo começou a se delinear a partir de 1980, com a 

atuação de um grupo de pesquisadores da Universidade de Genebra, sob a coordenação de 

Jean-Paul Bronckart, tomando Vygotsky como fonte de referência maior, no campo do 

desenvolvimento, e Bakhtin, no campo da linguagem. Hoje o ISD se apresenta como um 

“projeto de construção de uma Ciência do Humano integrada” (GUIMARÃES; MACHADO; 

COUTINHO, 2007), ao se articular com a Sociologia, a Psicologia, a Linguística e as 

Ciências da Educação. 

 A partir da linha teórica do ISD, a questão do agir humano em suas relações com 

o mundo físico, com o pensamento, com a organização social e com a linguagem deveria 

compor a centralidade da ciência do humano. A redescoberta da obra de Vygotsky pelos 

teóricos do ISD coloca em evidência o agir como unidade de análise do funcionamento 

humano, aprofunda a análise das características da linguagem,  é enriquecida com aportes de 

correntes cognitivistas e retoma a unidade das Ciências Humanas. 

No campo específico da Linguística, sob o ponto de vista do ISD, mostradas as 

insuficiências das teorias estritamente sintáticas chomskyanas e renovada a questão do 

estatuto e do papel das estruturas linguageiras em relação às estruturas cognitivas surge, a 
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partir disso,  a necessidade de se examinarem as propriedades das práticas linguageiras, em 

sua articulação com os contextos físicos e sociais. Nos estudos, são admitidas, então, diversas 

correntes da Linguística Pragmática e da Análise do Discurso, focalizando-se o caráter ativo e 

interativo dos enunciados e dos discursos. Essas correntes, aliadas a outras áreas de estudo 

(Ergonomia, Análise do Trabalho, didáticas profissionais e didáticas escolares) pelo caráter 

interdisciplinar, passaram a compor a base teórico-metodológica do ISD. 

 Bronckart (2008) fundamenta o conceito de agir em cinco correntes de 

pensamento que tomaram corpo no século XX e serviram de suporte conceitual para 

desenvolver pesquisas, nas Ciências Humanas. Dessas correntes, ressaltamos algumas 

concepções essenciais à compreensão desse agir. Da Filosofia Analítica, a ideia de que a 

linguagem só existe em práticas, e essas práticas ou jogos de linguagem são heterogêneas, 

diversas e estão em permanente transformação. 

 As práticas linguageiras, por sua vez, seriam instrumentos de regulação do agir 

geral e, na relação com esse agir, as unidades e estruturas mobilizadas nessas práticas 

assumiriam sua significação, diz Bronckart (op. cit.). 

 Ainda dessa corrente da Filosofia Analítica, é importante, na perspectiva do ISD, 

revisitar Ricoeur (1977), que propõe uma semântica da ação, buscando identificar e definir 

parâmetros de distinção entre ação e acontecimento, atribuindo a um agente  responsabilidade 

pela ação, capacidades mentais e comportamentais, assunção de motivos e intenções. 

 Na Sociologia, Habermas (1987) retoma as teses fundadoras de Weber (1965), 

considerando fatores socioculturais e semióticos que foram esquecidos pela Filosofia 

Analítica. Concebe, assim, a atividade humana a partir do princípio de que qualquer atividade 

se desenvolve levando-se em consideração determinadas representações coletivas que se 

encontram organizadas em três sistemas chamados de mundos, formais ou representados: o 

objetivo, um  mundo físico sobre o qual é necessário termos um conhecimento adequado, 

dado o pressuposto de que toda atividade se desenvolve primeiramente nele ; o social, 

(constituído pelos conhecimentos coletivos acumulados em relação às regras, convenções e 

valores construídos por um grupo particular que vão incidir sobre a realização das tarefas e 

sobre as formas de cooperação entre os membros na tarefa); o subjetivo, a partir dele 

compreende-se que pessoas são mobilizadas com suas características singulares, psíquicas, 

“privadas” e que são também objeto de processos “públicos” de conhecimento. A 

compreensão desses mundos é, pois, relevante em nosso trabalho. No próximo capítulo eles 

aparecem mais detalhadamente explicados. 
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  No plano linguístico, integram-se à teoria do ISD as reflexões mais profundas 

sobre o estatuto dos signos da linguagem e da teoria de Saussure (1916), para reorganizar a 

proposta de Habermas (1987), e, de forma dialética, compor a compreensão de que a 

construção e a transformação dos mundos representados se dão na prática dos signos 

organizados em textos, orienta-nos Bronckart (2008). 

Ainda no campo Linguística, é renovada a questão do estatuto e do papel das 

estruturas linguageiras em relação às estruturas cognitivas.  Surge, a partir disso,  a 

necessidade de se examinarem as propriedades das práticas linguageiras, em sua articulação 

com os contextos físicos e sociais. Nos estudos, são admitidas, então, diversas correntes da 

Pragmática e da Análise do Discurso, focalizando-se o caráter ativo e interativo dos  

enunciados e dos discursos. Essas correntes, aliadas a outras áreas de estudo (Ergonomia, 

Análise do Trabalho, didáticas profissionais e didáticas escolares) pelo caráter 

interdisciplinar, passaram a compor a base teórico-metodológica do ISD. 

 Das teorias econômicas e sociológicas, Bronckart retoma vários autores, dos quais 

citamos apenas alguns pela impossibilidade de se discutir cada um no espaço desta pesquisa. 

Das contribuições marxistas ressaltamos as de Giddens (1987). Para este a análise das 

modalidades de engajamento dos atores na ação apresenta três processos importantes: 

controle reflexivo do ator sobre a atividade em curso, racionalização exercida pelo ator em 

relação a seu agir e o dos outros, motivação, como fundamento ou desejo, que justifique o 

desenvolvimento da atividade. 

 Para melhor definir o termo ator, que faz parte de uma das categorias de análise 

proposta neste trabalho de pesquisa, ressaltemos antes de tudo o sentido de “agir”, “atividade” 

e “ação”, ampliando, assim, as idéias de Giddens. Atividade designa uma compreensão do agir 

que pressupõe dimensões motivacionais e intencionais, mobilizadas no nível coletivo, e ação 

designa uma compreensão do agir que pressupõe essas mesmas dimensões, mobilizadas,  

nesse contexto, no nível das pessoas em particular. 

 Quanto aos sujeitos que intervêm no agir, caracterizam-se como actantes, quando 

implicados no agir; atores, quando as configurações textuais constroem o actante como sendo 

a fonte de um processo, atribuindo-lhe capacidades, motivos e intenções; agente, quando 

nenhuma dessas propriedades é atribuída por essas configurações textuais ao actante.    

 Da teoria de Touraine (1984), Bronckart aproveita o papel do ator individual no 

agir, como alguém que não reage somente às instituições e às situações práticas, ele também 

as produz, de modo deliberado e consciente. De Schurmans (1995), por sua vez,  enfatiza o 

processo de mediação por meio do qual se arbitram transações ou negociação de legitimidade 
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do que é transacionado em relação ao ambiente real. Essa mediação poderia, segundo o autor, 

vir tanto de objetos simbólicos quanto de pessoas concretas dotadas de um papel oficial. 

 A teoria psicológica do desenvolvimento, a partir de seus fundadores, Piaget 

(1936/1970) e Vygotski (1997/2008), interessa mais diretamente às formulações do ISD, na 

medida em que se tem o estatuto da ação humana como objeto prioritário de análise. Mas, é 

sobretudo em Vygotski (op. cit.), que se ressaltam dois pontos fundamentais para nossa 

análise: a) a prática dos signos linguageiros que, em sua relação com as atividades, permite a 

elaboração das obras e dos fatos socioculturais e b) a apropriação e a interiorização desses 

signos que, em suas relações com as atividades e fatos sociais, geram, paralelamente, o 

pensamento significante dos indivíduos.           

 Ainda no campo da psicologia, o ISD também considera as contribuições de 

Leontiev (1976), cuja teoria da atividade propõe, com base nas teses marxistas, que os 

conhecimentos e as obras humanas  são o produto de suas práticas socioistoricamente 

determinadas, por conseguinte, é o agir socializado o motor do desenvolvimento humano, é 

por meio dele que se dá o reencontro dos indivíduos com o seu meio. Daí advêm os conceitos 

de atividade, ação e operação, que serão desenvolvidos oportunamente. 

 O Interacionismo Sociodiscursivo, portanto, inspira-se nesse conjunto de 

princípios gerais, com um programa de análise que se organiza em três etapas: a)  análise dos 

principais componentes dos pré-construtos específicos do ambiente humano, composto não só 

pelo meio físico, mas também pelas condutas humanas, que, por sua vez, se organizam em 

atividades coletivas complexas, aí incluídas as atividades linguageiras, os textos; b)  estudo 

dos processos de mediação sociossemióticos e  c) análise dos efeitos destes processos de 

mediação e de apropriação. 

 Contribuindo para a atividade de linguagem, cada ser humano participa das 

avaliações sociais, aplica os critérios coletivos de avaliação e “julga” a pertinência do agir dos 

outros em relação a mundos representados (retomando a teoria do agir de Habermas). 

Fazendo isso, explicita Bronckart (2007), não só contribui para a delimitação externa das 

ações, mas também atribui aos congêneres determinadas propriedades particulares, que os 

erigem em agentes.  

 Algumas definições quanto à linguagem como ação precisam ainda ser colocadas. 

Primeiro, a de contexto social: representações pessoais referentes às normas sociais e à 

imagem de si na escolha dos signos dentre as possibilidades de uma língua para semiotizar o 

referente. Segundo, contexto físico: a ação de linguagem também constitui um 

comportamento ou ato material, oral ou escrito, inscrito nas coordenadas espaço-tempo (as 
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unidades dêiticas). E espaço verbal: ação de linguagem condicionada pelos conhecimentos 

práticos e/ou conceitualizados que o agente tem sobre sua língua e, mais especificamente, 

pelos conhecimentos que tem sobre o gênero de textos em uso. Ele escolhe no intertexto o 

gênero. 

 O ISD reexplora as abordagens saussureanas, amplia e refina, no plano teórico, o 

programa metodológico considerado por Volochinov (1977), que toma a necessidade de 

considerar o contexto sócio-histórico na produção dos textos e, por conseguinte, de analisar as 

características gerais do agir linguageiro de onde um texto, oral ou escrito, é produzido. Na 

primeira perspectiva, a atividade linguageira é vista sob o ângulo do processo ou das 

condições de produção dos textos, o que permite considerar os parâmetros contextuais, 

linguageiros e extralinguageiros que toda produção textual envolve. Na segunda perspectiva, 

para Bulea  (2007), trata-se de examinar as características linguageiras do texto como produto 

e aí são vistas as influências de fatores dependendo, de um lado, da língua, de outro da 

organização específica do sistema, do co-texto e do contexto.  

 Sob o ângulo da produção, tratando-se da conceitualização das condições de 

produção dos textos, é preciso primeiramente colocar a preexistência de gêneros de textos em 

relação a qualquer atividade linguageira singular, preexistência que comporta duas dimensões, 

uma histórica, uma vez que esses gêneros foram elaborados pelas gerações precedentes, e 

foram o objeto de transformações e de reelaborações sucessivas; e uma dimensão social, uma 

vez que são organizados num repertório de modelos, denominado de arquitexto, que funciona 

em nível de um grupo ou de uma comunidade sociolinguageira. 

 Portanto, o arquitexto e seus componentes constituem um pré-construto sócio-

histórico. O que é mobilizado no agir linguageiro particular são formas de interiorização 

pessoal dos pré-construtos sociais e são essas formas que constituem a situação de ação 

linguageira de onde o texto emana. 

 De maneira teórica, essa situação pode ser descrita através de um conjunto de 

parâmetros relativos ao contexto físico de produção (o emissor e receptor, o lugar, a duração 

do ato de produção); ao contexto sociossubjetivo (o tipo de atividade ou interação social, os 

objetivos possíveis, as posições sociais, ou os papéis atribuídos aos protagonistas da 

interação, ao referente, aos conhecimentos sobre os quais trata o texto ou aos elementos do 

conteúdo temático (representações construídas pelo agente-produtor) que são aí mobilizados, 

tais como estão disponíveis no indivíduo ou tais como estão estruturados na sua memória 

(Bulea, 2007). É o que examinamos nos PPP ao longo de nossa pesquisa. 
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 Como vimos, o quadro teórico-epistemológico que fundamenta o ISD se 

dimensiona na abrangência do universo que, de acordo com Bronckart (2007), analisa as 

condutas humanas como ações significantes ou como ações situadas cujas propriedades 

estruturais e funcionais são um produto de socialização. Portanto seu limite está no entorno 

das Ciências Humanas. Trabalhar com esta perspectiva é um desafio de duas faces: perceber a 

linguagem num universo infinito, o das Ciências Humanas, e colocá-la num contexto finito 

acional e social.  

 

1.2 O entorno-precedente ao agir 

 

 Paralelamente à evolução da Ergonomia
6
 e da análise do trabalho, têm surgido 

vários estudos tomando como referência as produções linguageiras em situação de trabalho, 

inspirados sobretudo na Análise Conversacional
7
 e na Análise Crítica do Discurso

8
. Os mais 

recentes focalizam as propriedades dos textos, concentrando-se na dimensão da prescrição de 

um trabalho ou de uma tarefa. No entanto, essas análises apresentam dificuldade de 

delimitação e classificação quanto ao gênero a que pertenceriam os textos prescritivos.  

 Adam (2001), por exemplo, confirma a multiplicidade de rótulos para designar 

essa nebulosa de gêneros e os caracteriza por meio de uma série de designações: textos 

prescritivos, textos injuntivos, textos procedimentais, textos de incitação à ação. Segundo o 

teórico, esses textos apresentariam três propriedades enunciativas principais: 1. provêm de um 

expert com presença enunciativa apagada ou mencionada marginalmente; 2. têm destinatário 

ou actante das ações prescritas numa forma aberta, possibilitando  que cada leitor-utilizador 

seja seu destinatário; 3. parecem ser regidos por um contrato de verdade e de promessa de 

sucesso, que  Bronckart (2008)  designa de contrato de felicidade,  assegurando ao 

destinatário  o sucesso pelo alcance do objetivo almejado, caso ele respeite as recomendações 

e os procedimentos indicados. 

                                                           
6
 Pode-se dizer que a Ergonomia é uma ciência aplicada que tem como objetivo o estudo da atividade humana, 

seja profissional ou utilitária.  
7
A análise conversacional tem por objeto de estudo a organização social da conversação ("talk-in-interaction"), 

isto é, consiste num método de análise de determinadas situações de interação da vida quotidiana. Um dos 

desdobramentos dessa corrente é a linguística interacional. Sua unidade de análise são as sequências e os turnos 

de fala.  
8
A Análise Crítica do Discurso propõe-se a estudar a linguagem como prática social e, para tal, considera o papel 

crucial do contexto. Esse tipo de análise se interessa pela relação que há entre a linguagem e o poder. É possível 

defini-la como uma disciplina que se ocupa, fundamentalmente, de análises que dão conta das relações de 

dominação, discriminação, poder e controle, na forma como elas se manifestam através da linguagem (WODAK, 

2007). 
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 Numa outra perspectiva, as prescrições pressuporiam formas de antecipação da 

ação. Os agentes poderiam desenvolver três tipos de postura, a partir do eixo da agentividade: 

ativa, quando há engajamento expresso na ação; contingente, com manifestação de 

capacidade circunstancial de agir; fatalista, se há expressão de impotência e de incapacidade 

para agir. 

 Bronckart (2008), então, designa os textos, inicialmente como “prescritivos”, 

posteriormente, passa a chamá-los de “prefigurativos”, pela percepção de que eles proporiam 

figuras antecipadas do agir, e, por último, denomina-os textos do entorno-precedente ao agir, 

por detectar neles outras finalidades que extrapolam a de antecipar as formas de agir. Nessa 

perspectiva, admite-se que esses textos não trazem apenas prescrições, mas trazem neles 

também um contexto precedente que favoreceria, por exemplo, determinados 

comportamentos, certas visões ou perspectivas de ação. 

 

1.3 A constituição da estrutura textual: as três camadas superpostas 

 

 É também relevante para a visão aqui adotada outra categoria desenvolvida por 

Bronckart (2008): a de arquitetura textual,
9
, cujo estudo repousa sobre uma concepção geral 

segundo a qual todo texto apresenta uma organização hierárquica com estratos que podem se 

co-determinar ou interagir entre eles. Esses estratos podem também interagir com instâncias 

linguísticas extratextuais, notadamente com o sistema da língua e suas unidades e estruturas e 

mesmo com outros textos. Esse modelo distingue três camadas de organização superpostas. 

 A primeira, a da infraestrutura, se compõe do plano mais geral do texto, dos tipos 

de discursos com que esse texto combina e das modalidades de articulação entre esses tipos de 

discurso e das sequências que nele eventualmente aparecem, segundo Bronckart (1996). 

 O plano geral, por sua vez, refere-se à organização de conjunto do conteúdo 

temático
10.

 A noção de tipos de discurso − formas de organização linguística para compor, em 

diferentes modalidades, os gêneros textuais − designa os diferentes segmentos que o texto 

comporta: relato interativo, narração, discurso interativo e discurso teórico. As articulações 

entre tipos de discurso, por seu turno, podem apresentar diferentes formas como a de 

encaixamento, por exemplo. E, por último, a noção de sequência
11

 ou de 

                                                           
9
 Também denominada folhado textual ( BRONCKART, 1996) 

10
 O conteúdo temático corresponde ao conjunto das informações explicitamente apresentadas no texto. 

11
 A teoria das sequências considera que existe, entre a frase e o texto, um nível intermediário de estruturação, o 

dos períodos e das macro-orações (narrativas, descritivas, explicativas, argumentativas, dialogais).(ADAM, 

1992) 
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sequencialidade,segundo Adam (1992), estaria relacionada ao modo de planificação interna e 

funcionaria no nível de segmentos de texto. 

 Antes de passar à próxima camada da arquitetura textual, é importante aprofundar 

a noção de tipo de discurso. Para o ISD, os tipos de discursos parecem traduzir ou semiotizar 

mundos discursivos, que se constituem como quadros onde se desenvolve a interface entre 

representações individuais (de um determinado actante) e representações coletivas (sediadas 

nas instâncias coletivas), tudo isso se dando no curso da produção e da recepção textual.  

 A construção desses mundos, por sua vez, se dá por meio de duas operações 

psicolinguageiras que se relacionariam à situação que organiza o conteúdo semiotizado e a 

sua distância do actante (ordem do narrar) ou a não-distância do actante (ordem do expor). 

Além disso, as instâncias de agentividade semiotizadas podem se referir ao actante e à sua 

situação (implicação) ou não (autonomia). Daí, no cruzamento dessas decisões, surgem os 

quatro mundos discursivos: NARRAR implicado, NARRAR autônomo, EXPOR implicado, 

EXPOR autônomo. 

 A segunda camada da arquitetura textual é a dos mecanismos de textualização. 

Esses mecanismos criam séries isotópicas
12

 que contribuem para o estabelecimento da 

coerência temática. São de três tipos e funcionam articulados à linearidade do texto: a 

conexão, a coesão nominal e a coesão verbal. Os mecanismos de conexão marcam as 

articulações e a progressão temática e se realizam por meio de organizadores textuais 

(conjunções, advérbios, grupos preposicionais ou nominais) que podem preencher funções 

lógico-argumentativas, temporais, ou ainda metatextuais. Os mecanismos de coesão nominal 

têm duas funções complementares, a de introduzir os temas e/ou personagens novos e 

assegurar sua retomada ou sua substituição no desenvolvimento do texto. São as anáforas que 

os realizam. Os de coesão verbal têm o papel de garantir a organização temporal e/ou 

hierárquica dos estados, acontecimentos ou ações verbalizadas no texto e são essencialmente 

realizados pelos tempos verbais, em interação com outras unidades com valor temporal. 

 A terceira camada é constituída pelos mecanismos enunciativos, que contribuem 

para dar ao texto sua coerência pragmática ou interativa. Esses mecanismos são responsáveis 

pela construção de uma instância geral de gestão do texto. Contribuem para os 

esclarecimentos dos posicionamentos enunciativos, explicitando quais são as instâncias que 

assumem o que é enunciado, quais são as vozes expressas e a quem é delegada a 

responsabilidade do conteúdo temático ou do que é dito. Eles visam a orientar a interpretação 

                                                           
12

 Qualifica o que apresenta isotopia. Esta designa globalmente processos que contribuem para a coerência de 

uma sequência discursiva ou de uma mensagem, segundo Charadeau e Maingueneau(2002). 
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do texto por seus destinatários, não se organizam em séries isotópicas e podem ser chamados 

de mecanismos configuracionais em oposição a sequenciais, segundo Bronckart (1996). 

 A identificação dos posicionamentos enunciativos é bastante complexa, pois 

implica a inserção em um ou em vários mundos discursivos, criados pelo autor, com regras e 

coordenadas diferentes da do seu mundo empírico.  

  Um texto é polifônico quando nele surgem várias vozes distintas, podendo tratar-

se de vozes do mesmo estatuto ou de estatuto diferente. 

 Distintas vozes podem se expressar num texto: a do autor empírico, a pessoa que 

está na origem da produção textual. 

 As vozes sociais, procedentes de personagens, grupos ou instituições sociais que 

não intervêm como agentes no percurso temático de um segmento de texto, mas que se 

mencionam como instâncias externas de avaliação de alguns aspectos do conteúdo temático. 

 As de personagens, procedentes de seres implicados como agentes nos 

acontecimentos ou ações constitutivas do conteúdo temático. 

 Ou ainda uma voz neutra que, normalmente, é a instância geral de enunciação 

que assume diretamente a responsabilidade do dizer. 

 Essas vozes podem estar implícitas ou explícitas por formas pronominais, por 

frases ou segmentos de frase. Podem ser expressas de maneira direta (nos discursos 

interativos dialogados) ou indiretas (em qualquer tipo de discurso). Vejamos o que Bronckart 

confirma sobre a complexidade na identificação da vozes no texto: 

 

... ao produzir seu texto, na verdade, o autor cria, automaticamente, um  (ou vários ) 

mundos discursivos, cujas coordenadas e cujas regras de funcionamento são 

‘diferentes’ das do mundo empírico em que está mergulhado. Assim, é a partir 

desses ‘mundos virtuais’, e mais especificamente a partir das instâncias formais que 

os regem  (textualizador, expositor, narrador ), que são distribuídas e orquestradas 

as vozes que se expressam no texto (BRONCKART, 2007, p. 130). (Grifo do autor). 

 

 O autor, como agente da ação linguageira que se concretiza num texto empírico, é, 

aparentemente, responsável pelas operações que compõem definitivamente esse texto. Cabe-

lhe a decisão sobre o conteúdo temático a ser semiotizado, sobre a seleção e organização dos 

tipos de discursos, sobre o gerenciamento dos mecanismos de textualização. 

 Porém, mesmo sendo o produtor de linguagem, o produtor textual, o autor pode 

delegar responsabilidades enunciativas de um texto, invocando outras instâncias. E, 

postulando essa transferência de responsabilidade, ele aciona um conjunto de representações 
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construídas na interação com as ações e com os discursos dos outros, numa alteridade 

constitutiva, num estatuto fundamentalmente dialógico. 

 Esse confronto das representações pessoais com as representações dos outros não 

se pode efetuar apenas no espaço mental do autor, é necessário um espaço mental  comum ou 

coletivo.  

 Os mundos discursivos, a que nos referimos anteriormente são variantes 

específicas desse espaço mental coletivo. As regularidades de organização dos mundos 

coletivos-discursivos constituem as instâncias de enunciação, nos confirma Bronckart (2007). 

  As modalizações, por sua vez, concernem às avaliações do conteúdo temático que 

emanam das vozes e se realizam por advérbios, certos tempos verbais ou por construções 

impessoais. Inspiram-se na teoria dos três mundos herdada de Habermas (1987). 

 São vários os tipos de modalização: as lógicas, que consistem julgamentos 

relativos à verdade ou às condições de possibilidade do que é enunciado, do conteúdo 

temático. Pertencem ao quadro das coordenadas formais que definem o mundo objetivo, 

apontando condições de verdade, como fatos atestados, certos, possíveis, prováveis, 

eventuais, necessários, etc. 

 As deônticas, apoiadas nos julgamentos que mobilizam valores do mundo social. 

 As apreciativas, procedentes do mundo subjetivo, da voz que é fonte de 

julgamento, do ponto de vista da entidade avaliadora. Apresenta aspectos do conteúdo 

temático qualificando-os como: benéficos, infelizes, estranhos, por exemplo. 

 As pragmáticas, que concernem à responsabilidade de uma instância agentiva 

mobilizada pelo texto, considerando processos que lhe são imputados. Explicitam  aspectos de 

responsabilidade a entidades constitutivas do conteúdo temático (personagem, grupo, 

instituição), atribuindo a esses agentes intenções, razões, capacidade de ação. 

  Alguns textos podem vir repletos de unidades de modalizações, em outros, elas 

são raras ou ausentes. Esta frequência parece estar relacionada ao gênero a que pertence o 

texto (como exemplo, a constelação de gêneros, como veremos adiante, do entorno-

precedente ao agir docente), depende do grau de modalização a que podem se submeter 

elementos do seu conteúdo temático. 

 Assentados nessa base teórica, temos o objetivo de investigar a forma como os 

discursos se realizam em documentos que integram os PPP de Cursos de Letras, em 

Universidades Cearenses, a partir da análise da arquitetura textual e do papel sintático-

semântico dos actantes nos textos analisados. A investigação das escolhas realizadas pelos 

produtores textuais, efetivamente, nos conduzirão aos quadros onde se desenvolve a interface 
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entre representações individuais (de um determinado actante) e as representações coletivas 

(sediadas nas instâncias coletivas), tudo isso se dando no curso da produção e recepção do 

texto, a fim de se examinar a relação entre a situação que organiza o conteúdo semiotizado e 

sua distância ou não do actante. 

 Sabe-se que os PPP por sua natureza e concepção,  por exemplo,  fazem parte das 

políticas ditas de descentralização, democratização e autonomia para as instituições, mas se 

sabe também que elas assumem ressignificâncias, às vezes, para expressar participação 

controlada e a autonomia meramente operacional dos agentes que fazem as instituições 

(professores, alunos, servidores técnico-administrativos). Então, a partir daí, é essencial 

examinar prescrições do trabalho docente no Curso de Letras e verificar, por intermédio da 

análise do entorno-precedente ao agir, as representações do papel do professor no próprio 

PPP. 

 Em outras palavras, a análise que nos propomos a empreender examinará se as 

representações do professor explicitadas nos PPP o colocam ou não como ator do processo de 

descentralização, democratização e autonomia suposto na própria elaboração desses 

documentos prescritivos, analisando-se também a ausência ou presença, explícita ou implícita, 

dos responsáveis pela organização do conteúdo semiotizado.    
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2 A LINGUAGEM SOBRE O TRABALHO DOCENTE 

 

 

A partir do panorama que fizemos no capítulo anterior, explicitemos, agora, uma 

reflexão, mais específica sobre a relação entre linguagem e trabalho,  com a finalidade de 

aproximar  um termo do outro. 

 

2.1 Concepções de linguagem  que fundamentam o ISD 

 

Tomemos, aqui,  como ponto de partida, a tese fundamental de Marx e Engels 

(1981), sobre a linguagem, concebendo-a  essencialmente, e não apenas contingentemente ou 

secundariamente, um fenômeno social. Marx não separa a concepção de linguagem de sua 

concepção materialista da história. É uma das condições fundamentais para o 

desenvolvimento histórico dos homens: a produção material de sua própria vida no trabalho. 

Fiquemos apenas com estas premissas básicas de base marxista para desenvolver este item e 

chegar ao que o ISD retoma em seus pilares teóricos quanto à concepção de linguagem. 

Deixemos a questão específica  do sentido de trabalho para desenvolvê-la num item posterior.  

Procuremos, então, entender a relevância que se estabelece na análise que coloca a 

concepção de linguagem como processo ativo e criativo, produtor dos objetos de sentido, mas, 

também, reprodutor de si mesmo. 

Seguindo as orientações do ISD, em Bronckart (2008), entendemos que esta 

concepção se fundamenta em duas teses basilares em que se relacionam linguagem e 

pensamento. A primeira:  como a atividade de linguagem produz objetos de sentido, ela 

também, necessariamente, constitui representação do pensamento humano. A segunda: se a 

atividade de linguagem é uma atividade social, o pensamento ao qual ela dá lugar é, da 

mesma forma, necessariamente, semiótico e social. 

Para  Bronckart (2008), citando Habermas e Coseriu, mas fundamentando-se, 

sobretudo, na obra de Humboldt, a linguagem além da sua dimensão comunicativa, que 

constitui sua essencialidade, ela é também atividade significante. 

Segundo Bulea (2010), expressando-se  a partir das ideias de Humboldt, diz que 

as estruturas linguísticas são submetidas a elaborações sucessivas, por isso são de caráter 

histórico. Ainda segundo esta mesma autora, Humboldt  rejeita toda ideia de gramática 

universal e define a linguagem como atividade permanente dos humanos (energeia), como 
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processo dinâmico histórico, realizado por cada indivíduo em seus atos singulares. Portanto, a 

atividade linguística concerne á comunicação, mas, também, à formação das ideias e do 

pensamento. 

Diz a autora genebrina: 

 

A língua constitui, de acordo com o autor, um meio, não de tradução, mas de 

permanente confrontação das construções internas do indivíduo, ou de suas 

representações subjetivas, com as dos outros indivíduos; confrontação que produz a 

objetivação dessas representações, tornando-se o homem, através desse processo, 

“consciente de si mesmo”. (BULEA, 2010, p. 49)  

 

 Posteriormente, Bulea aproveita estas considerações para resgatar Saussure e 

Vigotski, colocando-os em compatibilidade com as ideias de Humboldt no que concerne à não 

aceitação da tese do fundamento externo da linguagem e a das pré-determinações que se 

exerceriam sobre sua estrutura e seu funcionamento. Segundo essa perspectiva,  a linguagem 

seria apenas um instrumento para servir à exteriorização das estruturas cognitivas, concepção 

extremamente viva na segunda metade do século XX. 

Em Bulea (op. cit.), Saussure é revisitado não através do Cours de Linguistique 

Générale, obra extremamente conhecida, fruto de manuscritos de estudantes e que diferem 

das ideias do autor (Saussure)  no manuscrito De l’essence double du langage, descoberto em 

1996. Nesse documento,  se vê destacada a ideia de que a língua não é um organismo, nem 

uma vegetação que existe independentemente do homem, ela não tem uma vida própria. Esta 

noção de vida está relacionada à sócio-história da linguagem vista como um perpétuo devir. 

Segundo Bulea, quando Saussure fala de “vida semiológica” designa a dinâmica 

especificamente linguageira, mas não cópia de outra dinâmica, seja do mundo, do pensamento 

ou da sociedade. Para Saussure, a construção do domínio semiológico linguístico e dos signos 

que o compõem  seria essencialmente social. Ainda segundo o teórico, os signos não 

existiriam fora da espécie humana, sua estruturação teria caráter sócio-histórico, portanto, em 

constantes transformações. Nessa perspectiva, um signo é um ser dinâmico, movente por 

natureza, uma unidade cujas concretizações são transformáveis indefinidamente.  

Nos Escritos de Linguística Geral (outro manuscrito, recuperado em 2002), 

Saussure afirma que o estudo da linguagem como fato humano é totalmente ou quase 

totalmente contido no estudo das línguas, assim, língua e linguagem não são mais do que a 

mesma coisa, uma correspondendo à generalização da outra. Querer estudar a linguagem sem 

estudar as diversas manifestações, que evidentemente se encontram nas línguas, é um 

empreendimento absolutamente vão e quimérico, segundo Saussure. Por outro lado, o estudo 
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das línguas, para que tenha considerada significação e verdadeira base científica, teria  que 

chegar à constatação de que elas são primordialmente regidas por certos princípios cuja 

síntese e essência estão na linguagem. Portanto, o estudo geral da linguagem se alimentaria (a 

metáfora é do próprio autor) de toda sorte de observações feitas de tal ou tal língua
13

.  

Ainda para Saussure, tudo o que é expresso pelos lábios dadas as necessidades do 

discurso, através de uma operação particular é a fala (parole). Esta é a mais social das 

operações. E tudo o que está contido no cérebro do indivíduo, como uma espécie de 

reservatório individual das formas entendidas e praticadas e de seu sentido é a língua
14

.  

A teoria Saussuriana vem nos ajudar a repensar, ainda, o papel da linguagem na 

análise das práticas, na formação e, de maneira mais ampla, no funcionamento humano. 

Primeiro pela implicação do estatuto praxeológico da linguagem e das línguas, partindo do 

princípio de estruturação de signos como processo de uma dinâmica semiótica permanente. 

Segundo, dado o papel da linguagem no funcionamento psíquico humano, precisamos 

entender que, por seu caráter radicalmente arbitrário e social, os signos são entidades 

psíquicas desdobradas, unindo uma infinidade de imagens individuais ou particulares e 

propiciando o movimento processual do pensamento sobre o pensamento ou a emergência e o 

desenvolvimento da consciência humana.  

Vale, então, ratificar que texto/discurso corresponde fundamentalmente ao modo 

de realização da atividade linguageira, na sua função praxeológica. Os textos mostram as 

formas de organização da dimensão praxeológica da linguagem. As línguas, por sua vez, se 

estruturam na ordem gnoseológica: um conhecimento construído a partir da realidade 

empírica do texto.  

 Segundo Bronckart (2007), a abordagem saussuriana coloca a tese fundamental da 

dupla ancoragem da língua: esta se situa, de um lado, no indivíduo, por outro lado no coletivo, 

e, a partir do momento em que os signos constituem os ingredientes de base de todas as 

formas de representação humana, essa bipartição parece ter uma relação direta entre 

representações individuais e representações coletivas. 

Em síntese: Saussure coloca a existência de um primeiro tipo de estado de língua, 

que é localizado nas pessoas, uma espécie de língua interior, parte decisiva e constitutiva do 

                                                           
13

Este excerto foi colhido da apresentação de Bronckart, num minicurso ministrado durante o 7 SIGET (simpósio 

Internacionalde Estudos de Gêneros Textuais), realizado em Fortaleza, no período de  3 a 6 de setembro de 2013, 

quando esse teórico recupera Saussure para tratar de um reexame das relações entre gênero textual e sistema da 

língua nos planos teóricos e didáticos). 1
ère

Conférence, in F. de Saussure (2002), Ecrits de linguistique générale. 

Paris : Gallimard, p. 146.  
14

KOMATSU, E. ; WOLF, G. (Org.) Premier cours de linguistique générale (1907) d’après les cahiers 

d’Albert Riedlinger. Oxford/Tokyo : Pergamon, 1966.pp. 65-66. 
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aparelho psíquico dessas mesmas pessoas. Coloca, também, a existência de outro lugar de 

ancoragem da língua, que é a coletividade. A esta ele atribui uma potencialidade de 

consciência e uma capacidade de ação deliberada e, mesmo que a língua tenha uma 

ancoragem na interioridade das pessoas, ela permanece sempre sob o controle último do 

social, em decorrência das convenções que aí se estabelecem.    

A importância, portanto, de trazer estas concepções à nossa tese, para 

fundamentar nossas análises, é porque precisamos saber da necessidade de compreender as 

interações entre dimensões psíquicas e linguísticas face ao processo de emergência do 

pensamento consciente.  Continuando nesse esteio, vale lembrar que os signos, mesmo que  

tenham autonomamente uma forma de existência no sistema coletivamente partilhado, no 

caso, a língua, só funcionam de fato e só se transmitem porque são tomados nos 

textos/discursos. Além de manifestações concretas de toda atividade linguageira, os textos/ 

discursos são os lugares ou os meios em que  as unidades da língua têm vida significativa, 

portanto eles correspondem ao modo primeiro de realização da atividade linguageira, na sua 

função praxeológica, como já dissemos. Então, é importante acrescentar que os planos 

praxeológico e gnosiológico da linguagem são interdependentes, um não pode funcionar sem 

o outro. 

Examinar, por exemplo, como são representados os papéis dos docentes de Cursos 

de Letras de Universidades Públicas do Ceará, em Projetos Político-Pedagógicos, significa 

examinar o lugar e os meios em que manifestações concretas são explicitadas (em textos / 

discursos), lugar onde aparecem razões de comportamento, de ideias, de intenções, de 

julgamentos, de conflitos, numa espécie de intermediação entre o social e a língua. 

 Ainda com a intenção  de complementar e enriquecer  a discussão sobre a 

linguagem e seu caráter social,  ressaltamos  outros pensadores que admitem o mesmo ponto 

de vista em relação a esse caráter  e que são considerados no âmbito do ISD. Vygotski, por 

exemplo,  admite a mesma linha de pensamento de Saussure em relação ao caráter sócio-

histórico da linguagem: a relação entre o homem e o mundo “passa pela mediação do 

discurso, pela formação de ideias e pensamento através dos quais o homem apreende o mundo 

e atua sobre ele.” (VYGOTSKI, 2001, p. XII). O homem recebe a palavra do mundo sobre 

esse mesmo mundo e sobre ele-homem, daí funda a sua própria palavra sobre esse mundo, 

fazendo do signo um órgão social. Aqui, como nos explicita Vygotski (op. cit.), signo e 

sentido têm a mesma força significativa, são componentes inalienáveis da relação do homem 

com o mundo via discurso.  
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Não esqueçamos que Volochinov (1977), por sua vez, esclarece, no quadro de 

uma visão de filosofia da linguagem, estabelecendo fundamentos metodológicos da análise 

dos discursos, que todas as unidades do conhecimento humano têm um estatuto semiótico, são 

signos de entidades do mundo constituídos como seus referentes, provenientes da atividade 

não dos indivíduos isolados, mas resultado dos discursos produzidos em interações sociais.            

Rastier (2001), por sua vez, cria uma metáfora para definir o estatuto da 

linguagem. Segundo o teórico, a linguagem seria para o homem o que o ar é para o pássaro, 

não instrumento de voo, mas a própria essência para voar. A metáfora confirma o fato de que 

a linguagem  seria constitutiva do ser humano. Estendendo-a um pouco mais, a linguagem 

seria o próprio ar que respiramos,  seria o próprio meio onde vivemos. Em outras palavras, 

viveríamos na e pela linguagem.  A tese do autor se constitui,  na realidade,  numa 

contraposição ao conjunto das correntes teóricas  segundo as quais o humano disporia 

primeiramente de propriedades gerais, de ordem biocognitiva, e que a linguagem seria apenas 

um fenômeno em segundo plano, em que uma de suas funções seria a de traduzir ou de 

exprimir propriedades já postas.  

Em relação à tese de Rastier (op. cit.), Bronckart, no capítulo 1 da obra ANALYSE 

DU TEXTE: Genres de textes, types de discours et “degrés” de langue-  hommage à François 

Rastier, coloca em discussão a noção de linguagem defendida por Rastier, cuja abordagem é 

fundamentalmente histórico-cultural. Rastier, sem negar que os membros da espécie humana 

dispõem de capacidades biocomportamentais herdadas da evolução, considera que a história 

das gerações anteriores, assim como as formas de cultura construídas pelos diversos grupos 

sociais, constituíram e continuam a constituir os fatores prioritários da humanização. Rastier  

sustentou firmemente a ideia de que o órgão, a sede da linguagem é a sociedade e não o 

indivíduo, contrariando, assim, as teses cognitivistas segundo as quais o cérebro individual 

seria a fonte da linguagem.  

Para Bronckart, no plano filogenético, a tese de Rastier é sustentável (a linguagem 

é histórica e definidora, consubstancial ao caráter humano), mas no plano da ontogênese há 

uma falha na perspectiva de Rastier, considerando que ele não leva em conta a dimensão 

genética da linguagem, segundo análise de Peixoto (2011).  Bronckart defende a perspectiva 

saussuriana em que os signos são integralmente psíquicos e sociais, tanto na vertente 

significante quanto na vertente significado. 

 Uma vez que os interacionistas sociais defendem a relevância da linguagem no 

processo de humanização, é importante ressaltar que a emergência e o desenvolvimento da 

ordem do semiótico constituem o elemento absolutamente essencial, isto é, a razão de ser, o 
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explicativo das condições de funcionamento e de desenvolvimento das condutas humanas e 

das obras advindas delas. O entorno dos humanos é constituído obviamente pelo meio (no 

sentido psicanalista do termo), mas, sobretudo, de mundos e de obras organizando valores 

significantes, que precisam do psiquismo das pessoas singulares não só para organizá-los, 

como também para solidificá-los.  

Como vemos, enquanto Rastier  situa seu posicionamento dando  prioridade  ao 

meio social como o responsável pela formação da linguagem, numa abordagem em que se  

dicotomizam o  interno e o externo  da língua; enquanto os adeptos de Chomsky consideram a 

linguagem como puramente individual e psicológica, Bronckart consagra, na perspectiva do 

interacionismo sociodiscursivo,  uma espécie de monismo conceitual em que há uma 

unicidade dialética, formando a compreensão que se tem da linguagem humana, como 

resultado do entrelaçamento complexo das dimensões biofisiológicas, comportamentais, 

mentais, sociais e verbais (linguageiras) que caracterizam as condutas humanas.  

Em síntese, a abordagem sobre linguagem, a partir do ISD, inscreve-se no 

esquema vygotskiano para examinar o papel e as propriedades da atividade linguageira e a 

produção do conhecimento. Também é compatível com a orientação geral da abordagem 

saussuriana, segundo Bronckart (2007), considerando-se os seguintes aspectos: primeiro, a 

afirmação do caráter fundamentalmente social da língua, de sua articulação com a atividade 

coletiva humana e a explicitação de seu caráter histórico, pois a língua muda com o tempo, 

sob o efeito das forças sociais e, assim, detém significações produzidas pelas gerações 

precedentes. Baseia-se, ainda, na compreensão do estatuto do signo, de sua identidade como 

fato psíquico-mental, indissociável. 

Enfim, para fechar o presente item, resta-nos recuperar Coseriu, um dos autores 

com os quais abrimos este capítulo e em quem Bronckart  (2008) também se baseia para 

explicitar sua visão de linguagem e de língua, como atividade significante, que teria como 

fundamento os seguintes argumentos, listados em Cristóvão (2008). 

A linguagem 

1. É dialógica ( inscrita socialmente e se dirige ao social); 

2. Materializa-se em uma língua natural, reconhecida em uma determinada 

comunidade; 

3. É significação na constituição do pensamento e na construção do 

conhecimento; 
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4. Implica em marcas de alteridade (a linguagem é sempre falar a um outro) e de 

intersubjetividade (“sujeitos” se abrem a outros “sujeitos”), devido a  sua dimensão 

comunicativo-social.  

A língua 

1. Não é estável, transforma-se permanentemente; 

2. É sistematização  para criar e não um simples produto. 

 

A atividade de linguagem, assim concebida, é, então, livre e fundamentalmente 

significante, o que quer dizer, segundo Coseriu (2001) que ela não é uma simples produção de 

signos materiais para significados atribuídos, mas, ao mesmo tempo, criação de conteúdos e 

de expressão. Na realidade, a criação de significado é um ato de conhecimento. Quando se 

constata a existência física das coisas,  está implicado nisso uma operação que vai da 

linguagem às coisas e não o inverso.  

 

2.2 Semântica do agir 

 

Iniciamos este item reafirmando que a linguagem é primeiramente e, sobretudo, 

uma atividade (social) específica, ou uma atividade de discurso. Temos repetido isso 

incansavelmente,  porque esta afirmação constitui um dos pilares do ISD. Ela nos faz retomar 

o conceito de atividade e de ação, para o que recuperamos as ideias de Vygotski, que buscou, 

de acordo com Bronckart (2008), instaurar uma unidade da ordem do agir significante como 

questão principal no âmbito das Ciências Humanas.  

Tratando ainda do agir, Leontiev (1979) propõe  a teoria da atividade, cuja 

fundamentação, de base marxista, se sustenta na tese de que os conhecimentos e as obras dos 

seres humanos são produto de suas práticas  sócio-historicamente representadas, contrapondo-

se à tese que defende serem simples reflexos da organização preexistente do mundo 

(empirismo) ou, ainda, resultados do funcionamento de capacidades mentais inatas 

(racionalismo). O autor analisa essa práxis generalizada, na qual distingue três níveis de 

apreensão: a atividade, a ação e a operação.  

A atividade tem seu conceito aplicável a qualquer organização coletiva dos 

comportamentos, orientada por uma finalidade ou visando a um objetivo determinado. Ela 

pode explorar instrumentos para mediá-la. No caso do humano, a mediação simbólica da 

linguagem se sobrepõe à mediação de instrumentos materiais, conforme já explicitamos ao 
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tratar do estatuto da linguagem, cujo cerne é a de que esta não pode ser considerada 

simplesmente como instrumento.     

Destaquemos que é através da linguagem e por meio dela que o indivíduo 

constrói, negocia e reconstrói as representações sobre si e sobre o mundo. Essas 

representações se modificam sempre marcadas e alteradas pelo contexto sócio-histórico e 

pelas experiências individuais de cada pessoa. É por isso que o estatuto da linguagem a 

sobrepõe  ao estatuto de um mero instrumento.        

 Por outro lado, a atividade é uma das propriedades intrínsecas ao trabalho. Este, 

por sua vez, precisa de intenção expressa por um sujeito individual e/ou coletivo. Precisa 

também ser ordenado e organizado em torno de coletivos para os quais a cooperação é 

indispensável. É aí que entra a atividade linguageira. 

O conceito de ação apreende o agir coletivo de maneira a articulá-lo a objetivos, 

que são atingidos por agentes nele envolvidos e dos quais eles têm consciência. Isto implica 

que a ação só é atestável nos seres humanos, pois requer capacidade de construir 

representações dos efeitos prováveis da atividade em que se engajarem. As ações podem ser 

diferenciadas em função de seu objetivo, tal como ele é representado, no nível coletivo ou no 

nível individual.  

Já o conceito de operação se vincula ao modo como uma ação é realizada, ou se 

refere à solução técnica adotada para atingir um objetivo.    

 Tratemos agora mais detalhadamente da  discussão  sobre ação, pois em torno 

dela se movimenta a investigação que trazemos nesta tese. De acordo  com Bronckart (2008), 

no âmbito das teorias psicológicas, observa-se que, apesar de muitos autores considerarem 

fundamentais as teorias psicológicas de Piaget, Vygotski e Leontiev, não foi reservado um 

estatuto relevante à ação. Na verdade, a Psicologia, foi dominada pelo behaviorismo, durante 

três quartos do século XX e depois pelo cognitivismo. Ambas  perspectivas atribuíam lugar 

restrito à problemática da ação.  

 O behaviorismo radical, tomando, por exemplo, a teoria Skinneriana, via em 

qualquer comportamento seu caráter ativo e de intervenção sobre o meio, intervenção esta 

totalmente controlada por reforços (efeitos externos) positivos ou negativos, deixando como 

secundárias e não determinantes ao agir as dimensões de intenção, motivação ou planificação. 

Essa corrente reduz as propriedades da ação significante humana às do evento natural. 

O cognitivismo, por sua vez, avançou nos estudos sobre o agir humano, em 

relação ao behaviorismo, pois definiu esse agir como um processo complexo, articulou em 

sequência e hierarquicamenteum conjunto de atos mínimos e centrou-se em processos mentais 
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(cognitivos), reguladores desse agir.  Entretanto manteve a perspectiva dos estudos sobre a 

ação voltada para as condutas em geral, sem a particularização relativa a uma ação 

significante, e reduziu a problemática psicológica às interações entre os indivíduos e o mundo 

físico, sem que fossem consideradas as dimensões intersubjetivas, sociais e semióticas 

presentes nestas interações. 

Embora  outras teorias, situadas  nesse mesmo paradigma cognitivo, tenham 

tentado reintroduzir as dimensões sociais na fundamentação das ações, permaneceram numa 

concepção dualista do agir (duas faces: uma externa, do mundo físico e outra interna, 

constituída de processos cognitivos da ordem da percepção, das intenções, das decisões, dos 

valores, do saber social dentre outras) e  tentaram delimitar unidades de ação, sem ressaltar o 

fundamento social do agir. 

Vejamos tentativas, como as de Anscombe (2001), em que  a autora propõe 

identificar e caracterizar os fenômenos humanos como dependentes da ordem do agir, 

distinguindo acontecimentos  produzidos na natureza e agir humano,  que ela requalifica de 

ação. Para a autora, estas duas espécies de fenômenos se manifestam em situações de jogos de 

linguagem diferentes. Para exemplificar, ela compara o que na linguagem verbal vai se 

produzir como resultado de relatos com encadeamento de fenômenos, independentes ou não 

uns dos outros, com níveis diferentes de relação entre causa e efeito. Para Bronckart (2008), 

faltam, na interpretação dela quanto à caracterização do agir humano, as propriedades 

psíquicas relativas aos motivos, às razões que levam ao agir. Outros autores justificam a 

ausência dessa caracterização (a ação compreendida num processo interpretativo) pela 

impossibilidade de uma apreensão e de uma definição independentes dos parâmetros 

comportamentais versus mentais. 

Posteriormente, Ricoeur (1977) propõe uma semântica da ação, que identifica e 

define parâmetros. A semântica da ação permite  distinguir as ações de simples 

acontecimentos, colocando em cena o agente, que, intervindo no mundo, mobiliza 

capacidades mentais e comportamentais das quais ele sabe dispor, numa espécie de “poder-

fazer”, definindo-se, assim, sua responsabilidade como agente na intervenção ou ação. A  

partir das capacidades, dos motivos  ou razões que o agente assume, surge uma espécie de 

“porque fazer”e de intenções, com efeitos presumíveis desse fazer.  

Mas, apesar dessa contribuição de Ricoeur, que ofereceu uma primeira rede de 

conceitos, hoje, com relativa estabilização, essa abordagem não permite dissociar o que 

depende do agir enquanto observável mundano e enquanto interpretação desse agir no e pelos 
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enunciados, o que impede de se colocar a verdadeira questão do estatuto ontológico do agir. 

Além do mais ela permanece fundada numa epistemologia individualista.  

Segundo Fillietaz (2002), o agir é compreendido como produção de um ator 

solitário e não como uma entidade dialógica, em que um acordo e uma partilha são 

pressupostos. Por outro lado, por não considerar fatores históricos, sociais, culturais e 

semióticos que influenciam nesse agir, a abordagem de Ricoeur apresenta um viés totalmente 

idealista, pois é como se o agente e suas representações próprias constituíssem os únicos 

determinismos do agir e o conhecimento sobre este agente, suas propriedades no momento de 

uma intervenção, fosse suficiente para compreender o curso do agir. 

Habermas, também citado por Bronckart (2010), desenvolveu uma outra 

abordagem concernente ao estatuto do agir, considerando fatores socioculturais e semióticos. 

O princípio dessa abordagem é de que toda atividade se desenvolve a partir de representações 

coletivas que são organizadas nos três mundos, formais ou representados, os mundos objetivo, 

social e subjetivo, já explicitadosna tese. Habermas atribui dimensões ao agir de acordo com o 

contexto de cada mundo onde este agir é produzido.  

Sobre esses mundos, em vez de tentar parafrasear  Bronckart, preferimos 

reproduzi-lo na seguinte assertiva: 

 

Em um determinado estado sincrônico, esses três mundos se constituem como 

sistemas de coordenadas formais em relação aos quais qualquer agir humano exibe 

pretensões à validade e a partir dos quais se exercem avaliações e/ou controles 

coletivos. Pelo fato de que qualquer agir é produzido no contexto do mundo 

objetivo, ele exibe pretensões à verdade dos conhecimentos, verdade essa que 

condiciona a eficácia da intervenção no mundo. (BRONCKART, 2008, p.22-23) 

 

É importante explicitar que esta dimensão do agir é qualificada como agir 

teleológico, que pode se complexificar num agir estratégico, quando as  situações implicam 

na mobilização de parceiros humanos dotados também de conhecimento objetivo ou 

verdadeiro. 

Acrescente-se ainda o fato deste agir ser produzido no contexto do mundo social e 

exibir pretensões a estar conforme as regras e valores que esse mundo organiza, daí qualificar-

se como agir regulado pelas normas. 

E, finalmente, por ser produzido no contexto do mundo subjetivo, pois toda 

atividade mobiliza pessoas dotadas de psiquismo e características privadas, este agir 

demonstra pretensões à autenticidade e à sinceridade em face do que estas pessoas 
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representam de si e apresentam como verdade. Esta dimensão do agir é qualificada de 

dramaturgo. 

As três dimensões do agir colocadas aqui identificam ângulos sob os quais um 

agir humano pode ser avaliado. Por exemplo, um agir pode ser eficaz,  no entanto, pode ser 

considerado como não conforme às normas em uso e não autêntico a partir do que revela de 

pessoas implicadas. Um agir pode ser avaliado como sincero, verdadeiro, mas se revelar 

ineficaz. 

Portanto, o interesse dessa abordagem está em mostrar que a realização de um agir 

se dá necessariamente em relação a sistemas de determinações diversas e não numa trajetória 

retilínea, determinada por propriedades que definem a responsabilidade do agente.  

Com o objetivo de preencher as lacunas desta abordagem, sobretudo aquelas 

relacionadas ao plano linguístico, no sentido de completá-la e ampliá-la, Bronckart (2010) 

aproveita a contribuição de Habermas quanto a esse percurso teórico-metodológico (tratando 

das categorias do agir, o teleológico, que Bronckart vai chamar de praxeológico e o 

comunicacional) e integra a essa abordagem às profundas reflexões sobre o estatuto dos 

signos linguageiros, que emanam em particular da teoria de Saussure. Acrescenta-lhe ainda a 

questão que versa sobre o principal nível de organização do agir linguageiro que é o dos 

textos e/ou discursos. 

O processar-se dessa integração dialética que articula Habermas, Saussure, 

Vygotski, Bronckart e outros teóricos se dá na seguinte forma:  juntam-se proposições 

individuais a partir da mobilização de signos no agir comunicacional, de onde vêm as 

consequências do caráter convencional e arbitrário. Essas proposições individuais constituem, 

segundo Bronckart (op.cit.), inspirando-se em Habermas, pretensões à validade designativa e 

uma dessas pretensões deve ser ratificada  por consentimento coletivo,  tornado-se signoe 

entrando, assim, na língua. Simetricamente, segue o mesmo processo em relação ao agir 

praxeológico, que se desenvolve em pretensões práticas à validade em relação aos mundos 

representados. Nesse jogo em que o agir comunicacional se associa dialeticamente com o 

agir praxeológico explica-se o fato de que, na realidade, os signos não são jamais 

definitivamente estáveis e que eles evoluem permanentemente e que as línguas mudam com o 

tempo.  

Integrando, ainda, as teses de Wittgenstein e as de Saussure, segundo as quais as 

construções semióticas são  fundadoras do conjunto dos processos cognitivos, Bronckart 
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(op.cit. p. 24) sustenta: “é na prática dos signos organizados em textos que se constroem e se 

transformam os mundos representados”. (BRONCKART, 2010, p. 24)
15

.  

Depois de feita essa explanação sobre o agir comunicacional e o agir praxiológico, 

podemos entender o papel do agente e seu engajamento nesses tipos de agir. Além dos 

conhecimentos explícitos, advindos do mundo formal/objetivo, este agente apresenta um 

conjunto de experiências que acumulou no curso de sua vida social e cultural em face do 

contexto do seu agir.  

 

2.3 Trabalho e análise sobre o trabalho docente  

 

Depois de explicitar noções basilares referentes à linguagem e significados do agir 

humano, articulemos, agora, estas noções com o significado de trabalho, mais 

especificamente, trabalho docente.  

Faz parte do senso comum  a afirmação de que o trabalho constitui uma forma de 

agir, ou uma prática própria da espécie humana, portanto uma categoria fundante de ser 

humano. 

Para Rossi-Landi (1985), o homem é um ser que fez e faz a si próprio realizando 

trabalho e produzindo linguagem simultaneamente.  Essa visão dialética da relação trabalho-

linguagem leva a considerar que a linguagem não apenas pressupõe as relações de trabalho, 

mas ela mesma é trabalho. Para o mesmo autor citado, o homem deve ser diferenciado do 

animal não somente porque produz instrumentos de trabalho, mas também porque fala, 

produz enunciados, instrumentos de comunicação. Falando, comunicando-se  e trabalhando o 

homem se constitui como ser social, formando historicamente a si mesmo.  

Assim, ainda para o autor, o ato de constituir relações instrumentais com a 

natureza corresponde a um trabalho designado de não-linguístico e o ato de constituir relações 

comunicativas com outros homens é evidentemente um trabalho linguístico. Esses dois atos 

estão em um mesmo plano.  

Para defender tal concepção, Rossi-Landi (op. cit.) parte do conceito de trabalho 

em Marx, mais precisamente das categorias "trabalho em geral" e "trabalho humano".  

Segundo essa concepção, tudo o que traz a marca da intervenção transformadora do homem é 

produto de um trabalho realizado. Então o próprio homem é resultado histórico de seu próprio 

trabalho. 

                                                           
15

Tradução feita por nós da frase na obra original. 
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Por outro lado, sabemos que as palavras e mensagens não existem prontas na 

natureza, elas são produto de trabalho humano. Não conferir à linguagem o caráter de trabalho 

seria, considerá-las, em primeiro lugar, como algo apenas natural, como a digestão ou a 

respiração, isto é, como algo que não sofre condicionamentos históricos. Em segundo lugar, 

negar o trabalho linguístico seria considerar a linguagem como algo simplesmente não-

natural, meta-histórico, diz o autor marxista citado.  

Esta concepção de trabalho linguístico nos remete, diz Costa (2000) à famosa 

distinção da linguística saussureana linguagem-língua-fala. Vejamos de que forma isso se dá: 

a linguagem é o trabalho linguístico geral que o homem realiza em sua práxis comunicativa 

histórica. As línguas correspondem aos produtos ou à  objetivação  desse trabalho  e a fala à 

apropriação individual do material (palavras, mensagens) do trabalho linguístico. Toda essa 

operação é social. A contribuição individual da fala é também social, pois é veiculada por 

uma língua construída socialmente. 

É, portanto, a capacidade de criar ideias e trazê-las para o plano material que 

diferencia o ser humano das demais espécies. Bronckart (2010)  confirma que em atividades 

coletivas organizadas em função da sobrevivência, por exemplo, o que acontece também nas 

outras espécies socializadas,  as atividades humanas (dentre elas as econômicas,visando-se à 

produção de bens materiais) são particularmente complexificadas e diversificadas,  e levam   a 

formas de organização social particulares, o que implica a emergência de normas, de relações 

hierarquizadas, de papéis e responsabilidades atribuídas aos indivíduos.  

Essas atividades, com o capitalismo, primeiro comercial, depois industrial, 

progressivamente se destacaram dos outros tipos de atividades e relações sociais, 

organizando-se em instituições dominantes. Daí o surgimento de postos de trabalho, 

empregos, trabalhadores assalariados. Tudo isso suscitou  procedimentos de análises do 

trabalho: de um lado os chefes (de empresas, por exemplo), no sentido de racionalizar a 

produção e fazer crescer os lucros; de outro lado os assalariados engajados nas empresas ou 

instituições/entidades, vivendo seu agir, nesse quadro como um trabalho, em que eles se 

representam, avaliam, em que eles mobilizam, de bom grado ou à força, parte de suas 

capacidades comportamentais e psíquico-mentais. 

Chamamos a atenção para o fato de que a ciência do trabalho tem suas bases 

fundadoras no taylorismo,
16

 que estabeleceu princípios de uma organização científica das 

fábricas, assegurando o máximo de rentabilidade e garantindo mais os interesses dos patrões 
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 Referência ao fundador da ciência do trabalho: Taylor, citado por Bronckart (2010).  
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que dos operários, na perspectiva de fazê-los trabalhar mais, com mais rapidez e melhor. 

Taylor mostrou que, efetivamente, com seus procedimentos e instruções,  melhorava a  

performance do trabalhador, mas omitiu os malefícios, para a saúde mental deste mesmo 

trabalhador. 

Mesmo posteriormente, com a emergência dos procedimentos advindos da 

psicologia do trabalho, que considerava as atitudes dos indivíduos e as propriedades do 

“motor humano”, o problema continuava, pois se mantinha, como centro das preocupações, a 

adaptação do homem ao seu trabalho de maneira a sempre se obter maior rentabilidade. 

Mesmo fornecendo aos indivíduos as qualificações profissionais específicas aos postos a 

serem ocupados, o foco continuava sendo a rentabilidade.  

Daí, em reação ou em oposição ao taylorismo, surgiu  a Ergonomia como 

disciplina, visando à análise dos problemas de funcionamento de operadores humanos, e  

velando pela boa saúde do homem no trabalho.  Para a ergonomia,  a atividade dos 

trabalhadores é o seu fazer  e o vivido no seu fazer. A questão, portanto,  foi ao reverso.  Em 

vez de visar à adaptação do homem ao seu trabalho, o que passou a ser relevante foi o fato de 

se compreender o trabalho do ponto de vista dos seus operadores. Várias situações se 

objetivaram através de estudos: a efetividade do trabalho (problemas reais, em situações 

reais, em tempo real), trabalho definido e trabalho tal como era vivido pelos atores,  

(trabalho prescrito e trabalho real), os três níveis postos: o trabalho teórico, o trabalho 

prescrito ou esperado e o trabalho real, a atividade da pessoa no trabalho. A concepção de 

atividade, e análise da atividade, como já vimos no subitem anterior, muito tem contribuído 

para esta outra forma de conceber o trabalhador /operador. 

Como consequência desta distinção realizada pela Ergonomia, entre trabalho 

prescrito e trabalho real, surgem noções básicas,  que distinguem  teoricamente  trabalho 

teórico, constituído pelos  pontos de vista dos envolvidos na produção;  trabalho prescrito ou 

previsto, constituído pelo lado invisível da organização do trabalho, que dita as regras e os 

objetivos da produção; trabalho real, constituído pela  própria atividade do sujeito, o modo de 

operar esta atividade, numa dada temporalidade, em lugar específico, regulando modos 

operatórios e condições objetivas de trabalho. Tais distinções foram bem consubstanciadas em 

Ferreira (2000). 

Essas noções da Ergonomia  contribuíram também  em pesquisas, na área da 

educação,  as quais tratam do trabalho docente numa perspectiva mais ampliada, considerando 

como base noções do campo das Ciências do Trabalho, associando este campo de estudo às 

abordagens discursivas de análise de textos. 
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Tomando especificamente a questão do trabalho prescrito, que  consitui a natureza 

do trabalho do(a) professor(a), é importante examinar as implicações referentes às 

prescrições, em seus aspectos institucionais e normativos, como o fazemos nesta pesquisa. O 

trabalho docente tanto utiliza procedimentos concebidos por outras pessoas que não o próprio 

trabalhador, como tem permanentemente os valores do seu trabalho atribuídos  não somente 

por ele, mas por pessoas ou instituições que estão fora do domínio de execução do trabalho 

que esse docente executa.   

Segundo Bronckart e Machado (2004), conforme a  natureza de qualquer discurso 

de prescrição, ele é construído como um discurso objetivado, levando seu destinatário a 

tomar suas asserções como verdadeiras. Assim, por exemplo, documentos como a LDB, os 

PCN, encaminhados, concebidos e/ou construídos pelo poder governamental, passam a 

nortear os projetos pedagógicos, o material didático e o agir docente.  

Além das perspectivas vistas até aqui, existem ainda outras concepções  relevantes 

para a análise do trabalho docente. Apresentamos, a título de ilustração, algumas delas: a)   as 

de inspiração na etnometodologia, centradas nas interações que se desenvolvem nos sistemas 

homem-máquina, considerando que toda ação é situada; b) a da ergonomia cognitiva, 

centrada nas capacidades e operações intelectuais que mobilizam os operadores  nas 

diferentes formas de manifestação da inteligência. Tais correntes, apesar de terem contribuído 

para uma significativa renovação conceitual da análise dos parâmetros do agir,  segundo Clot 

(1999), apresentam, ainda, problemas teóricos e metodológicos, sobretudo quanto às 

condições de identificação das ações no fluxo da atividade dos trabalhadores e quanto à 

natureza das relações entre as condutas observáveis e as diferentes produções linguageiras que 

explicitam estas condutas. 

Citamos ainda  c) o método da psicodinâmica do trabalho, que compõe os estudos 

aqui relacionados. O foco relevante desse método diz respeito à saúde dos trabalhadores, 

analisando, em particular, a relação entre o afetivo, o cognitivo e o mental (abordagem 

psicossubjetiva). A partir de estudos nesta linha, têm-se denúncias de  que uma  das fontes 

principais do sofrimento no trabalho está no entrave ao exercício da inteligência criativa. 

 Bronckart (2010), neste quadro sinóptico que faz sobre o agir, o trabalho e a 

análise do trabalho, e que achamos relevante, até mesmo indispensável, trazer para este 

capítulo da nossa tese, acrescenta ainda outras abordagens, que  procuram compreender a 

questão do trabalho, considerando o papel que este desempenha no funcionamento e no 

desenvolvimento das pessoas. Dentre estas abordagens cita a que tem sua fonte na “filosofia 
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prática” de Arendt, e que, dados os limites desta pesquisa, apenas a mencionamos para 

informação do nosso leitor.  

 A outra é a abordagem histórico-cultural de Vygotski, que inspira a clínica da 

atividade, cujo principal foco é a atividade do trabalho como construção permanente das 

pessoas, tomando como pilares teóricos o esquema desenvolvimental vygotskiano, sobretudo 

quanto à consideração das situações de trabalho constituindo lugares coletivos de 

desenvolvimento (zona de desenvolvimento proximal- ZDP), propícias a múltiplas formas de 

aprendizagem. Essa abordagem concebe a realidade do trabalho também pelo seu lado 

invisível, velado, em que ser real é também ser pensado, ser impedido, ser possível de se 

realizar. 

 É importante observar que, sobre essa vertente do trabalho  teórico e/ou prescrito, 

a clínica da atividade transpõe para o domínio do trabalho as concepções bakhtinianas de 

estilo de discurso e gênero, propondo a existência de gêneros profissionais (estáveis e 

socialmente organizados por ambientes/grupos específicos de profissionais). São as relações 

entre atividade e subjetividade que estão no centro das análises. O trabalho é visto não 

somente como trabalho psíquico, mas como uma atividade concreta e irredutível. A atividade, 

para os teóricos dessa concepção, é vista, segundo Clot (1996), como o continente escondido 

da subjetividade no trabalho.  

 Em síntese, considerando as diversas abordagens sobre o agir no trabalho   é 

possível observar, como diz Faïta (2002), o efeito das mudanças no universo da organização 

do trabalho, em que, de modo diversificado mas contínuo, o lugar e o papel do ser (que o 

autor denomina de fator) humano se impuseram de maneira “incontornável”. E, aqui, 

entendemos incontornável no sentido de cada vez mais ampliadas e complementadas  as 

teorias umas com as outras, na direção de entender a heterogeneidade das condutas dos 

atores/trabalhadores, a multiplicidade dos saberes implicados nas atividades laboriosas, 

cotidianas, os apelos à inteligência dos homens e das mulheres no trabalho. Tudo somado à 

visão requalificada da linguagem e das práticas linguageiras, orientadas para a apropriação 

das técnicas, para a compreensão das instruções e para a execução das tarefas.   

 Foge dos objetivos desta tese a explicitação mais detalhada do quadro dessas 

correntes. O que nos interessa particularmente é mostrar como os estudos que analisam o 

trabalho chegaram a um nível de contribuição relevante, por exemplo,  à análise do trabalho 

docente (ou professoral).  

Nesse caso, houve uma significativa evolução das didáticas das disciplinas 

escolares, passando da preocupação  com meras racionalizações de programas e métodos de 
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ensino, para a preocupação com as intervenções estratégicas de professores, com suas 

atividades globais  e seus efeitos sobre o desenvolvimento das interações de aprendizagem. 

Nesse contexto, inseriram-se ainda  nas técnicas e métodos utilizadas pelos professores , 

através da linguagem, procedimentos de formação das práticas profissionais,  como a 

entrevista de explicitação, uma técnica indutiva que leva o profissional à tomada de 

consciência e que se especifica por visar à verbalização da ação; a autoconfrontação simples 

ou cruzada, que consiste, segundo Souza-e-Silva e Faïta  (2002),  em fazer da atividade 

passada do trabalhador o objeto especial de sua atividade presente, utilizando a imagem 

(vídeo) como suporte de observações  e a  instrução ao sósia, que depende da 

autoconfrontação e consiste numa forma de atividade linguageira, provocando ou permitindo 

a confrontação do sujeito com sua própria atividade profissional.   

Como podemos constatar, as atividades educacionais não podem deixar de ser 

tratadas como trabalho. Elas precisam se beneficiar das Ciências do trabalho. Inúmeras  

pesquisas têm se realizado neste âmbito, visando ao aprimoramento das referidas atividades. 

Nossa pesquisa, então, se insere dentre aquelas  relacionadas às diferentes práticas de 

linguagem que se desenvolvem no e sobre o trabalho educacional,  para identificar as relações 

entre essas práticas e sua influência sobre o agir dos profissionais em educação, 

especificamente aqueles envolvidos com a formação de professores de línguas. 

 

2.4 A opção de analisar a linguagem sobre o trabalho docente 

 

 O cenário exposto no item anterior  situou teórica e metodologicamente o 

significado do trabalho e a necessidade de analisá-lo, para se chegar a uma melhor 

compreensão dos seus problemas e trazer subsídios para a superação desses problemas, 

sobretudo os concernentes à valorização do profissional. Para isso, foi feito um percurso que 

culminou localizando o trabalho docente no quadro geral das estratégias de análise. 

 Agora, chegou o momento de explicitar o que queremos especificamente com esse 

quadro.  Nossa motivação maior está diretamente relacionada com os discursos que 

intervêm/estabelecem normas para a profissão educacional, mais especificamente aqueles 

discursos que emanam das intervenções governamentais, fonte de documentos que 

prescrevem sobre o agir docente, constituindo-se como referência importante para as  ações 

tais como avaliação, elaboração de outros documentos prescritivos, escolhas teórico-

metodológicas dentre outras. 
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 Porém, antes de chegar ao ponto específico da nossa opção, façamos algumas 

considerações  que dizem respeito à  linguagem sobre o trabalho, no trabalho e como 

trabalho, formas genéricas de práticas linguageiras. Para melhor esclarecermos a natureza do 

trabalho docente, comecemos por ratificar o que já dissemos anteriormente: o trabalho é uma 

atividade complexa e a linguagem é constitutiva desta atividade.  

Assim, partindo dessa relação entre linguagem e trabalho, tomemos Nouroudine 

(2002), que, baseado em  Michèle Lacoste (1995), e preocupado com a problemática geral de 

construção das relações linguagem /trabalho, explicita a tripartição que leva às três 

modalidades já anunciadas. 

Nas situações concretas, a linguagem como trabalho integra a dimensão 

estratégica da própria atividade.Parte-se do princípio de que não há trabalho sem que haja 

intenção expressa por um sujeito e/ou coletivo, dirigida por uma dinâmica inscrita na 

atividade e que esta atividade é necessariamente ordenada e organizada em torno de coletivos 

de trabalho, tendo a cooperação como indispensável. É importante dizer que essa intenção e 

essa cooperaçãosó podem ser pertinentes se possibilitarem conciliar a saúde dos atores do 

trabalho (operador) e a eficácia no produto deste trabalho, diz  Nouroudine (2002.).  

Esta então é a preocupação básica ao se analisar a linguagem como trabalho, em 

que o foco está no processo de exteriorização e de explicitação da linguagem e do pensamento 

implicados na atividade (a linguagem do ator/profissional é dirigida ao coletivo e a si mesmo). 

Essa modalidade de relação linguagem/trabalho requer métodos de  observação do trabalho 

em situação real e, no exame das situações de trabalho, não se analisa a linguagem 

unicamente como discurso pré- e/ou pós-experiência, mas, principalmente como parte da 

atividade em que constituintes fisiológicos, cognitivos, subjetivo e social se articulam, se 

cruzam. Sintetizando: “a ‘linguagem como trabalho’ é expressa pelo ator e/ou coletivo dentro 

da atividade, em tempo e lugar reais...” (NOUROUDINE, 2002, p. 22).  

Acrescentando mais ainda, a linguagem como trabalho funciona como parte da 

atividade, uma integrada a outra (noção ligada ao trabalho real, em contraposição ao chamado 

trabalho prescrito). No caso do professor, esta modalidade permite compreender o seu 

trabalho, uma vez que este trabalho é constituído primordialmente, pela linguagem, pelas 

interações entre professor-aluno em situação de sala de aula. 

A linguagem no trabalho, por sua vez, se explica porque  nem toda linguagem 

participa diretamente da atividade específica por meio da qual um operador ou um 

determinado coletivo concretiza uma intenção de trabalho.  Nesse caso, a linguagem se faz 

intermediadora de trocas de experiências, pois, segundo Nouroudine (op.cit.), a linguagem no 
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trabalho circula no âmbito de situações multidimensionais e multifatoriais. Ela pode veicular 

conteúdos de natureza variada e, às vezes, distanciada da atividade executada pelos atores em 

seu coletivo.  

Por intermédio dessa modalidade observa-se que conversas sobre a vida pessoal, 

problemas da política, observações sobre o trabalho no setor vizinho, um jogo de futebol, 

podem, por exemplo, no caso de um professor em sala de aula, ser um ponto inicial para 

descontrair numa aula de matemática, ou  também para exercer um papel de interação em 

conversas paralelas nos corredores, nas reuniões entre  professores; pode, ainda,  distensionar 

um médico no momento de uma situação de cirurgia. A troca de experiências, a interação 

entre os elementos materiais e simbólicos da situação de trabalho a partir de algo que se torne 

centro de referência, que é o sujeito individual/coletivo, atribui à linguagem um papel 

privilegiado no processo de representação de fatores, em dado momento, para realizar o 

trabalho com eficácia e segurança.  

Finalmente, chegamos à modalidade da linguagem sobre o trabalho. São várias 

as situações em que ela se caracteriza, das quais destacamos: quando os protagonistas do 

trabalho se expressam a respeito de sua atividade ou quando o pesquisador  tem o trabalho 

como objeto de análises ou ainda quando instituições legitimadas falam como deve ser o 

trabalho. Não queremos entrar na polêmica da diferenciação entre uma linguagem e outra, em 

relação à legitimidade do que diz o pesquisador, o próprio ator do trabalho ou as instituições 

que prescrevem. O que nos interessa é o aspecto da interpretabilidade contido na linguagem 

sobre o trabalho. 

A relevância desta modalidade em nossa pesquisa está porque analisamos 

prescrições institucionais e normativas que tratam do trabalho docente, determinando como 

deve ser este trabalho. Especificamente, examinamos PPP de Curso de Letras de 

Universidades Públicas cearenses, na perspectiva de explicitar uma nova compreensão sobre o 

trabalho do professor ou da professora, tanto em relação a seu agir concreto quanto em 

relação a aspectos das representações que socialmente são construídas sobre seu papel no 

processo educacional. As produções textuais analisadas nos permitem situar e avaliar as 

formulações de prescrição e examinar como se configuram, pela linguagem,  as 

representações sobre motivações, finalidade do trabalho a executar, responsabilidades 

assumidas, culminando com avaliações que conduzam à valorização do/da docente. 

A linguagem sobre o trabalho, neste caso, corresponde a uma espécie de 

interpretação do que as instituições legitimadas dizem do dever ser professoral, das exigências 

postas numa prática linguageira que prescreve, avalia, julga, planeja e interpreta ações em 
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PPP, gênero textual, relativamente estável e organizado socialmente pelos que compõem o 

ambiente profissional do campo da educação. Sobre este gênero nos deteremos no próximo 

capítulo, a fim de mostrar em que perspectiva podemos confirmar que se trata de um gênero e 

o que nos vai orientar quanto aos recortes que nele faremos para tratar da sua linguagem sobre 

o trabalho. 

Importante ressaltar que as fronteiras entre a linguagem como trabalho,e a 

linguagem no trabalho e a linguagem sobre o trabalho, às vezes, são tênues, não sendo, 

portanto, possível estabelecer limites rígidos  entre uma e outra. Como exemplo disso, 

tomemos novamente o caso dos professores em sala de aula. Não dá para estabelecer uma 

fronteira entre o que eles verdadeiramente veiculam como conteúdo da disciplina e outros 

cenários que dão dinamismo e reciprocidades na interação com os alunos em sala e o que eles 

avaliam do seu trabalho, em determinados momentos, falando sobre seu trabalho, com estes 

mesmos alunos. 

Para concluir este item, resta-nos lembrar que pela linguagem, a nossa que 

produzimos nesta pesquisa, reconhecemos o nosso papel enquanto pesquisadora, qual seja,  o 

de aproximar linguagem e trabalho, que também não se dissociam da vida do humano, 

buscando, assim, a compreensão do agir docente. Nesta dialética em que o discurso revela o 

lado linguagem e o lado humano do trabalho, no caso, o trabalho docente, situamo-nos em 

face do ISD, que tem como objetivo analisar as relações entre linguagem e desenvolvimento 

humano. 
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3 O GÊNERO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO COMO 

INSTRUMENTO DE OBSERVAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E 

INTERVENÇÃO NO AGIR DOCENTE 
 

 

Dando sequência ao que até aqui expusemos é  relevante desenvolver, neste 

capítulo, uma explicitação indispensável sobre o gênero Projeto Político-Pedagógico, 

colocando por que, pela linguagem que o compõe , o Projeto Político-Pedagógico pode ser 

efetivamente considerado a  partir de um estatuto genérico.  

Assim, situamos o PPP no quadro dos estudos de gêneros textuais, para 

compreendê-lo tendo em vista sua concepção genérica. Como optamos na pesquisa  pela 

concepção teórica do Interacionismo Sociodiscursivo, cujo método de análises não toma os 

gêneros de textos como unidade de base específica e direta, sendo assim, achamos relevante 

apenas caracterizá-lo seu estatuto genérico, uma vez que “toda manifestação verbal se dá por 

meio de textos realizados em algum gênero.” (MARCUSCHI,2008). O questionamento que 

norteia nossa discussão é “como situar um PPP nos estudos de gênero?” 

Concebemos o PPP como um construto sócio-histórico-cultural, inserido em 

circulação, numa dada sociedade, regido por ordenamentos institucionais e indexado no que 

Bronckart( 2007) designa  arquitexto. 

Na construção de um texto empírico, é basilar que se tenha o modelo de um 

gênero, pois são as representações sobre este  mesmo modelo e a colocação em interface das 

representações quanto à situação de ação do agente (motivos, intenções, conteúdo temático) 

que vão fazer dele um texto pertencente a um determinado gênero. 

Leurquin (2008) nos chama a atenção para a questão, já por demais debatida, que 

permeia a construção de um gênero textual: sua finalidade determinada na e pela situação 

comunicativa/interativa, daí a relevância de examinar as situações em que são produzidos, 

seus propósitos, e as possibilidades de construção de significados. 

Partindo dessa base teórica, procuramos levantar um referencial capaz de dar 

conta das dimensões conceituais entre gênero e texto. Uma segunda preocupação neste 

capítulo é com a identificação da natureza genérica de um PPP, com vistas a examinar, dentre 

outras, sua função social, sua recorrência de circulação e a materialidade de sua constituição. 

Ao mesmo tempo em que analisamos esses aspectos, procuramos também situar a 

abrangência na caracterização de um PPP e examinamos em que aspecto ele pode ser 
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caracterizado como um suporte específico, como partilha de uma constelação genérica e como 

colônia de gêneros. 

 

3.1 Panorama teórico sobre gêneros e textos  

 

Para se chegar à concepção de gênero, parte-se, é claro, da definição de texto. 

Para Bronckart (2007), na escala sócio-histórica, os textos são produtos da atividade de 

linguagem em funcionamento permanente, tendo em vista objetivos, interesses e questões 

específicas nas formações sociais. Estas, então, elaboram diferentes espécies de textos, com 

características relativamente estáveis, que ficam indexados para os contemporâneos e para as 

gerações posteriores.  

Tomando, então, como referência essa concepção, adotamos a definição de texto, 

concebendo-o como  

 

toda unidade de produção de linguagem situada, acabada e autossuficiente (do ponto 

de vista da ação ou da comunicação). Na medida em que todo texto se inscreve, 

necessariamente, em um conjunto de textos ou em um gênero,  adotamos a 

expressão gênero de texto em vez de gênero de discurso. (BRONCKART, 2007, 

p.75) ( grifo do autor).  

 

Lembra-nos, ainda Bronckart (op.cit.), os gêneros, dada a sua interdependência 

com as atividades humanas, são múltiplos ou mesmo infinitos. Os segmentos que entram na 

sua composição é que são finitos, podendo ser identificados por suas características 

linguísticas. Estes segmentos são colocados em forma discursiva, por isso chamados de 

discursos e pertencem ao domínio dos tipos (tipos de discurso). 

Para produzir um texto, o agente verbal precisa de certo conhecimento dos 

gêneros e dos tipos em uso, pois, como vimos, são eles uma espécie de modelos sociais ou 

exemplos-tipo que vão ser adaptados às situações de comunicação. Estes modelos servem de 

referência à produção de um texto singular, que, por sua vez, se caracteriza por modalidades 

particulares de aplicação dos referidos modelos, tudo dependendo da representação particular 

que o agente tem da situação em que se encontra. Portanto, cada produção textual se baseia: 

nos recursos linguísticos próprios dos tipos de discurso, nas decisões relativas aos modos de 

aplicação dos modelos e consequentemente ao seu estilo próprio.  

Em síntese, a organização e o funcionamento dos textos dependem de situações de 

comunicação, de modelos dos gêneros, de modelos dos tipos de discurso, de regras do sistema 

da língua, de decisões particulares do produtor e das condições em que são produzidos.  
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Com relação à análise de gêneros, Pontes e Santos (2011) confirmam que  nas 

últimas décadas, reforçado  pelos trabalhos de vários pesquisadores e estudiosos, esse campo 

de investigação tem ressignificado seu enfoque, que deixou de se centrar na estruturação 

textual, e passou a  concentrar-se na funcionalidade e  nos contextos de produção dos  

gêneros. Nessa perspectiva, os gêneros não são vistos apenas como estruturas fixas, que 

podem ser descritas e categorizadas, com regularidades nos aspectos linguísticos, de estrutura 

formal e de conteúdo. Isto corresponderia apenas à sua superfície. Os gêneros, na verdade, 

refletiriam/refletem  os contextos sociais e culturais de sua produção e utilização. 

Confirmando esta ressignificação na análise de gêneros, nos diz Bathia: 

 

Os gêneros são definidos essencialmente em termos de uso da linguagem em   

contextos comunicativos convencionados, que dá origem a conjuntos específicos de 

propósitos comunicativos para grupos sociais e disciplinares especializados, que, por 

sua vez, estabelecem formas estruturais relativamente estáveis e, em certa extensão, 

até mesmo impõem restrições quanto ao emprego de recursos léxico-gramaticais. 

(BATHIA, 2009, p. 161) 

 

Vemos em Bhatia (op. cit.), três aspectos convencionais inter-relacionados, que 

têm sido relevantes na literatura sobre gênero:  a recorrência de situações retóricas, os 

propósitos comunicativos compartilhados e as regularidades de organização estrutural. O 

primeiro aspecto, ainda segundo Bhatia,  seria “mais ou menos”
17

 relacionado diretamente ao 

contexto  sociocultural  e situado em culturas disciplinares específicas. Ele vem imbricado 

ao(s) propósito(s) comunicativo(s) mutuamente compartilhado(s), associados a uma 

comunidade discursiva
18

 em particular. Os propósitos comunicativos compartilhados são 

percebidos em usos típicos de formas  léxico-gramaticais e discursivas. Eles constituem o 

ponto fundamental na definição de um gênero, como nos lembra Araújo (2006). 

Na construção e interpretação de gêneros, alguns aspectos são denominador 

comum: a recorrência, o compartilhamento ou regularidades, assim como o fato de serem 

convencionalizados, institucionalizados e permissíveis, como  é o caso de um PPP. Um 

gênero não é criado e inserido numa situação retórica de repente, da noite para o dia. As 

convenções dos gêneros são importantes para a manutenção da atmosfera comunicativa, 

segundo Bhatia (op. cit.). 

                                                           
17

 A modalização de “mais ou menos" é do próprio autor citado. 
18

Swales (2009) retoma comunidade discursiva, concebida como veículo de controle para a produção e 

administração dos gêneros. A comunidade discursiva, segundo o autor,  apresenta um conjunto de características 

que a identificariam. Assim, entre outros aspectos, possui a)  um conjunto perceptível de objetivos; b) 

mecanismos de intercomunicação entre seus membros; e c) mecanismos de participação para uma série de 

propósitos, para o incremento da informação, para a canalização do ato de inovar, para a manutenção dos 

sistemas de crenças e de valores da comunidade; e para aumentar seu espaço profissional.   
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Para este autor, as fronteiras genéricas são fluidas e a análise de gêneros é 

extensiva ao meio social em que eles se inserem. Ao analisá-los, investigamos exemplares 

convencionais ou institucionalizados, realizados em textos, num contexto de práticas, 

procedimentos e culturas institucionais e disciplinares com suas especificidades. Portanto, os 

gêneros são socialmente construídos e controlados pelas práticas sociais. 

A versatilidade da teoria de gêneros está na possibilidade de articular texto e 

contexto em sentido estrito. Por exemplo, são as limitações próprias de um contexto 

educacional, mais especificamente de um determinado curso na universidade, que permitem 

identificar se um Projeto Político-Pedagógico é ou não de determinado curso. O uso que as 

pessoas fazem da linguagem  permite  identificar o contexto de cultura disciplinar específica. 

Ainda, dada esta versatilidade, podemos ter uma análise da relação entre língua e cultura a 

partir do estudo dos diversos propósitos comunicativos que  permitem colocar essa língua em 

uso.  

Relacionamos  o aspecto da  versatilidade com a decisão, tomada por nós, de 

escrever este capítulo para situar o PPP no quadro de estudos sobre gêneros textuais. Embora 

sem pretender aprofundar a questão, pois esta não corresponde ao nosso objetivo específico 

ou ao nosso foco de análise,  este capítulo não poderia deixar de assumir um lugar diferencial 

no todo do trabalho, uma vez que a própria abordagem sobre gênero faz a interligação com os 

outros capítulos, dada a ampla visão desta abordagem quanto à relação de texto e contexto, 

língua e cultura, usos da língua e concepção de linguagem. 

Há uma rica discussão, no campo dos estudos da linguagem, sobre esta questão de 

gêneros e a modalização que adjetiva ou qualifica a palavra em si “gênero”. 

Bakhtin,/Volochinov (2003)
19

, por exemplo, o designam de “gênero do discurso”. Eles 

entendem que o caráter e os modos de utilização da língua são variados como as esferas das 

atividades humanas. A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos. Conteúdo temático, estilo e construção composicional são 

fundidos no todo do enunciado
20

 e marcados pela especificidade de uma esfera de 

comunicação que elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os gêneros do 

discurso. 

                                                           
19

 : Diante da polêmica em torno da questão de autorialidade na produção de Bakhtin e Volochinov, optamos, 

neste capítulo, por colocar os dois autores, não garantindo que se trate de co-autoria. 
20

Bakhtin/Volochnov (2003) definem enunciado como unidade da comunicação verbal, que se resume à 

expressão do universo espiritual/individual do locutor. Todo enunciado comporta um começo absoluto e um fim 

absoluto: antes de cada início, há os enunciados dos outros, depois de seu fim. Nossos enunciados estão repletos 

de enunciados dos outros, como num processo de assimilação frente à alteridade.  . 
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Um exemplo de unidade composicional está no tipo de estruturação e de 

conclusão de um todo do texto. Outro, articulado com o estilo, está no tipo de relação que se 

estabelece entre os parceiros da comunicação verbal: locutor, ouvinte ou leitor, interlocutor e 

até com os discursos dos outros. 

Quando construímos nosso discurso, sempre conservamos na mente o todo do 

nosso enunciado. Entram em jogo a forma de um esquema correspondente a um gênero 

definido e uma intenção discursiva individual. Há nele também uma combinação de 

propósitos comunicativos socialmente reconhecidos com intenções particulares. 

O estilo é peculiar a uma dada esfera da atividade e da comunicação humana. 

Cada esfera conhece seus gêneros, apropriados às suas especificidades. Uma dada função 

(científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana) em dadas condições geram um dado tipo de 

gênero ou um dado tipo de enunciado. O estilo não se separa do gênero, pois, na história dos 

gêneros, se se mudam os estilos, mudam-se os gêneros, segundo Bakhtin/Volochnov (2003).  

É destes mesmos autores a diferenciação dos gêneros de discurso em primários 

(simples) e secundários(complexos), estes últimos formados pela absorção e transmutação dos 

primários. Como exemplo tem-se o romance: em seu todo é um enunciado secundário 

(complexo) que pode absorver um diálogo do cotidiano (primário) ou uma carta pessoal. 

Ainda Bakhtin/Volochinov (op.cit.) defendem que compreender a inter-relação 

entre os gêneros primários e secundários, de um lado, e o processo histórico de formação dos 

gêneros do outro, na correlação entre língua, ideologias e visões de mundo, significa chegar à 

natureza do enunciado, significa estabelecer o vínculo entre os enunciados e a vida.  

Swales, por sua vez, seduzido pelo conceito de comunidade discursiva, apresenta 

um conceito amplo de gênero: 

 

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos membros 

compartilham um conjunto de propósitos comunicativos. Esses propósitos são 

reconhecidos pelos membros experientes da comunidade discursiva e dessa forma 

constituem o fundamento lógico do gênero. Esse fundamento modela a estrutura 

esquemática do discurso e influencia e restringe as escolhas de conteúdo e estilo. 

(SWALES, 1990, p.58) 

 

Mais especificamente sobre os gêneros, Marcuschi (2008) afirma que o domínio 

de um gênero textual não significa domínio de sua forma linguística, mas  a realização, pela 

forma linguística, de objetivos específicos em determinadas situações sociais. Para este autor, 

os gêneros são entidades empíricas em situações comunicativas e, como tais, são dinâmicos, 

de complexidade variável. Eles não são meras entidades formais, mas sim entidades 
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comunicativas, que se situam numa relação sócio-histórica com fontes de produção e 

justificativas individuais. Nos gêneros predominam aspectos relativos a  funções, propósitos, 

ações e conteúdos. O importante na análise de gêneros é explicar como eles se constituem e 

circulam socialmente. Portanto, a relevância em caracterizar um PPP, em nosso trabalho, está  

na identificação de seus critérios de padrões comunicativos, nas ações prescritas através dele, 

seus propósitos e sua inserção sócio-histórica. 

 

3.2 Constituição da natureza genérica de um PPP 

 

Iniciemos este item indagando: por que os que escrevem um PPP o fazem 

seguindo mais ou menos os mesmos passos, seguindo uma similaridade na estrutura 

composicional? Antes de mais nada,  vale ressaltar que na resposta são envolvidas questões  

mais do que apenas socioculturais e cognitivas, como nos diz Bhatia (2009). 

 Os PPP vão circular em ambientes recorrentes e próprios com uma função 

pedagógico-social específica, qual seja, a de representar um planejamento organizacional que, 

além de apontar as finalidades, missão e objetivos do ensino na visão da instituição a que se 

destina, também orienta como será a sua execução, evitando, assim, que o trabalho educativo 

ocorra sem normas, regras e regulamentos. 

A consolidação do Projeto Político-Pedagógico tem um marco na LDB 9394/96- 

(Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira). A partir dela, instituiu-se como medida 

legal esse instrumento, que deve orientar uma organização no sentido de reduzir os efeitos da 

divisão do trabalho, de sua fragmentação e do controle hierárquico. Pressupõe construção 

coletiva e implementação, também coletiva, do que ela propõe. 

São seus propósitos, seu conteúdo temático, realizados linguisticamente e organizados numa 

estrutura composicional, sua função sócio- pedagógica  que determinam sua natureza genérica 

e lhe dão uma esfera de circulação, no caso dos PPP, nas instituições de ensino. 

A significação do nome do documento, a designação usada para ele, Projeto 

Político-Pedagógico, decorre de um conjunto de ações, sócio-historicamente determinadas. 

Projeto, porque propõe orientações sinalizadas por objetivos que visam à organização e 

apontam para o planejamento,  o estudo prévio, o funcionamento, no caso dos que analisamos, 

dos Cursos de Letras de Universidades Públicas do Ceará. Político, porque dá o tom quanto 

ao tipo de profissional que o Curso quer formar. Envolve a ação de sujeitos sociais com 

potencial capacidade de dirimir problemas e implementar propostas de funcionamento. Este  

caráter político de um PPP nos lembra Paulo Freire (1996), quando diz que transformar a 
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experiência educativa em mero treinamento técnico é amesquinhar o que há de 

fundamentalmente humano no exercício educativo. Educar é substantivamente formar. Este 

aspecto primordialmente político do processo educativo tem que se substantivar no PPP. É 

Pedagógico porque apresenta as ações educacionais, que têm como finalidade a  qualidade do 

ensino e da aprendizagem. 

No quadro a seguir, fazemos um levantamento de caracterizações conferidas ao 

PPP, mostrando seu papel de essencialidade na constituição das escolas ou instituições de 

ensino de uma maneira geral, sejam em âmbito federal, municipal e estadual. No quadro, as 

caracterizações estão agrupadas pela caracterização do PPP por suas funções e pelo caráter de 

instrumento intermediador das referidas funções e foram colhidas de vários autores:  

Fernandes (2009); Veiga e Resende (2002);  Bussmann (2002); Neves (2002). 

 

QUADRO 1 – Levantamento de caracterizações conferidas ao PPP 

Caracterização em sua função 
Caracterização como instrumento 

/documento 

Representa planejamento organizacional; exerce também o 

papel de transformador social; tem caráter renovador na sua 

essência; traz informações sobre toda a estrutura 

organizacional e funcionamento da instituição, nos aspectos 

pedagógicos, administrativos, normas de funcionamento, 

proposta curricular, fins, objetivos, missão, princípios 

norteadores; apresenta toda a disponibilidade da escola ou 

instituição em termos de recursos humanos e materiais; 

nele constam todas as reais intenções da escola, sua 

vontade política de agir como instituição no sentido de 

cumprir suas finalidades; representa uma totalidade de 

práticas; pode ser entendido como a sistematização nunca 

definitiva de um processo de planejamento que se 

aperfeiçoa e se concretiza na caminhada; é definidor  do 

tipo de ação  educativa que se quer realizar;  elemento de 

organização  e interação da atividade prática da instituição 

no seu processo de transformação; é mediador de decisões, 

da construção das ações; norteia o trabalho, por encaminhar 

ações para o futuro, com base na sua realidade atual e na 

sua história; tem função ideológica quando define o tipo de 

sujeito que pretende formar;  dá o tom político ao projeto. 

É um instrumento de trabalho que 

mostra o que vai ser feito, quando, de 

que maneira, por quem, para chegar a 

que resultados;documento 

sistematizador para nortear a educação; 

é o documento de maior completude na 

escola; retrata, como documento, a 

identidade da escola\ universidade ou 

instituição mediante a prática das ações 

preditas e previstas; é um instrumento 

de diagnóstico e de transformação da 

realidade escolar, construído 

coletivamente; é o plano global da 

instituição; um instrumento teórico- 

metodológico para intervenção e 

mudança na realidade; constitui-se , 

como documento, num retrato da 

memória histórica construída. 

Fonte:A própria autora 

 

A partir do que foi exposto até aqui, é possível afirmar que, quanto à constituição 

da natureza genérica do PPP,  ele é um gênero textual, resultado de um composto de vários 

textos postos em sequência (capas, folha de rosto, sumário, apresentação, justificativa, missão 
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e objetivos, perfil do aluno, estrutura curricular, recurso materiais do curso, relação com 

outras instituições, informações adicionais, recursos humanos, anexos), incorporados sem 

perder a identidade de cada um. Esses textos  se articulam a partir de um propósito 

comunicacional unificador.  

 

3.3 O gênero PPP: suporte, constelação e colônia 

 

A partir do que se registra sobre o PPP, como pensá-lo numa unidade metonímica 

de um todo genérico? Um Projeto Político-Pedagógico, constituindo-se como um gênero 

textual, pode também exercer a função de suporte específico de textos que o compõem? 

Podemos inseri-lo numa constelação de gêneros? Como pensá-lo como uma  unidade 

genérica, quando examinamos que sua composição estrutural  apresenta vários 

documentos/textos, constituindo-se em vários outros gêneros textuais (capas, folha de rosto, 

sumário, apresentação, justificativa, missão e objetivos, perfil do aluno, estrutura curricular, 

recurso materiais do curso, relação com outras instituições, informações adicionais, recursos 

humanos, anexos)? Sendo assim, é possível caracterizar um PPP, então, como uma colônia 

discursiva, ou para seguir a coerência da designação bronckartiana de gênero textual, como 

uma colônia de textos? 

Para responder a essas indagações, comecemos por definir a questão do suporte de 

gêneros textuais, pois partimos da premissa de que o PPP não é um mero suporte. Os textos 

que o compõem são aglutinados de tal maneira que formam um todo orgânico. Corresponde a 

um todo em que as partes ficam interligadas pela complementariedade do seu conteúdo. Não 

existe PPP sem, por exemplo, o texto da estrutura curricular, ou sem o texto que explicita a 

missão do Curso. Qualquer texto retirado compromete-lhe o caráter de completude. Um 

dicionário, por exemplo, segundo Marcuschi (2008) não é somente um portador de gênero, 

não é somente um suporte. 

No entanto, reconhecemos que os PPP terminam tendo a materialidade de um 

suporte específico, sendo veiculadores de textos. Por exemplo, no caso dos PPP analisados 

por nós, eles efetivamente são portadores, fixam e tornam acessíveis,  dentro da instituição e 

fora dela, as estruturas curriculares dos Cursos. Então, em relação ao texto “estrutura 

curricular” há um grau de autonomia relativa dele no todo do PPP. Esta característica de 

relativa autonomia de alguns textos que compõem o todo do gênero textual PPP vai terminar 

influenciando na sua caracterização mais significativa, como veremos adiante. 
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Quanto à caracterização em relação aos gêneros que compartilham seu mesmo 

fenômeno formativo, afirmamos que com o PPP estamos diante de uma constelação de 

gêneros que compõem a memória prescritiva da educação brasileira e/ou o aparato da nossa 

legislação educacional. 

Segundo Araújo (2006), uma constelação denota um conjunto de gêneros 

discursivos, ou textuais para Bronckart (2007), que formam um todo coerente, ligados por 

características comuns, porém com funções sociais distintas. 

Para Marcuschi e Bakhtin/Volochnov há um caráter de familiaridade nos 

agrupamentos dos gêneros constelados. Admitimos com eles este aspecto da familiaridade,  

nos apoiamos em Araújo (op.cit.) para tornar mais preciso e definir o referido aspecto.  

De acordo com este auto, a constelação de gêneros é um agrupamento de 

situações sociocomunicativas que se organizam por meio de pelo menos uma característica 

comum à esfera de comunicação
21

 que os congrega. Portanto o que constela outros gêneros 

com o PPP é fato de pertencerem à esfera educacional, uns com a função de legislar, como no 

caso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) e suas leis complementares; 

de nortear a constituição das instituições de ensino, delimitando ações e papéis atribuídos aos 

membros da comunidade educativa, no caso dos PPP; de atribuir parâmetros para ações 

pedagógicas, como os Parâmetros Curriculares Nacionais, as propostas e referenciais 

curriculares para os diversos níveis de ensino no Brasil e os documentos que formam o 

Sistema Único de Avaliação. O que diferenciam esses gêneros textuais na constelação  são os 

propósitos comunicativos distintos. A partir de suas funções sociais, eles formam, como 

designa Araújo (op. cit.) uma teia heterogênea desses propósitos. 

O PPP surgiu do anúncio feito na LDB nº 9394, como exigência legal, evento 

comunicativo do aparato legal no sistema brasileiro. Essa LDB está na origem da constelação.  

A partir dela, outros gêneros são criados. Ela foi gerada tendo em vista a necessidade de 

atualização das LDB anteriores, dada a dinâmica do processo de desenvolvimento sócio-

histórico da realidade educacional brasileira. Este é um exemplo do que  Bronckart (2007)  

chama de instabilidade dos gêneros:  uns podem desaparecer, mas podem depois reaparecer 

sob formas diferentes, outros se modificam e outros aparecem totalmente novos. Schneuwly 

(1994b) também constata essa adaptação constante por que passam os gêneros, de acordo com 

as novas necessidades humanas de comunicação. 

                                                           
21

 A expressão “esfera de comunicação” em Bakhtin corresponde a “domínio discursivo” em Marcuschi.  Araújo 

(2006) opta por utilizar a primeira expressão. Ficamos com Araújo.  
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No caso do PPP, como gênero textual, é da sua essência ser constantemente 

atualizado, modificado. Na universidade, por exemplo, em seu contexto de produção, envolve, 

entre outros aspectos de funcionamento da instituição oda política de formação de professores 

de todos os níveis da comunidade educativa. Ainda na universidade, alcança o âmbito da 

administração e da sala de aula, constituindo-se, assim, um importante documento para, por 

exemplo, garantir o funcionamento de cursos de graduação. O dinamismo das atualizações 

referentes a tudo isso leva os PPP também a se atualizarem, a se modificarem.   

Há fenômenos a serem analisados quanto aos processos de transformação ou até 

de transmutação dos gêneros, como designa Bakhtin, que terminam determinando outros 

processos na produção de textos tais como hibridismo, mesclagem ou miscelândia de gêneros 

(eles acompanham as evoluções sociais, sofrendo grandes transmutações, daí vem a tendência 

a serem híbridos). Em consequência, eles são geradores de constelações.  

Depois, então, de apresentar a natureza de suporte num PPP, sua relação com seus 

“congêneros” constelados - designação nossa para caracterizar a relação de um gênero com 

outro numa mesma constelação -  passemos, agora, a examinar sua integralidade, a articulação 

entre partes ou textos que o compõem num todo, levando-o a ser caracterizado como uma 

colônia textual
22

. 

Para definir o que  chama de colônia discursiva, em nosso caso colônia textual, 

Hoey (2001) utiliza uma metáfora, fazendo analogia com as colmeias e os formigueiros em 

que todas as criaturas individuais servem a um fim superior; o que importa é  a sobrevivência 

da colônia. 

Estamos diante de uma analogia para caracterizar o PPP como uma colônia 

textual. Valendo-nos  das ideias desse autor, utilizamos as mesmas propriedades para 

constituí-la. 

São atribuídas 9 (nove) propriedades dessas colônias, que não se  manifestam 

igualmente em todos os textos. 

1. O significado é construído independente da sequência. As seções que 

compõem um PPP são: capas, folha de rosto, sumário, apresentação, justificativa, 

missão e objetivos, perfil do aluno, estrutura curricular, recurso materiais do 

curso, relação com outras instituições, informações adicionais, recursos humanos, 

anexos e outros textos, porque não se trata de uma estrutura composicional rígida, 

                                                           
22

Preferimos a expressão colônia textual, pelas mesmas razões já apresentadas quanto à expressão gênero 

textual, embora tenhamos tomado como referência, para esta caracterização de colônia, a explicação de Hoey 

(2001) e este autor designa colônia discursiva. 
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embora algumas seções sejam imprescindíveis. Estas seções, mesmo que devam 

seguir uma ordem sequencial lógica, não deixarão de compor um PPP se sofreram 

alguma alteração dessa sequência. As abelhas, também, não têm uma ordem 

definida para entrar na colmeia. 

2. As unidades adjacentes não formam prosa contínua. São seções de textos 

distribuídos por itens, inclusive sumarizados. O sumário constitui uma seção do 

PPP. 

3. O contexto é estruturado. A colmeia é tão importante para a abelha quanto o 

contexto é para a colônia textual. Precisa-se de um contexto para prover condições 

de interpretação da colônia. Por exemplo, a introdução, a justificativa são 

“contextos” indispensáveis para que se compreenda o PPP, eles anunciam a razão 

de ser do referido gênero. Há uma estruturação das partes componentes ou das 

seções, que se integram, se relacionam pelos títulos dos itens. 

4. A autoria é coletiva. Cada abelha é responsável pelo funcionamento do todo da 

(colmeia), mesmo que o controle seja da abelha rainha. O PPP, presume-se, 

também, que seja fruto de uma autoria coletiva, mesmo que fique sob a 

responsabilidade de um grupo organizador. Não há um autor nominal. Não é 

importante saber quem individualmente produziu cada parte, o que vale é que sua 

constituição seja produto coletivo. A anonimia (em relação ao que é anônimo) faz 

parte de sua natureza constitutiva. Ao PPP, como aos estatutos, às constituições 

são dadas autoridades legitimadas de autoria. 

5. Um componente (texto/seção) pode ser usado sem fazer referência a outros. 

Podemos analisar a “Apresentação” de um PPP, sem precisar fazer referência à 

seção da “Estrutura Curricular”. É o que vai acontecer ao longo das análises feitas 

nesta tese. Serão feitos recortes de partes do PPP, para analisar as 

responsabilidades enunciativas e examinar a representação do papel docente a 

partir desses mecanismos linguístico-discursivos. 

6. Os componentes podem ser reimpressos e/ou usados novamente, talvez até 

para fazerem parte de outra colônia. No caso de uma abelha que pode se afastar 

de suas colmeias de origem, uma unidade de uma colônia textual pode ser 

utilizada em outras.  

7. Os componentes podem ser acrescentados, removidos ou alterados, dadas as 

atualizações, revisões e ampliações, com leis que recebem emendas. O importante 

é examinar se a nova alteração está de acordo com o novo ambiente do texto. 
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8. Muitos componentes de uma colônia têm a mesma função nesta colônia. A 

maioria das seções no PPP servem para prescrever ações pedagógicas, mas são 

independentes. A explicitação da missão do Curso no PPP tem função diferente da 

grade curricular, embora todas as seções sejam unificadas pelo propósito 

comunicativo de organizar o funcionamento da instituição da qual emana o PPP. 

9. Os recursos sequenciais têm o objetivo de orientar o leitor. Uma introdução no 

PPP deve vir antes da justificativa e esta antes do texto que explicita o perfil do 

aluno a ser formado. Se há mudança na ordem dos componentes da colônia, isto 

pode afetar sua utilidade, mas não seu significado. 

 

Com este item, nossa perspectiva foi a de deixar clara a natureza genérica de um 

Projeto Político-Pedagógico, entendendo-a em relação às suas caracterizações. 

 

3.4 O recorte de partes de um PPP para a montagem de um corpus em análise  

 

 Antes de chegarmos à questão específica posta neste item, é indispensável 

explicitarmos qual a relevância dessa busca de caracterização da natureza genérica de um 

PPP. 

Quando decidimos analisar um Projeto Político-Pedagógico de Cursos de Letras 

de Universidades Públicas do Ceará, numa das quais atuamos como professora, uma questão 

que se colocava como relevante do ponto de vista metodológico se relacionava à dimensão do 

corpus a ser analisado. O que selecionar para o exame dos mecanismos linguístico-discursivos 

para chegar ao objetivo que se queria alcançar? Que critérios entrariam na escolha das partes a 

serem trabalhadas nesta tese? Então, a visão de conjunto do gênero e do recorte das partes que 

precisamos fazer nos PPP nos levaram à necessidade de produzir um capítulo sobre este 

gênero, para defini-lo e entendê-lo na sua natureza genérica, com suas complexidades e, 

assim, poder detectar, como afirma  Bueno (2013) representações, isto é, avaliações e/ou 

interpretações sobre o trabalho docente construídas na e pela linguagem, num gênero que se 

estrutura unido num todo, mas com possibilidades de recortes para  ser analisado, nas 

dimensões apresentadas no próximo capítulo.  

O percurso teórico empreendido aqui e a contribuição dos autores citados foram 

importantes, inclusive pelas descobertas e analogias de análises em relação a outros gêneros. 

Identificar, por exemplo, as caracterizações do gênero PPP como suporte específico e como 

inserção numa constelação nos ajuda, no momento da análise de suas condições de produção, 
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de suas funções sociais, de seu percurso sócio-histórico, fazendo-nos entender a riqueza desta 

atividade humana realizada pela linguagem.  

Também, caracterizá-lo como colônia nos deu a visão metonímica da clara 

integração das partes com o todo unificado, formando metaforicamente a imagem de uma 

colônia na qual penetramos nesta pesquisa , recortando partes que não nos distanciaram do 

todo do propósito comunicativo do gênero com o qual trabalhamos. A análise do gênero PPP 

nos permite lançar um olhar crítico quanto à forma como nele é representado o papel do 

docente e a consequente valorização deste profissional.   

Em síntese, portanto, o PPP é um gênero que pertence à constelação dos gêneros 

legislativo-discursivos, isto é, ele faz parte da constelação dos gêneros do entorno-precedente 

ao agir docente. Trata-se de um gênero complexo, de natureza conceitual tripartida, 

constituindo-se como colônia textual. Apesar de ser produzido, no caso dos analisados nesta 

tese, em universidades, não é um genuíno gênero acadêmico. Atua numa interface 

interdiscursiva, com diversas esferas atuando juntas: educacional, pedagógica, política, 

jurídica e acadêmica. 
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4 O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

 Tendo sido explicitada a natureza do gênero sobre o qual nos debruçamos para  

compor o corpus da nossa pesquisa, o que contribuiu bastante para justificar, 

metodologicamente, nossa decisão quanto à escolha dos documentos para nossa análise,  

traçamos, agora, o percurso metodológico da pesquisa como um todo. 

 

4.1 O significado da pesquisa quanto à valorização do trabalho do (a) professor(a) 

 

Iniciamos este tópico retomando a definição de trabalho, na perspectiva em que é 

empregada na expressão “trabalho do (a) professor (a)”. Para Machado (2004), consiste numa 

atividade humana muito complexa, que envolve todas as dimensões deste profissional (físicas, 

emocional, social). Para Bronckart (2004/2006), a atividade de ensino tende a ser considerada 

como um “verdadeiro trabalho” da forma como Marx o concebia, como aquele trabalho que 

engaja a totalidade do indivíduo e que potencializa o desenvolvimento de suas capacidades. 

Não cabe, neste momento da tese  , uma constituição histórica sobre os sentidos 

do trabalho. Já  apresentamos algumas concepções , tomando como umas das referências as 

ideias de Engels (1981) e de Marx (1981), quando conceitualizam o trabalho de um ponto de 

vista universal e atemporal, como a condição básica e fundamental de qualquer vida humana. 

Nessa perspectiva, o trabalho  fundaria o humano e o social pelo seu caráter de atividade 

universal criativa, de expressão e de realização do ser humano. É por isso que, numa visão 

mais contemporânea, o trabalho significa eixo central da existência do homem vivendo em 

sociedade, ou seja, é uma das formas de “agir” da espécie humana, como caracteriza 

Bronckart (op.cit.). 

“O verdadeiro trabalho” não aliena o homem na medida em que propicia “o dar-se 

conta” de sua realização e de seu desenvolvimento. A realização deste “trabalho verdadeiro” 

não desrealiza o trabalhador. O trabalho  nesse caso é representado não como simples 

execução do que é prescrito, também não distancia o que é prescrito do que é atividade real do 

trabalhador. Nele o trabalhador passa a ser considerado como um verdadeiro ator e não como 

mero executor das prescrições. É nesta perspectiva que tomamos o profissional do ensino de 

Letras para analisar, pela forma com que a linguagem em textos dos PPP se realiza para 

representá-lo.  
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Peixoto (2011) nos diz que essas considerações em relação ao trabalho do 

professor evidenciam a necessidade de o pesquisarmos em suas várias dimensões, a partir de 

diversos contextos e de diferentes espaços de atuação deste profissional. O professor não 

limita o trabalho apenas ao tempo de sala de aula. Há o tempo do planejamento individual e 

coletivo, da elaboração e correção das avaliações dos alunos, das autoavaliações, da 

qualificação continuada, enfim, há toda uma dedicação profissional em tempos e ações que o 

envolvem, por isso seria necessário que ele se visse na sua atuação docente. Um PPP, por 

exemplo, que deve ser norteador e prescritivo, precisa revelar a face desta atuação professoral, 

de forma explícita, para que se dê o reconhecimento daquele ”verdadeiro trabalho”, sobre o 

qual já nos referenciamos, para que ele não se perca na opacidade que desvaloriza o 

profissional. 

Precisamos estar atentos, pois nos inserimos numa sociedade regida por um 

sistema capitalista que pode propiciar a coisificação do humano, transformando-o em objeto 

do lucro. A educação deste humano, se não cuidarmos, em vez de direito universal vira 

mercadoria. Há uma tendência em colocar o trabalho do professor como parte, hoje, da 

desregulamentação e da flexibilização do mercado, como nos dizem Lousada, Abreu-Tardelli 

e Mazzillo (2004). Em muitos casos, ou terceirizam-no para um trabalho temporário, como 

acontece com outros trabalhadores em massa, ou o contratam atribuindo-lhe tarefas e 

habilidades que requerem extremos sacrifícios, sem oferecer as condições necessárias à sua 

realização.  

Logo, na perspectiva de nossa análise, definir o trabalho docente significa, 

também, percebê-lo quanto à sua configuração na sociedade atual, entendê-lo dentro de um 

contexto sociointeracional mais amplo, do qual o docente faz parte. Essa compreensão 

contribui para melhor interpretarmos os registros do agir representados nos textos em análise.  

Para agir sobre o seu contexto, em constante interação com diferentes indivíduos e 

instituições envolvidas no universo educacional, o professor serve-se de artefatos materiais ou 

simbólicos, que são apropriados por ele e que são transformados em instrumentos mediadores 

do agir. Um desses instrumentos é o PPP, de ordem institucional, que, segundo Bronckart 

(2007), texto deste gênero se caracteriza como anterior ao agir em situação de trabalho e 

mais especificamente como texto prescritivo (define metas a serem cumpridas, mas não 

anuncia as condições de realização delas). Caracteriza-se, também, como texto da nascente do 

agir, que está na fonte do agir do docente, mas não pré-define as ações de forma explícita, tal 

como acontece com a LDB, PCN, decretos, dentre outros. 



70 

A relevância em estudar o trabalho docente nesses tipos de textos, a partir dos 

procedimentos que elegemos para nossas análises, está em permitir identificar questões 

importantes quanto ao trabalho desse profissional. Primeiramente, examinar quais são os 

protagonistas do agir nos textos, se é o (a) próprio (a) professor (a), se são os órgãos oficiais 

do governo, se são as instituições, se é o Curso de Letras, no caso da nossa pesquisa, ou se são 

outros protagonistas. Permite-nos verificar, também, qual é a posição atribuída ao professor: a 

de ator ou a de agente, ou seja, são atribuídos a esse docente intenções, motivos, capacidades 

para seu agir, ou essas capacidades não lhe são atribuídas? A quem são atribuídas?  Ora, 

reconhecer explicitamente, no docente, o papel de ator do processo educacional é reconhecer 

seu grau de relevância no referido processo. Este reconhecimento implica diretamente na 

questão da valorização profissional, implica em reconhecer que ele realiza “um verdadeiro 

trabalho” no sentido marxiano da expressão.   

Finalmente, esse tipo de análise do trabalho prescrito leva a encontrar o real sobre 

o que se propõe a ser realizado, isto é, sobre as escolhas, as decisões que precedem a tarefa, os 

acordos estabelecidos entre os interlocutores (o professor, as instituições, os coletivos do 

próprio trabalho), tudo para se constituir num fazer docente. 

 

4.2 A natureza da pesquisa 

 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo. Centra-se no objetivo de analisar as 

representações atribuídas ao papel docente em cursos de Letras de Universidades Cearenses, 

no gênero Projeto Político-Pedagógico, a partir do exame das condições de produção, da 

semântica do agir, de elementos da arquitetura textual e do papel sintático-semântico dos 

protagonistas dos textos. Descreve e interpreta os fenômenos, tentando compartilhar 

significados com outros, por meio de uma interação social. Portanto, nossa posição diante do 

nosso objeto de estudo é a de entender e interpretar significados de ações humanas.   

Apresenta, também, características da pesquisa documental, segundo 

caracterização de Moreira e Caleffe (2006). Sua fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos escritos, tais como os PPP das instituições selecionadas e os documentos que se 

relacionam ao contexto de produção desses Projetos, obedecendo aos seguintes passos: 

determinação dos objetivos, escolha dos documentos para análise, acesso aos documentos e 

análise dos documentos. 

Além da coleta de dados por meio de documentos, avalia os resultados da análise 

destes documentos. Por esta razão nossa pesquisa é interpretativista, pois analisa ações 
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humanas baseadas nos significados sociais, buscando descrever e interpretar os referidos  

dados.  

Dentre as características consideradas essenciais na abordagem da nossa análise 

avaliativa, destacamos: primeiramente, que a avaliação que fazemos, a partir das análises 

realizadas,  não é neutra, se baseia na produção de alguns documentos nos PPP, está voltada 

para a política de valorização do trabalho docente, preocupa-se com a garantia do 

reconhecimento desse profissional, descreve o objeto educacional incluindo o foco sobre os 

problemas levantados na pesquisa e, além da coleta e análise dos textos, expressa os 

resultados, interpreta-os propondo recomendações. 

Ainda, com relação à natureza avaliativa e interpretativa de nossa pesquisa, 

ressaltamos que o nosso propósito de descrever e interpretar a questão da configuração do 

papel docente em PPP de Cursos de Letras se alicerça no interesse de compartilhar, com 

outros, os significados daquilo que interpretamos, propiciando, não uma solução final, pronta 

e acabada, mas uma contribuição para a ressignificação do trabalho educacional, com a 

definição explícita e clara dos atores deste trabalho.  

Esta pesquisa desde o momento de sua concepção até a sua completação, no dizer 

de Moreira e Callefe (2006), realiza-se numa interação dialética contínua, com a análise, a 

crítica, a reiteração, a reanálise, numa construção articulada, com pressupostos ontológicos, 

epistemológicos e metodológicos bastante integrados, primando pelo rigor na sistematização 

dos dados quantitativos, pela objetividade na dimensão do que as análises exigem. 

 Quanto à metodologia de análise dos documentos nos PPP, utilizamos a do 

Interacionismo Sociodiscursivo, sobre o que trataremos a seguir. 

 

4.3 Método de pesquisa e análise dos dados a partir do ISD 

 

 O Interacionismo Sociodiscursivo, como nos expõe Bronckart (2007), 

considerando as ações humanas em suas dimensões sociais e discursivas constitutivas, propõe 

um modelo de análise que leva em conta a relação de interdependência entre características 

das situações de produção do texto e características do texto em si.  Portanto, o método 

adotado em nossa pesquisa é o mesmo proposto pelo ISD, com essa mesma base de análise, 

assentado no modelo explicitado por Bronckart e Machado (2004), guardando semelhanças 

com procedimentos habitualmente desenvolvidos por diferentes analistas de linguagem e/ou 

de discurso, de cunho pragmático e/ou enunciativo. 
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  Os procedimentos de análises são divididos em três grandes momentos: um, da 

revisão de documentos prescritivos que compõem o contexto educacional brasileiro de onde 

emana a exigência de elaboração e execução do PPP, sob a responsabilidade da instituição de 

ensino; outro, propriamente analítico, linguístico-discursivo e outro mais interpretativo, com 

base em categorias de uma semântica do agir, apontando para o contexto educacional em que 

os PPP estão localizados. Mas, antecedendo os dois últimos momentos, o preliminar, consiste 

num processo de seleção para decidir sobre quais documentos, nos Projetos Político-

Pedagógicos de Cursos de Letras de Universidades do Ceará,  compõem o corpus de nossas 

análises.  

 Fazem parte também dos procedimentos da pesquisa, anteriores ao levantamento 

do corpus:  a) atribuição de critérios para a seleção das instituições às quais pertencem os PPP 

de Curso de Letras; b) contatos com as instituições selecionadas; c) acesso aos PPP 

selecionados; d) definição das partes do Projeto Político-Pedagógico para constituir o corpus 

do trabalho. 

 

4.4 Procedimentos de análise linguístico-discursivos 

 

Os procedimentos de análise obedecem a três níveis bem definidos e 

dialeticamente articulados. Um não existiria, na pesquisa , sem o outro: o da análise do 

contexto sociointeracional de produção do PPP, a partir de onde podemos entender a razão de 

ser de um PPP, sua relevância no cenário educacional brasileiro; o da análise, na 

infraestrutura textual, do plano global, de cada PPP em estudo e de cada texto escolhido para 

análise. Finalmente, na arquitetura textual, o estudo das marcas enunciativas e das relações 

predicativas.  Discorremos a seguir sobre cada um deles.  

 

4.4.1 O contexto sociointeracional de produção de um PPP   

 

 São dois os procedimentos efetuados para chegar às informações sobre o contexto 

sociointeracional de produção do PPP: 

 a) levantamento de informações externas (leituras de documentos existentes, 

sobretudo os de regulamentação do sistema educacional brasileiro, incluindo, principalmente, 

a década de 1990, período de construção da última Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira; 
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 b) levantamento de informações, sobre o contexto sócio-histórico, relevantes à 

compreensão das concepções relativas a um PPP nas universidades brasileiras.    

 Para a análise de documentos do PPP, no âmbito universitário, consideramos 

fundamental o conhecimento de referências básicas sobre a nova legislação da educação 

brasileira, que formam uma constelação de textos, compondo a memória prescritiva da nossa 

educação, quais sejam:Constituição Federal, Emenda Constitucional, Leis Federais, Decretos 

Federais, Portarias do Ministério da Educação e do Desporto (MEC), Resoluções do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), Resoluções do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) do MEC e Pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE). Os 

documentos consultados nesta pesquisa são:  

 A)Constituição Federal e Emendas Constitucionais 

 Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988:  

Título VIII- Da Ordem Social, Capítulo III- Da Educação, da Cultura e do 

Desporto, Seção I - Da educação, artigos 205 a 2014.  Especialmente destacam-se o artigo 

206, Item V, que trata da valorização dos profissionais de ensino e o artigo 207, que trata da 

autonomia universitária.  

 Emenda Constitucional nº 14, de 12/09/1996  que modifica os artigos 34, 208, 211 

e 2012 da Constituição Federal. (Publicada no D.O.U. de 13/09/1996) 

 

B) Leis Federais 

 Lei nº 9.394, de 20/12/1996- Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. (LDB- Publicada no D.O.U. de 23/12/1996).  Especialmente destacam-

se, no Título IV- Da Organização da Educação Nacional,   os artigos 12, 13 e 14, 

que definem as incumbências dos estabelecimentos de ensino e dos docentes, 

quanto às atividades educativas das instituições de ensino. Dentre estas 

incumbências, a construção do PPP. 

 

C) Portarias do Ministério da Educação e do Desporto 

 Portaria nº 438,de 28/05/1998, que institui o Exame Nacional do Ensino Médio- 

ENEM. (Publicada no D.O.U. de 01/06/1998).    
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D) Resoluções  do Conselho Nacional de Educação 

 Resolução CNE nº 02, de 26/06/1997, que dispõe sobre os programas especiais de 

formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino 

fundamental, do ensino médio e da educação profissional 5/07/1997em nível 

médio. (Publicada no D.O.U. 5/07/1997). 

 

E) Resoluções da Câmara de Educação Básica (CEB) do CNE  

 Resolução CEB/CNE nº 2,de 07/04/1998, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental. (Publicada no D.O.U. de 15/04/1998).  

  Resolução CEB/CNE nº 03, de 26/06 /1998 que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio. (Publicada no D.O.U. de 06/08/1998). 

 

F) Pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

 Parecer CES/ CNE nº 776/97,que trata de orientação para as diretrizes curriculares 

dos cursos de graduação. 

 

 Estes textos dialogam entre si e dialogam com  esta pesquisa, uma vez que, como 

já afirmamos, eles fazem parte de uma constelação de gêneros: o aparato legal que prescreve a 

educação brasileira. Nele situamos o gênero PPP, precisamente previsto na LDB 9394/96, no 

seu artigo 12, inciso I.  

 Segundo Veiga (2002), este preceito legal se sustenta na ideia de que a instituição 

de ensino deve assumir, como tarefa relevante, o trabalho de refletir sobre sua 

intencionalidade educativa. É por isso que encontramos, nesta lei, no seu título IV, que trata 

da organização da educação nacional, artigos 12 e 13, a explicitação de incumbências das 

instituições de ensino e dos docentes. 

 Em nossas análises, vamos examinar o nível de atorialidade, em relação a  

responsabilidades das instituições e dos docentes, expresso nos textos dos PPP em estudo. O 

quadro a seguir, que é inspirado em Silva; Machado e Abade (1998), apresenta aspectos que 

situam essas responsabilidades.  
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QUADRO 2 - Responsabilidades atribuídas às instituições de ensino e aos docentes 

Responsabilidades 

Área de intervenção 
Instituição Docentes 

1. Planejamento  Elaborar e executar sua 

proposta pedagógica 

 Participar da elaboração da proposta 

pedagógica do curso. 

 Elaborar e cumprir plano de trabalho, 

segundo a proposta pedagógica 

estabelecida. 

 Participar dos momentos de 

planejamento e de avaliação. 

2.Ensino e 

aprendizagem 

 Assegurar o cumprimento 

dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas.  

 Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 Ministrar os dias letivos e horas-aula 

estabelecidos. 

3.Assistência e 

acompanhamento 

 Velar pelo cumprimento do 

plano de trabalho de cada 

docente. 

 Participar dos períodos dedicados ao 

desenvolvimento profissional. 

4. Administração de 

Recursos 

 Administrar seu pessoal e 

seus recursos materiais e 

financeiros. 

 

Fonte: Adaptado de Silva, Machado e Abade – (1998) 

 

4.4.2 Análise, na infraestrutura, do plano global dos textos: identificação e configuração 

 

 Neste nível da análise, primeiramente identificamos e analisamos, na 

infraestrutura textual, o plano global dos PPP e de cada texto que os compõe. As partes 

constitutivas e suas articulações num PPP não devem ser concebidas como uma simples 

abordagem estrutural, mas devem nos levar a compreender o estatuto dialógico dessa estrutura 

composicional.  

 Como vimos no capítulo 3, em que o situamos e o caracterizamos no quadro dos 

estudos de gêneros, o PPP, além de fazer parte de  uma constelação de gêneros textuais, 

articulados no contexto sócio-histórico do trabalho educacional brasileiro,  o PPP constitui 

uma colônia de gêneros, pois é composto de vários documentos, que dialogam entre si, cada 

um apresentando seu plano global. 

 Ainda, quanto ao plano global, as partes que  constituem o PPP e  as partes de 

cada texto nele inseridas obedecem a  objetivos específicos. Portanto, identificar estes 

objetivos nos leva a identificar quais são as suas partes principais e quais são as 

representações estabelecidas entre a autoria textual e a destinação desses textos. 

Identificamos, também, as menções aos tipos de agir. Como exemplo, podemos tomar, de 
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forma abrangente, os de um PPP: prescritivo, cujo núcleo é o ato oficial promovido pela 

instituição; o agir-fonte, expresso no trabalho de produção do documento e o agir-

decorrente, que serefere à utilização posterior do PPP pela Instituição, pelos Cursos de  

Letras.  

 

4.4.3 Análise, na arquitetura dos textos selecionados de cada PPP, das marcas enunciativas e 

das relações predicativas 

 

No segundo momento da análise, levantamos as marcas enunciativas, verificando 

os indícios da configuração do papel dos (das) professores (as) nos textos. Para isso, 

empreendemos uma análise das vozes e das modalizações em cada documento selecionado, 

em cada PPP. Ocorrências linguístico-discursivas, caracterizadoras de marcas enunciativas, 

são levantadas quantitativamente para serem analisadas quanto a seus valores. A identificação 

desses valores é indispensável para a interpretação adequada dos diferentes mecanismos 

postos em ação no texto prescritivo, no caso, o PPP.  

Com a análise das modalizações, localizamos as relações predicativas, 

examinando a natureza dos verbos no seu valor deôntico, que explicita os determinantes 

externos do agir; no seu valor pragmático, que explicita as intenções do agir e os recursos 

cognitivos do agente; no seu valor epistêmico (ou lógico), que explicita o grau de verdade ou 

de certeza objetiva sobre o predicado e o valor apreciativo, que explicita a posição subjetiva 

do agente em relação ao predicado. 

Também, neste momento da tarefa, para analisar os protagonistas nos textos dos 

PPP, levantamos os elementos ou as unidades que indicam quais são esses protagonistas 

colocados em cena, assim como quais são os papéis sintático-semânticos que lhes são 

atribuídos. Inspiradas na visão funcionalista, que atribui à natureza do verbo poder 

determinante na seleção dos elementos restantes que compõem o enunciado (seleciona-se o 

verbo de acordo com o que deseja trazer em cena), utilizamos os seguintes procedimentos de 

análise dos enunciados constituintes do texto: a) identificação  das frases com voz ativa (ou 

neutra) e com voz passiva; frases com verbo conjugado ou reduzida de gerúndio e infinitivo; e  

b) identificação dos sujeitos e dos complementos verbais, considerando seu papel sintático-

semântico.  

A classificação que escolhemos para situar nossas análises quanto ao papel 

sintático-semântico  dos protagonistas dos textos é baseada em Fillmore (1975), como o 

fizeram  Machado e Bronckart (2004). Mesmo reconhecendo que outras classificações como a 
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de Pezatti (1993) e a de Borba (1996) atualizam a de Fillmore (1975), decidimos por manter a 

deste autor, pois atende satisfatoriamente às necessidades de nossas análises.  

No recorte que fazemos, não precisamos de um quadro de classificação mais 

detalhado. Em nossa pesquisa, este quadro é apenas um instrumento, um suporte para melhor 

sistematizar as formas linguísticas que semiotizam os papéis conferidos aos protagonistas dos 

textos em análise. Ricoeur, citado por Bronckart (2004), afirma  que sempre há qualquer coisa 

de acidental, por sua natureza interpretativa, nas classificações e a nossa não escapa a essa 

regra. 

Antes de apresentar a referida classificação, torna-se importante ressaltar algumas 

informações relevantes quanto à questão do aspecto relacional entre papel sintático e 

semântico dos protagonistas postos em cena pelos textos: 

 o objeto direto e o sujeito, são as duas funções sintáticas consideradas nucleares. 

Quando se quer "pôr em perspectiva" alguma função semântica, ela é representada 

por uma dessas duas funções sintáticas; 

 das relações que o verbo, elemento central, mantém com os nomes na estrutura 

semântica, derivam as noções de casos ou funções semânticas;
23

 

 quanto aos  verbos e seus argumentos (nomes semânticos), Chafe, citado por  

Pezatti (1993), diz quetodo universo conceitual humano é dicotomizado 

inicialmente em duas grandes áreas: a do verbo, que engloba estados (condições, 

qualidades) e eventos, e a do nome, que engloba "coisas", sejam objetos físicos ou 

abstrações coisificadas. É central a área do verbo, e periférica a do nome, pois é a 

natureza do verbo que determina a seleção dos constituintes restantes da oração: 

que nomes o acompanham, qual será a relação dos nomes com o verbo, e como 

esses nomes serão semanticamente especificados. É o verbo que dita a presença e 

a natureza do nome e não o contrário, portanto, o verbo é visto como elemento 

dominador de toda e qualquer sentença enunciativa. Daí por que colocar o verbo 

numa posição central de nossas análises.  

 

Feitas estas ressalvas, passemos à classificação dos papéis dos protagonistas, aqui 

inspirada em Fillmore (op. cit.), adotada, também, por Bronckart e Machado (2004) : 

1. agentivo, em que um ser animado é responsável por um processo. 

                                                           
23

De acordo com a visão funcionalista adotada para este momento da análise 
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2. instrumental, em que um ser inanimado é a causa imediata de um evento ou 

que contribui para a realização de um processo dinâmico. 

3. atributivo ou experenciador, em que a uma entidade é atribuída uma 

determinada sensação ou um determinado estado; 

4.  objetivo, em que é a entidade quem sofre um processo dinâmico; 

5.  beneficiário, em que o destinatário de um processo dinâmico é animado; 

6. factivo, que indica o estado ou o resultado final de uma ação. 

É importante ressaltar que os momentos de análises neste tópico, para dar conta 

do segundo e do terceiro objetivos de nossa tese, apesar de estarem realizados em sequência, 

um após outro, devem ser articulados e compreendidos dialeticamente, imbricados um no 

outro. Em síntese, quanto aos procedimentos de análise: em cada PPP, examinamos suas 

características globais e aspectos da sua composição organizacional em facede documentos-

textos que o compõem. Selecionamos aqueles textos que fazem parte do  corpus de análise. 

Em cada um identificamos, na arquitetura textual, na sua infraestrutura, o plano global, os 

tipos de agir;examinamos os mecanismos enunciativos (as vozes e modalizações das quais já 

apresentamos a classificação segundo o ISD)  e identificamos os protagonistas centrais 

postos em cena pelos textos (os actantes, atores ou agentes). 

 

4.5 Procedimentos de análise de reinterpretação  

 

Para a reinterpretação das análises à luz de uma semântica do agir, ressaltando o 

entendimento do termo agir como diferentes ocorrências de intervenções de seres humanos no 

mundo, examinamos o papel dos actantes, ou seja, o papel dos seres envolvidos no agir (ou 

trabalho) educacional. Eles podem ser caracterizados como atores, quando as formas textuais 

colocam esses actantes como sendo fonte do processo, no caso do nosso estudo, do processo 

educacional, dotados de capacidades, motivos e intenções. Ou podem ser caracterizados como 

meros agentes, quando não lhes são atribuídas as referidas propriedades. 

Assim, temos como exemplo de actantes situados nos textos em análise: os 

produtores dos textos, os professores, as instituições, as coordenações dos cursos, os 

estudantes, os funcionários, todos os profissionais envolvidos nos Cursos aos quais pertencem 

os PPP, os próprios Cursos de Letras, os PPP, enfim, todos (as) que se revelam pelas análises 

realizadas. A partir do nosso estudo, explicitamos quais deles são considerados atores e quais 

são considerados meros agentes do processo educacional. 
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4.6 Delimitação da amostra e constituição do corpus 

 

 Decidimos, então, tomar, para o estudo de nosso objeto, PPP de sete Cursos de 

Letras de  Universidades Públicas do Ceará: o da Universidade Federal do Ceará- UFC, 

habilitação em Língua portuguesa (nesta Universidade há um PPP para cada habilitação); os 

quatro da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e que funcionam em campi diferentes 

dessa IES
24

: o do Centro de Humanidades, na capital (Fortaleza), o  da Faculdade de Filosofia 

Dom Aureliano Matos-FAFIDAM, em Limoeiro do Norte-Ce, da Faculdade de Educação 

Ciências e Letras de Iguatu -FECLI, em Iguatu-Ce, da Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras do Sertão Central-FECLESC, em Quixadá-Ce; o da Universidade Regional do Cariri - 

URCA, no Crato-Ce e o da Universidade Estadual Vale do Acaraú -UVA, em Sobral-Ce.  A 

escolha dos PPP atende aos seguintes critérios: serem de universidades públicas do Ceará, 

com mais de 15 anos de funcionamento.  

 O fato de os PPP serem de universidades públicas implica numa questão de ordem 

da política educacional, em que o controle do Estado vai desde o seu financiamento até a 

forma de inserção do profissional/trabalhador nelas envolvido ou delas egresso. Este caráter 

público nos interessa sobremaneira, por aliarmos a isso o caráter da própria  fonte das 

prescrições, no caso o Estado, de onde emana a exigência de que cada instituição  construa 

seu PPP. O critério de 15 anos de funcionamento, além de dimensionar e limitar a amostrado 

trabalho, apresenta universidades com experiência de funcionamento anterior à própria LDB 

de 1996, quando foi prescrita a obrigatoriedade do PPP. 

 Optamos por analisar três documentos, em cada Projeto, efetivamente do grupo 

daqueles que tratam da essencialidade da sua constituição, como apresentação, missão e 

objetivos, ou correlatos temáticos. Acreditamos que o exame meticuloso e detalhado dos 

elementos linguístico-discursivos legitima os resultados a que  chegamos e permite traçar um 

panorama  das representações do papel docente nos cursos de Letras do Ceará, de acordo com 

seus PPP. 

 Para ter acesso aos referidos PPP, encaminhamos ofício de solicitação às 

Coordenações dos Cursos de Letras, assinados pela pesquisadora-doutoranda, e por sua 

orientadora,  conforme apêndice A. Todos os documentos solicitados nos foram concedidos. 

Com o recorte do universo, com a amostra da pesquisa, constituímos, então, nosso corpus 

com textos extraídos dos sete PPP do Curso de Letras de  Universidades do Ceará, mais 

                                                           
24

Apesar de serem Cursos de Letras da mesma universidade, cada unidade do curso constrói seu próprio PPP. 
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especificamentes aqueles correspondendo à apresentação, à missão e aos objetivos, ou 

correlatos temáticos. 

 A proposta é analisar, em cada PPP, documentos cujo conteúdo temático se 

relacione com o discurso que teoriza e/ou prescreve  o trabalho docente, pressupondo papéis 

sociais, institucionais, educacionais tais como: o contexto do curso (caracterização da 

instituição), justificativas, competências, atitudes e habilidades do profissional a ser formado, 

perfil do profissional a ser formado, campo de atuação profissional, tudo isto expresso 

sobretudo em textos de apresentação, nos objetivos e na missão do curso.  

 

4.7 Caracterização da nossa amostra  

 

 O Projeto Político-Pedagógico é um documento institucional, com exigências 

legais atualizadas na Lei de Diretrizes e Base (LDB, 9394/96), que rege a Educação 

Brasileira, assegurado no título IV, artigos 12 e 13. 

 O PPP se articula com outros textos da legislação, conforme já explicitado. 

Comporta, na sua estrutura, além dos elementos mencionados na delimitação de nossa 

amostra, os textos que definem o referencial teórico, a estrutura curricular; ementas; estrutura 

organizacional geral,  articulação com outras instâncias da universidade e instituições; 

práticas pedagógicas; recursos materiais do curso; além da descrição do processo de 

construção do próprio PPP e de informações adicionais finais. Como vimos, fez parte de uma 

das decisões quanto ao corpus da pesquisa definir os documentos a serem analisados.  A 

partir de que conteúdo temático os selecionamos para submetê-los ao exame linguístico-

metodológico. 

 Como estamos tratando da caracterização de nossa amostra, vale, ainda,  chamar a 

atenção para o sentido etimológico do termo “projeto”: como nos lembra Veiga (2002). Esta 

palavra vem do latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa lançar para 

diante. Esta significação que está na raiz de projeto, e que se estende em plano, intento, 

desígnio, empreendimento, semanticamente se liga à ideia de intenção de fazer, de realizar. 

  No dizer de Gadotti (1994), todo projeto supõe rupturas com o presente e 

promessas para o futuro. Estas promessas tornam visíveis os campos de ação possível, 

comprometendo seus atores e autores. Então, num PPP, quais são seus atores e quais são seus 

autores? 

 Um PPP deve ser construído e vivenciado por todos os envolvidos com o processo 

educativo. Ele busca um rumo, uma direção. Segundo Veiga (op. cit.), ele é uma ação 
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intencional, com um sentido explícito e um compromisso definido coletivamente. Portanto, é 

preciso que os responsáveis por esta ação intencional sejam nomeados na linguagem que o 

realiza enquanto projeto. Inclusive, ele também é político, por estar articulado com interesses 

reais e coletivos da sociedade onde ele institucionalmente se insere, daí por que dizer que a 

organização do trabalho pedagógico tem a ver com a organização da sociedade e tudo isso 

tem a ver com PPP.   

 Então, ao se construir um PPP, instaura-se uma forma de organização do trabalho 

pedagógico que necessita de definições quanto à divisão desse trabalho, necessita-se de 

explicitação quanto ao papel do (a) professor (a), no caso de Cursos de Letras, formador (a) 

de profissionais pela instituição, que passa a ser vista numa perspectiva social.  

 A preocupação em definir bem a natureza do trabalho pedagógico nos textos do 

PPP se relaciona com a preocupação em examinar como este trabalho docente é representado 

aí. Isto desemboca na valorização do magistério, um princípio primordial na discussão e 

elaboração do PPP. Nossa pesquisa visa, justamente, contribuir com esta discussão.   

 

4.8 O pertencimento institucional de cada PPP  

 

 Como os critérios de seleção dos PPP de Cursos de Letras, a serem analisados em 

alguns de seus documentos, se regeram pelo caráter público das universidades, às quais os 

PPP pertencem, e pelo tempo de mais de 15 anos de funcionamento, consideramos necessárias 

trazer, para este momento em que tratamos do percurso metodológico da pesquisa, 

informações com dados históricos de cada Curso.  

 Preferimos nos manter fiéis às informações sobre a história do curso, fornecidas 

pelos próprios PPP, por esta razão, transcrevemos trechos do histórico descritos neles 

mesmos.  

 

4.8.1 Projeto Político-Pedagógico do Curso de Letras da Universidade Federal do Ceará-  

Habilitação em Língua Portuguesa 

 

 Neste PPP, as informações sobre a história do vínculo institucional do curso se 

encontram no item  APRESENTAÇÃO. Como este texto está transcrito na íntegra, no 

momento das análises, antecipamos, aqui, alguns dados que revelam a origem do referido 

Curso. 

 Sobre a origem do curso, então, afirma-se que 
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Em seu início, o Curso de Letras integrava a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade Federal do Ceará, estruturada nos moldes da Faculdade 

Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, cujo regime didático havia sido 

estabelecido pelo Decreto Lei Nº 9092 de 26 de março de 1946. [...] 

O primeiro currículo do Curso de Letras constante do primeiro Regimento da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi aprovado pelo Conselho Universitário, 

em 14 de julho de 1961, Resolução nº 102, na forma do artigo 3º da Lei Nº3866 de 

25 de janeiro de 1961. Constava de um regime de quatro séries anuais para o 

Bacharelado e para a Licenciatura, compreendendo três áreas de estudo: Letras 

Neolatinas, Letras Anglo-Germânicas e Letras Clássicas. (UFC, 2005, p 4) 

 

 Depois, iniciando com a expressão “ao longo dos anos de existência...” o texto 

discorre sobre as mudanças por que passou o Curso de Letras da UFC, recompondo 

sinteticamente sua história, até chegar no que justifica a necessidade de atualização do Curso 

com o novo PPP
25

. 

 

4.8.2 Projeto Político-Pedagógico do Curso de Letras da Universidade Estadual do Ceará- 

UECE (capital- Fortaleza) 

 

 No PPP da UECE, campus Fortaleza, as informações sobre a história do Curso se 

situam na justificativa,  como segue. 

 Quanto à gênese e desenvolvimento do curso: 

 

O curso de LETRAS da UECE surgiu com a FACULDADE CATÓLICA DE 

FILOSOFIA DO CEARÁ em 22 de abril de 1947 (decreto nº 22.974), 

reconhecida em 17 de novembro de 1953 (decreto nº 28.370). Em 21 de janeiro de 

1956, a FACULDADE CATÓLICA foi agregada à UNIVERSIDADE DO 

CEARÁ, como FACULDADE DE FILOSOFIA DO CEARÁ, tendo se tornado 

autarquia, por meio da lei nº 8.737, no dia 25 de janeiro de 1967, passando a gozar 

de autonomia didática, administrativa, financeira e disciplinar. A partir de 1975, 

com a criação da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, o curso de 

LETRAS passou a ser parte integrante do Centro de Humanidades. Ao longo de 

todos esses anos, o curso de LETRAS foi sofrendo mudanças de acordo com as 

necessidades exigidas pelo progresso tecnológico e o contexto sócio-político e 

educacional. [...]  

Inicialmente, o curso de LETRAS funcionou com bacharelado e licenciatura em 

Línguas Neolatinas e Línguas Anglo-Germânicas. Em 1963, já integrada à 

UNIVERSIDADE DO CEARÁ, oferecia licenciaturas em “Português-Língua 

Estrangeira e Literaturas”, “Portugês-Latim e Literaturas” e “Português-Literatura 

Portuguesa”. Note-se que cada uma dessas licenciaturas já incorporava mais de uma 

habilitação, sendo sempre uma relativa a uma língua e à literatura dessa língua (...).  

 Inserido em uma universidade que historicamente tem priorizado, no ensino da 

graduação, a formação de profissionais voltados para o magistério, o curso de 

LETRAS tem compartilhado dos mesmos anseios, cujos objetivos têm sido a 

formulação de novas propostas educacionais com vistas a solucionar as graves 

questões relativas à escola pública e privada, bem como o enfrentamento dos 
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Sentimos falta no texto da indicação da Resolução CEPE\UFC, nº 03, de 04\03\2005.Mas respeitamos o texto 

na sua versão original. 



83 

desafios decorrentes da necessidade de se interiorizar para atender às demandas do 

mercado de trabalho.  

Assim como, em algum momento da nossa história, deixou-se de oferecer 

licenciatura em língua latina, provavelmente devido à queda do latim na escola, o 

currículo do curso de LETRAS já não pode mais se manter na mesma estrutura 

estabelecida há meio século, quando vivemos uma realidade completamente 

diferente tanto no meio acadêmico quanto nos vários outros setores da sociedade 

(UECE, 2007, p. 2 e 3) 

 

 Quanto à caracterização do curso na atualidade: 

 

[...] o curso de Letras da UECE atualmente oferece apenas o que chamamos de 

“licenciaturas duplas”, ou seja, aquelas formadas de Português com uma língua 

estrangeira ou Português com literaturas de língua portuguesa. São duplas porque 

possibilitam a atuação em duas áreas de desempenho profissional [...]. 

Na verdade, segundo o currículo atual, o graduando está apto a lecionar as línguas 

das respectivas habilitações e suas literaturas. (UECE, 2007, p 3 e 4.) 

 

 A partir da análise e críticas à estrutura do curso na atualidade, o texto passa a 

justificar a necessidade de mudar essa estrutura, construir e implementar o novo PPP. 

 

4.8.3 Projeto Político-Pedagógico da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos 

(FAFIDAM) 

 

 O PPP da FAFIDAM apresenta uma organização composicional diferente. O item 

1 traz como título “Informações gerais”. Nele encontramos a apresentação, a justificativa e o 

histórico do Curso. É, portanto, deste histórico que colhemos as informações a seguir.  

 

A Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos de Limoeiro do Norte foi criada e 

estruturada como Autarquia Estadual na Lei 8716 de 06 de janeiro de 1967. 

Autorizada a funcionar pelo Parecer 425/68 do Conselho Estadual de Educação, com 

5 cursos: Letras, Geografia, História, Pedagogia e Ciências. 

O Curso de Letras com habilitação em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e 

respectivas Literaturas foi reconhecido pelo decreto 73651 de 14 de fevereiro de 

1974, publicado no Diário Oficial da União de 15 de fevereiro de 1974. Ao longo de 

todos esses anos, o Curso vem mudando de acordo com as necessidades exigidas 

pelo progresso científico-tecnológico e demandas do contexto sócio-político. 

Em 1976, o Curso apresentava em sua estrutura curricular uma dimensão ampla 

demais para a formação de professores para o magistério. Talvez pelo fato das 

exigências do mercado assim o constituírem. O profissional dessa fase tinha na sua 

formação além de conhecimentos específicos, disciplinas de base de formação tais 

como Filosofia e Sociologia, Matemática, Cultura Brasileira e Estudos de Problemas 

Brasileiros (não nos esqueçamos do contexto político da época). 

Em 1981, o Curso passa por transformações em sua estrutura curricular não muito 

profundas, mas que buscavam adaptar [...]. (UECE, 2006, p. 5 e 6) 

\ 
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 A título de informação complementar: o texto continua a tratardas mudanças do 

Curso e, no  subitem seguinte, caracteriza o Curso na atualidade.  

 

4.8.4 Projeto Político–Pedagógico do Curso de Letras da Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras de Iguatu- FECLI   

 

 Também, como no anterior, o histórico da FECLI, no seu PPP, se encontra no 

item 1- “Informações gerais”  e se apresenta como segue: 

 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu- FECLI foi criada em 1972, 

em Iguatu, através de um grupo representativo [...]  

 A ideia surgiu de um movimento para dotar a Região Centro Sul de uma Escola de 

Ensino Superior. Iguatu, nessa época, se destacava como centro comercial e 

industrial da Região. Convergiam à cidade um grande número de jovens dos 

municípios circunvizinhos, para estudarem nos diversos cursos secundários 

profissionalizantes, tais como Contabilidade, Economia Doméstica, Agrícola e 

Pedagógico. No entanto faltava uma maior expansão cultural, mais especificamente, 

uma instituição de Ensino Superior. Comprometida com o progresso sócio-cultural 

da região e imbuída pelo desejo de realizar o sonho coletivo de acesso à 

Universidade e ao diploma de estudo superior, surge a Fundação Universitária 

Centro Sul- FUCS, inscrita com CGC Nº  057116873/0001-19, como entidade 

mantenedora, para instalação de tão desejada instituição. 

[...]   

 Em 1979, aproveitando o trabalho realizado pela FUCS, e por decisão do então 

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Iguatu (...) através da Lei Municipal Nº 

558/79 de  24 de dezembro de 1979, complementada pelas Leis Nº 559/79 e Nº 

1006/80, da mesma procedência, foi criada a Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras de Iguatu- FECLI, sob Regime de Autarquia de Natureza Especial. 

Em 14 de julho de 1980 foi dado parecer favorável pela competente Câmara de 

Ensino Superior em preliminar e definitivamente em 10 de setembro de 1980. O 

Decreto Nº 85.731 de 17 de fevereiro de 1981 com base no Parecer Nº 1.192/80 do 

CEE autorizou o seu funcionamento. 

[...] 

[...] finalmente, através do Decreto Nº 15.502 de 10 de setembro de 1982, o 

Excelentíssimo Governador do Estado (...) autorizou a Fundação Universidade 

Estadual do Ceará a realizar a encampação. Em 17 de dezembro de 1983, 

finalmente, foi assinado o termo de Encampação da FECLI pela UECE... (UECE, 

2011, p.5, 6 e 7) 

 

 O texto faz um minucioso relato do reconhecimento dos cursos da FECLI. O 

Curso de Letras, Licenciatura Plena, Habilitação Português/Literatura e Português/Inglês, foi 

aprovado pela Resolução nº 318/89 de 05 de junho de 1989 e teve sua implantação aprovada 

em 25 de setembro de 1989, para começar a  funcionar em 1990.2.   
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4.8.5 Projeto Político-Pedagógico do Curso de Letras da Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras do Sertão Central-   FECLESC  

 

 Eis alguns  trechos do histórico da FECLESC e do seu Curso de Letras, histórico 

também localizado no item das informações gerais, no PPP. 

 

Dentre os cursos de graduação que compõem a FECLESC, faculdade implantada em 

1976, com a criação da Fundação Educacional do Sertão Central – FUNESC – e 

encampada pela UECE em 1983, está o Curso de Letras, criado a partir da 

Resolução de nº 742/94, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE. Esse 

curso, implantado no segundo semestre de 1994, forma professores nas áreas de 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Portuguesa, oriundos da região do Sertão 

Central e do Maciço de Baturité. As duas regiões compreendem os municípios da 

Banabuiú, Boa Viagem, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Madalena, Quixadá, 

Quixeramobim, Irapuan Pinheiro, Mombaça, Milhã, Piquet Carneiro, Pedra Branca, 

Senador Pompeu e Solonópole, Acarape, Aracoiaba, Amontada, Barreira, Baturité, 

Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu,   Ocara, Pacoti, Palmácia, Redenção. 

(UECE, 2010, p. 10) 
 

 É importante observar que, neste trecho do histórico, revela-se o raio de ação da 

FECLESC: em duas regiões,  em  28 municípios. 

 Ao caracterizar o Curso de Letras da FECLESC na atualidade, o texto registra que 

ele se resume a uma Licenciatura, voltada apenas para uma única habilitação: Português 

/Literatura, realidade que, segundo o texto, não atende à demanda mercadológica da região, 

uma vez que na grade curricular do ensino Fundamental e Médio existe a disciplina de Língua 

Estrangeira.  Em função disso tornar-se ia   preciso solucionar a questão  com o novo projeto.  

Diz, então o texto:  

 

[...] o Curso de Letras da FECLESC tem compartilhado dos mesmos anseios da 

Universidade Estadual do Ceará, cujos objetivos têm sido a formulação de novas 

propostas educacionais com vistas a solucionar as graves questões relativas à escola 

pública e privada, bem como o enfrentamento dos desafios decorrentes da 

necessidade  de se interiorizar o desenvolvimento do Estado do Ceará e de formar 

profissionais  competentes para atender as demandas do mercado de trabalho. 

(UECE, 2010, p. 12.) 

 

4.8.6 Projeto Político-Pedagógico do Curso de Letras da Fundação Universidade Estadual 

Vale do Acaraú - UVA 

 

 No  histórico do próprio PPP, tem-se a história do Curso de Letras:    

 

A história do Curso de Letras de Sobral confunde-se com a da Faculdade de 

Filosofia Dom José, da Diocese. O Curso surgiu na década de 60, no contexto da 

chamada modernização do Estado Brasileiro. Não apenas Sobral, mas os grandes 
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centros urbanos, desde a década de 30, viviam suas transformações sociais com 

desdobramentos importantes na Cultura, nas Artes e na Filosofia. Não é à toa que, 

ainda no começo deste novo século, o Curso de Letras pertencia ao Centro de Letras, 

Artes e Filosofia, hoje, apenas Centro de Letras e Artes. 

 O que se observa é que o contexto econômico de desenvolvimento capitalista, com 

o franco desenvolvimento industrial brasileiro e a ascensão da classe média à 

educação superior, constitui um quadro de emergência político-social que favoreceu, 

em muito, para a criação de cursos nas áreas Humanas. 

 O que se pode deduzir, doutra sorte, é que tanto nas décadas de 30 e 60, marcados 

por um processo de industrialização, os cursos de Letras, no Brasil, sempre foram 

autorizados e vistos como parte do processo de transformação social. 

 De iniciativa clerical, o Curso de Letras, de Sobral, materializou-se em concessão 

do governo federal. O Decreto nº 49.878, de 11 de janeiro de 1961 (...) concedeu 

autorização para o funcionamento dos cursos de Letras Neolatinas e de História, da 

Faculdade de Filosofia Dom José, mantida pela “Diocese de Sobral”. Portanto, o 

Curso de Letras de Sobral deve consagrar o dia 11 de janeiro como seu aniversário 

de funcionamento. 

Os Cursos de Letras e História são os primeiros cursos de Ciências Humanasque 

chegam à UVA. É interessante notar que a denominação “Letras Neolatinas” ainda 

traz os traços da influência humanista que caracterizou as décadas de 30 e 60, e que 

ainda se reflete no caso do Curso de Letras da UVA, particularmente com a 

promulgação da Lei 4.024/61, da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, que fez importante reforma no ensino brasileiro. 

A influência da Diocese de Sobral na criação dos Cursos de Letras e História, desde 

o  primeiro momento, pode ser medida pelo esforço para a autorização do 

funcionamento dos referidos cursos [...] 

Dez anos depois de ter autorizado o funcionamento dos cursos de Letras e História, 

a Faculdade de Filosofia Dom José obtém, através do Decreto nº 68.855, de 2 de 

julho de 1971, o reconhecimento legal destes cursos. 

 

[...]Em 1971, o Curso de Letras Neolatinas de Sobral oferecia duasmodalidades de 

licenciatura, uma curta e outra plena, e duas habilitações: Língua Portuguesa e suas 

respectivas literaturas; Língua Portuguesa e Língua Inglesa e suas respectivas 

literaturas (...) Em 1995, realiza-se a primeira reforma da matriz curricular, que 

vigorava desde o ano de 1971. Tal reforma (...) teve por base o modelo doCurso de 

Letras da Universidade Federal do Ceará - UFC.  

 

[...] Em 2004, o Curso de Letras apresenta sua segunda reforma curricular 

queconserva a modalidade Licenciatura com duas habilitações.  

 

[...] A terceira e última reforma curricular do Curso de Letras aconteceu em 2010e 

manteve a modalidade Licenciatura com duas habilitações[...].(UVA, 2011, p. 7, 8 9 

e 10) 

 

 

O texto é finalizado apontando resultados de avaliações externas referentesao 

Curso de Letras da UVA.  

 

4.8.7 Projeto Político-Pedagógico do Curso de Letras da Universidade Regional do Cariri – 

URCA 

 

Das informações quanto ao caráter institucional deste Curso, no PPP, extraímos as 

de dois momentos específicos: quando ele trata da Instituição URCA e quando trata do 

Projeto Pedagógico do Curso de Letras da URCA. 
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Na primeira situação, no item “Aspectos gerais”,  relata-se:  

 

A Universidade Regional do Cariri foi criada pela Lei Estadual Nº 11.191, de 9 de 

junho de 1986, como Autarquia especial vinculada à Secretaria de Educação do 

Estado do Ceará. O seu funcionamento foi autorizado pelo Decreto Presidencial nº 

94.016, de 11 de fevereiro de 1987, tendo sido instalada oficialmente em 7 de março 

de 1987. Em março de 1993, com a criação da Secretaria da Ciência e Tecnologia do 

Ceará -  SICITECE, através da Lei nº 12077, a URCA passou a integrar esta 

Secretaria de Estado. É regida pela Legislação Estadual pertinente, Estatuto, 

Regimento Geral e Resoluções dos seus órgãos colegiados. 

Sediada nos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, a URCA [...] é uma 

instituição de Ensino, de Pesquisa, em todos os campos do conhecimento puro e 

aplicado, e de Extensão [...]. (URCA, data, p.) 

 

Na segunda seção, quando se trata propriamente do Projeto Pedagógico do Curso 

de Letras, no item referente ao perfil do Curso,  relata-se: 

 

O Curso de Letras foi criado por ocasião da instituição da Faculdade de Filosofia do 

Crato- em 06 de dezembro de 1959, funcionando com os cursos de LETRAS NEO-

LATINAS e LETRAS ANGLO-GERMÂNICAS. O Presidente da República 

concedeu autorização de funcionamento desses cursos através do Decreto nº 48.131, 

de 20 de abril de 1960, publicado no Diário Oficial da União de 13 de maio do 

mesmo ano. A instalação oficial dos cursos deu-se dois anos após a publicação do 

ato. 

Em 1965, o regimento da Faculdade de Filosofia foi reformado, conforme Parecer 

568/65, de 15 de outubro de 1965, do então Conselho Nacional de Educação, 

passando a funcionar o Curso de LETRAS MODERNAS e Curso de LETRAS 

CLÁSSICAS. 

 A incorporação dos cursos da FACULDADE DE FILOSOFIA DO CRATO à 

Universidade Regional do Cariri- URCA consolidou-se através do ato firmado entre 

governo do estado do Ceará e a Fundação Padre Ibiapina, mantenedora da faculdade 

de Filosofia do Crato, em 30 de julho de 1987, não afetando o Currículo do Curso de 

Letras.  

Somente a partir de 1994, o Curso de Letras , após longo período de estudos e 

debates das comunidades acadêmica e regional, e em conformidade à resolução nº 

19/94-GR, assume uma nova concepção, objetivando formar profissionais do 

magistério com fundamentação científica para atuar no seu meio, transformando-o 

(URCA, 2006/2009,  p.11 e 12) 

 

A seção é concluída apontando para as previsões de possibilidades do Curso de 

Letras da URCA tendo em vista a nova concepção adotada..  

 

4.9 Quadro metodológico da pesquisa 

 

Neste item, resolvemos retomar nossos objetivos, nossos problemas ligados a 

estes objetivos,  os pressupostosem que nos baseamos e as categorias de análises, para os 

visualizarmos num quadro, de forma sintética e articulada. 
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QUADRO 3 - Relações entre objetivos, problemas, pressupostos e categorias de análise. 

Objetos Específicos Problemas Pressupostos Categorias de Análise 

1. Analisar o contexto 

sócio-internacional de 

produção dos PPP a 

partir de levantamento 

de informações 

externas, isto é, de 

documentos referentes 

ao trabalho 

educacional. 

1. Em que contexto de 

produção os textos são 

produzidos? A que 

outros textos se 

articulam ou 

respondem? 

1. A partir de dados do 

contexto de produção, 

reconstitui-se a historia 

de PPP, confirmando a 

finalidade atribuída ao 

referido Projeto e, 

consequentemente, à 

sua relevância quanto 

ao papel docente.  

1. Contexto de 

produção do PPP  

2. Analisar a 

responsabilidade 

enunciativa das vozes e 

das modalizações que 

explicitam as 

avaliações formuladas, 

que emanam dessas 

vozes sobre aspectos 

do conteúdo temático 

dos documentos 

analisados nos PPP em 

questão. 

2. Como se coloca, pelos 

textos extraídos dos PPP 

em análise, o papel dos 

professores/formadores 

do Curso de Letras ?  

 Qual é o grau de sua 

explicitação ou 

ocultamento? 

 Quais são os elementos 

linguístico- discursivos 

utilizados para essa 

explicitação ou 

ocultamento?   

 Que função interacional 

a explicitação ou 

ocultamento 

desempenha.  

 

2. As análises 

linguístico-discursivas 

empreendidas em 

documento do PPP 

revelam, pelas vozes e 

modalizações, que o 

papel dos (as) 

formadores (as) do 

Curso de Letras sofre 

um processo de 

apagamento ou 

neutralização, redutor 

da valorização do (da) 

profissional pela 

linguagem dos textos 

em análise.  

2. Responsabilidades 

enunciativas, vozes e 

modalizações na 

arquitetura textual. 

3. Examinar as 

relações que se 

estabelecem na 

realização do gênero 

pesquisado, 

caracterizando o papel 

dos actantes, atores 

e/ou agentes do agir 

linguageiro e da ação 

educacional, em 

consonância com a 

análise sintático– 

semântica do papel dos 

protagonistas/ no texto. 

3.  Quais protagonistas 

são instauradas pelos 

textos, em análise, como 

verdadeiros atores 

responsáveis pelo 

desenvolvimento do 

trabalho educacional ? 

Quais desses 

protagonistas se 

encontram agentivizados 

pelos textos, mas não 

são apresentados como 

verdadeiros atores do 

processo educacional ? 

Quais as consequências 

disso? 

3. Através das análises 

sintático- semânticas 

do papel dos 

protagonistas dos 

textos estudados, 

configura-se o papel do 

professor – formador 

do Curso de letras, 

que, ao invés de 

actantes-atores do 

processo educacional, 

são meros actantes, 

representados 

linguisticamente de 

forma apagada, 

invisível ou neutra. 

 

3. Tipos de construção 

frasal (principal, 

coordenada, 

subordinada, reduzida, 

ativa, passiva). 

Sujeitos e 

complementos verbais 

(papel sintático-

semântico. 

Fonte: Adaptado de Peixoto, 2010 
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Nossa expectativa, com este capítulo, foi a de mostrar o percurso metodológico de 

nossa pesquisa, explicitando para o nosso leitor a metodologia escolhida, deixando claro, ao 

mesmo tempo,  que este caminho tomado seria, para nós, o que melhor permitiria enveredar 

pelas análises, interpretando e refletindo sobre o significado dos dados encontrados.  
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5 O TRABALHO DOCENTE (RE)VELADO NAS PRESCRIÇÕES DOS 

PPP 

 

 

 Tendo explicitado, no capítulo anterior, o quadro metodológico da pesquisa, 

passemos agora ao capítulo de análises. 

 Em nossa investigação, temos como objetivo geral analisar as representações do 

papel do professor em Projetos Político-Pedagógicos de Cursos de Letras, em Universidades 

Públicas do Ceará. Para isso, tomamos como objeto de análise sete projetos que compuseram 

o corpus da nossa tese: o da Universidade Federal do Ceará (UFC), os da Universidade 

Estadual do Ceará- UECE -Capital, da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos 

(FAFIDAM), da Faculdade de Educação Ciências e Letras de Iguatu (FECLI), da faculdade 

de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (FECLESC), da Universidade Regional do 

Cariri (URCA) e da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Lembremos que a escolha 

dos PPP atende aos seguintes critérios: serem de universidades públicas do Ceará, com mais 

de 15 anos de funcionamento.  

 Este estudo segue o método descendente de análise, pois implica o exame e a 

confrontação de dados em textos produzidos em situações mais externas do trabalho docente. 

Implica a análise da linguagem sobre o trabalho, em textos que compõem o PPP, dos quais 

analisamos suas condições de produção, sua situação no contexto educacional brasileiro. Esta 

análise das condições de produção de um PPP, perpassou por toda a tese. 

 Conforme já explicitado, no início do trabalho, apresentamos três objetivos 

específicos:  

 1. Analisar o contexto sócio-interacional de produção dos PPP a partir de 

levantamento de informações externas, isto é, de documentos referentes ao trabalho 

educacional. 

 2. Analisar a responsabilidade enunciativa das vozes e das modalizações que 

explicitam as avaliações formuladas, que emanam dessas vozes, sobre aspectos do conteúdo 

temático dos documentos analisados nos PPP em questão. 

 3. Examinar as relações que se estabelecem na realização do gênero pesquisado, 

caracterizando o papel dos actantes, atores e/ou  agentes do agir linguageiro e da ação 

educacional, em consonância com a análise sintático-semântica do papel dos protagonistas no 

texto. 
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 A partir desses objetivos, formulamos as questões que se seguem, norteadoras das 

nossas análises.
26

 

 1. Em que contexto de produção os textos são produzidos? A que outros textos se 

articulam ou respondem?  

 2. Como se coloca, pelos textos extaídos dos PPP em análise, o papel dos 

professores/formadores do Curso de Letras? Qual é o grau de sua explicitação ou 

ocultamento? Quais são os mecanismos linguístico-discursivos utilizados para essa 

explicitação ou ocultamento? Que função interacional a explicitação ou ocultamento  

desempenha? 

 3. Quais protagonistas são instaurados pelos textos, selecionados para análises, 

como verdadeiros atores responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho educacional?  

 4. Quais desses protagonistas se encontram agentivizados pelos textos, mas não 

são apresentados como verdadeiros atores, como deveriam ser, mas apenas como simples 

agentes ou instrumentos do processo educacional? Quais as consequências disso? 

 O primeiro objetivo, ao qual se liga a primeira pergunta, foi cumprido nos itens 2 

e 3. Cabe-nos, agora, desenvolver a análise relativa aos outros dois objetivos para responder 

as três perguntas a eles relacionadas. 

 Como dissemos na metodologia, para analisar a reconfiguração do papel do(a) 

professor(a) nos PPP, considerados documentos do entorno precedente ao agir docente,  

formados de textos de prescrição, de planejamento e interpretação das ações desenvolvidas no 

trabalho, dividimos nossos procedimentos de análise textual em 3 níveis: 1) o nível 

organizacional dos textos; 2) o nível enunciativo e, 3) o nível semântico.   

 Com relação ao primeiro nível, examinamos, então, o plano geral dos textos,  

seguindo a categorização de Bronckart e Machado (2004), quanto à semiologia do agir.   Pela 

configuração global de cada PPP (capa, título, partes constitutivas, elementos paratextuais que 

o circundam) tem-se já a identificação das representações do produtor sobre os objetivos de 

sua ação linguageira. O plano global também pode nos ajudar a fazer uma primeira 

identificação dos tipos de agir principais como também  as fases da tarefa representada e os 

actantes principais que são colocados em cena pelo texto. 

 No segundo nível de nossos procedimentos, através da análise de elementos 

linguístico-discursivos, tratamos dos mecanismos enunciativos, que compõem, como vimos, 

uma das três camadas da arquitetura textual, segundo concepção do ISD.  

                                                           
26

Essas questões são referenciadas em Machado e Bronckart (2004). 
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 Quanto ao terceiro nível, este pode significar uma síntese dos dois primeiros, pois, 

segundo Machado e Bronckart (2004), os elementos semânticos ou das categorias do agir de 

outros níveis, a análise do plano global e dos mecanismos enunciativos, das vozes e das 

modalizações, nos permitem identificar os actantes principais postos em cena pelos textos, os 

conteúdos temáticos centrais, bem como os tipos de agir.  

 Posteriormente, fazemos a reinterpretação das análises à luz de categorias de uma 

semântica do agir, constatando que, através da linguagem e por meio dela, se explicitam as 

várias instâncias envolvidas na representação, no caso em pauta, do agir docente.  

 É importante ressaltar que os momentos de análises neste tópico, para dar conta 

do segundo e do terceiro objetivos de nossa tese, apesar de estarem realizados em sequência, 

um após outro, devem ser articulados e compreendidos dialeticamente, imbricados um no 

outro. 

 Portanto, em síntese, quanto aos procedimentos de análise: em cada PPP, 

examinamos suas características globais e aspectos da sua composição organizacional em 

facede documentos-textos que o compõem. Selecionamos aqueles textos que fazem parte do 

nosso corpus de análise. Em cada um identificamos, na arquitetura textual, na sua 

infraestrutura, o plano global, os tipos de agir;examinamos os mecanismos enunciativos (as 

vozes e modalizações das quais já apresentamos a classificação segundo o ISD)  e 

identificamos os protagonistas centrais postos em cena pelos textos (os actantes, atores ou 

agentes).  

 Vejamos a configuração dos passos desta análise no seguinte quadro:  

 

QUADRO 4 - Configuração da análise 

1. Exame do plano global do texto e os tipos de agir;  

2. Identificação e análise dos mecanismos enunciativos através do levantamento de elementos 

linguístico-discursivos;  

3. Sistematização destes elementos num quadro-síntese; 

4. Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise dos dados. 

Fonte: A própria autora 
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5.1 Análise de documentos em cada PPP para o exame do trabalho (re)velado e do papel 

representado 

 

 Para preservarmos a anonimia em relação às referidas Universidades estudadas, 

preferimos, no momento das análises, omitir o nome da instituição a partir do símbolo [...] e 

colocar uma numeração para cada PPP.  

 

5.1.1 Análise de documentos no Projeto Político-Pedagógico do curso de letras da 

Universidade 1 -PPP 1 

 

 A.  Quanto à sua organização composicional, é composto da seguinte forma: 

quatro páginas iniciais contendo as informações quanto ao título do documento, às datas, à  

identificação da fonte do documento, isto é, às identificações institucionais com os 

respectivos responsáveis pelas funções (Reitor, Pró-Reitoria de Graduação, Diretoria do 

Centro de Humanidades, Coordenação do Curso de Letras, Comissão Pedagógica, Equipe de 

Redação e Responsável pela revisão).  

A partir dessas informações, alguns elementos já nos fornecem a compreensão do 

tipo de protagonista envolvido no processo de elaboração do referido PPP. Primeiro, a própria 

identificação do nome da Universidade como sujeito Instrumental, um ser inanimado 

contribuindo com a realização do processo dinâmico do PPP. 

Segundo, tem-se aquele ou aquela que, por estar compondo o quadro funcional da 

Universidade, aparece como protagonista do processo, no caso do reitor, do pró-reitor de 

graduação, da diretora de centro, que apenas representam a legitimação institucional do que é 

posto em linguagem, ou melhor, constituem autoridades legitimadoras da validação de 

 autoria do PPP. 

Terceiro, tem-se aquele ou aquela que supostamente está envolvido (a) 

diretamente no próprio agir linguageiro, isto é, na produção textual, no caso, na produção do 

PPP, como acontece com os que compõem a coordenação do curso, a comissão pedagógica, a 

equipe de redação e a revisão. 

Portanto, as informações dessas páginas iniciais do PPP indicam, 

antecipadamente, como são representadas as condições de realização das ações expressas ao 

longo do documento.  
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Depois das páginas iniciais, vem o Sumário, (anexo à tese) a partir do qual temos 

o mapeamento dos textos que estruturam o Projeto. Trabalhamos com a análise dos 

documentos contidos nos itens 1. (Apresentação), 3. (Missão e Objetivos).  

 B.  TEXTO 1-   APRESENTAÇÃO  ( situado nas páginas 1 e 2) 

1  Eis um projeto, fruto de muitas utopias, construído a partir de possibilidades e 

anseios de fazer do Curso de Letras da Universidade [...] uma referência acadêmica quanto à 

formação de profissionais, homens e mulheres, comprometidos com um dever social: a 

utilização de Línguas e de Literaturas para o bem comum. 

2  Esta é a síntese do conteúdo deste Projeto Pedagógico. Juntando todos os itens que o 

compõem (objetivos, justificativa, ementas, matrizes curriculares, Núcleo de Línguas, 

propostas de avaliação, estrutura organizacional do curso, práticas pedagógicas etc.) à 

missão aqui apresentada, teremos, com certeza, o perfil de um curso que, por intermédio de 

seus professores e alunos, estará apto ao desafio de realizar a tarefa de levar Línguas e 

Literaturas ao podium de uma sociedade que se reconstrói dia a dia. Nosso objetivo principal 

é construir um curso em que haja uma maior participação do aluno em sua formação por 

meio de um currículo diferente do atual. Essa participação se dá com a elaboração de um 

currículo mais flexível, em que o aluno poderá optar por disciplinas e atividades mais 

adequadas à sua formação. Pretendemos também iniciar o aluno no campo da pesquisa 

acadêmica, criando assim uma maior ligação com a pós-graduação.             

3  Pensamos o curso num momento presente para que, num futuro bem próximo, as 

consequências possam ser verificadas, analisadas e testadas, semestre a 

semestre.Reconhecemos que não é tarefa fácil. Porém aceitamos o desafio de tentá-la.  

4 Discutimos este projeto durante três anos, de 2000 a 2003, amalgamando nosso 

desejo de oferecer um curso de qualidade, avaliado passo a passo.   Diretrizes oficiais, outros 

projetos, dias incansáveis de discussão, preocupação com a possibilidade de mobilização de 

alunos e professores que se engajassem nesta construção, maratonas de reuniões foram 

ingredientes desta elaboração final. O importante era oferecer um curso à imagem e 

semelhança das nossas utopias.  

5  Resta-nos aguardar, perseverantes e confiantes, ter valido a pena pensar  em formar 

bacharéis e professores críticos e reflexivos, na dimensão que o novo projeto propõe. Eis um 

marco histórico, neste novo milênio, para o Curso de Letras. 
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B. 1 Plano global 

 

B.1.1 Composição organizacional e características 

 

O texto é dividido em cinco parágrafos e neles podemos identificar, claramente, as 

partes estruturantes da mensagem: o primeiro, contendo a introdução, se inicia pelo 

apresentativo Eis um projeto, demarcando de pronto quem é o protagonista referencial. 

Continua o parágrafo modalizando a questão finalística da construção do projeto construído a 

partir de possibilidades e anseios de fazer do Curso de Letras uma referência acadêmica... 

Finaliza o parágrafo pelo dever social deste Curso de Letras   a utilização de Línguas e de 

Literaturas para o bem comum. 

Nos três parágrafos seguintes (2º, 3º, 4º), situamos o desenvolvimento do texto 

com as seguintes partes: 1ºa síntese da composição organizacional do documento PPP, 

indicando que o conteúdo apresentado pressupõe a organização de um curso com perfil para 

instrumentalizar alunos e professores aptos “ao desafio de realizar a tarefa de levar Línguas e 

Literaturas ao podium de uma sociedade que se reconstrói dia a dia”; 2º apresentação de um 

objetivo principal, fundindo a atribuição da responsabilidade deste objetivo através do 

possessivo nosso “Nosso objetivo principal é construir um curso em que haja uma maior 

participação do aluno em sua formação por meio de um currículo diferente do atual.” Deixa, 

assim, nebulosa a atribuição da responsabilidade frente a este objetivo, ou seja, não deixa 

claro quais são os protagonistas responsáveis por esses objetivos: os professores? Os alunos? 

O Curso? A instituição? Os profissionais da instituição? Pode ser também que os produtores 

do texto em análiseestejamrepresentando metonimicamentetodos os outros anteriormente 

citados;  3º a explicitação da necessidade de avaliação permanente pela qual deverá passar o 

PPP, a fim de que “ as consequências  possam ser verificadas, analisadas e testadas, semestre 

a semestre”; 4º história-síntese da construção deste PPP. 

Finalmente, na conclusão, o texto é “fechado” da mesma forma que se iniciou: 

modalizando positivamente o PPP por ter sido pensado para “formar bacharéis e professores 

críticos e reflexivos”. 
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B.1.2 Tipos de agir 

 

Há neste texto menção a três tipos de agir: 

O prescritivo, cujo núcleo está situado na expectativa e na exigência de 

realização do próprio PPP e que se apresenta com a seguinte estrutura: determinantes 

externos gerais (Diretrizes oficiais, outros projetos), determinantes internos (discussão, 

mobilização de alunos e professores em reuniões), ato de adesão ao PPP ( comprometidos 

com um dever social, desafio de realizar a tarefa de levar línguas e literatura ao podium..., 

elaboração de um currículo mais flexível, participação do aluno em sua formação, iniciar o 

aluno no campo da pesquisa acadêmica, as consequências possam ser verificadas, analisadas 

e testadas...)  

O agir-fonte, o trabalho de produção do documento, fazendo parte da construção 

do PPP, elencando actantes desse agir, representados pela primeira pessoa do plural, como 

indicação de uma produção coletiva, com o curso desse agir elencados em atos (teremos, 

nosso objetivo, pretendemos, pensamos o curso, reconhecemos, aceitamos o desafio de tentar, 

discutimos, amalgamando nosso desejo, o importante era oferecer um curso à imagem e 

semelhança das nossas utopias.) 

O agir-decorrente, que se refere aos resultados que advirão fruto do PPP posto 

em ação: fazer do Curso de Letras da Universidade [...] uma referência acadêmica, formar 

bacharéis críticos e reflexivos, marco histórico para o Curso de Letras, as consequências 

possam ser verificadas.  

O agir-alvo, implicado na ação de formar bacharéis e professores críticos e 

reflexivos, a partir do Curso de Letras. 

  

B.2 Os mecanismos enunciativos 

 

B.2.1 Identificação e interpretação 

 

Antes de tudo, lembremos que os mecanismos enunciativos contribuem para a 

manutenção da coerência pragmática ou interativa do texto, esclarecendo os posicionamentos 

enunciativos, orientando a interpretação do referido texto por seus destinatários. Senão 

vejamos.   

Em relação à voz do primeiro parágrafo, não se pode definir precisamente quais 

são as instâncias que se responsabilizam por este texto apresentando o projeto. A  voz é  não 
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marcada, invisível e  neutra.O produtor textual assume o que é anunciado,  é conhecedor do 

processo pelo qual foi construído o PPP e nos dá a entender que é um coletivo o responsável 

pelo agir expresso Eis um projeto, fruto de muitas utopias, construído a partir de 

possibilidades e anseios de fazer do Curso de Letras... 

Por outro lado, como não há explicitação de quem construiu o PPP, neutraliza-se, 

pela indefinição do coletivo, a garantia do que é modalizado sobre o referido Projeto: fruto de 

muitas utopias. Também não dá para garantir que o compromisso com o dever social, 

modalizado na expressão bem comum, referindo-se ao profissional de Letras em 

formação,seja da responsabilidade de um ator, neste processo educacional.  

Já no segundo parágrafo, num primeiro momento, o produtor textual explicita 

sua inserção no texto através dos elementos demonstrativos esta,essa, aqui e a passiva 

apresentada. Responsabiliza-se pela síntese que faz do Projeto e, com o verbo  na modalidade 

do futuro do presente, na primeira pessoa do plural (teremos), convida o (a) leitor (a), 

destinatário do texto, a juntar (juntando) as partes do PPP para chegar (com certeza- 

modalização lógica expressa pela locução adverbial) ao perfil do Curso. A este é passada a 

responsabilidade de  apto ao desafio derealizar a tarefa de levar Línguas e Literaturas ao 

podium de uma sociedade que se reconstrói dia a dia. Os protagonistas professores e alunos 

são apenas intermediários nesta tarefa. As vozes aqui orquestradas harmonizam os 

posicionamentos enunciativos: do produtor textual, que rompe, na enunciação, segundo 

Cordeiro e Taschetto (2009) com um “eu” para que um nós se estabeleça; que fala por um 

coletivo ou se insere nele e insere também qualquer leitor ou leitora do texto. É como se esse 

produtor textual convidasse um “você” leitor (a) para assumir o papel de corresponsabilidade, 

num efeito de conivência e cumplicidade. Ainda mais, há uma voz social para legitimar o que 

ele diz. Com o trecho ao podium de uma sociedade que se reconstrói dia a dia, aliada à  

modalização pragmáticaapto ao desafio de realizar a tarefa,  o produtor do texto apresenta 

o Curso de Letras como socialmente desejável, capaz da ação de contribuir com a 

reconstrução permanente da sociedade. Esta modalização pragmática termina funcionando 

também como um jogo de estratégia discursiva de persuasão. 

Ainda no segundo parágrafo, mas na segunda frase do texto, a voz expressa 

pelas modalidades dos verbos em primeira pessoa do plural e o possessivo também em 

primeira pessoa do plural  é do autor/ou/autora do texto, assumindo claramente que está 

falando por todos, isto é, incluindo, na enunciação,  os envolvidos no PPP em análise.  É 

diferente daquele “nós” da frase anterior, que incluía também qualquer leitor ou leitora do 

texto. E as expressões apreciativas traduzem o julgamento positivo que brota da subjetividade 
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 da  instância responsável pelo texto. Esta instância não só se pluraliza mas também se amplia 

num coletivo representado, como já dissemos, nos verbos e possessivos na primeira pessoa do 

plural. O que nos leva a pressupor que as apreciações positivas são resultado da soma de 

subjetividades: maior participação do aluno, currículo diferente do atual, currículo mais 

flexível, atividades mais adequadas à sua formação...  

No terceiro parágrafo, continua a presença do nós incluso, segundo expressão 

de Miranda (2010) : o “eu” do produtor textual mais os /as responsáveis pelo PPP, ou pelo 

Curso de Letras a quem ele se destina: pensamos o curso, reconhecemos que , aceitamos o 

desafio de tentá-la. Mas, no momento de delegar a responsabilidade da avaliação quanto às 

consequências no desenrolar do referido  projeto, as vozes ficam indeterminadas, numa 

modalização pragmática com o verbo “poder” (possam ser), indefinindo os agentes da ação 

na voz passiva possam ser verificadas, analisadas e testadas. Indetermina-se, também, a 

própria capacidade de ação (o poder-fazer) dos protagonistas. O afastamento do sujeito plural 

(nós) quanto à responsabilidade pela avaliação do Curso, semestre a semestre, se alia à 

expressão apreciativa de valor negativo não é tarefa fácil. A prescrição deveria ser precisa e 

clara quanto aos papéis dos protagonistas responsáveis pela avaliação contínua, na aplicação 

do Projeto.  

Tem-se, no quarto parágrafo, uma síntese de como se deu a discussão do 

Projeto, rápida, temporalizada (de 2000 a 2003), pontuando alguns elementos que fazem parte 

da historicidade da construção do PPP, das suas condições de produção. As ações, neste 

parágrafo, são postas em sequência e expressas não por verbos, mas substantivadas para 

serem modalizadas como ingredientes da elaboração do Projeto. A responsabilidade 

enunciativa continua com o autor ou a autora, que se revela partícipe das discussões, e 

conhecedor (a) das dificuldades encontradas quanto à mobilização de protagonistas no 

processo de construção do documento. Há indícios dessas dificuldades no trecho 

 preocupação com a possibilidade de mobilização de alunos e professores que se engajassem, 

através do substantivo preocupação e do verbo na modalidade do pretérito do subjuntivo ( 

engajassem), que exprime ação apenas provável.   

No trecho amalgamando nosso desejo de oferecer um curso de qualidade, com a 

apreciação qualitativa de qualidade, o verbo amalgamar, no gerúndio, une modo de ação dos 

protagonistas com a ideia de consistência desta mesma ação. Amalgamar significa, 

lembremos, unir, mesclar, misturar. Mas, quem são os referentes do possessivo nosso? Qual é 

o universo desse “nós” que é instância enunciativa no texto? Quem ele mistura para 

pragmaticamente falar por quem? São todos (as) os (as) professores (as), os estudantes e quem 
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compõe o Curso de Letras da Universidade 1?  Isto não fica claro no texto. Não se tem a 

dimensão desse coletivo. Por isso o efeito do amalgamar arrefece. 

Os qualificadores nas locuções nominais dias incansáveis, maratonas de reuniões 

marcam subjetivamente o esforço empreendido nas discussões, mas não fica clara, como foi 

dito anteriormente, a dimensão do coletivo;não fica claro quem são os (as) protagonistas do 

texto, agentes ou atores  da ação explicitada.   

Termina-se o parágrafo com uma fusão de apreciações qualitativas, numa 

linguagem que é fruto da expressão de um mundo discursivo subjetivo de onde surge, de 

forma neutra, o pensamento do grupo que discutiu o Projeto: o importante era oferecer um 

curso à imagem e semelhança das nossas utopias. Temos aí uma modalização apreciativa e 

deôntica, que avaliam a relevância de se oferecer (o importante era) um curso na dimensão 

da expectativa dos protagonistas do PPP.O elemento importante das apreciações qualitativas 

está na evidência subjetiva do efeito sobre a ideia de atribuir ao Curso imagem e semelhança 

das utopias de quem construiu o PPP. Isto constitui uma estratégia discursiva de positividade 

face à qualidade do trabalho de construção do PPP. O núcleo desta qualificação se situa 

sobretudo na palavra utopias. 

Vejamos, no esquema abaixo, a imagem desta interpretação: 

 

FIGURA 1 – Esquema de interpretação  

 

IMAGEM=SEMELHANÇA =UTOPIAS             CURSO DE LETRAS 

IDEAL ATINGÍVEL PELO REAL QUE É O PPP 

 

Fonte:A própria autora 

 

Dada a natureza do gênero, texto-apresentação, como era de se esperar, no último 

parágrafo, o quinto, situamos expressões apreciativas, relevantes ao seu fechamento.  É o 

momento de reiterar, através das referidas expressões, as avaliações positivas  quanto ao 

trabalho realizado pelos protagonistas da ação de construir o PPP. Os qualificativos no plural 

perseverantes e confiantes marcam, discursivamente, um julgamento que pereniza esta ação, 

desde que a função pragmática, resta-nos aguardar...ter valido a pena pensar em, se realize 

como marco histórico. Essas modalidades verbais  resta aguardar, apontando para uma 

perspectiva de futuro, e ter valido a pena numa perspectiva de passado, com o oblíquo “nos” 

evidenciam uma dialogia face, não só àqueles que estiveram envolvidos com a elaboração do 

PPP, mas com todos(as) comprometidos com o futuro do Curso de Letras, incluindo a 
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responsabilidade aos (às) futuros (as) ingressantes. Afinal de contas formar bacharéis e 

professores críticos e reflexivos é um objetivo marcado no PPP, na dimensão que o novo 

projeto propõe. 

Portanto, o final condensa o que é utopia ao longo do texto: formar bacharéis e 

professores críticos e reflexivos. O caráter utópico desta formação se situa nas seguintes  

possibilidades: se o Curso de Letras conseguir realizar as tarefas postas a actantes invisíveis 

no próprio texto: produzir um Curso como referência acadêmica quanto à formação de 

profissionais, quanto à tarefa de levar Línguas e Literaturas ao podium da sociedade, quanto 

ao êxito pela maior participação do aluno em  sua formação, inclusive quanto à sua 

participação na pesquisa acadêmica, enfim, quanto à realização de um processo avaliativo 

semestre a semestre, capaz de propiciar um futuro promissor para o referido Curso. Os atores 

responsáveis por isto tudo não aparecem explicitamente, neutralizam-se num “nós textual”, 

como meros agentes operadores de tarefas. 

Ainda com relação a este “nós”, há, no texto todo, um sentido único de 

partilhamento da voz do (a) autor (a) com os actantes, compondo um sujeito (gramatical) 

pluralizado (“nós”), numa alteridade discursiva fruto da interação com as ações e os discursos 

dos outros. 

A combinação de mundos discursivos, gerenciados por uma instância de 

enunciação e vozes que se identificam, dá ao texto uma situação ímpar de polifonia e ao 

mesmo tempo de  “monofonia”
27

, pois não fica claro o tamanho nem a identificação do 

coletivo ou  da  instância que se responsabiliza pela enunciação ao longo do texto. 

Perguntamos, mediante este apagamento de responsabilidades: foi uma única pessoa que o 

produziu? Quem são todos (as) os (as) outros (as), incluídos (as) na primeira pessoa do plural 

(nós) que assinam e assumem  esta apresentação? É claro que a própria validação e indexação 

do PPP no institucional é indicativo de que o texto é legitimado, mas o importante aqui é 

constatar que, na representação do papel dos professores, por exemplo, fica a marca dessa 

indefinição. Vejamos a imagem dessa interpretação: 

 

FIGURA 2 - Esquema das vozes no texto 

 

voz do autor empírico  quem está na origem do texto 

 

responsabilidade enunciativa primeira pessoa do plural “nós 

 

Fonte:A própria autora 

                                                           
27

Monofonia para fazer o contraponto com polifonia 
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A relevância desta análise se situa não somente quanto ao papel do Curso, de 

formar professores de Letras, mas, também, quanto ao fato de considerar, pela linguagem que 

fala do ato educacional, a valorização explicitada dos professores em cena, o papel que 

desempenham no referido Curso.  É importante esclarecer sobre as responsabilidades das 

vozes no texto, sobre o que é dito, para que os professores tenham a clareza do papel que vão 

desempenhar no Curso.  

Por outro lado, se há uma voz que prevê ações a serem executadas, ou avaliações 

a serem assumidas, sem corresponder, por exemplo, ao que a maioria acha, qual vai ser, então, 

o valor do documento como expressão de um coletivo? O PPP, como gênero indexado 

institucionalmente, a serviço de várias gerações, precisa de adesão sobre o que ele prescreve. 

Observamos, ainda, que o texto analisado expressa ações semiotizadas e relações 

de interdependência com um mundo social que precisa ser identificado. Há uma voz social 

que atribui, implicitamente, deveres e obrigações aos profissionais do Curso de Letras da 

Universidade 1: comprometidos com um dever social; levar Línguas e Literaturas ao podium 

de uma sociedade que se reconstrói dia a dia e utilizar Línguas e Literaturas para o bem 

comum. Explicitamente, o compromisso é atribuído aos profissionais em formação e ao Curso 

de Letras, no entanto, quem está na base dessas ações são os professores formadores. O papel 

deles quanto a esse compromisso fica neutralizado pela linguagem do texto Apresentação.  

Por essas razões, precisamos rever a construção de documentos como o PPP (do 

entorno- precedente ao agir do professor) no sentido de garantir uma mobilização significativa 

de atores envolvidos. Do contrário, algumas vozes se expressam e poucos atuam conscientes 

das prescrições formuladas. 

Quanto à voz do (a) autor (a) que está na origem do texto, isto é , do (a) produtor 

(a) textual ou agente produtor, é marcada ora explicitamente através dos pronomes e verbos 

(flexionados) na primeira pessoa do plural, ora implicitamente através dos verbos  no 

infinitivo, no gerúndio e no particípio na voz passiva. Pressupõe-se que se trata da voz do 

coletivo envolvido no Curso de Letras da Universidade 1. Esta neutralização da voz contribui 

para confirmar o pressuposto de base(hipótese) de nossa tese: nos textos institucionais 

prescritivos, há um apagamento do papel do professor-formador, neste caso, através da sua 

voz que não se define. 

O mesmo vai acontecer quanto às modalizações. Os referentes/ beneficiários 

(classificação nossa)  no discurso são: o aluno, o Curso de Letras, a instituição, o projeto 

(PPP), o currículo, os profissionais em formação. Os (as) professores (as) responsáveis pelo 

processo, pelas ações educacionais, quando são acionados, aparecem de forma diluída, 
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formando um coletivo sem identidade.Vejamos o mapeamento das expressões apreciativas 

(que são abundantes no texto) das  vozes e modalizações nos quadros que vêm a seguir. 

 

QUADRO 5 - Expressões apreciativas- subjetividade autoral 

1º frutos de muitas utopias 

1º referência acadêmica 

1º comprometidos com um dever social 

2º currículo mais flexível 

2º atividades mais adequadas 

3º não é tarefa fácil 

4º um curso de qualidade 

4º dias incansáveis de discussão 

4º maratonas de reuniões 

4º um curso à imagem e semelhança de nossas utopias 

5º perseverantes e confiantes 

5º bacharéis e professores críticos e reflexivos 

5º na dimensão que o novo projeto propõe  

5º Eis um marco histórico 

Fonte: A própria autora 

 

B.2.2 Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro-síntese 

 

QUADRO 6 - Síntese das vozes – texto 1 

Parágrafo Voz – Responsabilidade enunciativa 
Elementos linguístico – discursivos ou 

unidades linguísticas 

1º Parágrafo 

Autor empírico marcado implicitamente 

como enunciador / agente produtor 

O apresentativo Eis 

 não marcado, invisível, neutra um projeto fruto de muitas utopias... (até 

mulheres)  

 voz social. comprometidos com um dever social: 

a utilização de línguas e literaturas para 

o bem comum. 

2º Parágrafo 

Autor empírico / enunciador / agente 

produtor do texto/ marcado 

implicitamente. 

Os elementos demonstrativos: esta, essa. 

O dêitico de lugar e o particípio da voz 

passiva: aqui apresenta. 

Nós – na modalidade verbal ampliação / 

pluralização do enunciador. 

teremos, pretendemos  

Nós – acionado pelo possessivo. nosso objetivo  

Nós – implícito no gerúndio criando, juntando 

voz social. 

 

uma sociedade que se constrói dia a dia...  

...estará apto ao desafio de realizar a 

tarefa.. 
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Nós – implícito no infinitivo 

 

construir, iniciar o aluno. 

3º Parágrafo 

Nós – na modalidade verbal – pluralização 

do enunciador / agente produtor do texto. 

pensamos, reconhecemos, aceitamos 

Nós – na modalidade verbal – implícito no 

infinitivo. 

 tentar 

Nós – na modalidade verbal – invisível 

mas marcada pela passiva por nós – 

agente. 

possam ser verificadas, analisadas e 

testadas. 

4º Parágrafo 

Nós – na modalidade verbal – pluralização 

do enunciador. 

discutimos  

Autor empírico / enunciador – marcado 

implicitamente. 

Elemento demonstrativo – este  

Nós – na modalidade verbal, implícito no 

gerúndio. 

amalgamando  

Nós – acionado pelo possessivo na 

modalidade verbal. 

nosso desejo  

Nós – implícito no infinitivo. oferecer  

4º Parágrafo 

Não marcada, invisível, neutra. Toda a segunda frase do parágrafo  

o importante era  

Nós – acionado pelo possessivo. nossas utopias. 

5º Parágrafo 

Nós – acionado pelo obliquo.  nos  

Nós – na modalidade verbal, implícito no 

infinitivo. 

Na expressão verbal – resta aguardar, ter 

valido a pena pensar  

Autor empírico marcado implicitamente. o apresentativo eis. 

Fonte: A própria autora 

 

QUADRO 7 - Síntese das modalizações - texto 1 

Funções das 

modalizações 
Parágrafo 

Marcação da 

modalização no Texto 

Beneficiário-

Referente 

Caracterização da 

função linguística 

Lógicas 

2º com certeza Nós – os 

envolvidos c/ o 

curso 

Articulador discursivo 

de confirmação 

2º pretendemos também 

iniciar o aluno 

Nós- 

beneficiando o 

aluno 

Articulador discursivo 

de inclusão 

2º criando assim uma maior 

ligação 

O aluno Articulador discursivo 

adverbial  

Deônticas 

1º Nosso objetivo principal é 

construir um curso em 

que haja uma maior 

participação do aluno 

Curso de Letras A modalidade verbal – 

subjuntivo de haver 

Apreciativas 2º estará apto ao desafio de O Curso- Locução adverbial- ao 
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realizar a tarefa de levar 

Línguas e Literaturas ao 

podium de uma 

sociedade que se 

reconstrói dia a dia. 

intermediado por 

seus professores 

e alunos 

podium de uma 

sociedade 

2º um currículo mais 

flexível, em que o aluno 

poderá optar por 

disciplinas e atividades 

mais adequadas à sua 

formação 

Currículo- Qualificador de grau- 

superioridade 

4º O importante era 

oferecer um curso à 

imagem e semelhança das 

nossas utopias.  

 

Resultado da 

construção do 

PPP 

Avaliador temático 

5º Resta-nos 

aguardar... ter valido a 

pena 

Construção do 

PPP 

Locução verbal- 

 ter valido-  perspectiva 

de avaliação futura  

Pragmáticas 

2º estará apto ao desafio de 

realizar a tarefa de levar 

Línguas e Literaturas ao 

podium de uma sociedade 

que se reconstrói dia a 

dia. 

O Curso- 

intermediado por 

seus professores 

e alunos 

A expressão verbal: 

estar apto a realizar- 

expressão atribuída ao 

protagonista Curso- o 

poder fazer 

2º em que o aluno poderá 

optar 

Currículo 

flexível 

Auxiliar de 

modalização; poder 

1º construído a partir de 

possibilidades e anseios 

de fazer... 

PPP Locução adverbial – 

expressão da intenção 

(o querer –fazer) 

3º possam ser verificadas, 

analisadas e testadas 

Curso de Letras 

da [...] 

Auxiliar de 

modalização- poder 

2º Pretendemos também 

iniciar o aluno 

Nós- para o 

aluno 

Auxiliar de 

modalização- pretender 

iniciar- expressão da 

intenção do 

protagonista – querer-

fazer  

5º Resta-nos aguardar...ter 

valido a pena  

Expectativa 

diante do PPP 

Locução verbal- 

reveladora da 

expectativa do (a) 

produtor(a)  

Fonte:A própria autora 
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B.3 Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise 

dos dados.   

 

Para a análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas, fazemos o 

movimento inverso do que foi feito com os mecanismos enunciativos. Primeiramente, 

situamos os elementos linguísticos no quadro para, posteriormente, descrevê-lo. 

Inspirada em Machado e Bronckart (2004), nossa análise busca identificar as 

unidades que indicam os protagonistas colocados em cena no texto, assim como os papéis 

sintático-semânticos a que lhes são atribuídos. Identificamos e classificamos os tipos de 

construção frasal do ponto de vista sintático, distinguindo entre  principais e subordinadas, 

construção com verbo na voz ativa (ou neutra) e com voz passiva; construção frasal com 

verbos flexionados ou com verbos não flexionados. Também identificamos os sujeitos e os 

complementos verbais com seus respectivos papéis sintático-semânticos, de acordo com a 

classificação sugerida pelos autores acima mencionados, baseados em Fillmore (1975). 

 

B.3.1 Vejamos o quadro-síntese:    

 

QUADRO 8 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 1 

Protagonistas Parágrafo 
Função 

Sintática 

Função 

Semântica 
Posição na frase 

Identificação 

do verbo 
Total 

PPP 

1º 
Sujeito Objetivo Subordinada/ 

passiva 

(foi) 

construído 

4 
2º 

Complemento Atributivo Simples /ativa ...é a síntese 

do conteúdo 

2º 
Complemento Instrumental  Subordina/ ativa  itens que o 

compõem 

4º Complemento Factivo Principal/ ativa discutimos 

Curso de 

Letras da 

Universidade 

[...]* 

 

*Omissão do 

nome da 

Universidade 

1º 
Complemento Atributivo Subordinada/ 

infinitiva 

fazer do 

8 

2º 
Complemento Factivo Principal/ativa teremos o 

perfil de 

2º 
Sujeito Atributivo Subordinada/ 

Ativa 

estará apto 

2º 
Complemento Instrumental Subordinada/ 

infinitiva 

construir 

3º Complemento Factivo Principal/Ativo pensamos  

4º 
Complemento Objetivo Subordinada/ 

Infinitiva 

desejo de 

oferecer 

4º 
Complemento Objetivo Subordinada 

/Ativa 

oferecer 
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5º 

Complemento Beneficiário Simples/ 

Ativa 

Verbo 

implícito 

com o 

apresentativo 

Eis 

Profissionais 

em 

formação/ho-

mens e 

mulheres 

1º 

Parte do 

complemento 

Beneficiário Subordinada/ 

Ativa 

fazer do 

curso... 

 à formação 1 

Professores e 

alunos 

Alunos e 

professores 

2º 

Complemento Instrumental 

(animado) 

Subordinada/ 

Ativa 

 

 

estará apto 

ao desafio 

 

3 
4º 

Sujeito 

acionado pelo 

"que" relativo 

Instrumental 

(animado) 

Subordinada/ 

Ativa 

que se 

engajassem  

4º 

Parte do  

sujeito 

composto 

Instrumental 

(animado) 

Simples/ 

Ativa 

foram 

ingredientes 

Sociedade 

2º 

Parte do 

complemento 

Beneficiário Subordinada/ 

Ativa 

levar línguas e 

literaturas ao 

podium de 
2 

2º 

Sujeito- na 

retomada do 

relativo que 

Objetivo Subordinado/ 

Passiva 

que se 

reconstrói 

Nosso Objetivo 

Principal 
2º 

Sujeito Atributivo Principal/ 

Ativo 

é   1 

Aluno 

2º 

Sujeito (parte 

do sujeito) 

Beneficiário Subordinada/ 

Ativa 

em que haja 

uma maior 

participação 

do aluno 

3 
2º 

Sujeito (Parte) Beneficiário Subordinada/ 

Ativa 

poderá optar 

2º 

Complemento Beneficiário Principal/ 

Ativa 

pretendemos 

também 

iniciar 

Bacharéis e 

professores em 

formação 

5º 

Complemento Atributivo Subordinada/ 

Infinitiva 

ter valido a 

pena pensar 

em formar 

1 

Currículo 

2º 
Complemento Instrumental Subordinada/ 

Ativa 

em que haja 

2 

2º 

Complemento 

 

 

Instrumental Principal/ 

Ativa 

se dá com a 

elaboração 

de 
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Nós (Genérico) 
2º 

 

Sujeito Beneficiário Principal/ 

Ativo 

teremos 
1 

Nós (produtor 

incluindo-se 

num coletivo 

do Curso de 

Letras) com 

verbo 

flexionado 

2º 

Sujeito Atributivo Principal/ 

Ativa 

pretendemos 

também 

iniciar  

5 

3º 
Sujeito Atributivo Principal/ 

Ativo 

pensamos  

3º 
Sujeito Atributivo Principal/ 

Ativa 

reconhecemos 

4º 
Sujeito Atributivo Coordenada/Ativa aceitamos o 

deasafio 

3º Sujeito Agentivo Prncipal/Ativa discutimos 

Produtor textual 

(representando 

com coletivo do 

Curso) no 

gerúndio  

2º 

- Agentivo Subordinada 

reduzida de 

gerúndio 

juntando 

3 2º 

- Agentivo Subordinada 

reduzida de 

gerúndio 

criando 

4º 

- Atributivo Subordinada 

reduzida de 

gerúndio 

amalgamando 

Produtor 

Textual 

(representando 

um coletivo do 

curso) no 

infinitivo 

2º 

- Agentivo Subordinada 

reduzida de 

infinitivo 

construir 

5 

3º 

- Agentivo Subordinada 

reduzida de 

infinitivo 

de tentá-la 

4º 

- Atributivo Subordinada, 

reduzida de 

Infinitivo 

de oferecer 

5º 

- 

 

- 

Atributivo 

 

Subordinada/ 

reduzida  

de infinitivo 

aguardar 

 

5º 
 Atributivo Subordinada/ 

reduzida/ infinitivo 

pensar 

Fonte: Adaptado de Bronckart e Machado, 2014  

 

B.3.2  Análise dos dados 

 

O quadro nos mostra dados bastante significativos quanto ao que constatamos, 

também, na análise dos mecanismos enunciativos.  

Vejamos que o protagonista produtor do texto aparece 14 vezes, acionado pelo 

plural de primeira pessoa (nós), das quais só uma vez como “nós” genérico. Nas outras 13  

vezes, aparece representando um coletivo responsável pelo Curso de Letras da Universidade 
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1. Mas esta representação é deduzida, não está explícita para os destinatários do texto. O (a) 

professor (a) do referido Curso, que lê o texto, não tem a garantia de estar representado (a) aí. 

Por outro lado, das 14 vezes, em apenas cinco o “nós”está semanticamente agentivizado, isto 

é, identificado como agente responsável por um processo dinâmico de ação. Também das 14  

vezes, em oito situações ele se encontra neutralizado em reduzidas de gerúndio e de infinitivo. 

Nnessas oito vezes se concentra seu papel de agente (do total de cinco vezes como agente, 

nesta situação ele aparece em quatro vezes) o que revela uma minimização, pela linguagem, 

do papel de ator, com participação dinâmica dos professores formadores no processo 

educacional, no Curso de Letras da Universidade 1. Na neutralização, eles são acionados: em 

trêsvezes para explicitar a situação modal da ação (com o gerúndio); e, em quatro vezes como 

atributivo, isto é, como entidade a quem é atribuída uma determinada sensação, no caso do 

texto, uma determinada expectativa ou esforço para realizar algo. Das seis vezes em que não 

aparece em reduzidas, neutralizado, em apenas uma vez é semanticamente agentivo. 

Em segundo lugar, quanto ao número de ocorrências dos protagonistas, vem o 

Curso de Letras da Universidade 1 (oito vezes), com variadas funções semânticas e, 

majoritariamente, com a mesma função sintática (complemento) e em posição de subordinada 

na construção frasal. Mas, pelo número de ocorrências, percebemos sua relevância como 

protagonista do texto, o que era de se esperar, num gênero Apresentação de PPP.  

Na próxima ordem de ocorrências, vem o PPP em terceiro lugar. Com 4 

ocorrências, o Projeto assume seu papel de protagonista relevante do texto. Aparece, como o 

Curso de Letras, em funções semânticas variadas e majoritariamente (três vezes) como 

complemento na sua função sintática. Chama-nos atenção o fato de que, das quatro situações, 

em duas ele não se encontra em posição de subordinada na construção frasal, uma se situa na 

principal e a outra, numa construção simples. São indícios de posições mais evidentes para o 

destinatário do texto.  

O que observamos quanto aos protagonistas professores e alunos ou alunos e 

professores, os principais beneficiários diretos de um PPP, é que eles aparecem em apenas  

três ocorrências, duas delas neutralizadas: uma acionada pelo relativo”que” e a outra fazendo 

parte de um sujeito composto. Em todas as três ocorrências, eles aparecem como 

instrumental na função semântica, o que significa dizer que são colocados numa função 

designada mais apropriadamente a seres inanimados. Num processo de semiotização, eles são 

reificados: na primeira situação, como meros intermediários do Curso (por intermédio de), 

para contribuir com a reconstrução da sociedade. Nas duas outras situações, aparecem como 
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ingredientes da elaboração do PPP, como preocupação face à possibilidade de mobilização e 

engajamento na construção do Projeto. 

Também, com três ocorrências como protagonistas, encontramos o aluno, 

“apartado” do professor, assumindo uma posição mais valorativa, afinal deve ser um dos 

atores principais do processo educacional. Conforme vemos no quadro, a ele é atribuída a 

função semântica de beneficiário, nas três situações e sintaticamente é duas vezes sujeito na 

construção frasal; na outra é complemento. 

Uma protagonista relevante do ponto de vista do dever social de um Curso 

acadêmico, sobretudo numa universidade pública, é a sociedade, acionada no texto por duas 

vezes, numa delas retomada pelo relativo “que”, no interior de uma subordinada passiva (se 

reconstrói- é reconstruída). Na outra situação, tem função semântica de beneficiário, e é 

complemento em suafunção sintática, ocupando uma posição numa subordinada ativa. Dada 

a relevância desta protagonista, entendemos que ela deveria ocupar lugar de maior realce 

quanto ao estatuto sintático-semântico no texto. A universidade é vista como uma instituição 

social, inserida numa sociedade com sistema político e econômico definido. Logo, num PPP, 

na sua apresentação, é preciso que se faça referência a esta questão, de forma a situar sócio-

historicamente o referido Projeto, conferido por uma universidade que reflete, no seu interior, 

as determinações e contradições dessa sociedade.       

O currículo também é um dos protagonistas acionados duas vezes. Como 

complemento, com a função semântica instrumental, aparece com a responsabilidade de 

intermediar a participação do aluno no Curso. No entanto, esta forma de participação vai 

depender da natureza desse currículo (diferente do atual e mais flexível). Daí podermos 

detectar certa função atributiva no seu papel de protagonista. Como nos diz Veiga (2002), o 

currículo implica, necessariamente, a interação entre sujeitos que têm um mesmo objetivo; é 

uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que 

esta construção se efetive e não é instrumento neutro. Eis, portanto, a confirmação do caráter 

instrumental do currículo e seu grau de relevância a ser considerado protagonista no texto.  

Só numa única vez, são acionados os profissionais de Letras, que, num processo 

de paráfrase, recebe a explicitação inclusiva quanto ao gênero (homens emulheres). 

Aparecem, semanticamente, na função de beneficiário, pois fica claro que se trata de 

profissionais a serem formados. Sintaticamente, fazem parte de um complemento, expresso 

num sintagma cujo núcleo é a palavra formação. Os profissionais formadores só são 

acionados, implicitamente, pelo sujeito “nós” (genérico e produtor do texto) conforme 

comentários já formulados. 
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Seguindo a mesma linha de análise quanto aos protagonistas anteriores, temos o 

caso dos bacharéis e professores, marcados uma vez no texto, sintaticamente como 

complemento e semanticamente como atributivo, numa subordinada reduzida de infinitivo. 

Por intermédio desses protagonistas, dá-se a modalização do tipo de profissional (reflexivo e 

crítico) pensado e formado pelo Curso, na dimensão do que o Projeto propõe. 

Como último protagonista localizado no texto, temos nosso objetivo principal 

exercendo a função sintática de sujeito e a função semântica de atributivo. Localiza-se, 

quanto à posição na construção frasal, numa principal ativa, o que lhe realça o papel sintático-

semântico. A ele é atribuída a função de explicitar a razão   de ser (principal) do PPP: 

construir um curso em que haja maior participação do aluno em sua formação... 

Numa conclusão inicial, tomando como base o primeiro texto de análise, 

percebemos que há um jogo na linguagem deste texto, onde os participantes protagonistas, 

exercendo seus papéis, são revelados, uns como atores, outros como meros agentes do 

processo educacional. Em relação aos seres humanos que intervêm no agir (aqui entendido 

como intervenção no processo educacional que emana do PPP), tomemos os atuais 

professores do Curso de Letras da Universidade1, actantes implicados nesse agir, para dizer 

que eles não ocupam o lugar de atores explícitos, pois não estão explicitamente colocados 

como fonte do processo de formação dos profissionais de Letras, a partir do texto analisado. A 

eles não são atribuídas, de forma explícita, capacidades para seu agir, nem intenções. Em 

nossa avaliação, tal fato implica uma descaracterização do seu papel de educador e 

consequente desvalorização, pela falta de reconhecimento de um trabalho que seja fonte e não 

simples atributivo ou beneficiário, semanticamente analisado. A valorização do magistério 

precisa ser um princípio central na discussão de um PPP e na voz do produtor textual que fala 

nele e sobre ele. 

 

C. Texto 2- Missão do curso de letras da universidade 1[...]* (situado na 

página 12), (*omissão do nome da Universidade). 

1. Por apresentar como tarefa a formação de educadores, o curso propõe-se a 

preparar o linguista, profissional de literatura, o professor de língua materna, clássica ou 

estrangeira para atuar no ensino médio e superior. O curso visa formar um profissional 

competente e crítico, capacitado para contribuir, com a melhor qualidade da educação 

brasileira, no resgate de uma maior humanização da sociedade contemporânea. 

2. Para o bacharel, o curso propõe  que o aluno tenha consciência de que seu 

trabalho deve se inserir na construção de um mundo mais solidário e, portanto, menos 
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individualista. Esta postura permitirá que se propague este sentimento coletivo do dever de 

ser um redator, um escritor, um crítico literário, um intérprete ou tradutor, enfim, um 

construtor da linguagem, um cidadão comprometido com o fazer social.      

 

C. 1 Plano global 

 

C.1.1 Composição organizacional e características 

 

O texto é dividido em dois parágrafos, o primeiro dedicado à missão do curso 

quanto à tarefa de formar professores, educadores, daí por que ele se inicia com o verbo 

“apresentar” no infinitivo, antecedido da preposição por, apontando, ao mesmo tempo, para 

uma finalidade  e causalidade quanto à tarefa de formação do profissional pelo curso. Este 

parágrafo é composto de duas partes (frases). A primeira coloca em destaque a proposta do 

curso: o curso propõe-se a preparar, realçandonão ações deste curso, mas o tipo de 

especialista que ele forma: linguista, literato, professor de língua. Usa uma estrutura 

metonímica em que a designação profissional representa “o que fazer”em face do profissional. 

Ainda nesta primeira parte, o texto diz, também, onde este profissional vai atuar. Na segunda 

parte (frase), o ator na ação de propor com quais valores vai se reger o curso é o próprio 

curso: visa formar. E os valores atribuídos ao objeto do verbo formar (um profissional 

competente, crítico, capacitado para) são relacionados às duas grandes tarefas atribuídas ao 

professor em formação: contribuir com a melhor qualidade da educação brasileira e resgatar 

uma maior humanização da sociedade brasileira.  

O segundo parágrafo trata da missão quanto à formação do bacharel e começa 

por ele: Para o bacharel, com a vírgula,demarcando de pronto quem é o protagonista 

referencial, isto é, em qual protagonista recai a ação de formar. Também, como no primeiro 

parágrafo, este é formado de duas partes (frases). Desta vez, o dever ser do profissional 

formado pelo curso vem primeiro: ter a consciência de um trabalho para a construção de um 

mundo mais solidário e menos individualista. Na segunda parte deste segundo parágrafo, a 

postura do profissional, anaforicamente referenciada pelo demonstrativo esta, se filia ao 

comprometimento do cidadão com o fazer social, tarefa explicitada no final do texto. A 

expressão verbal dever de ser anuncia o tipo do bacharel a se formar: redator, escritor, crítico 

literário, intérprete ou tradutor e o conectivo enfim aponta para uma síntese de todas estas 

especialidades profissionais: um construtor da linguagem. 
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Pelo gráfico abaixo, temos a imagem da composição organizacional do texto com 

os eixos temáticos organizados nos parágrafos. Estes eixos se interligam ao tema principal: a 

missão do curso que é formar o (a) professor (a) e o bacharel de Letras.  

 

QUADRO 9 - Eixos temáticos do texto 2 

Parágrafos Eixo temático- Professor em Formação Eixo temático - Bacharel 

1º 1º 

momento 

Tipo de profissional: linguista, profissional 

da literatura e o professor de línguas. 

 

2º 

momento 

Dever ser do profissional, competente, 

crítico, capacitado para contribuir com a 

educação brasileira. 

 

2 º 1º 

momento 

 Dever ser do profissional: ter 

consciência que seu trabalho deve se 

inserir na construção de um mundo 

mais solidário e, portanto, menos 

individualista.   

2º 

momento 

 Tipo do profissional: redator, 

escritor, crítico literário, intérprete 

ou tradutor, construtor da linguagem. 

Fonte:A própria autora 

 

 Na estrutura composicional do texto, há um fenômeno de cruzamento dos eixos 

temáticos, que podemos visualizar no esquema abaixo. Este fenômeno é significativo na 

medida em que a ordem do que vem primeiro corresponda a uma ordem de prioridades, de 

relevância quanto à classificação do profissional. 

 

FIGURA 3 – Cruzamento dos eixos temáticos 

 

Tipo de profissional    Dever ser do profissional 

 

 

 Dever ser do profissional   Tipo do profissional 

 

Fonte:A própria autora 
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C.1.2 Tipos de agir 

 

Há neste texto menção a dois  tipos de agir: 

O prescritivo, com dois núcleos, um situado no dever ser do profissional que o 

Curso se propõe a formar: ele deve ser capaz de contribuir com a melhor qualidade da 

educação brasileira, resgatando uma maior humanização da sociedade contemporânea, isto 

em relação ao professor em formação; e o dever ser relativo ao bacharel: ter consciência de 

que seu trabalho deve se inserir na construção de um mundo mais solidário e, portanto, 

menos individualista; propagar este sentimento coletivo e ser um cidadão comprometido com 

o fazer social. 

O segundo núcleo se situa na prescrição explícita atribuída ao próprio curso e que 

se confunde com a finalidade atribuída a este curso: formar educadores, preparar o linguista, 

o profissional de literatura, o professor de língua materna, clássica ou estrangeira, para 

atuar no ensino médio e superior; formar um redator, um escritor, um crítico literário, um 

intérprete ou tradutor.  

O agir-decorrente, que se refere aos resultados que advirão fruto da prescrição 

atribuída ao curso: a atuação do professor competente e crítico que contribuirá com a 

qualidade da educação brasileira e com a humanização da sociedade contemporânea. 

Atuação dobacharelque contribuirá com a construção de um mundo mais solidário e menos 

individualista, num compromisso com o fazer social.  

O agir-alvo, que aponta para a ação de formar o linguista e o bacharel. 

 

C. 2 Os mecanismos enunciativos 

 

C.2.1 Identificação e interpretação 

 

Em relação à voz no texto, diferentemente do anterior, há uma monofonia 

formada pela voz do produtor textual, do autor empírico, que fala do curso (por apresentar, o 

curso propõe, o curso visa formar). Os verbos estão na terceira pessoa, nos dois parágrafos 

que formam o todo do texto. O coletivo, que claramente se fez representar no texto anterior, 

pela primeira pessoa do plural, agora desaparece, fica oculto e implícito pela responsabilidade 

de construção coletiva de um PPP. Nenhuma produção neste documento pode deixar de 

expressar uma voz coletiva, que se responsabiliza institucionalmente por este  documento.  
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Encontramos uma voz social à qual o produtor textual recorre para modalizar o 

agir recorrente, face à responsabilidade social do profissional em formação: para contribuir 

com a melhor qualidade da educação brasileira, no resgate de uma maior humanização da 

sociedade contemporânea; e noutra passagem: um cidadão comprometido com o fazer social. 

Portanto, quanto à voz, tem-se o apagamento do professor-formador do Curso. Ele 

não se explicita face às enunciações. No entanto, há uma imensa responsabilidade que recai 

sobre ele, mas que não está visível no texto. Ele está presente nas expectativas em relação ao 

dever ser dos profissionais em formação e nas tarefas atribuídas ao curso. Vimos isso 

claramente, no item anterior. Detectamos, no texto, a atribuição de dois tipos de agir: o 

prescritivo e o decorrente, nenhum relacionado explicitamente aos protagonistas-professores. 

Se a voz do produtor textual é a de um (a) professor (a) formador (a), em nome do coletivo 

desses professores, surpreende que eles não sejam referenciados quanto ao seu agir.  

Então, em relação aos mecanismos enunciativos, que são responsáveis pelo 

processo interativo entre enunciador e enunciatário, neste texto, observamos um processo em 

que o professor-formador é escondido por trás do seu trabalho, este, sim, explicitado, prescrito 

em tarefas de “dever ser”.   

Examinemos, agora, as modalizações para verificar em que medida as avaliações, 

os julgamentos de valor concernentes ao conteúdo temático do texto são relacionados ao 

professor-formador. 

No primeiro parágrafo e no segundo, também, pois eles são quase monoformes,
28

 

isto é, apresentam um modelo só para tratar da missão do curso: o primeiro se refere à 

formação do professor-educador e o segundo, à do bacharel, ambos protagonistas 

beneficiários do processo educacional. Ao tratar da missão quanto à formação do professor, 

primeiramente o texto o caracteriza através das modalizações pragmáticas, anunciando o 

que o profissional pode fazer com sua formação (capacidade de ação): ser linguista, ser 

profissional da literatura, ser professor de línguas.  

No outro momento do primeiro parágrafo, há uma fusão das modalizações 

pragmáticas com expressões de caráter deôntico e expressões apreciativas. As primeiras 

avaliam o dever fazer do professor-educador em formação, pois, nesta avaliação, se 

encontram as finalidades, a justificativa, as razões sociais de estar sendo formado: capacitado 

para contribuir com a melhor qualidade da educação brasileira;no resgate de uma maior 

humanização da sociedade contemporânea. As expressões apreciativas traduzem um 

                                                           
28

Termo criado por esta pesquisadora para designar um texto uniforme de acordo com o que explicitamos no 

corpo da pesquisa 
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julgamento mais subjetivo, na visão da instância de quem produziu o texto,  no que concerne 

ao  referido dever ser do professor em formação: um profissional competente e crítico, 

capacitado para... Também, com as expressões melhor qualidade e maior humanização, 

imbricadas na modalização pragmática, citada anteriormente, há um grau de apreciação, 

fruto de um mundo discursivo subjetivo, que não explicita a dimensão do sentido de melhor 

(em relação à educação brasileira) e maior (quanto à humanização da sociedade). As 

expressões de caráter deôntico, localizadas em algumas situações, no parágrafo,  trazem ao 

enunciatário o que é enunciado à luz dos valores sociais: contribuir com a melhor qualidade 

da educação brasileira, resgatar uma maior humanização da sociedade contemporânea. 

No segundo parágrafo, acontece o mesmo processo de linguagem, a fusão das 

modalizações pragmáticas com expressões apreciativas e de caráter deôntico, agora, 

tematizando o fazer e o dever ser do bacharel do curso. Ressaltam-se as referidas expressões e 

modalizações nos trechos : que o aluno tenhaconsciência de seu trabalho/ se inserir na 

construção de um mundo mais solidário e, portanto, menos individualista/ um cidadão 

comprometido com o fazer social. A mesma análise da modalização apreciativamelhor e 

maior, serve , também, para as expressões mais solidário/ menos individualista. Em que 

dimensão podemos entender aí o que é “mais” ou o que é “menos”, por exemplo, num mundo 

extremamente carente de solidariedade e numa sociedade excessivamente individualista dado 

o sistema capitalista?  A compreensão da resposta deve sair do mundo discursivo objetivo e 

sociossubjetivo de cada um (a) que lê o texto. 

A última frase apresenta modalizações pragmáticas com a função de expressar as 

responsabilidades atribuídas a um importante protagonista do texto, o profissional em 

formação, mostrando a capacidade de ação como redator, escritor, crítico literário, intérprete 

ou tradutor, enfim um construtor da linguagem. Noutra modalização pragmática:Esta 

postura permitirá que se propague, aíobservamos uma responsabilização a um sujeito de 

sentido abstrato, mas pertencendo ao profissional em formação. 
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C.2.2 Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro-síntese 

 

QUADRO 10 - Síntese das vozes- texto 2 

Parágrafo 
Voz – Responsabilidade 

enunciativa 

Elementos linguístico – discursivos ou unidades 

linguísticas 

1º 

Parágrafo 

Autor  empírico / não marcado  

/ agente produtor do texto que 

relata 

Todo o texto em terceira pessoa, numa voz neutra 

voz social. 

 

para contribuir com a melhor qualidade da educação 

brasileira, no resgate de uma maior humanização da 

sociedade contemporânea 

2º 

Parágrafo 

Autor 

empírico/enunciador/agente 

produtor do texto.. 

Todo o texto em terceira pessoa, numa voz neutra 

voz social. 

 

 

 

Seu trabalho deve se inserir na construção de um 

mundo mais solidário e, portanto, menos 

individualista/ que se propague este sentimento 

coletivo/ um cidadão comprometido com o fazer 

social.  

Fonte:A própria autora 

 

QUADRO 11 - Síntese das modalizações- texto 2 

Funções das 

Modalizações 
Parágrafo 

Marcação da 

modalização no texto 

Beneficiário 

e/ ou 

Referente 

Caracterização da função 

linguística 

Deôntica 2º 

que o aluno tenha 

consciência de que seu 

trabalho deve se 

inserir na construção 

de um mundo mais 

solidário 

Aluno 

consciente 

(bacharel) 

O subjuntivo na locução 

verbal com um auxiliar 

modal (dever ) 

 2º 

do dever de ser Sentimento 

coletivo 

Verbo dever substantivado 

formando a expressão com o 

verbo ser 

 2º 
Esta postura permitirá 

que se propague 

Postura do 

aluno bacharel 

Expressão verbal com o 

verbo permitir- 

Apreciativa 1º 

com a melhor 

qualidade da educação 

brasileira 

Profissional 

competente e 

crítico 

Classificador- comparativo 

de superioridade de bom 

 1º 
no resgate de uma 

maior humanização 

 Qualificador- comparativo 

de superioridade de grande 

 2º 

um mundo mais 

solidário e, portanto, 

menos individualista  

O aluno 

consciente 

Os comparativos mais e 

menos (superioridade e 

inferioridade) 

Pragmática 1º 

o curso propõe-se a 

preparar 

Formação de 

educadores 

A expressão verbal formada 

com o verbo propor e o 

verbo preparar, este 
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servindo de complemento 

para aquele. 

 1º 
capacitado para 

contribuir 

Educador em 

formação 

Qualificador, indicando o  

poder-fazer 

 2º 

seu trabalho deve se 

inserir 

O bacharel Locução verbal, com o verbo 

modal dever- expressão da 

responsabilidade do dever-

fazer. 

 2º 

um cidadão 

comprometido com o 

fazer social 

O bacharel Avaliador 

temático:qualificador 

(comprometido) mais a 

preposição (com)-  intenção 

de fazer 

Fonte:A própria autora 

 

C.3 Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise 

dos dados.   

 

QUADRO 12 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 2 

Protagonistas Paragráfo 
Função 

Sintática 

Função 

Semântica 

Posição do tipo de 

frase 

Identificaçã

o do verbo 
Total 

O curso 

1º 

Sujeito Agentivo Subordinada/ 

reduzida de 

infinitivo. 

Por 

apresentar 

4 1º 
Sujeito Agentivo Principal propõe-se a 

preparar 

1º Sujeito Agentivo  Principal/ ativa  visa formar 

2º Sujeito Agentivo Principal/ ativa propõe que 

O linguista, o 

profissional de 

literatura, o 

professor de 

língua materna, 

clássica ou 

estrangeira - O 

prof. em for 

mação 

1º 

 

Complemento Factivo e 

Beneficiário 

Subordinada/ 

reduzida de 

infinitivo 

preparar 

4 

1º 

 

Sujeito 

 

Agentivo 

 

Subordinada/ 

reduzida de 

infinitivo  

 

para atuar 

Um profissional 

competente e 

crítico 

1º 
Complemento Factivo e 

Atributivo 

Principal/ ativa visa formar 

1º 

Sujeito Agentivo Subordinada/ 

reduzida de 

infinitivo 

para 

contribuir 

Educação 

brasileira 
1º 

Complemento Beneficiário Subordinada 

reduzida  de 

infinitiva 

para 

contribuir 

com a 

qualidade 

1 
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Sociedade 

contemporânea 
1º 

Complemento Beneficiário Subordinada 

reduzida de 

infinitivo 

para 

contribuir 

no resgate 

de uma 

maior 

humanizaç

ão 

1 

O bacharel 2º 
Complemento Beneficiário Principal/ativa Propõe 

para 
1 

O aluno 

2º 
 Sujeito Atributivo Subordinada 

substantiva 
que tenha 

consciência 

2 

2º 

Parte do 

sujeito, 

acionado pelo 

possessivo seu 

Objetivo Subordinada 

/substantiva 
 seu 

trabalho 

deve se 

inserir 

Trabalho 2º 
Sujeito Objetivo Subordinada 

substantiva 
deve se 

inserir 
1 

Mundo mais 

solidário e menos 

individualista  

2º 

Complemento  Atributivo   deve se 

inserir na 

construção  
 

Esta postura 2º Sujeito Instrumental Principal/ ativa permitirá 1 

Este sentimento 

coletivo 
2º 

Sujeito Objetivo Subordinada 

substantiva/passiva 
que se 

propague 1 

Um redator, um 

escritor, um 

crítico literário, 

um intérprete ou 

tradutor, um 

construtor da 

linguagem, um 

cidadão 

comprometido 

com o fazer 

social 

2º 

Complemento/

Predicativo 

Atributivo Subordinada 

substantiva/ Ativa 
do dever de 

ser 

1 

Fonte: Adaptado deBronckart e Machado, 2014  

 

C.3.2  Análise dos dados 

 

Como na análise do texto anterior, vários protagonistas são inseridos no quadro, 

apresentando sintática e semanticamente seu papel no texto, mas não aparece o (a) 

protagonista central do processo educacional, responsável direto pela missão do Curso de 

Letras da Universidade 1: o (a) professor (a) formador (a). Em nenhuma vez ele ou ela é 

explicitamente representado (a) na linguagem aí exposta. O apagamento dele ou dela aí é 
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total, não lhe sendo atribuída nenhuma função sintático-semântica. Enquanto que, na 

realidade, está presente por trás de todas as ações, por trás de todas as responsabilidades 

explicitadas, por trás de qualquer tarefa atribuída ao próprio curso, inclusive estando à frente 

das consequências advindas das qualidades na formação do (da) profissional de Letras.  

A educação brasileira é protagonista uma vez, aparecendo como complemento do 

verbo contribuir, numa função semântica de beneficiário da ação do Curso de Letras, mas 

dependendo do tipo de profissional que será formado (competente e crítico). A sociedade 

contemporânea, também, é protagonista (uma vez). O curso e o profissional formado serão 

responsáveis pelo resgate de uma sociedade com maior humanização. E, então, aonde entra a 

explicitação da responsabilidade do (a) professor (a) formador (a)? Fica encoberto para ser 

desvelado somente através da dedução de seu papel formador. Comparamos esta nebulosa na 

ação desse profissional com o que acontece, por exemplo, com o trabalho do artesão, que está 

na base da produção de uma obra de arte não assinada. Aos olhos do comprador, que vai se 

beneficiar do trabalho artístico, pois vai possuí-lo, só aparece o vendedor, na ponta da compra 

efetuada. O produtor-artista apaga-se, para se valorizar apenas no anonimato da sua obra, o 

que significa uma redução no reconhecimento do seu trabalho. Toda esta imagem de situação 

de ocultamento do papel do executor de um trabalho vale para a análise do que acontece no 

ocultamento do papel do professor-formador ou da professora-formadora num PPP. Este 

profissional tem sua função diluída na do curso, como examinamos a seguir. 

O Curso, como protagonista no texto, tem papel extremamente relevante, revelado 

pela frequência de vezes em que aparece exercendo a função sintático-semântica de 

sujeito/agentivo. Situa-se, majoritariamente (num total de quatro, em três vezes), quanto à 

posição na construção frasal, no interior da principal/ativa. E quando está na subordinada, é 

esta que inicia a frase, o parágrafo e até mesmo o texto: por apresentar. Portanto, fica 

evidente a primazia de seu papel sintático-semântico no texto.  

O Curso funde, nele mesmo, vários protagonistas: os dois tipos de profissional: o 

formador e o profissional em formação, os outros profissionais envolvidos, a instituição onde 

ele se insere, daí por que ter um sentido coletivo e ser um protagonista que economiza a 

linguagem do texto. Compreendemos esta tarefa metonímica, mas este tipo de operação 

linguístico-cognitiva leva à diluição ou neutralização do trabalho docente. 

Importante, também, observar as várias facetas pelas quais são representados os 

professores em formação, no primeiro parágrafo: primeiro, eles são protagonizados pelas 

diversas especificidades profissionais: como o linguista, o profissional de literatura, o 

professor de língua materna, clássica ou estrangeira. No texto, exercem a função de 
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complemento do verbo preparar, cujo sujeito é o curso. Semanticamente, é um complemento 

com função de factivo e beneficiário, pois, ao mesmo tempo em que representam o estado 

final da formação propiciada pelo curso são beneficiários desta formação.  

No entanto, quando lhe são atribuídas características através das apreciações 

(qualificativas) competente e crítico, capacitado para, só assim este profissional poderá 

contribuir com a melhoria da educação brasileira e a humanização da sociedade 

contemporânea. De complemento da expressão verbal visa formar (cujo sujeito é o curso) 

com função factiva e atributiva passa a sujeito do verbo contribuir, com a função semântica 

de agentivo. Eis um protagonista que evolui em seu nível de importância, na medida em que é 

comprometido com uma tarefa social, explicitamente apresentada. 

Quanto ao outro protagonista de relevância no texto, o bacharel, érepresentado 

também pela expressão o aluno e pelasespecificidades da profissão: um redator, um escritor, 

um crítico literário, um intérprete ou tradutor, um construtor da linguagem, um cidadão 

comprometido com o fazer social. Observamos, aqui, que, em relação às especificidades da 

profissão, este profissional, na forma como está representada sua função sintático-semântica, 

a ele é designado muito mais um dever de ser do que um dever de fazer, a não ser que este 

fazer seja social. Então, enquanto ao professor em formação lhe são atribuídas funções 

semânticas de factivo e beneficiário, face às suas especificidades profissionais, ao bacharel, é 

na função atributiva que se caracteriza o seu papel. Isto nos sugere, quanto à visão da 

instância produtora do texto, um julgamento mais subjetivo de positividade, incluindo as 

modalizações que se seguem: que o aluno tenha consciência de que seu trabalho deve se 

inserir na construção de um mundo mais solidário...sentimento coletivo do dever de ser...um 

construtor da linguagem...um cidadão comprometido com o fazer social. 

Ainda, no segundo parágrafo, observamos que a força da valorização do bacharel 

leva o trabalho, a postura deste profissional em formação e o sentimento coletivo ao estatuto 

de protagonistas do texto. O trabalho, exercendo a função de sujeito e semanticamente 

caracterizado como objetivo, é capaz de ser responsável pela construção de um mundo 

melhor; a postura, como sujeito do verbo permitir, torna-se responsável pela propagação do 

sentimento coletivo do dever de ser um bacharel na dimensão que o texto coloca.  

Finaliza-se o texto com uma fusão das modalizações deôntica e pragmática, 

colocando o bacharel no topo deste texto: um cidadão comprometido com o fazer social.   
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 D. Texto 3 - Objetivos do curso 

 1.O Curso de Letras da Universidade [...] visa à formação de profissionais, 

homens e mulheres, comprometidos com um dever social: a utilização de línguas e de 

literaturas para o bem comum. O graduando deve ser um usuário crítico e reflexivo dos 

recursos da língua e da literatura  nas suas manifestações oral e escrita, bem como ser capaz 

de levar essa conscientização crítica a outros usuários. 

 

D. 1 Plano global 

 

D.1.1 Composição organizacional e características 

 

 O texto apresenta um único parágrafo, composto de duas frases onde são 

distribuídos os objetivos do Curso de Letras. A primeira frase explicita a que visa o curso. 

Começa com um objetivo bem generalizante: a formação de profissionais. Depois modaliza o 

tipo de profissional que o curso visa a formar.O primeiro objetivo dá conta de um tarefa que é  

singular ao curso: um dever social.  

A segunda frase aponta para o dever fazer do graduando: usuário (...) dos 

recursos da língua e da literatura, nas suas manifestações oral e escrita. E do dever ser deste 

graduando: crítico e reflexivo. Na última parte da segunda frase, o texto faz a síntese de um 

dever fazer com um dever ser que explicita outro objetivo: o graduando deve ser capaz de 

levar essa conscientização crítica a outros usuários. 

Os verbos no presente do indicativo caracterizam as prescrições, sem a implicação 

do enunciador ou dos destinatários, uma vez que não há marcas da primeira nem da segunda 

pessoa do discurso. Como diz Bueno (2013), analisando a estrutura de decálogos escritos 

pelos alunos, no nosso caso, em relação aos objetivos apresentados em texto, confirmamos 

que se trata de sequência injuntiva/instrucional apropriada a esse gênero textual. A forma e o 

conteúdo prefiguram tarefas do profissional a quem o texto se refere.   

 

D.1. 2  Tipos de agir     

 

Detectamos, neste texto, dois  tipos de agir: 

O prescritivo, que está  na própria natureza de um objetivo: explicitar “como 

deve ser” e “o que deve fazer” um Curso de Letras: formar profissionais para... A prescrição 

se desloca do Curso para o profissional, ou para o graduando, dizendo como este deve ser: 
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crítico e reflexivo; usar o aprendizado para o bem comum eser um disseminador da 

consciência crítica que adquiriu no Curso.  A prescrição também se direciona ao que o 

graduando deve fazer: utilizar os recursos da língua e da literatura nas suas manifestações 

oral e escrita.   

O agir-decorrente, que se refere ao grande alvo do próprio Curso de Letras: os 

resultados que advirão fruto da prescrição atribuída: a atuação do profissional comprometido 

com um dever social, utilizando línguas e literaturas para o bem comum. A última parte da 

segunda frasefaz menção a um agir-decorrente que deixa de se referir ao graduando para se 

deslocar ao profissional já formado, isto é, aponta para um “ser capaz”em decorrência (pelo 

verbo “levar”) do que vivenciou no Curso: ser capaz de levar essa conscientização crítica a 

outros usuários.  

 

D. 2 Os mecanismos enunciativos 

 

D.2.1 Identificação e interpretação 

 

Em relação às vozes, a mesma análise efetuada no texto 2  pode ser reiterada aqui. 

Fica evidente que os textos 2 e 3 são integrados. Há uma monofonia formada pela voz do 

produtor textual, do autor empírico, que trata dos objetivos do Curso. Os verbos estão, 

também, na terceira pessoa. A voz do autor empírico fala do curso, do graduando e da 

decorrência da formação deste graduando.  

Encontramos, também, uma voz social à qual o produtor textual recorre para 

modalizar o agir-decorrente, face à responsabilidade social do profissional em formação: 

comprometidos com um dever social, capaz de levar essa conscientização crítica a outros 

usuários.  

Da mesma forma do texto anterior, há o apagamento do professor-formador do 

Curso. O papel deste profissional não é explicitado, a voz que fala no texto não fala 

desveladamente sobre ele. Os dois protagonistas centrais são o Curso e o graduando, que 

incorporam o fazer e as responsabilidades do professor formador.  

Por outro lado, no item anterior (D.1.2.), vimos claramente que a atribuição dos 

dois tipos de agir, o prescritivo e o decorrente, são relacionados explicitamente aos 

protagonistas profissionais em formação e ao curso.  

Quanto às modalizações, constatamos que elas configuram o tipo de profissional 

que o curso objetiva formar, de maneira a fundir este conteúdo temático. Por exemplo, o 
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qualificador comprometidos constitui uma apreciativa? Ele traduz um julgamento subjetivo 

de valor positivo quanto à qualidade do profissional a ser formado, ou pragmaticamente 

corresponde muito mais ao julgamento de uma faceta da responsabilidade desse profissional? 

Ficamos com a segunda opção. E, em relação ao aspecto deôntico, nas expressões adverbiais: 

com um dever social,para o bem comum, o (a) autor (a) efetivamente avalia o fato enunciado 

à luz de valores sociais, apresentando-o como bom, como ideal para a formação do aluno do 

Curso de Letras. 

Quando modaliza o graduando, o texto o faz também fundindo modalização 

pragmática e deôntica, atribuindo um julgamento sobre uma das responsabilidades desse 

graduando e avaliando o perfil do profissional à luz de um valor social necessário: deve ser 

um usuário crítico e reflexivo dos recursos da língua e da literatura. E com a modalização 

lógica, bem como, o texto ataos dois objetivos que indicam o tipo de profissional que deve 

resultar da atuação do curso. 

 

D.2.2 Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro-síntese 

 

QUADRO 13 - Síntese das vozes- texto 3 

Fonte: A própria autora  

 

 

 

 

 

Frase Voz – Responsabilidade 

enunciativa 

Elementos linguístico – discursivos ou unidades 

linguísticas 

1ª 

Autor  empírico  / não marcado  / 

agente produtor do texto que relata 

Todo o texto em terceira pessoa, numa voz neutra 

voz social. 

 

comprometidos com um dever social 

utilização de línguas e literaturas para o bem 

comum 

deve ser um usuário crítico e reflexivo 

capaz de levar essa conscientização crítica a outros 

usuários. 

2ª 

Autor empírico / enunciador / agente 

produtor do texto.. 

Todo o texto em terceira pessoa, numa voz neutra 

voz social.  deve ser um usuário crítico e reflexivo 

capaz de levar essa conscientização crítica a outros 

usuários. 
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QUADRO 14 - Síntese das modalizações- texto 3 

Funções das 

Modalizações 

Pará- 

grafo 

Marcação da 

modalização no 

texto 

Beneficiário e/ ou 

Referente 
Caracterização da função linguística 

Lógica 1º 
bem como Articulação dos dois 

objetivos 

Articulador discursivo- locução 

adverbial 

deôntica 1º 
com um dever 

social 

Formação do 

profissional 

Avaliador temático- locução 

adverbial 

 1º 
para o bem 

comum 

Uso das línguas e 

literaturas 

Avaliador temático- locução 

adverbial 

Pragmática 1º 

comprometidos 

com  

Profissional formado 

pelo Curso 

Avaliador temático:qualificador 

(comprometido) mais a preposição 

(com)-  intenção de fazer 

 1º 

deve ser um 

usuário crítico 

e reflexivo 

Profissional formado 

pelo Curso 

O verbo modalizador na expressão 

verbal deve ser 

 1º 
ser capaz de 

levar 

Profissional formado 

pelo Curso 

Avaliador temático: qualificador 

regido pelos verbos no infinitivo  

Fonte: A própria autora  

 

D.3 Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise 

dos dados.  

 

D. 3. 1 Quadro-síntese 

 

QUADRO 15 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 3 

Protagonistas 
Frase Função 

Sintática 

Função 

Semântica 

Posição do tipo a 

frase 

Identificação do verbo Tota

l 

O curso de 

Letras da 

[...]* 

1ª Sujeito Agentivo Principal/Ativa  visa à 

1 

Profissionais 

em formação 

(homens e 

mulheres) 

1ª Parte do 

complemento 

 Beneficiário Principal/ ativa Visa à formação de  

2 
1ª Complemeto/ 

predicativo 

Atributivo 

 

Principal /Ativa Visa à formação de 

comprometido com 

O graduando 

2ª Sujeito Atributivo Principal/Ativa deve ser um usuário 

crítico e reflexivo 

3 

2ª  Sujeito Atributivo Coordenada/Ativa deve ser capaz de 

2ª  Sujeito Agentivo Subordinada/ 

Substantiva/Compl

etiva/Reduzida de 

infinitivo 

levar essa 

conscientização  

A outros 

usuários 

2ª Complemento Beneficiário Subordinada/ 

Substantiva/Com- 

pletiva/Reduzida 

de infinitivo 

levar essa 

conscientização crítica 
1 

Fonte: Adaptado de Bronckart e Machado, 2014  
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D.3.2  Análise dos dados 

 

A leitura desse quadro, situando a função dos protagonistas da ações no texto, 

também nos leva a confirmar o apagamento do (a) professor(a) formador (a). O (A) referido 

(a) profissional não aparece como protagonista em nenhuma vez. Aí, o graduando, pela 

frequência em que se coloca no quadro, é o mais valorizado (três vezes). Não questionamos 

tal valorização, pois, afinal de contas, ele é mesmo o objetivo central do curso, atores 

beneficiários, alvo do processo educacional. O que sentimos falta é da presença do outro ator, 

sem o qual o processo não existiria. Este ator não é actante explícito no texto, deduz-se sua 

presença pela constituição do processar-se do curso.  

O Curso de Letras da [...] (Universidade 1) é protagonista apenas uma vez, no 

entanto aparece numa posição privilegiada do texto, sintaticamente como sujeito, 

semanticamente com a função de agentivo, numa principal da construção frasal. Ele está na 

ponta do texto, no seu início, mostrando a sua relevância na ação linguageira.   

O profissional formado ou em formação (os profissionais, homens e 

mulheres), fruto do agir-decorrente expresso no texto, é um actante, também deveras 

relevante, que se diferencia do graduando, exatamente por se constituir como núcleo desse 

agir-decorrente, isto é, da decorrência de ter sido graduando, de ter sido o beneficiário do 

curso. Não é por acaso que ele aparece (duas vezes), de acordo com o quadro, como 

complemento verbal, sendo, quanto à sua função semântica, beneficiário e atributivo, pois 

são efetivamente os benefícios, resultado dos atributos, que importam no seu papel de 

protagonista do curso e, consequentemente, do texto.  

Chamamos, ainda, a atenção para um protagonista que aparece, como 

complemento, numa reduzida de infinitivo (levar essa conscientização crítica), no final, a 

última expressão a fechar, “com chave de ouro”,
29

 o texto: outros usuários(dos recursos da 

língua e da literatura). Com o indefinido “outros”, amplia-se a dimensão dos beneficiários do 

curso, sem a possibilidade de se determinar a extensão do benefício. Eis a importância desse 

actante: indeterminante, indefinido e constituindo complemento, que lança um raio de ação 

ilimitado face ao verbo “levar”. Isto se articula com a informação dada no início, quanto ao 

objetivo do Curso de Letras da Universidade 1: visa à formação de profissionais, homens e 

mulheres, comprometidos com um dever social.  

 

                                                           
29

Pedimos licença ao nosso leitor  ou à nossa leitora para usar esta expressão-lugar-comum na tese, outra  não 

diria bem o que gostaríamos de expressar. 
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E. Observações quanto à situação atual do PPP do curso de letras da 

universidade 1 

 

E. 1 Alterações nos documentos 

 

No segundo semestre de 2012, quando já havíamos definido o corpus da nossa 

pesquisa, e já vínhamos desenvolvendo nossas análises, tomamos conhecimento de que o 

Colegiado do Curso de Letras da Universidade 1 estava discutindo uma possível reformulação 

no seu PPP, fruto de um processo constante de avaliação, que constatou a necessidade de 

atualizá-lo e o reformar. 

Esta tarefa exigiu do referido Colegiado inúmeras reuniões para as tomadas de 

decisão sobre este processo de reformulação. Uma delas foi a de instituir uma comissão 

constituída por professores representantes das diversas áreas de formação: Língua Portuguesa, 

Língua Espanhola, Língua Inglesa e Língua Francesa, para dar conta da tarefa de apresentar 

as alterações no PPP. A nova proposta foi aprovada por unanimidade, pelo já mencionado 

Colegiado, em 21 de novembro de 2012. 

Segundo, ainda, informações da Coordenação do Curso, esta nova proposta 

encontra-se em tramitação, precisamente junto ao Conselho Estadual de Educação do Ceará e 

aguarda encaminhamento de retorno à Universidade.  

Diante do exposto, decidimos fazer um exame dos novos documentos, para checar 

em que os textos referentes à Apresentação, Missão do Curso e Objetivos do Curso se 

diferenciavam da proposta de origem. É evidente que isto se deu, sem ter que recomeçar as 

nossas análises, ou abrir mão das análises já efetuadas, uma vez que o novo PPP ainda está 

para ser aprovado pelas instâncias institucionais pertinentes, portanto não é o que 

institucionalmente encontra-se em vigor. 

O que constatamos: 

1. a nova proposta só faz referência à Licenciatura em Letras, não trata do 

Bacharelado; 

2. o mesmo processo de apagamento do  professor-formador permanece nos textos 

que tratam da missão do curso e de seus objetivos. Inclusive, este último corresponde ao 

mesmo texto de origem, com um acréscimo no final, não alterando a identificação dos 

protagonistas. Explicitamente, o profissional-formador não aparece como ator do processo 

educacional, nem como actante explícito nos dois textos, não são protagonistas claramente 

demarcados.  
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3. No texto Apresentação, há um grande avanço quanto ao “desvelamento” (ação 

contrária ao apagamento) doprofessor do Curso, mas só no primeiro parágrafo, na segunda 

frase, onde encontramos uma referência ao “corpo docente” que assume, no texto, sua função 

de protagonista do PPP e do próprio Curso de Letras da Universidade 1. Reproduzimos, 

então, aqui, todo o parágrafo, para procedermos a uma rápida análise de constatação do que 

afirmamos.   

“O projeto do curso de Licenciatura em Letras da Universidade [...] fundamenta-

se nas orientações inerentes à formação para as atividades docentes da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação e em 

normas e determinações do Conselho Estadual de Educação. Assenta-se, ainda, na 

experiência do seu corpo docente, que, partindo da prática diária, procura dar corporeidade 

aos princípios, atentando para a necessidade de manutenção dos valores éticos, culturais e 

educativos que sustentam os propósitos da instituição.” 

Quanto ao plano global do parágrafo, verificamos que o projeto continua sendo o 

principal protagonista, o que já era de se esperar por se tratar de sua apresentação. O 

parágrafo é composto de duas partes (frases) em que, na primeira, o conteúdo temático gira 

em torno da fundamentação do PPP e, na segunda, é o tema da experiência do corpo docente 

que serve de pilar ao desenvolvimento do conteúdo da frase.  

A voz do produtor textual é majoritariamente neutralizada pela terceira pessoa 

que é a expositora do conteúdo do texto. Há uma voz social que se intercala nos momentos de 

explicitar os propósitos da instituição. 

Ao tratar do corpo docente, na segunda frase, as modalizações pragmáticas 

predominam, entremeadas pelas modalizações lógicas anunciadas pela palavra necessidade : 

...partindo da prática diária...,... procura dar corporeidade..., ... atentando para as 

necessidades de constante atualização (...) e para a necessidade de manutenção... Estas 

modalizaçõesse justificam pelo fato de que elas explicitam as facetas das responsabilidades do 

corpo docente em relação ao processo de que é agente, elas explicitam a capacidade de ação 

deste corpo diante das obrigações do “dever fazer”. Em relação a este corpo docente, em si, 

não há modalização apreciativa, julgamento mais subjetivo da instância que produziu o texto. 

As modalizações deônticas  aparecemno trecho que fala da manutenção dos valores éticos, 

culturais e educativos que sustentam os propósitos da instituição. Esta instituição se constitui 

na força de atorialização do processo educacional, do qual o corpo docente é apenas agente. 
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Quanto ao papel do protagonista corpo docente, na sua função sintático-

semântica, observamos que, primeiramente, exerce a função sintática de parte do 

complemento do verbo assentar-se, complemento este cujo núcleo é a palavra experiência. 

Daí por que ser este complemento classificado, semanticamente, como instrumental, dada a 

sua relação com o sujeito o projeto do curso de Licenciatura em Letras. É a experiência do 

corpo docente quecontribui para a realização do referido projeto. Exercendo a função sintática 

de sujeito, e a funçãosemântica de agentivo, dos outros verbos, (partindo, procura, 

atentando), em subordinadas na construção frasal, este corpo docente é representado 

sintática e semanticamente como um protagonista do processo educacional, mas apenas como 

veiculador ou simplesmente agente da instituição neste processo, o que é explicitado pelas 

expressões procura dar e atentando para que apenas apontam na expectativa de um agir. Os 

atores principais  aí são o PPP e a instituição.   

Feitas estas observações quanto ao primeiro parágrafo, resta-nos, ainda, 

acrescentar que o professor-formador aparece também como protagonista no segundo 

parágrafo, neutralizado e incorporado nas expressões membros da comunidade universitária e 

sujeitos do fazer acadêmico, expressões estas que abrangem um coletivo sobre o qual uma 

análise mais pormenorizada poderia tratar. 

Portanto, em face do rápido exame dos três textos da nova proposta do PPP, o 

tratamento dado aos docentes formadores do Curso de Letras da Universidade 1, quanto à 

explicitação de seu papel como protagonistas, avança em relação ao texto Apresentação, 

anteriormente analisado, na medida em que são explicitamente mencionados como actantes, 

embora mantendo-se no mesmo problema no que concerne ao reconhecimento,  através da 

ação linguageira, destes profissionais como verdadeiros atores.  

 

5.1.2 Análise de documentos no Projeto Político-Pedagógico do Curso de Letras da 

Universidade 2-  PPP 2 

 

A.  Quanto à sua organização composicional, é composto da seguinte forma: 1 

(uma ) contracapa com informações seguindo uma ordem  de cima para baixo-  identificação 

da Instituição, do Centro e da Coordenação do Curso; em seguida, o nome do Projeto 

com indicação de nota de rodapé;  mais abaixo, a especificação das Licenciaturas em 

Letras; depois, as datas referentes à elaboração e à revisão  do Projeto e , como nota de 

rodapé, a indicação  dos nomes da equipe responsável, formada, majoritariamente , por  
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professores, um assistente em administração e uma técnica em assuntos educacionais. A nota 

indica, também, os nomes das professoras responsáveis pela assessoria pedagógica. 

 O que nos chama a atenção, nesta contracapa, é a indicação dos nomes dos (das) 

responsáveis pela elaboração do Projeto em nota de rodapé. A imagem da referida contracapa 

nos revela uma validação extremada da relevância dos protagonistas inanimados: a 

Universidade, o Centro, a Coordenação do Curso, as Licenciaturas, em contrapartida, aqueles 

e aquelas envolvidos (as) diretamente na produção do PPP, isto é, envolvidos (as)  no próprio 

agir linguageiro, na origem do documento, ocupam apenas o espaço reservado à nota de 

rodapé. 

Portanto, as informações desta página já indicam como são as condições de 

representação das ações expressas ao longo do PPP.  

Na segunda e na terceira páginas, vem o sumário, com o mapeamento dos textos 

que estruturam o projeto. Trabalhamos com a análise dos documentos contidos nos itens 1 

(Apresentação), 2 (Objetivos) e   3 (Perfil do egresso). Como este PPP não apresenta um 

item específico para tratar da missão do Curso, resolvemos  examinar o item que trata do 

perfil do egresso e, assim, completar o total de textos, que atribuímos,  para a análise de cada 

PPP. 

B.  Texto 4- Apresentação ( situado nas páginas 4 e 5) 

 1. Em seu início, o Curso de Letras integrava a Faculdade de Filosofia, Ciências 

e  Letras da Universidade [...], estruturada nos moldes da Faculdade Nacional de Filosofia, 

da Universidade do Brasil, cujo regime didático havia sido estabelecido pelo Decreto Lei Nº 

9092 de 26 de março de 1946. 

2. O primeiro currículo do Curso de Letras constante do primeiro Regimento da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi aprovado pelo Conselho Universitário, em 14 

de julho de 1961, Resolução nº 102, na forma do artigo 3º da Lei Nº 3866 de 25 de janeiro de 

1961. Constava de um regime de quatro séries anuais para o bacharelado e para a 

Licenciatura, compreendendo três áreas de estudo:Letras Neolatinas, Letras Anglo-

Germânicas e Letras Clássicas. 

3. Ao longo dos anos de existência do Curso de Letras, algumas alterações podem 

ser verificadas no currículo. A primeira dessas modificações, aprovada pelo parecer nº 

73/63, em 06/12/63, tratou da classificação das disciplinas em regulares e complementares. 

4. Com a publicação do Regimento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

elaborado sob a coordenação do [...], em 1964, outras modificações ocorrem no currículo de 

Letras. As emendas sugeridas a esse Regimento são aprovadas em 12/11/65 pelo Parecer nº 
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943/65 do Conselho de Ensino Superior-CESU. As alterações que acontecem no currículo de 

Letras entram em vigor em janeiro de 1966.  As disciplinas do Curso passaram, então, a ser 

ofertadas por semestre letivo na forma do artigo 36. O Curso passou a ter 180 créditos para 

a Licenciatura e para o Bacharelado, distribuídos nos ciclos básico e profissional. 

5. No anexo 21 ao  Regimento da Universidade publicado  em 1974, referente ao 

Curso de graduação em Letras consta o bacharelado, que, embora não ofertado, passou a ter 

200 créditos, ao passo que os objetivos e estrutura do Curso não sofrem nenhuma outra 

modificação.   

6. O anexo 20 ao Regimento Geral da Universidade, referente ao Curso de 

Letras, aprovado pelo Parecer nº 1198 do Conselho Federal de Educação, em 09/04/76, 

manteve as modalidades Licenciatura e Bacharelado, o sistema de oferta de disciplinas por 

créditos e reduziu para 172 o total de créditos para a Licenciatura e para o Bacharelado. 

7. A proposta vigente até o segundo semestre de 2005, aprovada na Coordenação 

do Curso em 26 de janeiro de 1993, no Conselho do Centro de Humanidades em 12 de março 

de 1993, e no CEPE em 14 de junho de 1993, entrou em vigor no 2º semestre de 1993. 

8. O processo de discussão sobre as novas Diretrizes Curriculares dos cursos 

superiores iniciou-se após a publicação do Edital 4/97 do Ministério da Educação e do 

Desporto, em 1997. Nesse Edital, a discussão sobre as novas Diretrizes Curriculares dos 

cursos superiores atende ao inciso II do artigo 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(Lei 9.394/96), de 20 de dezembro de 1996, e coaduna-se com o disposto na Lei 9.131 de 24 

de novembro de 1995, que determina como atribuição da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação a deliberação sobre as diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação propostas pela SESu/MEC com auxílio da  comissão de especialistas. As 

Diretrizes Curriculares têm como objetivo servir de referência para as Instituições de Ensino 

Superior (IES), na organização dos seus programas de formação, permitindo uma 

flexibilidade na construção dos currículos plenos e privilegiando a indicação de áreas do 

conhecimento a serem consideradas, em vez de estabelecer disciplinas e cargas horárias 

definidas. As Diretrizes Curriculares devem contemplar, ainda, a denominação de diferentes 

formações e habilitações para cada área do conhecimento. 

9. No âmbito da Universidade [...], desde o ano de 2000, a Pró-Reitoria de 

Graduação tem participado efetivamente da discussão nacional e promovido, internamente, 

diversos eventos acerca das Diretrizes Curriculares e da construção de Projetos 

Pedagógicos. Nesse sentido, vale ressaltar as principais ações realizadas: 
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 I encontro sobre Projeto Pedagógico, realizado nos dias 26 e 27 de abril de 

2001; 

 Discussão com a professora Ilma Passos, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro
30

,tendo como tema o Projeto Pedagógico, Diretrizes Curriculares e o 

Desenvolvimento de habilidades e Competências nos Cursos de Graduação, 

em 2001; 

 Seminário sobre a Concepção Pedagógica e Filosófica das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação, em 2002; 

 *Seminários Novos Rumos da Graduação, em parceria com outras IES do 

Ceará, em 2002; 

 Organização, publicação e divulgação do volume 6 da Série Acadêmica, 

intitulado: Projeto Pedagógico do Curso – Socialização de Percursos; 

 Criação do Grupo de Trabalho das Licenciaturas com a participação de 

coordenadores de Curso e da equipe da Pró-Reitoria de Graduação, em 

2003; 

 Instauração da comissão de Ensino para discussão e elaboração do Projeto 

Pedagógico, durante a I Semana de Humanidades, em 2003; 

 Apresentação de propostas para o Projeto Pedagógico pelo GT de Ensino, 

durante II Semana de Humanidades, em 2004; 

 

 10. Especificamente no Curso de Letras, a discussão para elaboração deste 

Projeto Pedagógico ocorreu inicialmente com a apresentação e discussão das Diretrizes, 

seguida da redefinição dos objetivos do Curso, do perfil necessário ao licenciado em Letras e 

da explicitação das habilidades e competências a serem desenvolvidas durante o Curso. Em 

seguida, os resultados dessas discussões foram apresentados aos alunos durante a Semana de 

Letras em 2003. 

 11. Atendendo a uma decisão do colegiado, houve uma divisão de tarefas na 

Coordenação do Curso com a formação de três comissões, quais sejam: Prática como 

Componente Curricular, Atividades Complementares e Estágio Supervisionado. As propostas 

foram apresentadas durante a Semana de Humanidades, no primeiro semestre de 2005. A 

partir de então, houve diversas reuniões com os chefes de Departamento para a 

integralização curricular, descrita na seção de número quatro deste Projeto. 

                                                           
30

Pequena correção ao texto original deste PPP: a professora Ilma Passos é da UNB. 
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B. 1 Plano global 

  

B.1. 1 Composição organizacional e características 

 

O texto é dividido em 11 parágrafos, que fazem o relato da  história  do Curso de 

Letras da Universidade 2, seguindo o seguinte percurso: 

No primeiro parágrafo-  resgata a origem do referido Curso,  informando a qual 

Faculdade se integrava e qual Decreto Lei  estabelecia seu regime didático. 

Nos sete parágrafos que se seguem, o grande protagonista é o currículo, a sua 

história, desde o que constava do primeiro Regimento aprovado pelo Conselho Universitário, 

passando por vários processos de alterações (Anexos, Pareceres, Regimentos, Editais) que vão 

definindo a natureza do curso, com a Licenciatura e o Bacharelado, até chegar ao processo de 

discussão sobre as novas Diretrizes Curriculares dos cursos superiores, após a publicação do 

Edital 4/97 do MEC, que atende ao inciso II  do artigo 53 da LD (Lei 9.394/96).   

Só nos parágrafos 9, 10 e 11 é que o texto vem mencionar, em sete vezes, 

colocando como protagonista, a questão da construção do Projeto Pedagógico do Curso de 

Letras da Universidade 2, mas omitindo sempre a palavra “Político”. Esses parágrafos tratam, 

então, do eixo temático: o processo de construção do Projeto Pedagógico na Universidade 1, 

com os eixos interligados, numa sequência de ações:  participação na discussão nacional,  

seminários, encontros, publicação de documento, criação do GT das Licenciaturas, 

instauração de comissão de ensino, apresentação de resultados das discussões em eventos 

como nas Semanas de Humanidades e na de Letras, formação de comissão para apresentar as 

propostas, reuniões com os chefes de Departamento para a integralização curricular. 

Quanto à omissão da palavra “Político”, entendemos que ela é  indissociável de 

“pedagógico”. O Projeto deve ter um compromisso definido coletivamente e intimamente 

articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população, 

compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade, como nos diz Veiga 

(2002). Por esta razão, a ausência da palavra “Político”, no texto Apresentação deste PPP ,é 

um elemento protagonizador  em  nossas análises, sobretudo por se tratar de um PPP de  uma 

Universidade Pública. 

Chamamos, também, a atenção para a ausência dos (as) protagonistas professores 

(as) no texto. A presença deles ou delas fica, apenas, implícita nas ações executadas e 

relatadas e nas tarefas atribuídas, ora pelo colegiado do  Curso, ora pela Coordenação, ora 
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pela conveniência das obrigações impostas, dado o momento de construção do PPP e das 

decisões a serem tomadas. 

O texto terminou como se iniciou: relatando, contando a história do Curso de 

Letras, começando pela origem deste Curso, depois, passando a seu currículo, sua 

Licenciatura e Bacharelado,  suas discussões sobre as Diretrizes Curriculares e finalizando 

com a construção   de seu Projeto Pedagógico, mas ressaltando, nele, na sua última frase, a 

integralização curricular, conferindo, assim, ao currículo o estatuto relevante de protagonista 

no texto. 

Vejamos a imagem da composição organizacional do texto: 

 

QUADRO 16 - Eixo temático central: a história do curso de letras 

EIXOS DAS AÇÕES INTERLIGADAS: 

ANTECEDENTES DA CONSTRUÇÃO DO PP 

EIXO DECORRENTE DA 

HISTÓRIA 

Origem  

Construção do Projeto Pedagógico Alterações do currículo 

Processo de discussão sobre as Diretrizes Curriculares 

Fonte:A própria autora 

 

Na estruturação do texto, percebe-se que o resgate da história do Curso teve como 

objetivo  apontar para as  condições de produção  do PPP deste Curso da Universidade 2. A 

base histórica do seu nascimento e do seu desenvolvimento  propiciou a compreensão de 

como o Curso chegou ao seu PPP, por quais exigências sócio-históricas este Curso passou até 

chegar à construção do que o texto, através de seu produtor, chama de Projeto Pedagógico. 

 

B.1. 2  Tipos de agir               

 

Há neste texto menção a quatro tipos de agir:  

O agir-fonte, face à produção final do Projeto Pedagógico do Curso de Letras, 

está na construção da história deste próprio Curso. O agir-fonte se situa aí, onde são 

elencados os actantes do texto, os protagonistas da história, inseridos numa sequência de 

fatos: surgimento do Curso de Letras da Universidade 2, que integrava a antiga Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, estruturada nos moldes da Faculdade Nacional de Filosofia, da 

Universidade do Brasil; aprovação das modificações curriculares; elaboração, aprovação e 

publicação dos Regimentos disciplinadores do Curso; discussão sobre as novas Diretrizes 

Curriculares; participação em discussão nacional da Pró-Reitoria de Graduação da 
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Universidade 2; os diversos eventos acerca das Diretrizes Curriculares e de Projetos 

Pedagógicos;  as diversas ações listadas, uma a uma, no 9º parágrafo. Especificamente, quanto 

ao PPP de Letras: apresentação e discussão das Diretrizes Curriculares, seguida da redefinição 

dos objetivos do Curso, do perfil necessário ao licenciado em Letras, da explicitação das 

habilidades e competências; apresentação dos resultados das discussões durante a Semana de 

Letras de 2003, divisão de tarefas na Coordenação do Curso; formação de três comissões; 

apresentação das propostas durante a Semana de Humanidades em 2005 e reuniões com os 

chefes de Departamento para a integralização curricular. 

Toda esta série de ações, que se configuram em agir-fonte, mostra a base das 

condições de produção do documento PPP; mostra seu contexto de produção, com as 

exigências legais e a movimentação da Universidade para construir o Projeto. 

É por isso que a representação dos protagonistas no relato dessa história é a mais 

variada possível: o aparato legal (Leis, Decretos, Regimentos, emendas, Pareceres, Editais), o 

Conselho Universitário, Departamento e Coordenações do Curso, o Conselho do Centro de 

Humanidades, O MEC, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 

SESU/MEC, comissão de especialistas, as próprias Diretrizes Curriculares, a Pró-Reitoria de 

Graduação, a  professora convidada da Universidade Federal do Rio de Janeiro
31

, o Curso de 

Letras, o GT de ensino.  

O agir-decorrente  se refere aos resultados das ações que evoluem em sequência, 

uma em decorrência da outra, na história do Curso de Letras:  da sua origem, às 

transformações até chegar à atualização do Curso com as  Diretrizes Curriculares e, como 

decorrência maior, a construção do PPP. O texto todo é um contínuo desenrolar de ações, 

umas em consequência das outras.  

Ainda podemos dizer, quanto aos tipos de agir, que há no texto uma articulação 

dialética entre o agir-fonte com o agir-decorrente, pois a sequência de fatos geradora da 

construção do PPP termina apresentando decorrências umas das outras. 

No 8º parágrafo, há menção ao agir-prescritivo ao tratar do que determina o 

Edital 4/97 do Ministério da Educação e do Desporto, a LDB 9.394/96 e o disposto na Lei 

9.131 de 24 de novembro de 1995 a respeito das Diretrizes Curriculares. Estas Diretrizes são 

essencialmente prescritivas e servem de referência para as Instituições de Ensino Superior 

(IES), na organização de seus programas de formação. 

                                                           
31

Da UNB, corrigindo a informação do texto no original 
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Descobrimos, também, na análise deste texto, um outro tipo de agir, que não 

consta da classificação inicial (agir-prescritivo, agir-fonte, agir-decorrente), designado por 

nós de agir-alvo.  Como exemplo, podemos citar a construção do PPP, que é o alvo de todas 

as ações encadeadas na história que o texto relata.  

Concluímos este subitem dizendo que o texto Apresentação, no PPP do Curso de 

Letras da Universidade [...], reconstitui  a história deste documento, identificando as 

características do contexto de produção, tanto interno, mais restrito, no âmbito da 

Universidade 1, quanto externo, mais amplo, em âmbito nacional.Os tipos de agir  nele 

situados vêm mostrar as fontes e as consequências dos fatos geradores de um Projeto 

verdadeiramente relevante ao processo educacional do Curso de Letras da referida instituição. 

 

B.2Os mecanismos enunciativos 

 

B.2.1 Identificação e interpretação 

 

No texto, há o predomínio do tipo de discurso narração, segundo classificação de 

Bronckart (2007), com características do discurso teórico, por se tratar de um documento 

acadêmico. 

 O discurso de tipo narração aqui  é monologado e  de caráter disjunto autônomo 

do mundo discursivo construído, comportando apenas frases declarativas. A presença de 

organizadores temporais decompõe o narrar que se desenvolve, a partir da origem espaço-

temporal. Percebemos a ausência de pronomes de primeira e segunda pessoa do singular e do 

plural, que remetem diretamente ao agente produtor do texto ou aos seus destinatários.  

As referências temporais vão montando a história do Curso, que dá a base da 

construção do PPP: em 14 de julho de 1961; de 25 de janeiro de 1961; ao longo dos anos de 

existência; em 06/12/63; em 1964; em 12/11/65; em janeiro de 1966; em 09/04/1976; até o 

segundo semestre de 2005; em 26 de janeiro de 1993, em 12 de março de 1993; em 14 de 

junho de 1993; no segundo semestre de 1993; em 1997; de 20 de dezembro de 1996; 24 de 

novembro de 1995; desde o ano de 2000; nos dias 26 e 27 de abril de 2001; em 2001; em 

2002; em 2002; em 2003; durante a I Semana de Humanidades, em 2003; durante II Semana 

de Humanidades, em 2004; durante o Curso; durante a Semana de Letras, em 2003; durante 

a Semana de Humanidades, no primeiro semestre de 2005; A partir de então. 

Vemos, quanto à responsabilidade enunciativa, que a instância geral de 

enunciação  assume diretamente o que é narrado, através de uma voz neutra, marcada pelos  
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verbos em terceira pessoa, no passado, em estruturas complexas ou simples (pretérito perfeito 

e imperfeito), com frases  ora na voz passiva, dada a natureza sintática e semântica dos 

sujeitos e dos complementos, ora na voz ativa, mas com os verbos, majoritariamente, 

indicando processo,ação-processo e estado, segundo a classificação de Borba (2002). Para 

este autor, os verbos são subclassificados em quatro grupos: Ação, Processo, Ação-processo e 

Estado. 

Um verbo de ação expressa uma atividade, física ou não, de um sujeito agente, 

que está na origem dela e sobre ela exerce controle. Um verbo processo é aquele que expressa 

um evento ou uma sucessão de eventos, com o suporte de um sujeito paciente ou afetado pelo 

que o predicado indica; por um  experimentador (ou que expressa uma experiência ligada a 

uma disposição mental, a uma sensação ou a uma emoção); beneficiário, a quem se destina 

uma posse ou um benefício. Um verbo de ação-processo expressa uma mudança de estado ou 

de condição sob a responsabilidade de um sujeito agente, causativo ou instrumental. O 

verbo estado tem como sujeito “um mero “ suporte de propriedades” ou é experimentador 

delas.  

Ainda, segundo o mesmo autor, há verbos que apenas cumprem gramaticalmente 

a função de auxiliar para expressar categorias de tempo, modo, aspecto e voz. Este verbo 

auxiliar acompanha um verbo principal, que é o núcleo do predicado. Há, também, o verbo 

modalizador, com um predicado regendo outro predicado para expressar uma modificação da 

relação entre o sujeito e o enunciado. E, finalmente, o verbo suporte, exercendo o papel de 

mero suporte de categorias verbais (tempo, modo, número, pessoa), não constituindo o núcleo 

do predicado, este se situa num nome. 

Os verbos apresentam-se, ainda, como impessoal (construção na 3ª pessoa do 

singular, por ausência de sujeito); pronominal e unipessoal  (construção de 3ª pessoa, 

singular ou plural), como no exemplo: É necessário muito estudo.  

Vejamos o quadro da estrutura frasal caracterizada em passiva e ativa. Em relação 

à estrutura ativa, vejamos os tipos de verbos utilizados no texto. 
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QUADRO 17 - Situação dos verbos na estrutura frasal - texto 4 

Parágrafo Passiva Ativa Tipo de verbo da ativa 

1º estruturada nos 

 havia sido estabelecido 

pelo 

  integrava a  ação/ processo 

2º foi aprovado pelo constava de estado 

3º podem ser verificadas no 

aprovada pelo 

tratou da ação/processo 

4º elaborado sob 

sugeridas a 

são aprovadas em 

a ser ofertadas por 

distribuídos nos  

 ocorreram no 

acontecem no 

entram em 

passaram 

processo 

processo 

processo 

ação/processo  

5º publicado em 

não ofertado 

consta o 

reduziu para 

passou 

passou a ter 

não sofrem nenhuma 

outra modificação 

estado 

ação/processo 

ação/processo 

ação/processo 

processo 

6º aprovado pelo manteve as ação/processo 

7º aprovada na entrou em processo 

8º iniciou-se  

coaduna-se com 

propostas pela 

a serem consideradas 

atende ao 

determina como 

têm como 

servir de 

estabelecer 

permitindo uma 

privilegiando 

devem contemplar 

estado 

ação/processo 

estado 

ação/processo 

ação/processo 

ação/processo 

ação 

estado com verbo modalizador 

9º realizado nos 

intitulado 

tem participado ter-auxiliar-indica aspecto  

participar-ação  

ter- auxiliar-indica aspecto 

tem promovido promover- ação/processo 

vale ressaltar 

 

valer-auxiliar verbo unipessoal 

ressaltar-principal- 

ação/processo  

tendo como estado 

10º seguida da 

a serem desenvolvidas 

durante 

foram apresentados aos  

ocorreu processo 

11º foram apresentadas durante 

descrita 

Atendendo 

houve 

Estado 

processo 

 Total: 25  Total:29   

Fonte:A própria autora 



138 

A partir do quadro 17, constatamos que as estruturas frasais, com verbos em  

número significante na voz passiva (total de vinte e cinco) e os da ativa (total de vinte e 

nove), majoritariamente  classificados como verbos  ação-processo ou simplesmente 

processo, todos na terceira pessoa, caracterizam a voz neutra do (a ) relator (a) da história do 

PPP. 

O caráter disjunto autônomo do mundo discursivo é também marcado: 

 1) pela classificação dos  verbos referidos no parágrafo anterior e pelos tempos 

verbais, em número significativo, no passado;  

2) pela relação de retroação expressa em formas verbais compostas tais como: 

cujo regime havia sido estabelecido pelo Decreto Lei Nº 9092 de 26 de março de 

1946. (Vejam que uma ação  retroage em relação ao tempo em que se deu a produção 

narrativa). 

 Outros exemplos:  

As disciplinas do Curso passaram, então, a ser ofertadas por... 

 O curso passou a ter... 

 3) pela relação de projeção entre o curso da atividade e o curso das ações no 

momento da diegese (universo espaço-temporal designado pela narrativa):  

algumas alterações podem ser verificadas no currículo. (mesmo que o verbo 

auxiliar e modal esteja no presente)  

...áreas do conhecimento a serem consideradas, As Diretrizes Curriculares devem 

contemplar, ainda, a... 

Portanto, dada a natureza do texto, pelo processo disjuntivo e autônomo do  

discurso, majoritariamente narração e discurso teórico que o compõem, as modalizações, 

que são avaliações formuladas sobre alguns aspectos do conteúdo temático, são raras, pois os 

elementos constitutivos deste conteúdo temático se apresentam como dados absolutos ou 

“subtraídos à avaliação” (BRONCKART, 2007, P. 334).Percebemos, sim, a presença de 

modalizadores lógicos, que avaliam a articulação de uma ideia com a outra, dentro de 

enunciados do texto: 

...passaram, então, a ser ofertadas...- 4º parágrafo- (o elemento articulador “ 

então”, com o sentido de “logicamente”, estabelece uma relação do (a) produtor(a) do texto 

com o conteúdo temático do enunciado, explicitando uma espécie de avaliação quanto à 

consequência  de uma ação face a uma outra);  
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...embora não ofertado, passou a ter 200 créditos... – 5º parágrafo- (em relação à 

opção do bacharelado, no Curso, há duas relações postas: a de concessão e a de 

consequência);. 

...ao passo que os objetivos e estrutura na sofrem nenhuma outra modificação. 5º 

parágrafo- (há relação de alternância de uma ideia com uma outra: uma mudou a outra não);   

...a indicação de áreas de conhecimento a serem consideradas... 8º parágrafo-  (a 

expressão verbal destacada ajuda na proposição enunciada como dever ser das Diretrizes 

Curriculares. Corresponderia a dizer: que devem ser consideradas). 

... em vez de estabelecer disciplinas e cargas horárias definidas.-8º parágrafo- ( 

dá-se apermuta na ação com resultado positivo em consequência da permuta); 

Nesse sentido, vale ressaltar (vemos aí um julgamento sobre o valor de verdade e 

de relevância do que vai ser enunciado);  

... a Pró-Reitoria de Graduação tem participado efetivamente da discussão 

nacional  ( é dada ênfase , de efeito positivo, quanto à forma de participação da Pró-Reitoria 

de Graduação, em face da discussão nacional); 

Especificamente no Curso de Letras, a discussão para a elaboração deste 

Projeto Pedagógico ocorreu... (o modalizador em negrito realça o aspecto  de exclusividade 

da ação expressa no verbo ocorrer); 

Atendendo a uma decisão do colegiado, houve uma  divisão de tarefas... – 10º 

parágrafo – (a certeza de uma decisão anterior do colegiado é confirmada pela expressão de 

modalização, capitaneada pelo verbo atender, no gerúndio, que atualiza, no tempo presente da 

história registrada, a ação da divisão de tarefas); 

A partir de então, houve diversas reuniões com os chefes de Departamento...- 11º 

parágrafo- (com a modalização da expressão adverbial de tempo e o verbo haver no passado, 

o (a) produtor (a) do texto coloca o leitor ou a leitora  em consonância com o tempo expresso, 

que parece ligar o que narrou anteriormente (passado) ao presente do texto e ao futuro 

/pretérito. Este jogo temporal apresenta, através de um mundo discursivo objetivo, a 

certificação de um processo contínuo de discussão. 

Ainda quanto às modalizações, situamos poucas pragmáticas:  

Ao longo dos anos de existência do Curso de Letras, algumas alterações podem 

ser verificadas no currículo -3º parágrafo . (com sujeito indeterminado, a ação é explicitada 

na voz passiva,  com o auxiliar de modalização, o verbo  poder. Assim, há uma avaliação 

sobre a faceta de responsabilidade de quem (o sujeito-agente indeterminado) passa a conhecer 

as Diretrizes Curriculares);  
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 ...permitindo uma flexibilidade na construção dos currículos plenos e 

privilegiando a indicação de áreas do conhecimento... 8º parágrafo (mesmo que não 

encontremos os elementos linguísticos caracterizadores explícitos das modalizações, ao falar 

das Diretrizes Curriculares, protagonistas importantes no texto, a escolha dos verbos permitir 

e privilegiar deixa implícito um julgamento quanto à possibilidade de ação destas 

protagonistas: interferir na organização dos programas de formação); 

As Diretrizes Curriculares devem contemplar, ainda, a denominação de 

diferentes..- .8º parágrafo- (a agentivação  das Diretrizes Curriculares, às quais é conferido o 

processo expresso no verbo  contemplar com um auxiliar de modalização, explicita a 

obrigação, o dever-acontecer dessas Diretrizes).  

Depois de reconhecer que não são muitas as unidades de modalização no texto, 

gostaríamos de chamar a atenção para as inúmeras realizações linguísticas, organizadas no 

quadro das coordenadas formais, que definem o mundo objetivo e apresentam elementos do 

conteúdo temático do ponto de vista de suas condições de garantia de verdade dos fatos 

explicitados, através de organizadores adverbiais.   

No primeiro parágrafo-  Em seu início,  o Curso de Letras integrava a ...O  

advérbio de tempo e o verbo no passado imperfeito atestam um fato certo, passado, 

relacionado ao conteúdotemático do texto. O protagonista central aqui é o Curso de Letras. 

No segundo parágrafo, as informações sobre o primeiro currículo do Curso de 

Letras (constando de qual Regimento, aprovado por qual instância deliberativa, em que data, 

em consequência de qual Resolução, com qual estrutura) são fruto dessas coordenadas 

formais, gerando, no parágrafo todo, uma construção textual com o predomínio do discurso 

narração. O mesmo fenômeno vai acontecer nos demais parágrafos. 

O terceiro apresenta, logo no início, um modalizador adverbial de tempo-Ao 

longo dos anos de existência do Curso de Letras, que, juntamente com a expressão verbal 

podem ser verificadas, vão dar um sentido de prolongamento ou continuidade às alterações do 

currículo. 

Já no quarto parágrafo, o foco das ações verbais recai sobre o Regimento da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (elaborado sob a coordenação de... As emendas 

sugeridas a esse Regimento são aprovadas em (...) pelo Parecer de nº ...),  mas o alvo mesmo 

continua sendo o currículo do Curso, para o qual o Regimento é só  instrumento. A partir daí, 

com as alterações que vão ocorrendo, as informações vão formando um quadro adverbial de 

espaço e tempo, compondo, assim, a história da proposta do currículo vigente. 
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Ao longo dos outros parágrafos, organizadores adverbiais vão dando, cada vez 

mais, consistência ao valor de verdade do que acontece com a evolução do currículo, 

precisando as datas dos documentos que estão na origem da estruturação do Curso e 

atribuindo responsabilidades quanto à alteração e à aprovação destes documentos.Vejamos 

alguns exemplos:  

...entram em vigor em janeiro de 1966...,  

As disciplinas do Curso passaram a ser ofertadas (...) na forma do Artigo 36. 

 ...distribuídos nos ciclos básico e profissional.  

 No anexo 21 ao Regimento da Universidade publicado em 1974... 

O anexo 20 ao Regimento Geral da Universidade (...) aprovado pelo Parecer nº 

1198 do Conselho Federal de Educação, em 09/04/76... 

A proposta vigente até o segundo semestre de 2005, aprovada na Coordenação 

do Curso em 26 de janeiro de 1993, no Conselho do Centro de Humanidades em 12 de março 

de1993, e no CEPE em 14 de março de 1993, entrou em vigor no 2º semestre de 1993. 

Como vemos, neste último exemplo citado, a informação das datas é cara à 

composição da história da proposta de estrutura do Curso. O ano é enfaticamente repetido, 

modalizando com vigor uma temporalidade que marca a referida estrutura.  

Por outro lado, observamos que o fenômeno de “protagonização” mais intensa 

atribuído ao currículo do Curso acontece no texto  quase todo, de forma explícita até o 7º 

parágrafo. No 8º, ele se dilui com as Diretrizes Curriculares, que tomam o foco temático no 

parágrafo todo. No 9º em diante o currículo é protagonista apenas inserido indiretamente via 

Diretrizes, na discussão sobre o PPP do Curso. Aí entram a Pró-Reitoria de Graduação, o 

Curso de Letras, o Colegiado de Letras, a Coordenação do Curso, os alunos, os chefes de 

Departamento como protagonistas da construção do que o texto designa de Projeto 

Pedagógico.  

O 8º parágrafo faz a síntese da história do processo de discussão sobre as 

Diretrizes Curriculares, datas, informa em quais Editais e em qual Lei as Diretrizes se 

fundamentam. A LDB 9.394 é referência importante como fonte do agir-decorrente.  

Ao agentivizar (tornar agente das ações expressas nos verbos ter, servir, permitir, 

privilegiar, estabelecer, dever contemplar) as Diretrizes Curriculares, nas duas últimas 

frases do parágrafo, o texto apresenta os objetivos destas Diretrizes. Como agentes, a elas são 

atribuídas funções, responsabilidades que se explicitam através das modalizações 

pragmáticas, com os verbos, ora no gerúndio, ora com um verbo modal no presente e o 

principal no infinitivo:  
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...permitindo uma flexibilidade... 

...privilegiando a indicação de... 

As Diretrizes devem contemplar... 

No 9º parágrafo, os organizadores adverbiais dimensionam como certa (pois 

comprovada esta dimensão) a propagação do que é discutido sobre as Diretrizes Curriculares 

do Curso de Letras da Universidade 1 e sobre seu PPP. O (A) produtor (a) no texto registra 

como verdadeira (pelos dados espaço-temporais) a participação da Pró-Reitoria de 

Graduação no âmbito da Universidade, desde o ano de 2000, tanto em discussão nacional, 

como na promoção de eventos locais os quais são listados neste parágrafo. Cada ação listada 

(encontro, discussão, seminário, organização, publicação e divulgação de manual, criação de 

GT, instauração de comissão, apresentação das propostas em evento) vem acompanhada de 

informações-complementos adverbiais, confirmando data e/ou momento da realização, lugar e 

modo de realização,  tematização do evento, finalidade, partilha da ação. 

No 10º parágrafo, com o advérbio especificamente, o relato redimensiona os 

protagonistas e coloca o foco no  Curso de Letras  e o beneficiário sobre os alunos. O referido 

Curso, no 11º parágrafo,  dilui sua representação com a Coordenação do Curso, chefia de 

Departamento e três comissões: Prática como Componente Curricular, Atividades 

Complementares e Estágio Supervisionado, finalmente corporificando a representação de 

docentes na tarefa de construção do PPP. Os organizadores adverbiais durante a Semana 

deHumanidades, no primeiro semestre de 2005 fecham a linha da temporalidade no processo 

de conclusão do referido Projeto. 

Como vimos, dilui-se a representação do papel docente no texto. No relato, uma 

das protagonistas centrais é a temporalidade expressa na linguagem do texto, pelos advérbios, 

sobretudo os temporais. É por esta razão que os incluímos nesta identificação, pois a eles 

também  é entregue a tarefa de configurar o julgamento quanto ao valor de verdade do que é 

narrado em sequência lógico-espaço-temporal. No grupo de protagonistas das ações 

explicitadas nos verbos, os professores claramente não aparecem. 
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B.2.2  Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro-síntese 

 

QUADRO 18 - Síntese das vozes – texto 4 

Voz- responsabilidade 

enunciativa 

Parágrafos Elementos linguístico-discursivos ou 

unidades linguísticas  

Instância geral de enunciação que 

assume   

 diretamente a responsabilidade do 

dizer- voz  não marcada, invisível, 

neutra 

Em todos os 

parágrafos 

Verbos e pronomes na terceira pessoa 

Autor empírico (enunciador/agente/ 

produtor do texto) marcado 

implicitamente 

4º Elementos articuladores do discurso: 

 Passaram, então, a ser ofertadas 

5º embora não ofertado 

ao passo que os objetivos 

8º em vez de 

9º Nesse sentido, vale ressaltar 

8º Elementos de avaliação sobre conteúdos do 

texto 

permitindo uma flexibilidade 

privilegiando a indicação de    

9º tem participado efetivamente 

10º Especificamente no Curso de Letras 

11º Atendendo a uma decisão do colegiado 

A partir de então 

Fonte:A própria autora 

 

QUADRO 19 - Síntese das modalizações - texto 4 

Funções das 

Modalizações 

Parágrafo Marcação da 

modalização no Texto 

Beneficiário-Referente Caracterização da 

função linguística 

Apreciativa 9º 
tem participado 

efetivamente 

A Pró-Reitoria de 

Graduação  

Advérbio modalizador da 

ação de participar 

Lógicas 

4º 
passaram, então, a ser 

ofertadas 

As disciplinas no 

Currículo 

Articulador discursivo 

5º 

embora não ofertado 

ao passo que os objetivos 

e estrutura do Curso 

O bacharelado 

O Curso 

8º 
em vez de estabelecer 

disciplinas 

Os programas de 

formação 

9º 
Nesse sentido, vale 

ressaltar  

Discussões no âmbito 

da Universidade 2 

Modalizações 

Pragmáticas 
10º 

Especificamente no Curso 

de Letras 

Discussões no âmbito 

da Universidade 2 

Advérbio modalizador 

estabelecendo limite na 

ocorrência da discussão 
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8º 

permitindo uma 

flexibilidade 

Currículo Avaliadores temáticos 

privilegiando a  indicação 

de  

Área de conhecimento 

devem contemplar Diretrizes 

Curriculares/Área de 

conhecimento 

Expressão verbal com 

verbo auxiliar 

modalizador 

Fonte:A própria autora 

 

B.3 Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise 

dos dados.   

 

Como o fizemos no item em que analisamos os documentos do PPP do Curso de 

Letras da Universidade 1, o estudo dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas se dará 

com a anteposição dos elementos linguísticos no quadro para, posteriormente, descrevê-lo, 

diferentemente do que fizemos com os mecanismos enunciativos. E, assim, vamos proceder 

com os demais PPP. 

A estratégia de análise segue o mesmo modelo de classificação inspirado em 

Fillmore (1975), sugerida por Machado e Bronckart (2004),  buscando  identificar as unidades 

que indicam os protagonistas colocados em cena no texto, assim como os papéis sintático-

semânticos a que lhes são atribuídos. Identificamos e classificamos os tipos de construção 

frasal do ponto de vista sintático, mantendo o foco no elemento nuclear( o verbo), também 

nos sujeitos e nos complementos verbais com seus respectivos papéis sintático-semânticos. 

 

B.3.1 Vejamos o quadro-síntese:    

 

QUADRO 20 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 4 

Protagonistas 
Para 

grafo 

Função 

Sintática 

Função 

Semântica 

Posição na 

frase 

Identificação do 

verbo 
Total 

O Curso (de 

graduação) de  

Letras 

1º Sujeito Atributivo Principal/ativa integrava 

9 

2º 

Sujeito paciente 

(parte, cujo núcleo 

é  currículo) 

Factivo Principal/passiva foi aprovado 

3º Complemento Instrumental Principal/passiva 
algumas alterações 

podem ser verificadas 

4º Sujeito Atributivo Principal/ ativa passou a ter 

5º Complemento Instrumental Principal/ativa consta o bacharelado 

5º 

Sujeito (parte, 

cujo núcleo é 

objetivos e 

estrutura) 

Atributivo 
Subordinada/ 

Ativa 

não sofrem nenhuma 

alteração 

6º Sujeito (parte) Atributivo Principal/ Ativa 
manteve as 

modalidades 

10º Complemento Beneficiário Principal/Ativa ocorreu inicialmente 
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10º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Passiva 
a serem desenvolvidas 

Currículo (s) 

2º 
Sujeito paciente 

(núcleo) 
Factivo Principal/Passiva 

foi aprovado pelo 

Conselho Universitário 

6 

3º Complemento Beneficiário Principal/Ativa Constava de 

4º Complemento Beneficiário Principal/Passiva 
algumas alterações 

podem ser verificadas 

4º Complemento Beneficiário 
Subordinada/ 

Ativa 

outras modificações 

ocorrem 

4º Complemento factivo 
Subordinada 

/Ativa 
que acontecem 

8º Complemento Beneficiário 

Subordinada 

reduzida de 

gerúndio 

permitindo 

uma flexibilidade na 

construção dos 

Regimento (s) 

2º 
Sujeito paciente 

(parte) 
Instrumental 

Principal/ 

Passiva 
foi aprovado pelo 

6 

4º Complemento Instrumental Principal/ Ativa 
outras modificações 

ocorrem 

4º Complemento Beneficiário 
Subordinada/ 

Passiva 
sugeridas a 

5º Sujeito Factivo 
Subordinada/ 

Passiva 
publicado em 

6º Sujeito Factivo 
Subordinada/ 

Passiva 
aprovado pelo 

6º Sujeito (parte) Atributivo Principal/Ativa manteve as 

Conselho 

Universitário 
2º Agente da Passiva Agentivo Principal/Passiva foi aprovado pelo 1 

a coordenação do 

[...]- ( indicação do 

nome do 

coordenador   

4º Agente da Passiva Agentivo 
Principal/ 

Passiva 
elaborado sob 1 

Conselho de Ensino 

Superior-CESU 
4º 

Agente da Passiva 

(parte, cujo todo é 

pelo Parecer nº 

943/65do) 

Agentivo 
Principal/ 

Passiva 
são aprovadas pelo 1 

As Disciplinas do 

Curso 

3º 
Complemento 

(parte) 
Beneficiário 

Principal/ 

Ativa 

tratou da classificação 

das 

3 4º Sujeito Objetivo 
Principal/ 

Passiva 

passaram, então, a ser 

ofertadas 

6º 
Complemento 

(parte) 
Objetivo Principal/Ativa manteve 

Coordenação do  

Curso 

7º Agente da Passiva Agentivo 
Subordinada/ 

Passiva 
aprovada na 

2 

11º Complemento Agentivo 
Principal/ 

Ativa 

houve uma divisão de 

tarefas 

Conselho do Centro 

de Humanidades 
7º Complemento Instrumental 

Subordinada/ 

Passiva 
aprovada no 1 

CEPE 7º Agente da passiva Agentivo 
Subordinada/ 

Passiva 
aprovada no 1 

Conselho Federal 

de Educação 
6º 

 
Agente da Passiva Agentivo 

Subordinada/ 

Passiva 
aprovado pela 1 

Diretrizes 

Curriculares 

8º 

Sujeito (parte, 

cujo núcleo é 

processo de 

discussão) 

Factivo 
Principal/ 

Passiva 
iniciou-se após 

8 

8º Sujeito (parte- Instrumental Principal/ atende 
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cujo núcleo é 

discussão) 

Atributivo Ativa e coaduna-se 

8º Sujeito- Instrumental 
Coordenada/ 

Aditiva 
têm como objetivo servir 

8º Sujeito- Instrumental 
Principal/ 

Ativa 
devem contemplar 

9º Complemento Instrumental 
Principal/ 

Ativa 

tem promovido diversos 

eventos acerca de 

9º Complemento Instrumental 

Subordinada/ 

reduzida de 

gerúndio 
tendo como tema 

9º 
Complemento 

- 
Instrumental 

Subordinada/ 

Passiva 

As princi- 

pais ações realizadas 

10º Complemento Instrumental Principal/ Ativa ocorreu inicialmente 

 

Ministério de 

Educação e do 

Desporto 

8º Complemento Factivo 
Principal/ 

Passiva 

iniciou-se após a 

publicação do Edital 4/97 
1 

Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação 
8º Complemento Instrumental Principal/ Ativa 

atende ao inciso II do 

artigo 
1 

Câmara de Educação 

Superior do 

Conselho Nacional 

de Educação 

8º Complemento Instrumental Subordinada/Ativa 
que determina como 

atribuição da 
1 

SESu/ MEC 8º Agente da Passiva Agentivo 
Subordinada 

/Passiva 
propostas pela 1 

Instituições de 

Ensino Superior 

(IES) 

8º Complemento Beneficiário 
Subordinada/ 

Ativa 
servir de referência para 1 

Universidade 2 9º Complemento Instrumental Principal/Ativa tem participado 1 

Pró-Reitoria de 

Graduação (equipe) 

9º Sujeito Agentivo Principal/Ativa tem participado 

2 

9º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Passiva 

as principais ações 

realizadas 

Projeto(s) 

Pedagógico(s)  

9º Complemento Beneficiário 
Coordenada/ 

Ativa 
tem promovido 

8 

 

9º 
Sujeito Paciente 

 
Instrumental 

Subordinada/ 

Passiva 
realizado 

9º Complemento Instrumental 
Subordinada 

/Passiva 

tendo como tema 

 

9º Complemento Factivo 
Subordinada/ 

Passiva 
intitulado 

9º Complemento Beneficiário 
Subordinada/ 

Passiva 

as principais ações 

realizadas 

9º Complemento Beneficiário 

Subordinada/ 

Passiva  

/reduzida 

as principais ações 

realizadas 

 

10º 

Sujeito(parte, cujo 

núcleo é 

discussão) 

Beneficiário 
Principal/Ativa 

 
ocorreu inicialmente 
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11º Complemento 
Instrumen 

tal 

Subordinada/ 

Passiva 
descrita na 

Grupo de Trabalho 

das Licenciaturas 
9º Complemento Factivo 

Subordinada/ 

Passiva 

as principais ações 

realizadas 
1 

GT de Ensino 9º Complemento Agentivo 
Subordinada/ 

Passiva 

as principais ações 

realizadas: 
apresentação(a 

presentada) pelo 

1 

Coordenadores de 

Curso 
9º Complemento 

Instrumen 

tal 

Subordinada/ 

Passiva 

as principais ações 

realizadas 
1 

Propostas 

 

9º Complemento Factivo 
Subordinada/ / 

Passiva 

as principais ações 

realizadas 

2 

11º Sujeito Paciente Factivo Simples/ Passiva foram apresentadas 

Objetivos do Curso 10º Complemento Factivo 
Subordinada/ 

Passiva 

seguida da redefinição 

dos 
1 

Perfil necessário ao 

licenciado em Letras 
10º Complemento Factivo 

Subordinada/ 

Passiva 

seguida da redefinição 

dos 
1 

Alunos 10º Complemento Beneficiário Simples/ Passiva foram apresentados 1 

Colegiado 11º 

Complemento 

(parte, cujo núcleo 

é  decisão) 

Instrumental 

Subordinada/ 

reduzida de 

gerúndio 

atendendo a uma 

decisão do 
1 

Três comissões- 

Prática como 

Componente 

Curricular, 

Atividades 

Complementares 

e Estágio 

Supervisionado 

11º Complemento Instrumental Principal/ Ativa 
houve uma divisão de 

tarefas 
1 

Chefes de 

Departamento 
11º Complemento Instrumental Principal/ Ativa 

houve diversas reuniões 

com 
1 

 Fonte: Adaptado de Bronckart e Machado, 2014  

 

B.3.2  Análise dos dados 

 

Confirmamos, pelo quadro apresentado, duas questões  iniciais, bem significantes. 

A primeira é que  os professores do Curso de Letras da Universidade 2 não figuram 

explicitamente como protagonistas no texto Apresentação do Projeto Político-Pedagógico. 

Aparecem neutralizados, diluídos ou representados como: Coordenação do...  (complemento 

–agente da passiva e semanticamente agentivo, numa principal /passiva), Coordenação do 

Curso ( aparece duas vezes  exercendo a função semântica de agentivo o que, de certa forma, 

qualifica seu papel de protagonista), Coordenadores do Curso (uma vez,, como complemento 

instrumental, numa subordinada passiva ), chefes de Departamento (uma vez, como 
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complemento instrumental, numa principal/ ativa), em GT (duas vezes), em comissões  

(uma vez)   no colegiado, (uma vez). Mesmo através de representações, em nenhuma situação 

exercendo a função sintática de sujeito e, mesmo como complemento, em todas as situações, 

classificando-se semanticamente como Instrumental, o que significa dizer que são 

protagonistas, mas meros intermediadores na realização de eventos ou de processos 

dinâmicos.       

A segunda diz respeito ao (à) produtor (a) do texto, que não aparece em nenhuma 

vez acionado (a) de forma explícita  por elementos linguístico-discursivos.  Os verbos e 

pronomes  em 3ª pessoa revelam a existência de um (a) produtor (a) textual, um  autor 

empírico,  que está na origem do texto, narrando a história da construção do PPP de Letras da 

Universidade 2, mas que não é traduzido explicitamente por marcas linguísticas. Apenas 

encontramos traços da sua voz que se apresenta por marcações implícitas, como foi mostrado 

no quadro 13. Isto vai ter reflexo no acionamento das modalizações, como já vimos 

anteriormente.  

Pela frequência, isto é, pelo número de vezes em que aparecem marcados no 

texto, os protagonistas centrais são: o  Curso de Letras (nove vezes); vindo em segundo lugar 

as DiretrizesCurriculares e o Projeto Pedagógico (oito vezes); seguidos  do Regimento (seis 

vezes) e do Currículo (cinco vezes). As Disciplinas do Curso, em três vezes, também 

garantem seu espaço de relevância quanto à frequência em que exercem funções sintático-

semânticas no texto.  

Do ponto de vista sintático, os dois protagonistas que assumem, o maior número 

de vezes, a função de sujeito é o Curso de Letras: das nove ocorrências, cinco são  sujeitos  

na estrutura frasal, mas, em nenhuma são semanticamente agentivos. O  Regimento, das seis 

em quatro vezesaparece como sujeito ou parte dele.   

As Diretrizes Curriculares, por exemplo, são quatro vezes  protagonizadas como 

sujeito  e majoritariamente exercendo a função semântica de Instrumental, o que já era de se 

esperar, dada a sua força como fonte do processo de discussão para culminar no PPP. 

Observemos que elas aparecem, na maioria das vezes, em posição privilegiada na estrutura 

frasal (principal /ativa), coerente com a relevânciado seu papel no texto. A elas, 

relacionamos o protagonismo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96), 

documento fonte para as Diretrizes Curriculares, no texto figurando na função sintática de 

complemento e na função semântica de instrumental, situado numa principal/ativa. 

Observemos que as duas protagonistas aparecem na mesma situação sintático-semântica, 

servindo de fonte ao processo de elaboração do PPP.    
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Chama-nos a atenção, no quadro, o fato do currículo aparecer exercendo 

majoritariamente a função semântica de beneficiário (um total de quatro dentre cinco 

ocorrências), função esta mais designada a destinatário animado de um processo dinâmico. 

Compreendemos que esta “animização” (tornar ser animado) do currículo vem potencializar o 

seu valor, inclusive em relação ao próprio PPP como um todo. 

Quanto às Disciplinas do Curso, elassão acionadas três vezes, todas na posição de 

Principal na estrutura frasal, em função sintático-semântica de complemento,  duas vezes 

objetivo e uma vez como beneficiário. 

Interessante examinar o que acontece com o Projeto Pedagógico, que deveria ser 

um dos principais protagonistas. Sua ocorrência se dá mais para o final do texto, precisamente 

nos parágrafos 9, 10 e 11, com incidência maior no 9º parágrafo. O fato de vir acionado mais 

no final se justifica por se tratar de um discurso narração, que conta a história da construção 

do referido Projeto. Ficam, assim,  evidentes as razões do (a) produtor (a) do texto em colocá-

lo no fechamento da Apresentação do PPP.  

No entanto, mesmo constatando a relevância deste protagonista, mesmo 

reconhecendo que ele é um ator indispensável ao texto, pois ele é fonte de estruturação do 

Curso, do fazer educacional, ele é alvo das ações educacionais, a expressão das suas funções 

sintático-semânticas não o coloca à altura do que deveria estar. Sua ocorrência, quanto à 

função sintática, é majoritária como complemento, e quanto à sua função semântica, é três 

vezes instrumental, umavez factivo e quatrovezes beneficiário. Na estrutura frasal aparece 

mais nas subordinadas/ passivas (cinco vezes, num um total de oito ocorrências). 

Para a análise dos dados referentes aos demais protagonistas, podemos agrupá-los 

conforme a natureza da sua constituição:    

1. Os órgãos institucionais, externos à Universidade 2: Conselho de Ensino 

Superior-CESU, Conselho Federal de Educação, Ministério de Educação e do Desporto, 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação ,  SESu/ MEC,Instituições 

de Ensino Superior (IES), são acionados, cada um só uma vez e, com exceção do Conselho de 

Ensino Superior e do Ministério de Educação e do Desporto, que se situam em posição de  

principal, na estrutura frasal, os outros estão em subordinadas com  variação de função 

semântica, conforme pode ser constatado no quadro. Quanto à função sintática, chamamos a 

atenção para o fato de que três deles (CESU, SESU-MEC e Conselho Federal de Educação) 

exercem a função de agente da passiva e, semanticamente, assumem a  de agentivos, 

mostrando, assim, pela linguagem, a relevância destes protagonistas, que estão na fonte da 

construção do PPP e na base da sua história.  É de se esperar que as IES exerçam 
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semanticamente a função de beneficiárias e as restantes responsáveis pela função de 

instrumentalizar face às atribuições e determinações legais. 

2. Órgãos institucionais internos da Universidade 2: o Conselho Universitário e o 

CEPE, com a função sintática de agentes da passiva e semanticamente como agentivos. 

Embora acionados só uma vez cada um, fica evidente sua relevância como protagonistas-

agentes, pois é por onde passam, incondicionalmente, as decisões da instituição. A 

Universidade se protagoniza no texto, acionada apenas 1 (uma) vez, sintaticamente como  

complemento, exercendo a função semântica de instrumental, pois é a propiciadora da 

realização do processo de construção do PPP. Por meio dela, também, se protagoniza a Pró-

Reitoria de Graduação, 2 (duas) vezes acionada exercendo funções sintáticas e semânticas 

diferenciadas. 

3. Protagonistas das principais ações realizadas para propiciarem discussão sobre  

as Diretrizes Curriculares e a construção do PPP: Pró-Reitoria de Graduação, exercendo o 

papel de ator principal como promotora (fonte) dos eventos, aparecendo no texto, 

sintaticamente como complemento e semanticamente como instrumental.Grupo de 

Trabalho das Licenciaturas (complemento /factivo). GT de Ensino(complemento 

/agentivo). Coordenadores de Curso (complemento /instrumental). Propostas (as do 9º 

parágrafo- complemento/factivo). Todos os protagonistas deste grupo se situam na mesma 

estrutura frasal: subordinada/passiva.  

4. Complementos factivos, indicando o resultado final de ações realizadas 

especificamente no âmbito do Curso de Letras da Universidade 2,: propostas, objetivos e 

perfil necessário ao licenciado em Letras. Avaliamos a relevância de colocar esses 

complementos do texto como protagonistas, reconhecendo que os atores responsáveis pela 

decisão de elaborá-los e decidir sobre eles são efetivamente os professores do referido Curso, 

portanto são esses, os complementos factivos,  intermediadores do protagonismo docente, 

protagonismo este que não aparece explicitamente no texto. Fica implícito que a decisão em 

redefinir objetivos, perfil do aluno e apresentar propostas, no PPP, é responsabilidade, 

sobremaneira, dos  (as) professores (as) do Curso. 

5. Por fim, o alvo do processo de construção do PPP: os alunos. Apesar de virem 

acionados numa única vez, na função sintático-semântica de complemento/beneficiário, são 

marcados como protagonistas numa estrutura frasal simples e passiva, em que o verbo foram 

apresentados deixa sem definição seu agente-sujeito. Pressupõe-se que sejam os (as) 

professores (as) do Curso. 



151 

Conclusão em face da análise dos dados nos quadros relativos ao texto de nº 4: 

por pressuposições, inserimos os docentes no protagonismo do texto. Temos que pensar 

nestas formas de representação do papel do (a) professor (a)  na construção de um  Projeto de 

conteúdo educativo, que envolve, além da prescrição do agir formativo, a justificação sócio-

política das mudanças previstas, os objetivos e a missão do Curso, as linhas gerais e 

específicas do trabalho pedagógico, enfim, um Projeto que configura o fazer da formação dos 

profissionais de Letras. Os (As) professores (as) precisam da imagem do seu papel, da 

explicitação clara da sua atuação nos documentos. Eles e elas  precisam, como profissionais 

que intervêm no agir educativo, aparecer como fonte do processo, por exemplo, de construção 

de um PPP. 

C.  Texto 5-   Objetivos ( situado na página 5) 

1. - Formar docentes de Língua e Literatura, materna e estrangeira, para atuar 

na educação de nível Fundamental II e Médio. 

2.- Motivar a iniciação à pesquisa em língua e literatura, materna e estrangeira. 

3.- Iniciar a preparação dos discentes para o ingresso na docência universitária, 

a ser completada na pós-graduação. 

4. -  Qualificar profissionais interessados em língua e literatura. 

5. - Qualificar discentes para contribuir em outras áreas do conhecimento, no 

debate interdisciplinar, prestando assessorias nos setores políticos, culturais, em órgãos 

governamentais, organizações não governamentais etc. 

 

C. 1. Plano global 

 

C.1. 1 Composição organizacional e características 

 

O texto que trata dos objetivos do Curso de Letras da Universidade 2 é compacto, 

seguindo, do ponto de vista da composição organizacional e das características, o seu 

paradigma genérico: lista ações iniciadas por verbos no infinitivo, tais como formar, motivar, 

iniciar, qualificar. Classificando-os como verbo de ação-processo, segundo Borba (2002), o 

verbo formar, no sentido de diplomar, apresenta um complemento animado-humano, sobre 

quem recai a ação-processo; o verbo motivar e iniciartêm como complemento um nome 

abstrato (a iniciação, a preparação).  E o verbo qualificar, que aparece duas vezes, tem como 

complemento um nome que representa ser humano (profissionais e discentes).Ainda, segundo 

Borba (op.cit.), este tipo de verbo expressa uma mudança de estado ou de condição levada a 
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efeito por um sujeito, que ele chama de sujeito agente, causativo ou instrumental, atingindo 

um complemento, que é, como ele (Borba) designa um afetado ou efetuado. No caso de ser 

um causativo, que Fillmore (1975) chama de agentivo, ele provoca um efeito ou, então, é o 

responsável pela realização do estado de coisas indicado pelo verbo. No caso de ser um 

instrumental, ele expressa uma causa tendo como traços básicos a atividade e o fato de ser 

controlado.   

O sujeito dos verbos citados anteriormente se classificam semanticamente como 

instrumental. É,presumivelmente, o Curso de Letras. Este aspecto da análise será retomado 

em detalhes, posteriormente, no momento de examinar o papel sintático-semântico dos 

protagonistas. 

Vejamos, então, no texto 5, como os verbos são o cerne temático da organização 

composicional. Formar, motivar, iniciar e qualificar implicam um sujeito relacionado à  

realização da ação-processo em cada um. Como o texto não anuncia, apontando para esse 

sujeito, numa estrutura frasal como por exemplo: Cabe ao curso de Letras  ou, então: O 

Curso de Letras tem como objetivos (estruturas estas seguidas por dois pontos), a falta de 

designação deste sujeito leva o (a) leitor(a) a pressupor quem ele é. Se  inferimos que é o 

próprio Curso, pois trata-se  do seu PPP, os docentes formadores deste Curso serão os 

intermediários da ação-processo. Mas não são aqueles que  estão explicitamente apontados 

como protagonistas do agir expresso. 

Se justificarmos que o apagamento dos docentes se dá pela natureza genérica do 

texto, lembremos que caracterizamos um PPP como colônia textual, pois ele atende às nove 

propriedades atribuídas por Hoey (2001), nas páginas 64, 65 e 66 desta tese, temos que buscar 

uma solução ao problema gerado, pois o aprofundamento do processo de desvalorização 

destes profissionais tem seu percurso nestas formas de apagamento dos atores responsáveis 

pelas ações concretas, no caso, os (as) professores (as) que formam os profissionais para 

serem professores também.      

Percebemos no texto a ausência total de pronomes e de verbos flexionados. Há 

uma espécie de autonomia absoluta, o que vai produzir uma efetiva abstração da instância de 

agentividade. Examinando cada parágrafo, constatamos  que eles têm a mesma estrutura: o 

verbo no infinitivo, cuja ação-processo exige a atuação de um sujeito  e de complemento 

sobre o qual recai a referida atuação. Esta é expressa nas estruturas frasais subordinadas, que, 

por sua vez, apontam para as consequências da ação-processo inicial.   

No 1º parágrafo, o verbo explicita quem formar e para quê. 

No 2º, motivar o quêem relação a quê. 
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No 3º (qualificar quem especificamente) e no 4º parágrafo (qualificar quem, para 

quê), o verbo qualificar apresenta complementos da mesma natureza, animados/humanos, 

mas semanticamente são diferenciados. No 3º, o alvo da ação-processo é designado pelo 

qualificador  profissionais,  uso de um nome como se tivesse apontando já para o final da 

formação, enquanto, no 4º parágrafo, o alvo são os discentes, nome que sugere efetivamente o 

processar-se da qualificação.  

O texto, com a finalização utilizando “o etc.” sugere que qualificar os discentes é 

uma tarefa de contribuição ilimitada. Na realidade esta expressão (etc.) sugere também que o 

próprio texto dos objetivos do Curso seja infinitamente continuado. Por sinal, verificamos aí  

ausência de  qualquer indício de temporalidade.   

Portanto, trata-se  de objetivos com prescrições em que os verbos estão no 

infinitivo, em sequências injuntivas/instrucionais, prefigurando tarefa de um profissional não 

explicitamente inscrito na enunciação. 

 

C.1. 2 Tipos de agir      

                  

Há neste texto menção a três tipos de agir:  

O agir prescritivo, explicitado claramente na listagem dos verbos de ação-

processo: formar, motivar, iniciar e qualificar. Este tipo de agir constitui a essencialidade da 

natureza deste texto, que trata só dos objetivos do Curso. Ao tratar da caracterização e 

composição textual, no item anterior, muito já se explica da questão deste tipo de agir, que 

tem a ver com o exame da natureza dos verbos, no caso, dos verbos contidos no texto, 

classificados como de ação-processo. A “aspectualidade” destes verbos, sua relação com o 

seu sujeito/instrumental  não explícito e os seus complementos contribuem na 

caracterização do agir-prescritivo. 

Portanto, para atribuir a responsabilidade deste agir, dada a natureza dos verbos, 

tem-se o seguinte:    

1. há um sujeito implícito, inanimado, semanticamente classificado como 

instrumental, que não é o responsável direto (o Curso de Letras a partir do  PPP)  pela ação-

processo expressa nos verbos.  O (a) intermediário (a) da ação-processo é o (a) professor (a). 

Este ou esta, por sua vez, precisa de toda uma estrutura institucional para o agir;  

2. em todos os verbos apontados, seus complementos, que se inserem no agir-

prescritivo como complementariedade(alguém ou algo faz alguma coisa para...), vão 

desembocar num outro tipo de agir: o decorrente, caracterizado conforme o que se segue: o 
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agir-decorrente  se refere aos resultados das ações em processo, que compõem os 

complementos  dos verbos: formar docentes para..., motivar a iniciação à..., iniciar a 

preparação dos discentes para...qualificar profissionais interessados em..., qualificar 

discentes para...o que vem depois de cada trecho aí selecionado é  decorrência: docentes 

formados para atuar na educação de nível Fundamental II e Médio, motivados para a 

iniciação à pesquisa, qualificados os profissionais interessados em língua e literatura, 

discentes qualificados para contribuir em... 

O agir-alvo se relaciona ao que se quer atingir com os objetivos propostos. No 

primeiro objetivo, o agir-alvo corresponde ao atuar na educação de nível Fundamental II e 

Médio; no segundo objetivo, está na iniciação à pesquisa nas áreas citadas; no terceiro 

parágrafo, no ingresso na docência universitária; no quarto parágrafo, o alvo se situa na 

especificidade dos profissionais a se qualificarem e no quinto e último parágrafo o agir-alvo 

se direciona às áreas  em que os discentes qualificados vão contribuir.  

Na conclusão deste subitem, ratificamos apenas a relação dialética que o texto 

produz entre essestrês  tipos de agir, um fazendo gerar o outro. 

 

C.2. Os mecanismos enunciativos 

 

C.2.1  Identificação e interpretação 

 

O texto se constitui num discurso teórico, por se tratar de um documento 

acadêmico e por responder ao modelo de listagem de objetivos, indispensável a um trabalho 

também acadêmico. Nenhuma unidade linguística refere-se ao agente produtor. 

Os verbos empregados vão montando a prescrição do que fazer através do Curso. 

E, como é de se esperar num texto como este, o (a) produtor (a) textual assume o que é dito, 

sem atribuir a nenhum outro enunciador o que aí está posto. Noutras palavras, é a instância 

geral de enunciação que assume  diretamente a responsabilidade do dizer, numa voz  não 

marcada, invisível, neutra. Isto fica comprovado linguisticamente nas estruturas frasais, quase 

todas com reduzidas de  infinitivo, com exceção de uma reduzida de gerúndio: prestando 

assessorias nos setores... O texto, explicitamente, se constitui num monólogo só. Uma única 

palavra (interessados) denuncia a presença do (a) autor (a) que está na origem do texto, pois o 

aspecto subjetivo/valorativo do qualificador o (a) denuncia. 

É sabido que a produção de um PPP é um trabalho de responsabilidade de um 

coletivo, sobretudo, no caso de um texto como este em que as atribuições de cada ação-
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processo são dirigidas ao todo do Curso, tendo os (as) professores (as) formadores (as) como 

intermediários (as) responsáveis. Aqui, o Curso corresponde à representação do todo de 

docentes, é isto que aparece aos olhos do (a) leitor (a), a representação desse coletivo numa só 

voz neutra.   

Portanto, dada a natureza deste texto, em nossa análise, quanto aos mecanismos 

enunciativos, especificamente no que concerne às modalizações, não há o que identificar. 

Incluímos, apenas, o quadro explicitando o caráter autônomo da instância enunciativa, 

conforme podemos constatar a seguir: 

 

QUADRO 21 - Síntese das vozes – texto 5 

Voz/Responsabilidade 

Enunciativa 

Parágrafo Elementos Linguísico-discursivos ou unidades 

linguísticas 

Instância geral de enunciação- 

voz neutra, invisível, não-

marcada em todos os 

parágrafos. 

1º Verbos em reduzida de infinitivo:Formar, atuar 

2º Motivar 

3º Iniciar, a ser completada 

4º Qualificar 

5º Qualificar, para contribuir 

5º Verbo em reduzida de gerúndioprestando assessorias 

Fonte:A própria autora 

 

C.3 Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise 

dos dados.   

 

Nosso procedimento de análise referente aos papéis semânticos dos protagonistas 

do texto 5 segue o mesmo modelo dos demais textos. Vejamos o quadro a seguir: 

 

QUADRO 22 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 5 

Protagonistas 
Pará 

grafos 

Função 

Sintática 

Função 

Semântica 

Posição na 

frase 

Identificação do 

verbo 
Totais 

 O Curso de 

Letras a partir do  

PPP 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

Sujeito 

Sujeito 

Sujeito 

Sujeito 

Sujeito 

Instrumental 

Instrumental 

Instrumental 

Instrumental 

Instrumental 

Implícito nas 

principais/ati

vas e na  

simples ativa  

Formar  

Motivar 

 Iniciar Qualificar 

Qualificar 

 

5 

Docentes em 

formação 

1º Complemento  Factivo Principal / 

Ativa 
Formar 

2 
1º Sujeito Agentivo Subordinada/ 

Ativa 

para atuar na 

Pesquisa 2º Complemento Beneficiário 

 

Prinipal/ 

Ativa 

Motivar a iniciação à 
1 

Discentes 3º Complemento Beneficiário 

 

Principal/ 

Ativa 

Iniciar a preparação 

dos 
4 
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5º Complemento Factivo Principal/ 

Ativa 

Qualificar discentes 

para 

5º Sujeito Agentivo Subordinada/ 

Ativa 

para contribuir em 

outras áreas 

5º Sujeito Agentivo Subordinada/ 

Ativa 
prestando 

assessorias 

Docência 

Universitá- 

ria 

3º Complemento 

 

Instrumen- 

tal 

 

Principal/ 

Ativa  

 

Iniciar a preparação 

dos discentes para o 

ingresso na 2 

3º Sujeito Atributivo Subordinada/  

Passsiva 

a ser completada na  

Profissio- 

nais- em 

formação 

4º Complemento Factivo Simples/ 

Ativa 
Qualificar 

1 

 Fonte: Adaptado deBronckart e Machado, 2014  

 

C.3.2  Análise dos dados 

 

O quadro de nº 22 mostra de forma contundente quem é um dos protagonistas 

centrais:  o Curso de Letras a partir do PPP, que não aparece de maneira explícita, mas só 

inferido quando articulado com a organização composicional do próprio Projeto, na leitura do 

texto, no todo do PPP. Logo, para se chegar a este protagonista, o (a) leitor (a)  faz, na 

compreensão textual,  um exercício de inferência, uma vez que o texto não anuncia quem é o 

sujeito dos verbos iniciais em cada parágrafo.  

O aspecto de relevância deste protagonista se revela claramente na posição que ele 

ocupa: sempre na principal,dentro da estrutura frasal, exercendo a função sintática de sujeito 

e a função semântica de instrumental, pois é a causa imediata ou elemento contribuidor para 

realizar a ação-processo, explicitada nos verbos dos quais o protagonista é o próprio sujeito. 

A outra situação privilegiada quanto ao processo de protagonização no texto é a 

dos  discentes, aparecendoquatrovezes, de acordo com o quadro de nº 22. Eles, juntamente 

com os profissionais (uma vez) e os docentes em formação (duas vezes), compõem uma 

unidade de protagonista. São eles o mesmo alvo-referência dos objetivos do Curso, ocupando, 

nesta aglutinação, setevezes o espaço de protagonista do texto. Embora nomeados de forma 

diferenciada, são o mesmo, exercendo ora a função sintática de complemento (quatro vezes), 

ora a função de sujeito (três vezes). Quanto ao seu papel semântico,  aparecem de forma 

diferenciada: como agentivo (três vezes), como factivo (três vezes) e como beneficiário 

(uma vez).  

Fica, então, evidente, a força protagonizadora dos discentes (profissionais e 

docentes em formação) num texto como este, o que era de se esperar, uma vez que eles 
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representam, como sujeitos e complementos, na mensagem textual, um dos principais “seres 

animados” do agir-alvo nos objetivos do Curso de Letras.  

A pesquisa e a docência universitária também são protagonistas. A primeira 

exercendo a função sintática de complemento (do verbo motivar)e semanticamente 

desempenhando o papel de beneficiária, numa principal/ativa, nosintagma nominal 

iniciação à pesquisa. A segunda, exercendo a função de complemento/instrumental, numa 

principal ativa da estrutura frasal, articulada com o verbo motivar e exercendo também a 

função de sujeito/atributivo (a ser complementada), numa subordinada passiva. Embora 

não consideradas protagonistas numericamente relevantes, elas são explicitamente acionadas 

pelos traços linguísticos apresentados, o que demonstra que ocupam um lugar importante em 

relação ao conteúdo temático do texto.  O que não acontece com a situação do (a) professor 

(a) formador (a), que sequer é mencionado explicitamente.  

 

C.3.3 A título de complementação de análises 

 

Antes de concluir as análises referentes a documentos do PPP  do Curso de Letras 

da Universidade 2, gostaríamos de lembrar que os textos selecionados para o estudo dos PPP, 

fazendo parte do corpus desta tese, são os de Apresentação do Projeto, Objetivos e Missão 

do Curso. No entanto, neste PPP, não há um texto específico com relação ao último tema, 

Missão do Curso. Nós o localizamos integrando o texto intitulado Perfil do Egresso, situado 

à página 5 do referido Projeto. Portanto, a título de complementação, fazemos a análise 

apenas do trecho (que corresponde a um parágrafo) do texto, que situa a missão do Curso. 

Fica evidente que esta análise  restringindo-se a um só parágrafo  justifica o fato de não 

procedermos a um estudo mais detalhado como o fazemos com os demais textos, 

apresentados na íntegra.   

 

De modo geral, pretendemos formar indivíduos preocupados com o bem comum 

e capazes de exercer plenamente sua cidadania. Indivíduos que, uma vez 

licenciados, possam atuar no magistério de forma crítica e reflexiva, fazendo uso 

da língua e da literatura, materna e/ou estrangeira, de forma a auxiliar a 

população atingida por seu trabalho a desenvolver: a) uma competência 

linguística de excelência (referente aos processos de recepção: escuta e leitura de 

produção: oralidade e escrita, de diferentes discursos); b) um aguçado senso 

ético e estético e c) um profundo conhecimento e respeito às diferentes 

variedades linguísticas e às distintas manifestações literárias. (PROJETO 

POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE 

[...] versão revisada, 2007, p. 5)    
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 Importante salientar que, diferentemente dos outros dois textos relativos ao PPP 

da Universidade 2, este apresenta a voz do autor empírico explicitada pela marca linguística 

da expressão verbal, com o verbo auxiliar-modal  na primeira pessoa do plural (pretendemos 

formar). O conteúdo temático é organizado em um mundo discursivo não distanciado do 

mundo do agente-produtor. Isto termina gerando marcas de enunciação reveladoras de vozes e 

modalizações.  

 No trecho extraído, localizamos marcas das instâncias de enunciação:  

1) ... pretendemos formar..., constituindo uma modalização pragmática em queo 

(a)  próprio (a) autor (a) expressa sua inclusão como responsável pela tarefa de formar (ter 

pretensão de formar) indivíduos tais como são anunciados no trecho. Apesar de estar 

neutralizado e diluído numa primeira pessoa do plural, representando um coletivo (aqueles 

responsáveis pela formação), o importante é que o agente-produtor aí se inclui; 

 2)  ...indivíduos preocupados com o bem comum e capazes de exercer plenamente 

sua cidadania...  ...que possam atuar no magistério de forma crítica e reflexiva...   ...de forma 

a auxiliar a população atingida por seu trabalho a desenvolver...   ...um aguçado senso ético 

e estético. Estes enunciados parecemvir de uma voz social, de outras pessoas ou instituições 

humanas exteriores ao texto em si, mas articuladas ao conteúdo temático deste texto. 

Terminam sendo permeadas por modalizações deônticas, uma vez que os enunciados são 

tidos como socialmente necessários e desejáveis; 

 3)  o trecho do item anterior (2) está repleto de modalizaçõespragmáticas, na 

medida em que elas  introduzem julgamento sobre a faceta da responsabilidade dos indivíduos 

que vão ser formados por este Curso de Letras, em relação ao processo de que esse indivíduo 

é o agente, com a capacidade de ação, de poder fazer: capazes de exercer, que possam atuar;e 

pelas razões seguintes: de forma a auxiliar a população...por seu trabalho a desenvolver; 

4) percebemos também a presença do agente-produtor do texto, de forma 

implícita, pelas avaliações, ou apreciações referentes à competência linguística, ao senso e ao 

conhecimento a desenvolver no futuro licenciado: de excelência, aguçado, profundo 

respectivamente; 

5) com as expressões do item anterior, acrescidas ainda:   de um modo geral, 

plenamente, (a) autor (a) julga, apresentando  os fatos enunciados como  generalizantes 

equalificadores em relação ao Curso de Letras. Vemos, com isso, que  as coordenadas de seu 

mundo subjetivo  são acionadas, para o que utiliza modalizações apreciativas.     

Quanto aos protagonistas aí envolvidos e seus papéis sintático-semânticos, 

observamos, primeiramente,  que o agente-produtor do texto assume-se como protagonista, 
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quando utiliza o verbo pretender, na primeira pessoa do plural (nós-oculto), na expressão 

verbal  pretendemos formar, incluindo-se como sujeito da ação-processo na referida 

expressão. É este agente-produtor umprofessor formador ou uma professora formadora no 

Curso? Se a resposta for afirmativa, temos, então, um caso de uma representação significativa 

do papel docente no texto. Mas não há garantia explícita da confirmação dessa representação. 

Por outro lado, fica evidente que o mais importante protagonista do texto são os 

indivíduos, nome bem generalizante para designar alunos do Curso. Os indivíduos, que 

começam por assumir a função sintática de complemento (pretendemos formar indivíduos ), 

semanticamente classificado como factivo,  passa depois à função sintática de sujeito nas 

seguintes situações: uma vez licenciados (atributivo), possam atuar (agentivo), fazendo uso 

da (agentivo), de forma a auxiliar (agentivo), a desenvolver (agentivo) .Constatemos que 

este é o sujeito majoritário do trecho, fora o “nós” oculto de pretendemos formar e a 

população (sujeito/ paciente/ beneficiário) no segmento de frase: a população atingida por 

seu trabalho . 

Outros protagonistas do trecho aparecem cada um, uma só vez, são eles: trabalho: 

complemeto/ instrumental; competência linguística: complemento/factivo; aguçado senso 

ético e estético: complemento/factivo; profundo conhecimento: complemento/factivo.  

O texto Perfil do Egresso é dividido em duas partes marcadas claramente pela 

expressão  De um modo geral, que o inicia, compondo  sua primeira parte: a que apresenta o 

que podemos entender como a missão do Curso. E a expressão De modo mais específico, que 

inicia a segunda parte, encarregada de apresentar as características a serem desenvolvidas pela 

graduação de Letras.  

Tomamos apenas a primeira parte, pelas razões já colocadas, e finalizamos a 

análise de textos no PPP de Letras da Universidade 2 confirmando, neles, o apagamento do 

papel do professor-formador, que só implicitamente é configurado como ator do processo 

educacional, no Curso do qual analisamos o PPP.      

 

5.1.3 Análise de documentos no Projeto Político-Pedagógico do Curso de Letras da 

Universidade 3-  PPP 3 

 

A.  Quanto à sua organização composicional, é composto da seguinte forma: 1 

(uma) capa com informações seguindo uma ordem  de cima para baixo, com a  identificação 

da Instituição, da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação- PROGRAD, do Departamento 
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de Línguas e Literatura- DLL; em seguida, o nome do Projeto e bem abaixo a indicação da 

data- período de construção do PPP. 

Na folha de rosto, repetem-se as mesmas  identificações institucionais, o título e 

logo abaixo uma lista com os nomes dos elaboradores do Projeto. O que nos chama a atenção 

é a indicação dos nomes dos (das) responsáveis pela elaboração do referido Projeto sem as 

devidas representações funcionais.  

Na segunda e na terceira páginas, vem o sumário, com o mapeamento dos textos 

que estruturam o projeto, conforme pode ser constatado nos documentos em anexo. 

Trabalhamos com a análise dos textos referentes aos  itens Apresentação, 2. Princípios 

Gerais  e 4.3 Objetivos. Como este PPP não apresenta um item específico para tratar da 

missão do Curso, resolvemos  examinar o item que trata dos princípios gerais e, assim, 

completar o total de textos previstos para a análise de cada PPP, considerando a contiguidade 

temática. 

 

B.  Texto 6- Apresentação  ( situado nas páginas 4 e 5) 

1. A política educacional do Brasil, no campo da formação de profissionais, 

converge para um movimento generalizado de reestruturação escolar, implicando em 

reformas no processo de formação e qualificação de professores. Os componentes essenciais 

são: 

* a descentralização das decisões; 

*   a introdução de uma ideologia de participação, numa perspectiva de gestão ou 

fiscalização/administração; 

*  a responsabilização da escola e, consequentemente, dos professores em 

relação aos resultados da aprendizagem; 

*   a prescrição de um programa nacional comum centrado nos conteúdos base e, 

também, 

*    a profissionalização do ensino. 

2. O Estado brasileiro participa desse movimento de reestruturação do processo 

de ensino em dois momentos distintos. A aprovação da LDB – lei 9.394/  96, marca a 

primeira fase desse movimento, enquanto a institucionalização das Diretrizes Curriculares 

Nacionais inaugura a segunda fase. Com efeito, a lei citada instituiu: a) a integração da 

Educação Infantil e do Ensino Meio como etapas da educação básica a ser universalizada 

para todos; b) foco nas competências a serem constituídas na educação básica, introduzindo 

um paradigma curricular novo, no qual os conteúdos e disciplinas não têm sustentação 
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pedagógica em si mesmo, mas enquanto meios para a constituição de competências; c) 

flexibilidade, descentralização e autonomia associada à avaliação e resultados da escola 

apoiados por um sistema de estatísticas e indicadores educacionais (MELLO, 1999 ). 

3. Dentre os quatro princípios desse “novo” modelo de educação, proposto pela  

LDB
32

para o século XXI- aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser- destaca-se o aprender a aprender, base que qualifica o fazer, o conviver e o 

ser, numa síntese de educação que prepara o indivíduo para os desafios futuros, em um 

mundo em constante transformação. Através deste paradigma educacional, preconiza-se o 

desenvolvimento de determinadas habilidades e competências exigidas ao exercício 

profissional do futuro educador. 

4. Desse modo, faz-se necessário em repensar sobre o papel  do Curso de Letras 

para a formação desse novo profissional que o mercado de trabalho exige, capaz de 

desenvolver competências necessárias à plena realização de sua função, enquanto 

profissional na área de educação. 

5. Diante desse contexto, o Plano Político Pedagógico de formação tornou-se 

fundamental e imprescindível por se constituir no principal documento em que declaramos os 

princípios norteadores que dão sustentação à formação específica, bem como os objetivos 

que se pretende alcançar. 

6. Nesse sentido, o presente documento resume os objetivos que se pretende 

alcançar com o novo currículo Letras; os princípios que irão nortear o curso e a formação 

do profissional em Letras, como também a nova matriz curricular, com a qual se espera 

atender às novas exigências para a formação acadêmico-profissional do licenciado em 

Letras.   

 

B. 1. Plano global 

  

B.1. 1 Composição organizacional e características 

 

O texto é dividido em seis parágrafos, oferecendo ao (à) leitor (a) 

esclarecimentos/informações sobre o contexto de produção que propiciou o que ele vai 

chamar de Plano Político-Pedagógico do Curso de Letras da Universidade 3. Primeiramente, o 

agente produtor do texto trata, de forma sucinta, da política educacional brasileira, mostrando 

                                                           
32

 Registramos aqui uma observação a respeito da informação no texto original, onde tem LDB, seria Documento 

da UNESCO – Relatório Delors 
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que este é o contexto mais amplo onde se movimenta o Estado brasileiro, com suas Leis, 

como a LDB 9.394/96 e suas decorrências, quais sejam, a institucionalização das Diretrizes 

Curriculares e dos Parâmetros Curriculares. Tudo isso provoca o surgimento de um novo 

modelo de educação, preconizando o desenvolvimento de determinadas habilidades e 

competências. E como num jogo de dominós, daí decorrem, também, como diz o próprio 

texto, novas exigências ao exercício profissional do futuro educador. 

A síntese apresentada anteriormente dá conta do conteúdo temático dos 3 (três) 

primeiros parágrafos do texto. Eles apontam para uma justificativa que vem explicitada no 4º 

parágrafo:  é precisorepensar sobre o papel  do Curso de Letras para a formação desse novo 

profissional. Entra, então, em cena o Curso de Letras, com a necessidade de construir um 

fundamental e imprescindível Plano Político-Pedagógico de formação (5º parágrafo), com 

princípios norteadores, objetivos e matriz curricular relativos a essa formação (6º parágrafo). 

Vejamos a síntese do conteúdo temático do texto, no quadro nº 18: 

 

QUADRO 23 -  Síntese do conteúdo temático - texto 6 

Parágrafo Síntese do Conteúdo 

1º Política educacional brasileira- reestruturação e reformas. 

2º Participação do Estado brasileiro- LDB 9.394/1996, Diretrizes Curriculares e 

Parâmetros Curriculares Nacionais- novo modelo de Educação. 

3º e 4º Reflexo nos cursos de formação de profissionais de letras - necessidade de um 

novo paradigma educacional.   

5º  A imprescindibilidade de um Plano Político-Pedagógico para esse novo Curso 

de Letras 

6º  Tarefa deste PPP: apresentar objetivos, princípios norteadores e matriz 

curricular do novo Curso de Letras 

Fonte: A própria autora 

 

A partir de cada elemento tematizado, em cada parte do texto, tem-se clara a 

imagem dos protagonistas centrais: a política educacional no Brasil, o Estado brasileiro com 

a LDB 9.394/96 e as Diretrizes Curriculares, os Parâmetros Curriculares Nacionais, o PPP e 

o Curso de formação de profissionais de Letras. 

O texto é escrito majoritariamente em 3ª pessoa, e preferencialmente na estrutura 

passiva ou com sujeito indeterminada, revelando ora apagamento do agente produtor textual, 

ora outra voz a quem este produtor entrega a responsabilidade do dizer. Na segunda metade 
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do texto, há indícios linguísticos que revelam a inserção do (a) produtor  (a ) textual na 

enunciação com o verbo na primeira pessoa do plural. 

Então, quanto às instâncias de enunciação, vemos, nitidamente, uma divisão em  

duas partes: a primeira em que o agente produtor do texto prepara, na argumentação, o que vai 

justificar na 2ª parte. Na primeira, nos 3 (três) primeiros parágrafos, ora é o autor empírico 

que se responsabiliza pelo que é dito, ora ele recorre a Mello (1999) , numa citação indireta, 

para expor a realidade da política educacional do Brasil, com os movimentos de 

reestruturação do nosso processo de ensino, via LDB, Diretrizes Curriculares e Parâmetros 

Curriculares. Há, nesta primeira parte, um processo de articulação entre duas vozes: a do 

agente-produtor do texto e de uma terceira pessoa, que vem contribuir com argumento que 

justifica a necessidade de se construir um PPP para o Curso de Letras, a partir dos desafios 

apresentados. Os verbos estão majoritariamente em 3ª pessoa do singular e preferencialmente 

com sujeitos indeterminados. 

Na segunda parte, o (a) autor (a) produtor (a) se coloca explicitamente como 

instância de enunciação, embora se neutralizando no plural da primeira pessoa do verbo 

declarar (declaramos).Usa também verbos na terceira pessoa, com sujeitos indeterminados, 

mas numa indeterminação que implicitamente o (a)  inclui. 

No item relacionado aos mecanismos enunciativos, podemos examinar melhor 

este processo de enunciação. Aqui fica apenas a intenção de mostrar como este processo pode 

ser decisivo na composição organizacional do texto.   

 

B.1. 2 Tipos de agir   

 

Há neste texto menção a quatro tipos de agir:  

O agir-fonte, face à produção de um Plano Político-Pedagógico do Curso de 

Letras da Universidade 3 se situa na política educacional do Brasil, cujos actantes centrais são 

os profissionais em formação, num movimento generalizado de reestruturação escolar. Este 

agir (o reestruturar do ensino) tem em seu curso os seguintes atos elencados: 

* a descentralização das decisões; 

* a introdução de uma ideologia de participação, numa perspectiva de gestão ou 

fiscalização/administração; 

* a responsabilização da escola e, consequentemente, dos professores em relação 

aos resultados da aprendizagem; 



164 

*   a prescrição de um programa nacional comum centrado nos conteúdos base e, 

também, 

*    a profissionalização do ensino. 

O outro agir-fonte tem como protagonista central o Estado brasileiro, com os 

seguintes atos elencados: a aprovação da LDB, que instituiu:   

a) integração da Educação Infantil e do Ensino Médio como etapas da educação 

básica a ser universalizada para todos; 

b) foco nas competências a serem constituídas na educação básica, introduzindo 

um paradigma curricular novo... 

 c) flexibilidade, descentralização e autonomia associada à avaliação e 

resultados da escola... 

A institucionalização das Diretrizes Curriculares e dos Parâmetros Curriculares 

também faz parte deste agir-fonte cujo protagonista central é o Estado brasileiro.  

O agir-prescritivo é aí mencionado, tendo como núcleo a LDB 9.394, a partir da 

qual tem-se, em decorrência, as Diretrizes Curriculares, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para chegar no PPP de Letras da Universidade 3, com objetivos, princípios norteadores e 

matriz curricular. Todos com sua função precípua de tratar da prescrição da política 

educacional brasileira. Ressalte-se, aqui, a menção feita em relação ao agir educacional, que 

está prescrito a partir da LDB (segundo correção nossa: UNESCO), no terceiro parágrafo, 

numa lista de ações propostas, tendo como verbo auxiliar da expressão verbal o 

aprender:aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O 

autor (a) do texto informa que dentre estas ações prescritas- destaca-se o aprender a 

aprender, base que  qualifica o fazer, o conviver e o ser, numa síntese de educação que 

prepara o indivíduo para os desafios futuros, em um mundo em constante transformação. 

Importante observar o jogo das ações previstas que têm de se conjugar num feixe de 

atividades, num ponto de encontro, como diz Amigues (2007) de várias histórias: a do aluno, 

do professor, da instituição, dos pais do aluno, a de outros profissionais. Nesta cadeia de ação, 

um protagonista relevante, indispensável, por caber a ele a tarefa de realiza-ação é o professor 

formador. Por isso a representação do seu papel na prescrição não pode ser oculta, velada, 

disfarçada na lógica da ausência ou do caráter do implícito, via linguagem.   

O agir-decorrente está explicitado, no texto, pela ideia do “novo” modelo de 

educação proposto pela LDB(corrigindo:UNESCO) para o século XXI- aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser (...), destacando-se o aprender a 

aprender. Este novo modelo implica napreparação do indivíduo para os desafios futuros, em 
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um mundo em constante transformação, o que por sua vez implica no desenvolvimento de 

determinadas habilidades e competências exigidas para o futuro educador, A partir daí decorre 

a necessidade de repensar o Curso de Letras da Universidade 3 através de um PPP. 

O agir-alvo atinge um protagonista central no texto: o futuro educador, no âmbito 

mais geral do contexto educacional brasileiro e o futuro profissional de Letras, 

especificamente, em relação aos beneficiários do Curso de Letras da Universidade 3. Este 

agir-alvo é a própria razão de ser de todos os outros tipos de agir, uns em decorrência dos 

outros, numa relação dialética contínua até chegar às decorrências do agir do novo 

profissional, o agir na execução de suas tarefas aprendidas ao longo da sua formação.  

 

B.2. Os mecanismos enunciativos 

 

B.2.1 Identificação e interpretação       

 

Como vimos no item que trata da composição organizacional do texto, seu agente-

produtor primeiramente situa, no contexto da política educacional do Brasil, um movimento 

de reestruturação escolar em nosso país. Este é o fio condutor que vai dar na justificativa da 

construção do PPP da Universidade 3.  

Para isso, este agente ora se apaga e não se deixa perceber explicitamente como 

enunciador do texto; ora transfere a responsabilidade enunciativa a outro enunciador 

(MELLO, 1999); ora parece transmitir uma voz de outras pessoas ou de instituições humanas 

(... base que qualifica o fazer, o conviver e o ser...que prepara o indivíduo para os desafios 

futuros, em um mundo em constante transformação.  ...capaz de desenvolver competências 

necessárias à plena realização de sua função, enquanto profissional na área de educação.); 

ora se insere na enunciação, assumindo-se como instância enunciativa do texto, embora 

diluindo-se no pronome implícito “nós”,  (declaramos); ora se neutraliza num verbo com 

sujeito indeterminado (...que se pretende alcançar.) Portanto, há todo um jogo de 

responsabilidades enunciativas orquestrando as vozes, inclusive para contribuir com a própria 

estruturação textual. 

Examinemos mais detalhadamente esta orquestração de vozes e avaliações 

formuladas sobre aspectos do conteúdo temático (as modalizações), parágrafo a parágrafo. 

No primeiro parágrafo, com um discurso teórico autônomo, apenas duas unidades 

linguísticas, de forma implícita,denunciam a presença do agente-produtor do texto; há uma 

relação de quase independência em face deste  agente, então o expor desenvolve-se quase 
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seabstraindoda instância de agentividade. Por conta disso quase não localizamos aí 

modalizações, o que vai acontecer com os dois parágrafos seguintes.  

O que acontece  no segundo parágrafo é que o agente-produtor do texto mescla 

sua voz com a de Mello (1999), através de uma citação indireta, de tal forma que não 

podemos distinguir precisamente o limite dessas vozes, onde começa uma ou outra. A busca 

do reforço à legitimidade ao que está sendo dito parece justificar esta forma de mesclagem de 

vozes. Tudo para ressaltar a participação do Estado brasileiro no momento de reestruturação 

do processo de ensino em nosso país. 

O terceiro parágrafo corresponde à força da decorrência do que é colocado nos 

dois primeiros. E o que vem consolidar esta força são vozes sociais, já mencionadas neste 

item. 

No quarto parágrafo, quem está na origem do texto aparece marcado (a)  por 

avaliações (modalizações) que se iniciam com a expressãoDesse modo, atando tudo o que foi 

dito antes ao que virá  como decorrência da reestruturação do processo de ensino, dito 

anteriormente. Com a expressão seguinte faz-se necessário há um julgamento do agente 

textual, preparando a justificativa para a realização do PPP da Universidade 3. 

Ainda neste parágrafo, há uma modalização pragmática que expressa um 

julgamento sobre a  responsabilidade do novo profissional exigido pelo “mercado de 

trabalho” (expressão do próprio texto) capaz de desenvolver competências necessárias à 

plena realização de sua função, enquanto profissional na área de educação. A referida 

modalização também desvela a presença do agente-produtor do texto, assim como as 

apreciações formuladas no 5º parágrafo, através dos qualificadores fundamental e 

imprescindível, que  modalizam a razão de se construir o PPP. 

Por fim, no último parágrafo, chama-nos a atenção o emprego da expressão verbal  

pretende alcançar, com o sujeito indeterminado no uso do “se”, processo que se repete no 

trecho que se espera atender, o primeiro se referindo aos objetivos expressos no PPP e o 

segundo relacionado à matriz curricular. A indeterminação parece estar coerentemente 

articulada com a situação do verbo empregado no parágrafo anterior declaramos. Esta 1ª 

pessoa do plural assim como o processo de indeterminação do sujeito inserem o agente-

produtor no texto, pois se referem à representação de um coletivo do qual faz parte este 

agente. Diferente do significado de indeterminação do agente do processo no verbo 

preconiza-se, no terceiro parágrafo, onde efetivamente há uma indeterminação face a um 

coletivo mais abrangente, que extrapola os limites das responsabilidades dos que fazem o 

Curso de Letras da Universidade 3.  
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Gostaríamos de chamar a atenção para o emprego do qualificativo novo (a), nas 

expressões: paradigma curricular novo (2º parágrafo); “novo” modelo de educação- as aspas 

são do(a) autor(a)- (3º parágrafo); novo profissional (4º parágrafo); novo currículo também a 

expressão nova matriz curricular e, ainda, novas exigências para a formação  acadêmico-

profissional do licenciado em Letras (6º parágrafo). É evidente que “o novo” se coaduna com 

a ideia de reestruturação escolar, no 1º parágrafo; de reformas no processo de formação e 

qualificação de professores, também no 1º parágrafo;  desafios futuros e mundo em constante 

transformação, no 3º parágrafo; novo profissional no 4º parágrafo. Com tudo isto, diante de 

tantos desafios, a representação do papel docente na linguagem do texto fica neutralizada, o 

(a) professor (a) fica sem a explicitação direta do seu papel de sujeito linguístico nesta 

APRESENTAÇÃO do PPP do Curso de Letras da Universidade 3. 

 

B.2.2 Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro-síntese 

 

QUADRO 24 - Síntese das vozes – texto 6 

Voz- responsabilidade enunciativa Parágrafos 
Elementos linguístico-discursivos ou 

unidades linguísticas 

Instância geral de enunciação que assume   

 diretamente a responsabilidade do dizer- 

voz  não marcada, invisível, neutra 

1º, 2º, 3º e 

4º 

parágrafos 

Verbos e pronomes na terceira pessoa 

Autor empírico/enunciador agente/ 

produtor do texto marcado por elementos 

linguísticos 

 

4º Elementos articuladores do discurso: 

faz-se necessário 

5º 

 

declaramos (NÓS) 

que se pretende alcançar 

6º 

 

 que se pretende alcançar 

com a qual se espera atender 

Voz na citação indireta 2º (MELLO, 1999) 

Voz de outras pessoas ou de instituições 

humanas – Vozes Sociais 

3º base que qualifica o fazer, o conviver e o 

ser  

que prepara o indivíduo para os desafios 

futuros, em um mundo em constante 

transformação 

capaz de desenvolver competências 

necessárias à plena realização de sua 

função, enquanto profissional na área de 

educação. 

Fonte:A própria autora 
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QUADRO 25 - Síntese das modalizações - texto 6 

Funções das 

Modalizações 

Pará 

grafo 

Marcação da 

modalização no texto 

Beneficiário e/ ou 

Referente 

Caracterização da função 

linguística  

deôntica 

4º 

faz-se necessário um 

repensar sobre o papel 

do Curso de Letras  

O Curso de Letras Expressão verbal 

impessoal  - fato enunciado 

como necessário  

lógicas 1º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

 

 

 

 

 

 

4º 

 

Consequentemente 

 

 

 

 

 

Também 

 

 

 

 

Com efeito 

 

 

 

 

 

 

Desse modo 

Responsabilização da 

escola e dos professores\ 

resultados da 

aprendizagem 

 

Prescrição de um 

programa 

nacional\profissionalização 

do ensino 

 

 

Aprovação da 

LDB\instituição de outras 

ações listadas 

 

 

 

 

a reestruturação do ensino 

Advérbio modalizador 

estabelecendo relação de 

consequência 

 

 

 

Advébio modalizador de 

inclusão 

 

 

 

Articulados discursivo  

 

 

 

 

 

 

Articulador discursivo 

5º 

ºDiante desse contexto resultante da necessidade 

de repensar o Curso de 

Letras 

Articulador discursivo 

6º Nesse sentido O PPP ... Articulador discursivo 

Subjetivo/ de  

sentido 

apreciativo 

5º 

 

fundamental/ 

imprescindível/principal 

documento 

O PPP ... 

 

Qualificador (subjetivo/de 

apreciação) 

Pragmáticas 

4º 

 

capaz de desenvolver 

competências necessárias 

à plena realização de sua 

função 

 O novo profissional na 

área da educação (do 

Curso de Letras) 

Avaliador temático (da 

provável e  exigida 

capacidade do 

protagonista) 

5º 

que se pretende alcançar 

 

Um sujeito indeterminado 

face aos objetivos visados 

Avaliador temático (de 

responsabilidades/quanto à 

intenção do protagonista) 

6º 

que se pretende alcançar 

com o  novo currículo de 

Letras 

 Sujeito indeterminado 

face aos objetivos visados 

Avaliador temático (de 

responsabilidades/quanto à 

intenção do protagonista) 

Fonte: A própria autora 
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B.3. Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise dos 

dados.  

 

B.3.1. Vejamos o quadro a seguir, sintetizando a análise referente aos papéis semânticos dos 

protagonistas do texto 6, apresentando o mesmo modelo dos demais textos.  

 

QUADRO 26 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 6 

Protagonistas 
Pará 

grafos 

Função 

Sintática 

Função 

Semântica 

Posição na 

frase 

Identificação 

do verbo 
Totais 

A política educacio- 

nal do Brasil 
1º Sujeito Instrumental 

Principal/ 

Ativa 
converge para 1 

Movimento generalizado de 

reestruturação escolar 
1º 

Complemento 

e Sujeito 

 

Instrumental 

Principal/ 

Ativa e 

Subordinada 

reduzida/ 

Ativa 

converge para e 

implicando 
1 

Movimento de 

reestruturação do processo 

de ensino 

2º Complemento factivo 
Principal/ 

Ativa 
participa 1 

Reformas no processo de 

formação e qualificação de 

professores 

1º Complemento Beneficiário 

Subordinada 

reduzida/ 

Ativa 

implicando em 1 

O Estado brasileiro 2º Sujeito Instrumental 
Principal/ 

Ativa 
participa 1 

A aprovação da LDB- Lei 

9.394/96 
2º 

Sujeito Objetivo 
Principal/ 

Ativa 
marca 

1 

A Lei citada Sujeito Factivo 
Principal/ 

Ativa 
instituiu 

A institucionalização das 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais e dos Parâmetros 

Curriculares 

2º Sujeito Objetivo 
Subordinada

/Ativa 
inaugura 1 

A integração da Educação 

Infantil e do Ensino Meio 
2º Complemento Factivo 

Principal/ 

Ativa 
instituiu 1 

Educação Básica 2º 
Sujeito 

(paciente) 
Objetivo 

Subordinada

/ Passiva 

a ser 

universalizada 
1 

Competências 2º 
Sujeito 

(paciente) 
Objetivo 

Subordinada

/ Passiva 

a serem 

constituídas 
1 

Competências ... na 

EducaçãoBásica 
2º Sujeito Objetivo 

Subordinada 

reduzida/ 

Ativa 

introduzindo um 1 

Um paradigma curricular 

novo 
2º Complemento Objetivo 

Subordinada 

reduzida/ 

Ativa 

introduzindo um 1 

Nova Matriz Curricular 6º 

Complemento Beneficiário 
Subordinada 

/ Ativa 
que irão nortear 

2 

Complemento Instrumental 
Subordinada 

/Ativa 

Com a qual se 

pretende 

atender 

Conteúdos ou disciplinas 2º Sujeito Atributivo Subordinada não têm 1 
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/ Ativa sustentação 

Avaliação e resultados da 

escola 
2º 

Sujeito 

(paciente) 
Objetivo 

Subordinada

/Passiva 
apoiados por 1 

Sistema de estatísticas e 

indicadores educacionais 
2º 

Complemento 

(agente da 

passiva) 

Instrumental 
Subordinada

/Passiva 
apoiados por 1 

“Novo” modelo de 

educação 
3º 

Complemento Instrumental 
Principal / 

passiva 
destaca-se 

2 
Sujeito 

(paciente) 
Factivo 

Subordinada

/ Passiva 
proposto pela 

Educação (que) 3º Sujeito Instrumental 
Subordinada

/ Ativa 
prepara 1 

O indivíduo 3º Complemento Beneficiário 
Subordinada

/ Ativa 
prepara 1 

O aprender a aprender 

 

O aprender a aprender (base 

que) 

3º 

Complemento Objetivo 
Principal 

/Passiva 
destaca-se 

2 

Sujeito Instrumental 
Subordinada

/ Ativa 
qualifica 

O fazer, o conviver e o ser 3º Complemento factivo 
Subordinada

/Ati-va 
qualifica 1 

Paradigma educacional 3º Complemento Instrumental 
Principal/Pa

ssiva 
preconiza-se 1 

Determinadas habilidades e 

competências 
3º 

Complemento 

(parte) 
Objetivo 

Principal/ 

Ativa 
preconiza-se 

2 Sujeito (na 

forma elíptica: 

que são) 

Instrumental 

 

Subordinada

/ Passiva 

(que são) 

exigidas 

O aluno (protagonização 

pressuposta) 
3º Sujeito Beneficiário 

Subordinada 

reduzida de 

infinitivo/ 

Ativa 

Aprender a 

conhecer, 

aprender a 

fazer, aprender 

a conviver e 

aprender a ser 

1 

Curso de Letras 4º Sujeito (parte) Beneficiário 
Principal/ 

Ativa 

Faz-se 

necessário um 

repensar sobre 

1 

A formação do novo 

profissional 

4º 

Complemento Beneficiário 
Principal/ 

Ativa 

Faz-se 

necessário um 

repensar sobre 

5 

ao exercício profissional do 

futuro educador. 
3º Complemento Atributivo 

Subordinada

/Passiva 
exigida 

Novo profissional 

(retomado pelo que) 

4º Complemento factivo 
Subordinada

/Ativa 

que o mercado 

de trabalho 

exige 

4º 

Sujeito 

(implícito: 

que é capaz) 

Atributivo 
Subordinada

/Ativa 

capaz de 

desenvolver 

A formação do profissional 

em Letras 
6º 

Complemento 

(parte) 
Factivo 

Subordinada

/ Ativa 
que irão nortear 
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O Plano Político- 

Pedagógico de formação 
5º Sujeito Atributivo 

Principal/ 

Ativa 

tornou-se 

fundamental 

4 

Principal documento 5º Sujeito Atributivo 

Subrdinada 

reduzida de 

infinitivo/Pa

ssiva 

por se constituir 

no principal 

documento 

Principal documento 5 

Comple-

mento 

(retomado 

pela locução 

em que) 

Instrumental 
Subordinada

/Ativa 

em que 

declaramos 

O presente documento 6º Sujeito Factivo 
Principal 

/Ativa 
resume 

Princípios norteadores 

5º Complemento Factivo 
Subordinada

/Ativa 

em que 

declaramos os 

3 5º 

Sujeito 

(retomado 

pelo relativo 

que) 

Instrumental 
Subordinada

/Ativa 

que dão 

sustentação 

6º 

Sujeito 

(retomado 

pelo relativo 

“que” 

Instrumental 
Subordinada

/ Ativa 
que irão nortear 

Formação específica 5º Complemento Beneficiária 
Subordinada

/ Ativa 

que dão 

sustentação à 
1 

Objetivos 

5º Complemento Instrumental 
Subordinada

/Ativa 
declaramos 

4 

5º 

Complemento 

(retomado 

pelo relativo 

“que”) 

Instrumental 
Subordinada

/ Ativa 

se pretende 

alcançar 

6º Complemento Factivo 
Principal/ 

Ativa 
resume 

6º 

Comple-

mento 

(retomado 

pelo relativo 

“que”) 

Instrumental 

 

Subordinada

/ Ativa 

se pretende 

alcançar 

Novo currículo de Letras 6º 
Comple-

mento 
Instrumental 

Subordinada 

/Ativa 

que se pretende 

alcançar com 
1 

Fonte: Adaptado de Bronckart e Machado, 2014  

 

B.3.2 Análise dos dados 

 

 Observamos, pela análise dos dados, que quase todos os protagonistas do texto 

não são seres animados, mas entidades e instrumentos a quem é atribuído um papel relevante 
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na construção do PPP.  Quando aparecem, por exemplo, o novo profissional em formação e o 

aluno, o primeiro se dá em forma aglutinada com a protagonista “formação” e o segundo de 

forma implícita e pressuposta, conforme podemos constatar nas explicações que se seguem.  

 Ao tratar da formação do novo profissional, fizemos, no quadro, uma fusão 

articulando a formaçãocom a  novo profissional, protagonizados cinco vezes, revelando, 

assim, sua relevância dada a frequência no texto. É o que aparece com o maior número de 

vezes. Majoritariamente, exercendo a função sintática de complemento, com variadas 

funções semânticas em subordinadas ativas e uma passiva, somente uma vez em principal 

ativa. O novo profissional se situa apenas retomado pelo relativo “que”, precedido do 

sintagma nominal formação desse novo profissional. Daí a razão por que aglutinamos os dois. 

 Em relação à protagonização pressuposta do aluno, observamos um fenômeno 

interessante no texto. Primeiro, com as locuções verbais, inicialmente na função precípua de 

verbo, com o aprender, que é um verbo de processo, auxiliando os demais: conhecer (ação-

processo), fazer (ação), conviver (processo) e ser (verbo de estado), indicando que o modelo 

de educação proposto pela reestruturação do processo de ensino não é em si um mero 

processar-se, mas uma conjugação de estado, ação e também processo. A prova é que, logo 

depois, o agente produtor do texto destaca isso, deslocando e substantivando os verbos, que, 

nas locuções expressas anteriormente, eram verbos principais: o fazer, o conhecer e o ser. 

Antes, já havia sido substantivada a locução verbal o aprender a aprender, que qualifica o 

processo. O efeito desta operação é efetivamente o de dar substância à aprendizagem do 

aluno, que é protagonista pressuposto. Fica evidente que o ator aí invisível, apagado é o (a) 

professor (a) formador (a).   

 Outros protagonistas importantes, como já eram esperados, são: 

 o Plano de formação, que aparece quatro vezes e constitui a razão temática do 

texto em análise, também anaforicamente referenciado como principal documento e o 

presente documento. Eles exercem três vezes a função sintática de sujeito, com a função 

semântica de atributivo (duas vezes) e uma vez como factivo. Como complemento na 

função sintática, exerce semanticamente seu papel de instrumental, retomado pela expressão 

em que. Examinando especificamente o Plano Político-Pedagógico, vemos que exerce funções 

centrais na cadeia sintático-semântico das funções dos protagonistas: é sujeito, atributivo em 

principal/ativa; 

 os princípios norteadores aparecem também várias vezes (três), duas vezes como 

sujeito e uma como complemento, nas funções sintáticas e duas vezes como Político- 
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Pedagógico instrumental, o que era de se esperar , e uma vez semanticamente como factivo, 

mas sempre, na estrutura frasal, como subordinada/ ativa;     

 os objetivos, eis outro protagonista de peso, compondo com  os princípios 

norteadores o eixo temático deste texto Apresentação no PPP da Universidade 3. Este 

protagonista é acionado quatro vezes, em todas como complemento, majoritariamente como 

instrumental e em estrutura frasal subordinada/ ativa. 

 Também nos chama a atenção a relevância atribuída a determinantes externos, tais 

como A política educacional do Brasil, protagonista que abre o texto, exercendo a função 

sintática de sujeito, semanticamente de  instrumental, em principal/ativa e representando o 

contexto no qual se dá o Movimento generalizado de reestruturação escolar e o Movimento 

de reestruturação do processo de ensino, também protagonistas, majoritariamente na função 

sintática de complemento, duas vezes  na função semântica de instrumental e uma vez como 

factivo. Todos estes movimentos se dão sob a batuta do Estado brasileiro, que, apesar de 

aparecer explicitamente somente uma vez como protagonista (como sujeito, instrumental, 

em principal/ativa), é o ator responsável por todas as ações explicitadas que dão base à 

construção do PPP da Universidade 3.  

 O Estado brasileiro, este ser inanimado, entidade que representa civilmente uma 

coletividade, apesar de ser identificado, no nosso quadro, somente como instrumental, pois 

contribui para a realização do processo de transformação da educação brasileira,  podemos 

dizer implicitamente, ainda, que participa dos movimentos citados, sendo ao mesmo tempo 

agente (apenas representado, por não ser animado),propiciador das transformações e 

beneficiário por ser também o destinatário do processo transformador. Daí se concluir que ele 

é um ator indispensável no texto, assume um papel preponderante à decisão final na 

construção do  PPP do qual o texto trata.   

 Como não poderia deixar de aparecer, no 3º parágrafo, a protagonista educação, 

retomada pelo relativo “que”, é acionada como sujeito, instrumental numa 

subordinada/ativa: que prepara o indivíduo para os desafios futuro, em um mundo em 

constante transformação. Esta voz no trecho mencionado, que parece ser o eco de outras 

vozes ou de instituições humanas (vozes sociais), fala da protagonista educação (sujeito), 

articulada com o protagonista indivíduo, no texto, com a função (respectivamente) sintática e 

semântica de complemento beneficiário e ao mesmo tempo representado como ator partícipe 

da transformação no mundo, aquele que, se beneficiando da ação educacional, deverá ser 

capaz de enfrentar os desafios futuros.  
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 Vejamos os outros protagonistas que vêm em decorrência dos movimentos citados 

anteriormente: A aprovação da LDB- Lei 9.394 (aparece uma vez, como sujeito, objetivo, em 

principal ativa) que, por sua vez, dá consequência a uma série de outros protagonismos no 

texto: A institucionalização das Diretrizes Curriculares Nacionais e dos Parâmetros 

Curriculares (protagonista importante,  exercendo a função desujeito, objetivo, em 

subordinada/ativa); Avaliação e resultados da escola (como sujeito paciente, 

semanticamente objetivo em subordinada/passiva); “Novo” modelo de educação, 

aparecendo no texto duas vezes, uma como complemento e outra como sujeito paciente, na 

função semântica de instrumental e factivo;  A integração da Educação  Infantil e do Ensino 

Médio(complemento, factivo, em principal/ativa);  Educação Básica,com suas 

modificações a partir da LDB, exercendo a função de sujeito paciente, objetivo, em 

subordinada/passiva;Sistema de estatísticas e indicadores educacionais, como 

complemento, instrumental, em subordinada/ passiva. 

 A importância da protagonização de tudo o que vem em decorrência da aprovação 

da LDB, faz deste agir-fonte um  marco divisório na educação brasileira. O texto prima nesta 

protagonização, pois ela vai justificar seu eixo temático central, a produção do PPP da 

Universidade 3, e apontar para seus reais atores.    

 Vejamos, então, outros protagonistas, que caracterizam as alterações de conteúdo 

da educação brasileira a partir da LDB 9.394: competências, acionadas duas vezes, na função 

de sujeito, objetivo, uma na estrutura frasal subordinada/passiva, a outra na ativa; um 

paradigma curricular novo e uma nova matriz curricular, acionados duas vezes como 

complemento, uma vez objetivo outra vez factivo, mas em ambas as situações em 

subordinadas/ativas; conteúdos ou disciplinas, exercendo a função de sujeito, atributivo, 

em subordinada/ativa; reformas no processo de formação e qualificação de professores, 

aparecendo uma vez como complemento beneficiário, numa subordinada ativa. Esta última 

protagonista se liga mais diretamente ao fato expresso no segmento: faz-se necessário um 

repensar sobre o papel do Curso de Letras. O que vem obviamente explicar o protagonismo 

deste Curso no texto, onde aparece uma vez como parte de um sujeito, na função semântica 

de beneficiário, o que é coerente com seu papel acionado, numa principal/ativa e outra vez 

como complemento, factivo, numa subordinada/ ativa.  

 Falta, ainda, nesta análise dos dados, comentar sobre dois protagonistas 

extremamente relevantes: o “nós” oculto, que é um traço da voz do autor empírico, assumindo 

a responsabilidade não só no texto Apresentação em si, mas, também,  do que é declarado no 

Plano Político-Pedagógico: declaramos os princípios norteadores que dão sustentação à 
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formação específica, bem como os objetivos que se pretende alcançar. O verbo declarar é de 

ação, segundo a classificação de Borba (2002), e conjuga, aí, um sentido explícito, o de 

revelar, com outro implícito, o de manifestar compromisso na garantia do que ele contém: os 

princípios norteadores e os objetivos que se pretende alcançar. Observemos que, nesta 

indeterminação, se pretende,  o “nós” está também incluído, o que nos leva à constatação de 

que são o mesmo ator, exercendo o mesmo papel. Este “nós” implícito é o único sujeito, 

agentivo do texto. Embora numa subordinada ativa, não é minimizado o seu papel de 

protagonista. 

 Fecho as análises do texto de nº 6 com alguns protagonistas situados  no 3º 

parágrafo. O primeiro, que sintetiza o novo modelo de educação, referenciado como 

paradigma educacional, exercendo a função sintática de complemento, a função semântica 

de instrumental (caracterizado pelo termo através), em principal/ativa. Sua relevância está 

no fechamento que ele faz quanto ao todo do movimento apresentado anteriormente, em 

relação às reformas na educação brasileira. Este protagonista faz a síntese para apresentar a 

necessidade das determinadas habilidades e competências (protagonistas acionadas duas 

vezes, uma como parte de complemento, semanticamente objetivo, numa principal/ativa e a 

outra como sujeito elíptico, na função semântica de instrumental, em subordinada/passiva. 

Aliado a estes protagonistas vem um outro, indispensável ser animado, o futuro educador, 

para quem se reporta toda e qualquer proposta de PPP. Aparece no texto como complemento, 

atributivo numa subordinada passiva. 

 Estes últimos protagonistas estão no fechamento da 1ª parte do texto, em que se 

consolida todo o contexto que prepara a justificativa para a produção do PPP da Universidade 

3. Na 2ª parte, o (a) produtor (a) textual vai direto ao Curso de Letras e aí coloca os 

protagonistas responsáveis pelo referido PPP. Continuamos a sentir falta da explicitação do 

protagonista professor-formador, como dissemos, ator invisível no texto analisado. 

 

C. Texto 7-  Concepção  ( situado na página 13) 

 

 Observação preliminar: este PPP também não apresenta um texto específico com 

a missão do Curso de Letras. Decidimos por analisar o da concepção, por entender que há 

uma aproximação de eixos temáticos em relação ao da missão do Curso. 

 1. O Curso de Letras desenvolve uma ação político-pedagógica centrada nos 

princípios de integração, democratização e conscientização, tendo como objeto de estudo  as 

línguas e literaturas em suas múltiplas funções e dimensões. 
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 2.Nesta perspectiva, forma profissionais para o exercício do magistério do ensino 

fundamental e médio, tendo, ainda capacidade para atuar em assessoria técnica, serviços 

editoriais, projetos de trabalhos vinculados ao aproveitamento de materiais linguístico-

literários, visando a fins culturais.      

 

C. 1 Plano global 

 

C.1.1 Composição organizacional e características 

 

 O texto é formado de 2 parágrafos, o primeiro dedicado à ação  que o Curso 

desenvolve e o segundo, à finalidade da formação do profissional. São duas frases, uma em 

cada parágrafo. 

 A primeira frase tem uma estrutura complexa (uma principal e uma subordinada). 

Na principal é definido o tipo de ação que o curso desenvolve (político-pedagógica - baseada 

na integração, democratização e conscientização) e, na subordinada, é explicitado qual é o 

objeto do Curso: as línguas e as literaturas. Percebemos aí uma articulação entre princípios e 

objeto do Curso, indicada linguisticamente pelo verbo ter no gerúndio (tendo).   

 Já a segunda, tem uma estruturação diferente, apesar de ser também uma frase 

complexa: composta de uma principal e quatro subordinadas. Ela faz uma retomada da frase 

anterior, uma vez que esta apresenta os princípios de ação e o objeto de estudo do curso. Tal 

retomada se dá pela locução nesta perspectiva, a partir daí tem-se a ligação dos eixos 

temáticos das duas frases. O da segunda se centraliza na finalidade do Curso: para oexercício 

do magistério..., para atuar em... 

 Trata-se de um texto teórico-acadêmico, em que o(a) produtor(a) assume o que é 

enunciado, quase sem marcas linguísticas que explicitem sua presença. Os verbos estão na 

terceira pessoa. Também, quase não há modalizações, portanto, quase não detectamos 

avaliações formuladas sobre aspectos do conteúdo temático. 

 

C.1. 2 Tipos de agir                   

 

 Há neste texto menção a dois tipos de agir: 

 O prescritivo, caracterizado pelos verbos no presente (desenvolve , forma),  com 

sentido de dever a cumprir: deve desenvolver e deve formar. Os outros verbos, no gerúndio, 

particípio e infinitivo (tendo, tendo, para atuar, vinculados, visando), incluindo a expressão 
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para o exercício, apontam apenas para o alvo, (constituindo-se no agir-alvo) a ser atingido a 

partir do agir-prescritivo. 

 

C. 2. Os mecanismos enunciativos 

 

C.2.1 Identificação e interpretação  

 

 Trata-se de um texto teórico-acadêmico, em que o(a) produtor(a) assume o que é 

enunciado, quase sem marcas linguísticas que explicitem sua presença. Os verbos estão na 

terceira pessoa. Também, quase não há modalizações, portanto, quase não detectamos 

avaliações formuladas sobre aspectos do conteúdo temático. 

 Há um único momento do texto em que o (a) produtor (a) modaliza 

pragmaticamente quanto à capacidade do profissional formado em Letras ...tendo, ainda, 

capacidade para atuar,  ficando entre o poder-fazer e o dever-fazer proposto pelo Curso. O 

advérbio ainda reforça o sentido da modalização. Há também uma expressão articuladora do 

discurso, constituindo-se numa modalização lógica, que denuncia implicitamente a presença 

do autor empírico: Nesta perspectiva, articulando um parágrafo ao outro.  

C.2.2 Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro-síntese 

 

QUADRO 27 - Síntese das vozes- texto 7 

Parágrafo Voz – Responsabilidade enunciativa Elementos linguístico – discursivos ou 

unidades linguísticas 

1º e 2º 

 

 

2º 

Autor empírico / enunciador / agente 

produtor do texto 

 

Enunciador implícto 

Todo o texto em terceira pessoa, numa 

voz neutra 

 

Nesta perspectiva 

Fonte:A própria autora 

 

QUADRO 28 - Síntese das modalizações - texto 7 

Funções das Modalizações Parágrafos Marcação da modalização 

no Texto 

Beneficiário-

Referente 

Lógica 2º Nesta perspectiva Ações do Curso de 

Letras\ Formação de 

profissionais 

Pragmática 2º tendo, ainda, capacidade 

para atuar em 

profissionais de Letras 

Fonte:A própria autora 
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C.3 Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise 

dos dados.   

  

C.3.1 Vejamos o quadro-síntese:   

 

QUADRO 29 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 7 

Protagonistas Pará- 

grafos 

Função 

Sintática 

Função 

Semântica 

Posição na 

frase 

Identificação 

do verbo 
Total 

O Curso de Letras 1º Sujeito Instrumental Principal/Ativa desenvolve 

3 
1º 

Sujeito Objetivo Subordinada/ 

Ativa 

tendo 

2º 
Sujeito 

(implícito) 

Factivo Principal/ 

Ativa 

forma 

Ação político-

pedagógica 

1º Complemento Factivo Principal/Ativa Desenvolve 
 

2 1º 
Sujeito 

 

Atributivo Subordinada/ 

Passiva  

centrada 

Princípios 
1º 

Complemento Instrumental Subordinada/ 

Passiva 

centrada 
1 

Objeto de estudo 
1º 

Complemento Instrumental Subordinada/ 

Ativa 

tendo 
1 

As línguas e 

literaturas 
1º 

Complemento Objetivo Subordinada/ 

Ativa 

tendo 
1 

Profissionais 

 
2º Complemento Factivo Principal/Ativa forma 

3 

2º 

 

Sujeito 

 

Atributivo 

 

Subordinada/ 

Ativa  

tendo 

2º 
Sujeito Atributivo Subordinada 

reduzida/Ativa 

para atuar 

capacidade 
2º 

Complemento Atributivo Subordinada/ 

Ativa 

tendo 
1 

O exercício do 

magistério do ensino 

fundamental e médio 

2º 

Complemento Beneficiário Principal/Ativa forma 

1 

Aproveitamen- 

to de materiais 

linguístico-literários 

2º 

Complemento Instrumental Subordinada/ 

Passiva 

vinculados 

1 

Assessoria técnica, 

serviços editoriais, 

projetos de trabalho  

2º 

Complemento Instrumental Subordinada/ 

Ativa 

para atuar em 

1 

Fins culturais 
2º 

Complemento Instrumental Subordinada 

reduzida/ Ativa 

visando à 
1 

Fonte: Adaptado de Bronckart e Machado, 2004 
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C.3.2  Análise dos dados 

 

 Conforme podemos constatar, olhando a configuração do quadro 24, os 

protagonistas principais neste texto são:  

 O Curso de Letras, que aparece três vezes, sempre como sujeito, com diferentes 

funções semânticas e por duas vezes em principal/ativa. No segundo, parágrafo ele aparece 

retomado implicitamente. Logo, sua relevância é claramente desvelada pelo espaço que ocupa 

(as funções em relação aos verbos),  na linguagem do texto. A ele é atribuída ação 

(desenvolve) normalmente realizada por seres humanos, pois, na realidade, o Curso de Letras 

aí é a representação dos seres que o compõem;  

 os profissionais, também, estão presentes como protagonistas centrais, acionados 

três vezes, majoritariamente como sujeito e, como era de se esperar, exercendo a função 

semântica de beneficiário porduas vezes e uma vez como factivo; 

  a ação político-pedagógica é outra protagonista relevante, aparecendo duas 

vezes, uma exercendo a função sintática de complemento, a função semântica de factivo 

numa principal/ativa e a outra como sujeito, semanticamente atributivo, numa 

subordinada passiva. 

 Observemos que estes três protagonistas são atores indispensáveis no texto, pois 

eles respondem à fundamentação do próprio PPP: quem realiza, quem é o sujeito-agente 

realizador (o Curso de Letras), para quem (para os profissionais em formação), o quê (a ação 

político-pedagógica).  

 Os demais protagonistas, todos na função sintática de complemento, com funções 

semânticas variadas, conforme pode ser constatado na leitura do quadro 24, apesar de 

aparecerem uma só vez, explicitamente acionados, cada um ocupa seu papel de 

“protagonizador” da concepção do Curso de Letras da Universidade 3. 

 Assim concluímos as análises de mais um texto, contendo essencialidades de um 

PPP, que deixa apagado o papel do (a) professor (a) formador (a). 

 

 D. Texto 8 - Objetivos  (situado na página 13) 

1. Este projeto baseia-se numa concepção formativa que traz como objetivos: 

2. Geral: 

Formar profissionais para o exercício do magistério do ensino fundamental e 

médio que demonstrem conhecimento em língua e literaturas de língua portuguesa e/ou 

estrangeira moderna com suas respectivas literaturas.  
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3. Específicos: 

# Incentivar e promover a atitude investigativa do aluno diante da língua 

portuguesa e respectivas literaturas, da língua estrangeira moderna e suas respectivas 

literaturas, e da cultura e literatura popular; 

#  Levar o aluno a observar o fato linguístico, a identificar um problema e 

analisá-lo, descrevê-lo ou explicá-lo, por meio de elaboração de hipóteses para a sua 

possível solução; 

#  Introduzir o aluno em teorias linguísticas e literárias que possibilitem a busca 

de conhecimento novo e não a reprodução do já sabido, afirmando-se a função da 

universidade como produtora do conhecimento e como co-responsável pela busca de 

soluções para as questões sociais do País; 

#  Promover cursos de extensão de línguas portuguesa e estrangeira moderna e 

suas respectivas literaturas. 

 

D. 1. Plano global 

  

D.1.1 Composição organizacional e características 

 

Observemos a composição organizacional do texto: há  uma frase de apresentação 

que aponta para os dois eixos temáticos centrais, os objetivos gerais e os específicos, todos 

regidos por uma concepção formativa, em torno da qual o projeto se baseia. Na realidade, são 

os objetivos do Curso de Letras que o texto apresenta, numa linguagem que  faz a fusão: do 

projeto, da sua concepção e do próprio Curso. 

 Ao longo do texto não há uma só vez menção ao Curso de Letras. No entanto, em 

cada objetivo enunciado, o verbo no infinitivo, que inicia o item, tem como sujeito 

pressuposto o referido Curso. O texto, então, tem a forma da sequência injuntiva/instrucional. 

Articulam-se forma e conteúdo para prefigurar as tarefas concernentes ao Curso de Letras, 

mas que serão concretizadas por profissionais específicos da área. Vejamos isto no 

detalhamento da análise. 

Como é característica do próprio gênero do texto, o objetivo geral amplia o 

aspecto prescritivo do agir educacional: formar para o exercício em determinada área de 

conhecimento. Os objetivos específicos fazem, então, o detalhamento deste agir-prescritivo. 

São muitos verbos, majoritariamente no infinitivo, apontando responsabilidades a atores 

envolvidos nas ações, nos processos e no estado das coisas referentes ao Curso. 
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Um fato interessante de observar é que, no objetivo geral, o ator-alvo do agir 

educacional é representado pelo protagonista profissionais, que passa a ser designado como 

aluno nos objetivos específicos:Incentivar e promover a atitude investigativa do aluno; Levar 

o aluno a;  Introduzir o aluno em. 

O objetivo geral é enunciado numa frase complexa, formada de uma principal e 

uma subordinada. 

Nos objetivos específicos, a estrutura se dá de forma variada. O primeiro 

apresenta uma estrutura frasal coordenada; o segundo, uma estrutura complexa, formada por 

subordinadas e coordenadas; o terceiro também apresenta uma estrutura complexa, formada 

da principal e de duas subordinadas; o quarto e último apresenta uma estrutura simples. No 

momento da análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas, podemos ver onde eles 

se situam em relação a estas estruturas frasais.  

 

D.1. 2 Tipos de agir 

 

 Há neste texto menção a quatro tipos de agir:  

O agir-fonte, quese situa no anúncio dos objetivos e que se coloca como  

fundamento da própria concepção formativa, a partir da qual o projeto vai se desenvolver. 

O agir-prescritivo,que domina o texto todo e se situa na listagem das ações e 

processos em cada objetivo. 

 O agir-decorrente, que se localiza no texto, no 3º objetivo específico, apontando 

para a possibilidade de busca, por parte do aluno, de conhecimento novo e não a reprodução 

do já sabido e com isso afirmar a função da universidadecomo produtora do conhecimento e 

como coresponsável pela busca de soluções para as questões sociais do País. A decorrência 

de se formar um aluno criativo o levará, pela força do conhecimento novo, a realizar a função 

precípua da universidade face às questões sociais pelas quais esta universidade é responsável. 

 O agir-alvo, que se situa nas ações e processos que vão levar o próprio alvo 

(dessas ações e processos) a desencadear outros, como o que acontece no 2º objetivo: levar o 

aluno a observar, a identificar, a descrever, a explicar... 
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D.2 Os mecanismos enunciativos 

 

D.2.1 Identificação e interpretação 

 

 Este texto do PPP da Universidade 3, também quase não traz marcas linguísticas 

reveladoras da presença do seu autor empírico. Os verbos, que estão no infinitivo, têm um 

sujeito elíptico (o Curso de Letras) e instauram uma forma prescritiva do dever fazer, 

juntamente com os demais verbos que prefiguram o agir profissional. É um texto que aponta 

para as possibilidades das ações, da realização de processos do Curso, numa articulação entre 

seus atores, realizadores e beneficiários. Não há um só verbo no modo indicativo, pois as 

ações, os processos e o estado de ser das coisas são expressos como possibilidades de 

acontecer.  

 Então, quase todos os verbos estão no infinitivo: formar (ação-processo), 

incentivar (ação-processo), promover (ação-processo), levar (ação-processo), observar (ação), 

identificar (ação-processo), analisar (ação), descrever (ação-processo), explicar (ação), 

introduzir ( ação-processo) ; apenas um no gerúndio afirmando-se  (ação-processo) e dois 

verbos no subjuntivo que demonstrem (ação processo) e que possibilitem (ação-processo). 

Como vemos, são majoritariamente de ação-processo, para expressar, segundo Borba (2002),  

mudança de estado ou de condição levado a efeito por um sujeito, agente (que provoca um 

efeito ou é responsável pelo estado de coisas indicado pelo verbo) ou exercendo a função de 

instrumental (que expressa uma causa imediata,  é controlado e atinge um complemento). 

Chamam-nos a atenção também as ações substantivadas, isto é, nominalizadas: para o 

exercício do, conhecimento em, investigativa do, elaboração de hipóteses, busca de 

conhecimento novo, busca de soluções. 

 A partir dessa listagem, que dá consequência ao agir-prescritivo, observamos  

que o (a) produtor (a) textual distribui tacitamente as responsabilidades. Por exemplo, dos 

verbos no infinitivo, o sujeito é sempre o pressuposto Curso de Letras; as ações ou processos 

substantivados são voltados aos alunos (as) ou profissionais em formação. 

 Portanto, fica bem clara, no texto, a atribuição das responsabilidades em relação 

ao agir. O que não aparece explicitamente é a presença do (a) responsável pela enunciação. 

Como fá foi dito, os verbos, quase todos, estão nas formas nominais e os dois no subjuntivo, 

em 3ª pessoa, neutralizam as marcas da enunciação. 

 No 3º objetivo específico, no trecho  que possibilitem a busca de conhecimento 

novo e não a reprodução do já sabido háumavoz que avalia de certa forma, pois escolhe a 
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melhor (esta e não aquela) possibilidade da ação de introduzir o aluno em teorias linguísticas 

e literárias. A partir dessa escolha, afirma-se (aí vem uma voz social) a função da 

universidade como produtora do conhecimento e como coresponsável pela busca de soluções 

para as questões sociais do País.Esta voznão é somente a do (a) autor (a) que fala, mas a de 

outras pessoas ou de instituições humanas conscientes do papel social de uma universidade, 

no caso, pública. Não há dúvidas de que aí encontramos uma avaliação do que é enunciado à 

luz de valores sociais, adotados pelo autor empírico do texto, constituindo-se numa 

modalização deôntica. O fato enunciado é considerado socialmente desejável (possibilitar a 

busca do conhecimento novo e não a reprodução do já conhecido) e necessário (para cumprir 

a função da universidade).  

 Também, no trecho por meio de elaboração de hipóteses para a sua possível 

solução, encontramos uma modalização lógica, pois a expressão possível atribui um valor de 

verdade em  relação ao fato enunciado, sugerindo  possibilidade de realização. 

 Então, dada a natureza do texto, quase sem marcas do (a) enunciador (a), quase 

sem formulação de avaliações sobre aspectos do conteúdo temático, nossa análise, quanto aos 

mecanismos enunciativos, fica bastante reduzida, conforme podemos verificar nos dois 

quadros que se seguem.     

 

D.2.2. Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro-síntese 

 

QUADRO 30- Síntese das vozes – texto 8 

Voz- responsabilidade enunciativa Pará- 

grafos 

Elementos linguístico-discursivos ou 

unidades linguísticas 

Instância geral de enunciação que assume 

diretamente a responsabilidade do dizer- 

voz  não marcada, invisível, neutra 

Todos Verbos nas formas nominais e  na terceira 

pessoa do plural 

Autor empírico (enunciador/agente/ 

produtor do texto) marcado implicitamente 

por avaliação formulada.   

3º para a sua possível solução/ que 

possibilitem...e não...  

 

Voz social 3º  e com isso afirmar a função da 

universidadecomo produtora do conhecimento 

e como co-responsável pela busca de soluções 

para as questões sociais do País... 

Fonte: A própria autora 
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QUADRO 31 - Síntese das modalizações - texto 8 

Funções das 

Modalizações 

Pará- 

grafo 

Marcação da modalização 

no Texto 

Beneficiário-

Referente 

Caracterização da 

função linguística 

Lógica 3º para a sua possível solução 

 

hipótese do aluno 

(relacionada à 

produção científica) 

Avaliador temático – 

caracterizador de 

possibilidade 

Deôntica 3º que possibilitem a busca de 

conhecimento novo e não a 

reprodução do já sabido, 

afirmando-se a função da 

universidade como 

produtora do conhecimento 

e como co-responsável pela 

busca de soluções para as 

questões sociais do País;. 

A Universidade na 

sua função social 

Avaliador temático- 

fato  considerado 

socialmente 

desejável e 

necessário do ponto 

de vista social  

Fonte: A própria autora 

 

D.3Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise 

dos dados.   

 

D.3.1 Vejamos o quadro-síntese:    

 

QUADRO 32 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 8 

Protagonistas Pará- 

grafo 

Função 

sintática 

Função 

semântica 

Posição na 

frase 

Identificação 

do verbo 

Total 

Este projeto 

Concepção 

formativa 

1º Sujeito Atributivo Principal/ 

Ativa 

baseia-se 2 

1º Sujeito 

(retomado pelo 

relativo “que”) 

Instrumental Subordinada/ 

Ativa 

que traz 

 

O Curso de Letras 

–(pressuposto) 

 

2º Sujeito 

(pressuposto) 

Instrumental Principal/ 

Ativa 

Formar 6 

3º Sujeito 

(pressuposto) 

Instrumental Principal 

/Ativa 

Incentivar 1 

Magistério do 

ensino fundamental 

e médio 

3º Sujeito 

(pressuposto) 

Instrumental Coordenada/ 

Ativa 

promover 6 

3º Sujeito 

(pressuposto) 

Instrumental Principal/ 

Ativa 

levar 

3º Sujeito 

(pressuposto) 

Instrumental Principal/ 

Ativa 

Introduzir 

3º Sujeito Instrumental Principal/ 

Ativa 

Promover 

2º Complemento Beneficiário Principal 

/Ativa 

Formar para 
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Profissionais 

Retomado pelo 

relativo “que” 

2º Complemento Objetivo Principal/ 

Ativa 

Formar 2 

2º Sujeito Atributivo Subordinada/

Ativa 

que 

demonstrem 

Aluno 3º Complemento 

(parte) 

Atributivo 

 

Coordenada/ 

Ativa 

incentivar e 

promover 

3 

3º Complemento Objetivo Principal/ 

Ativa 

levar 

3º Complemento Beneficiário Principal/ 

Ativa 

introduzir 

Conhecimento em 

Língua e 

literaturas... 

2º Complemento Atributivo Subordinada/

Ativa 

Demons-trem 1 

Língua portuguesa 

e respectivas 

literaturas, língua 

estrangeira 

moderna, 

cultura e literatura 

popular 

3º Complemento Instrumental Coordenada 

/Ativa 

Incentivar e 

promover 

1 

O fato linguístico e 

literário 

3º Complemento Objetivo Subordinada/

Ativa 

observar 1 

Teorias linguísticas 

e literárias 

3º Complemento Instrumental Principal/Ativ

a 

introduzir 1 

Conhecimento 

novo 

3º Complemento 

(parte) 

Objetivo Subordinada/

Ativa 

Possibilitem 

a busca de 

1 

Função da 

universidade 

3º Complemento Factivo Subordinada/

Ativa 

afirmando-se 1 

 Cursos de 

extensão 

3º Complemento Objetivo Simples/Ativa promover 1 

Fonte: Adaptado de Bronckart e Machado, 2004 

 

D.3.2  Análise dos dados 

 

 O quadro nos mostra dados bastante significativos quanto ao estatuto sintático-

semântico dos protagonistas deste texto. Primeiramente, como já dissemos anteriormente e o 

quadro confirma, observamos uma fusão do próprio projeto, sua concepção e o Curso de 

Letras, num protagonismo indefinido. Na frase inicial de apresentação, o (a) autor (a) 

explicita a fundamentação do projeto (baseia-se numa concepção formativa) e anuncia  os 

objetivos, retomando, através do relativo “que”, a concepção formativa. Projeto e concepção 

dão início, portanto, ao protagonismo textual. O primeiro ocupando o espaço privilegiado de 

sujeito (na função sintática), atributivo (na função semântica), em principal ativa. A segunda 
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aparece retomada pelo relativo “que”, também como sujeito, instrumental, numa 

subordinada/ativa. 

 Em seguida, vêm os objetivos em dois blocos: o do objetivo geral e outro dos 

objetivos específicos. É neste momento que aparece o Curso de Letras como protagonista 

central e invisível. O infinitivo impessoal nos verbos neutraliza a marcação do responsável 

pelas ações e processos expressos. Registramos que é o Curso de Letras o protagonista 

(sujeito) pressuposto em seissituações verbais, em todas como instrumental, 

majoritariamente em principal/ativa. Fica, então, claro que é este um dos protagonistas mais 

importantes do texto.  

 Vale ressaltar,ainda, a importância do protagonista aluno, acionado também como 

profissionais, este aparecendo duas vezes, uma como complemento/objetivo do verbo 

formar, em principal/ativa e outra retomado pelo relativo “que”, exercendo a  função 

sintática de sujeito e a função semântica de atributivo, em subordinada ativa. O aluno, 

ocupando seu espaço em principais ativas, salvo uma vez, numa coordenada ativa, aparece em 

três situações, sempre como complemento (atributivo, objetivo e beneficiário), três funções 

coerentes com o papel deste protagonista no Curso.   

 Os outros protagonistas ligados ao conhecimento, às línguas e literaturas, ao 

magistério onde o profissional vai atuar, ao curso de extensão, ao fato e às teorias linguístico-

literários e à universidade aparecem cada um, uma vez, compondo o cenário onde se 

movimentam os atores responsáveis pelas ações e processos prescritos para a ação 

educacional: formar profissionais de Letras, síntese da prescrição do objetivo geral. Neste 

cenário, as luzes não revelam o papel dos professores-formadores, isto é, não fica claro no 

texto, não fica explícito que eles são os reais atores. Eles não aparecem como protagonistas. 

Com certeza, são deixados aos bastidores do processo e das ações educacionais.    

 

5.1.4 Análise de documentos no Projeto Político-Pedagógico do Curso de Letras da 

Universidade 4- PPP 4 

 

A.  Quanto à sua organização composicional, é composto da seguinte forma: 

umacapa seguida da folha de rosto com as  informações institucionais: nome da Universidade, 

do Projeto, do Centro, do Curso; as indicações das funções institucionais: Reitor, Vice-

Reitora, Pró-Reitora de Ensino de  Graduação, Pró-Reitora Adjunta de Ensino de Graduação, 

Diretora do Centro de Letras e Artes, Coordenadora do Curso de Letras e o endereço da 

Coordenação do Curso de Letras.  
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Uma mensagem, ocupando a página seguinte, apresenta o Projeto, protagonizando 

o Centro de Ciências  Letras e Artes, que, dispondo do incentivo e apoio da Reitoria, propõe , 

pelo presente projeto, a renovação de reconhecimento do Curso de Graduação em Letras. 

Logo depois vem o sumário com o mapeamento dos textos que estruturam o PPP.  

Trabalhamos com a análise dos documentos contidos nos itens 3 (Princípios 

Norteadores), 4 (Concepções, especificamente o subitem: 4.8 Professor) e 11 (Organização 

Curricular- 11. 3 -Objetivos do Curso). Este PPP, também, não apresenta um texto 

específico sobre a missão do Curso, nem o texto Apresentação. Nossa opção deveu-se à 

relação de contiguidade face aos conteúdos temáticos já referenciados na metodologia da tese.  

 B. Texto 9-  princípios norteadores (situado nas páginas 10 e 11) 

1.O Projeto Político Pedagógico do Curso de Letras Universidade 4 fundamenta-

se nos princípios norteadores expressos na Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 

que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de Professores da educação 

básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. O parecer foi 

elaborado tendo em vista o disposto no Art.9°, § 2°, alínea “c” da Lei 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com 

fundamentos nos Pareceres CNE/CP 9/2001 e 27/2001, peças indispensáveis do conjunto das 

Diretrizes Curriculares Nacionais. 

2.Pautado no Art. 2° da Resolução supracitada, o Curso de Letras propõe uma 

formação para a atividade docente que visa: à aprendizagem do aluno, respeitando a 

diversidade, e promovendo exercícios de atividades de enriquecimento cultural; o 

aprimoramento em práticas investigativas, acompanhadas por elaboração e execução de 

projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares, incluindo ainda na formação dos 

discentes o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias; 

estratégias e materiais de apoio inovadores; e, por fim, promover o desenvolvimento de 

hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 

3. O Curso de Letras na elaboração de sua reforma curricular continua a adotar 

o princípio norteador do conjunto de competências contemplado no projeto anterior, e aqui 

expresso mais adiante. Ainda em observação ao que dispõe a Resolução CNE/CP 1, de 18 de 

fevereiro de 2002, Art. 3º, II, norteia-se o projeto pelo princípio da coerência entre a 

formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, tendo em vista o que pontuam 

as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” que expressam: os conceitos de simetria invertida; de 

aprendizagem; de conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências; da 

avaliação, como parte integrante do processo de formação. 
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4.O Curso orienta-se também pelo conceito de pesquisa voltada para oprocesso 

de formação do professor, conforme trata o item III da Resolução, jámencionada acima. 

5. As competências que norteiam a construção do Projeto Pedagógico doCurso 

de Letras para a formação de professores para trabalhar no ensino básico foram construídas 

a partir das competências sugeridas pelo Art.6 da já citada Resolução. 

6. Considera-se ainda a orientação expressa pela Resolução nº 3, de 2 de julho de 

2007 que dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e 

dá outras providências. Exige o Art. 4º que as instituições de educação superior devem 

ajustar e efetivar os projetos pedagógicos de seus cursos aos efeitos do Parecer CNE/CES nº 

261/2006 e desta Resolução, conjugados com os termos do Parecer CNE/CES nº 8/2007 e 

Resolução CNE/CES nº2/2007, até o encerramento do ciclo avaliativo do SINAES, nos 

termos da Portaria Normativa nº 1/2007. 

7 Acrescente-se ainda o Decreto nº 5.629/2005, que regulamenta a Lei 

nº10.436/2002, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da língua de Sinais-LIBRAS 

nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e 

superior. 

 

B. 1. Plano global 

 

B.1. 1 Composição organizacional e características 

 

O texto é dividido em sete parágrafos, que apresentam a fundamentação dos 

princípios norteadores do Curso de Letras da Universidade 4. Para isso as fontes geradoras 

desses princípios são acionadas (Leis, Pareceres, Resoluções, Diretrizes, Decretos), 

resgatando todo o aparato legal  estruturador e legitimador da forma de existência do referido 

Curso. 

No primeiro parágrafo, os princípios norteadores, para fundamentar o PPP do 

Curso de Letras da Universidade 4, aparecem garantidos na Resolução CNE/CP 1, de 18 de 

fevereiro de 2002 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

Professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

Duas Leis e dois Pareceres ainda compõem os elos dessa mesma corrente de Diretrizes.  

No segundo, tem-se a informação de que a Resolução citada, no seu Art. 2º, pauta 

o Curso de Letras, propondo o tipo de formação docente a ser implementada.  
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No terceiro, o (a) produtor (a) textual constata que, apesar da reforma curricular, 

baseada na Resolução já referenciada nos dois parágrafos anteriores, oCurso de Letras 

continua a adotar o princípio norteador do conjunto de competências contemplado no projeto 

anterior, ressaltando a questão da coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 

futuro professor.  

No 4º e no 5º parágrafos, a mesma Resolução é acionada outra vez, um no seu 

item III, para definir o conceito de pesquisavoltada para o processo de formação do professor, 

no qual o Curso de Letras se baseia e, no outro, no seu Art. 6º, para tratar das competências, 

que norteiam a construção do Projeto Pedagógico do Curso de Letras para a formação de 

professores. 

A partir daí, já se tem a ideia da relevância desta protagonista (a Resolução 

mencionada) no texto em análise. 

No 6º parágrafo,o foco da fonte que subsidia a fundamentação do PPP muda para 

a Resolução nº 3, de 2 de julho de 2007, no seu Art. 4º, em conjunto com Pareceres e a 

Resolução CNE/CES nº2/2007, exigindo ajustes e efetivação, pelas instituição, dos projetos 

pedagógicos dos seus cursos. 

Finalmente, no 7º parágrafo, um protagonista entra em cena e merece um 

parágrafo especial: o ensino da língua de Sinais-LIBRAS nos cursos de formação de 

professores para o exercício do magistério em nível médio e superior, garantido pelo  Decreto 

nº 5.629/2005, que regulamenta a Lei nº10.436/2002, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 

referido ensino. 

Conforme podemos constatar, pela organização composicional deste texto, pelas 

características apresentadas, vinculando a cada fundamentação de princípios o aporte legal 

que os justifica e os legitima, o norte destes princípios se situa em fontes determinantes 

externas, provenientes de um aparato legal que reorganiza o sistema educacional brasileiro. 

Configura-se assim a imagem do conteúdo temático do texto: 

 

QUADRO 33 – Eixos temáticos do texto 9 

Pará- 

grafo 

Princípio Norteador- Referente Fonte Legal 

1º 

PPP do Curso de Letras da UA Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

de Professores da educação básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena.  

1º 
Diretrizes Curriculares Nacionais Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 

Art.9°, § 2°, alínea “c” da Lei 4.024, de 20 de 
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dezembro de 1961 

 Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995 

Pareceres CNE/CP 9/2001 e 27/2001 

2º 
O Curso de Letras (tipo de formação 

docente) 

Art. 2° da Resolução supracitada 

3º 

O Curso de Letras (sua reforma 

curricular)  

Projeto anterior 

Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, 

Art. 3º, II, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” 

4º 

O Curso (conceito de pesquisa voltada 

para o processo de formação do 

professor) 

Item III da Resolução CNE/CP 1, de 18 de 

fevereiro de 2002 

5º 

As competências que norteiam a 

construção do Projeto Pedagógico do 

Curso de Letras para a formação de 

professores para trabalhar no ensino 

básico 

Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, 

Art. 6º 

6º 

Ajustes e efetivação de PPP dos cursos 

pelas instituições 

Resolução nº 3, de 2 de 

julho de 2007, Art. 4º 

Parecer CNE/CES nº 261/2006 e desta Resolução 

Parecer CNE/CES nº 8/2007 

Resolução CNE/CES nº2/2007 

Portaria Normativa nº 1/2007 

6º Ciclo avaliativo dos SINAES Portaria Normativa nº 1/2007 

7º 

Obrigatoriedade do ensino da língua de 

Sinais-LIBRAS nos cursos de 

formação de professores para o 

exercício do magistério em nível médio 

e superior. 

Decreto nº 5.629/2005 

 

Lei nº10.436/2002 

Fonte:A própria autora 

 

B.1.2 Tipos de agir         

 

Há neste texto menção a quatro tipos de agir:  

O agir-fonte e o agir-prescritivo se articulam e se imbricam o tempo todo no 

texto. Elesse situam no aparato legal (Resoluções, Pareceres, Leis, Diretrizes 

Curriculares),“fonte-fundamentação” da  construção do PPP de Letras da Universidade 4. Eles 

montam a própria sequência de ações no texto. Examinemos os aspectos desses tipos de agir a 

partir  dos elos que interligam as ações implicadas na referida construção e  que são geradoras 

umas das outras: 

1. a Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002institui  as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de Professores da educação básica, em  nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena;  
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2. o Parecer do Curso foi elaborado tendo em vista o disposto no Art.9°, § 2°, 

alínea “c” da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei 9.131, de 

25 de novembro de 1995, e com fundamentos nos Pareceres CNE/CP 9/2001 e 27/2001;  

3. o Curso de Letras propõe uma formação docente, pautado no Art. 2° da 

Resolução supracitada; 

4.  oCurso de Letras na elaboração de sua reforma curricular continua a adotar o 

princípio norteador do conjunto de competências contemplado no projeto anterior (aqui 

o próprio projeto anterior é fonte do agir face à reformulação do novo Projeto); 

5. o item III da Resolução, já mencionada acima, orienta o conceito de 

pesquisa para o Curso; 

6.  as competências que norteiam a construção do Projeto Pedagógico do Curso de 

Letras foram construídas a partir das competências sugeridas pelo Art.6º da já citada 

Resolução;  

7. Considera-se ainda a orientação expressa pela Resolução nº 3, de 2 de julho 

de 2007, que dispõe sobre... 

8. exige o Art. 4º que as instituições de educação superior devem ajustar e 

efetivar os projetos pedagógicos de seus cursos aos efeitos do Parecer CNE/CES nº 

261/2006 e desta Resolução, conjugados com os termos do Parecer CNE/CES nº 8/2007 e 

Resolução CNE/CES nº2/2007, até o encerramento do ciclo avaliativo do SINAES, nos 

termos da Portaria Normativa nº 1/2007; 

9. o Decreto nº 5.629/2005, que regulamenta a Lei nº10.436/2002, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade do ensino da língua de Sinais-LIBRAS nos cursos de formação de 

professores para o exercício do magistério em nível médio e superior. 

Como podemos observar, nesta cadeia de agir-fonte, o aparato legal, ora é fonte 

do agir,ora é prescrição. Há um jogo de interdependência entre um instrumento que dá origem 

à ação e outro que prescreve. 

Por exemplo, a fonte do agir  (elaboração das Diretrizes Curriculares) está 

representada por vários instrumentos legais. As Diretrizes, por sua vez, são fonte de 

prescrição para a elaboração do próprio PPP. 

Noutra situação temos que o Curso é pautado pela Resolução CNE/CP 1, de 18 de 

fevereiro de 2002 e este mesmo Curso prescreve uma sequência de ação apresentada pelo 

verbo visar.  

No 6º parágrafo, constatamos que a Resolução nº 3, de 2 de julho de 2007 orienta 

e dispõe sobre procedimentos a serem adotados pelas instituições. Logo, a referida 
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Resolução ao mesmo tempo em que é fonte em relação aos Pareceres e à Portaria que se 

seguem no mesmo parágrafo é também prescrição para as instituições, quanto à elaboração de 

seus PPP. 

O agir-decorrente está, geralmente, implícito nos resultados das prescrições. No 

entanto, pode ser explicitamente apresentado em situações tais como: 

1. com a aprendizagem do aluno, aos moldes do que vem prescrito, o Curso de 

Letras propiciará: respeito à diversidade, enriquecimento cultural, o aprimoramento em 

práticas investigativas, execução de projetos, uso de tecnologias da informação e da 

comunicação e de metodologias e o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho 

em equipe ( no 2º parágrafo); 

2. dados os princípios a serem seguidos, haverá coerência entre a formação 

oferecida e a prática esperada do futuro professor, conforme está explícito no 3º parágrafo; 

3. a partir da Resolução citada, tanto as competências do Curso serão definidas 

como o processo de formação de professor será orientado pelo conceito de pesquisa; 

4.  uma vez considerada a orientação expressa pela Resolução nº 3, de 2 dejulho 

de 2007, sobretudo a exigência no Art. 4º, as instituições de educação superior são levadas a 

ajustar e efetivar os projetos pedagógicos de seus cursos aos efeitos dos Pareceres, Resolução 

e Portaria indicados no 6º parágrafo; 

5. a atuação do Decreto nº 5.629/2005, que regulamenta a Lei nº10.436/2002, 

possibilitou a obrigatoriedade do ensino da língua de Sinais-LIBRAS nos cursos de formação 

de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior. 

O agir-alvo se localiza nas ações que envolvem: o Curso de Letras, o PPP, a 

aprendizagem e formação do aluno, a educação básica, a educação superior, o ensino das 

línguas de Sinais-LIBRAS.  

 

B. 2 Os mecanismos enunciativos 

 

B.2.1 Identificação e interpretação 

 

A voz predominante no texto é a do (a) seu (sua) produtor (a), ora apagada ora 

neutralizada e implícita pelo índice de indeterminação do sujeito e outros indícios linguístico-

discursivos. Os verbos estão em 3ª pessoa, inclusive em grande número na estrutura passiva 

como podemos constatar nos seguintes  trechos: 

...expressos na Resolução CNE/CP... 1º parágrafo 
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O parecer foi elaborado tendo em vista... 1º parágrafo 

Pautado no Art. 2° da Resolução supracitada,... 2º parágrafo 

...acompanhadas por elaboração e execução de projetos...2º parágrafo 

... contemplado no projeto anterior... (3º parágrafo) 

... norteia-se o projeto pelo princípio da coerência entre... (3º parágrafo) 

... a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor... (3º parágrafo) 

...orienta-se também pelo conceito de.... (4º parágrafo) 

...pesquisa voltada para o processo de formação do professor... (4º parágrafo) 

... foram construídas a partir das... (5º parágrafo) 

... sugeridas pelo Art.6... (5º parágrafo) 

...expressa pela Resolução nº 3... (6º parágrafo) 

 ... a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula... (6º parágrafo) 

... conjugados com os termos do... (6º parágrafo) 

 

A referida estrutura se explica, sobretudo, pelas atribuições das ações a 

protagonistas (sujeitos pacientes- inanimados) tais como o PPP, o Parecer, o Curso de 

Letras, práticas investigativas, formação e prática, pesquisa, competências, Resolução, a 

orientação, procedimentos. 

As estruturas reduzidas de gerúndio e infinitivo tais como: respeitando a 

diversidade, e promovendo exercícios de atividades... (2º parágrafo);  incluindo ainda na 

formação dos discentes... (2º parágrafo); promover o desenvolvimento de hábitos de 

colaboração... (2º parágrafo), assim como as formas indicativas do presente: propõe uma 

formação...(2º parágrafo); continua a adotar o princípio norteador... (3º parágrafo), na voz do 

(a) produtor (a) textual, atribuem ao Curso de Letras seu papel relevante de protagonista no 

texto. 

Nos dois últimos parágrafos, os verbos considerar (6º parágrafo) e acrescentar (7º 

parágrafo), apesar de apresentarem a indeterminação de um sujeito linguístico, marcam a 

presença implícita do (a) autor (a). É sua voz invisível e neutra para representar todo um 

coletivo que fala sobre o referido PPP. 

Em outros momentos, esta mesma estratégia de neutralização ou indícios de 

desvelamento da voz de quem se encontra na origem do texto aparece. Vejamos, então, o que 

está destacado nas situações a seguir:  

...aqui expresso mais adiante.  (3º parágrafo)  

Ainda em observação ao que dispõe a Resolução CNE/CP 1... (3º parágrafo). 
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...tendo em vista o que pontuam as alíneas... (3º parágrafo). 

O Curso orienta-se também pelo conceito de pesquisa voltada para oprocesso de 

formação do professor, conforme trata o item III da Resolução, já 

mencionada acima. (4º parágrafo). 

...a partir das competências sugeridas pelo Art.6º da já citada Resolução. (5º   

parágrafo).  

Considera-se ainda a orientação expressa... (6º parágrafo). 

Acrescente-se ainda o Decreto nº 5.629/2005... (7º parágrafo). 

Funcionando como articuladores discursivos, os advérbios ou expressões 

adverbiais, por exemplo, destacados aí, mostram ora uma focalização de um lugar temático 

atribuído pela voz do (a) autor (a): aqui, mais adiante, acima; ora um processo de inclusão ou 

de retomada temática: ainda, também, já mencionada, já citada, tendo em vista. 

Quanto às vozes, resta ainda acrescentar que se configura no texto uma voz social, 

acionada para responsabilizar-se pela legitimação do que é expresso pelo autor empírico  em 

relação aos princípios norteadores do PPP. É uma voz social já inserida no documento fonte 

que valida a prescrição do referido PPP, isto é, que se encontra expressa na Resolução 

CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, Art. 3º, II:  ...respeitando a diversidade, e 

promovendo exercícios de atividades de enriquecimento cultural...(2ºparágrafo); promover o 

desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe (2º parágrafo); norteia-

se o projeto pelo princípio da coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 

futuro professor, tendo em vista o que pontuam as alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. Surge aí o 

fenômeno da interação que o autor empírico faz com as representações disponíveis em outros 

documentos, colocando em interface os conhecimentos indexados no aparato legal, servindo 

de base à construção do PPP. 

Em relação às modalizações, dada a natureza do texto, teórico-acadêmico, elas são 

raras, pois os elementos constitutivos do seu conteúdo temático se apresentam como dados 

absolutos ou subtraídos à avaliação, como caracteriza Bronckart (2007). Mas há um processo 

interessante no texto como o que ocorre na maioria desses documentos que compõem o PPP: 

o próprio Projeto, Resoluções e seus artigos, Diretrizes, Pareceres, Decretos, Leis, o Curso de 

Letras, as competências, todos são protagonistas textuais e, assim, exercem papéis de agentes. 

E, como tais, a eles são atribuídas responsabilidades que precisam das modalizações, 

sobretudo das pragmáticas, para serem explicitadas.Vejamos, então: 

Pautado no Art. 2° da Resolução supracitada, o Curso de Letras propõe uma 

formação para a atividade docente...(1º parágrafo)  
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O Curso de Letras na elaboração de sua reforma curricular continua a adotar o 

princípio norteador ... (3º parágrafo) 

... tendo em vista o que pontuam as alíneas “a”, “b”, “c” e “d”(3º parágrafo) 

Em poucas situações encontramos modalizações deônticas: 

Exige o Art. 4º que as instituições de educação superior devem ajustar e efetivar 

os projetos pedagógicos de seus cursos...(6º parágrafo) 

...que dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-

aula...(6º parágrafo) 

 

B.2.2 Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro-síntese 

 

QUADRO 34 - Síntese das vozes – texto 9 

Voz- responsabilidade enunciativa Parágrafos 
Elementos linguístico-discursivos ou 

unidades linguísticas 

Instância geral de enunciação que assume   

 diretamente a responsabilidade do dizer- 

voz  não marcada, invisível, neutra 

Em todos os 

parágrafos 

Verbos e pronomes na terceira pessoa 

Autor-empírico (enunciador/agente/ 

produtor do texto) marcado implicitamente 

 

3º ...aqui expresso mais adiante.  

3º 
Ainda em observação ao que dispõe a 

Resolução CNE/CP 1... 

3º 
...tendo em vista o que pontuam as 

alíneas... 

4º 
O Curso orienta-se também pelo 

conceito de pesquisa voltada para...    

4º 
 conforme trata o item III da Resolução, 

já mencionada acima. 

5º 
...a partir das competências sugeridas 

pelo Art.6 da já citada Resolução 

6º 
Considera-seainda a orientação 

expressa... . 

7º 
Acrescente-seainda o Decreto nº 

5.629/2005.. 

Fonte: A própria autora 
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QUADRO 35 - Síntese das modalizações - texto 9 

Funções das 

Modalizações 

Pará- 

grafo 

Marcação da 

modalização no Texto 

Beneficiário-

Referente 

Caracterização da 

função linguística 

Pragmáticas 

1º 

Pautado no Art. 2° da 

Resolução supracitada, 

o Curso de Letras 

propõe uma formação 

para a atividade 

docente...  

O Curso de Letras/ 

formação 

Particípio adjetival 

(valor semântico: “de 

acordo com”) 

Presente do verbo  

propor (valor 

semântico: expressão de 

possibilidade) 

3º 

O Curso de Letras na 

elaboração de sua 

reforma curricular 

continua a adotar o 

princípio norteador ... 

O Curso de Letras 

 

 

 

Verbo continuar 

funcionando 

semanticamente como 

modal 

3º 

... tendo em vista o que 

pontuam as alíneas 

“a”, “b”, “c” e “d” 

O Curso de Letras face 

à ResoluçãoCNE/CP 

1, de 18 de fevereiro 

de 2002, Art. 3º, II. 

Expressão modal regida 

pela estrutura gerundial 

com valor semântico de 

“considerando” 

Deônticas 

6º 

Exige o Art. 4º que as 

instituições de 

educação superior 

devem ajustar e 

efetivar os projetos 

pedagógicos de seus 

cursos... 

Instituições de ensino 

superior/artigo 4º da 

Resolução de nº 3, de 

2 de julho de 2007  

Expressão com verbo 

modal (dever) 

Lógicas 

3º 

Ainda em observação 

ao que dispõe... 

 

observação da 

Resolução CNE/CP 1, 

de 18 de fevereiro de 

2002/ princípios do 

Projeto 

Advérbio/ articulador  

de inclusão 

 

 

4º 

 

O Curso orienta-se 

também pelo conceito 

de pesquisa 

O Curso/Pesquisa na 

formação de 

professores 

Advérbio/articulador  

de inclusão 

6º 

Considera-se ainda a 

orientação expressa 

pela.. 

 

Orientação expressa 

pela Resolução nº 3, 

de 2 de julho de 

2007/concepção de 

hora-aula 

Advérbio/ articulador  

de inclusão 
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7º 

Acrescente-se ainda o 

Decreto nº 5.629/2005, 

que...  

Decreto nº 

5.629/2005/Lei nº 

10.43/2002/ 

obrigatoriedade do 

ensino da língua de 

Sinais-LIBRAS nos 

cursos 

Advérbio/Articulador 

de inclusão 

 

 

Fonte: A própria autora 

 

B.3 Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise 

dos dados 

 

B. 3. 1 Vejamos o quadro-síntese: 

 

QUADRO 36 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 9 

Protagonistas 
Pará- 

grafo 

Função 

Sintática 

Função 

Semântica 

Posição na 

frase 

Identificação 

do verbo 
Total 

O Projeto Político-Pedagógico 

do Curso de Letras da  

Universidade [...] 

1º Sujeito Atributivo 
Principal/ 

Passiva 
fundamenta-se 

5 

 

O projeto 3º Sujeito Atributivo 
Principal/ 

Passiva 
norteia-se 

No projeto anterior 3º Complemento Instrumental 
Subordinada

/Passiva 

(que é) 

contemplado 

Projeto Pedagógico do Curso de 

Letras para a formação de 

professores  

5º Complemento Objetivo 
Subordinada 

/Ativa 
que norteiam 

Os Projetos Pedagógicos 6º Complemento Objetivo 
Subordinada

/Ativa 

as instituições 

de educação 

superior 

devem ajustar 

e efetivar 

Resolução CNE/CP 1, de 18 de 

fevereiro de 2002 
1º Complemento Instrumental 

Subordinada

/passiva 

(que são) 

expressos 

9 

 

Retomada pelo ”que” 1º Sujeito Instrumental 
Subordinada

/Ativa 
que institui 

Resolução CNE/CP 1, de 18 de 

fevereiro de 2002 
3º Sujeito Instrumental 

Subordinada

/Ativa 
ao que dispõe 

alíneas “a”, “b”, “c” e “d” 3º Sujeito Instrumental 
Subordinada

/Ativa 
o que pontuam 

alíneas retomadas pelo “que” 3º Sujeito Instrumental 
Subordinada

/Ativa 
que expressam 

Art. 2° da Resolução 

supracitada 
2º Complemento Instrumental 

Subordinada

/Passiva 
pautado no 
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o item III da Resolução 

(Resolução) jámencionada 

acima. 

4º Sujeito Instrumental 
Subordinada

/Ativa 
trata 

Art.6 da já citada  Resolução 

4º Sujeito Factivo 
Subordinada

/Passiva 

(que foi) 

mencionada 

5º 

Complemento 

(agente da 

passiva) 

Instrumental 
Subordinada

/Passiva 
sugeridas pelo 

Princípios norteadores 1º Complemento Instrumental 
Principal/ 

Passiva 
fundamenta-se 

3 
o princípio norteador do 

conjunto de competências 
3º Complemento Instrumental 

Principal/ 

Ativa 

continua a 

adotar 

princípio da coerência 3º Complemento Instrumental 
Principal/ 

Passiva 
norteia-se 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais 
1º Complemento Instrumental 

Subordinada

/Ativa 
Institui 

2 
conjunto das Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 
1º Complemento Instrumental 

Subordinada

/Ativa 

(que 

são)peças 

indispensáveis 

ao 

Formação de professores 1º Complemento Beneficiário 
Subordinada

/Ativa 
institui 

7 

Formação dos discentes 2º Complemento Beneficiário 

Subordinada 

reduzida de 

gerúndio/ 

Ativa 

incluindo 

Formação oferecida e a prática 

esperada do futuro professor 
3º Complemento Objetivo 

Principal/ 

Ativa 
norteia-se 

Processo de formação 3º Complemento Beneficiário 
Subordinada

/Ativa 
expressam 

Processo de formação do 

professor 
4º Complemento Beneficiário 

Subordinada

/Passiva 
voltada para 

Formação de professores 5º Complemento Beneficiário 
Subordinada

/Ativa 
norteiam 

Nos cursos de formação de 

professores 
7º Complemento Instrumental 

Subordinada

/Ativa 
que dispõe 

O parecer 1º 
Sujeito 

(paciente) 
Instrumental 

Principal/Pa

ssiva 
foi elaborado 

3 

Art.9°, § 2°, alínea “c” da Lei 

4.024, de 20 de dezembro de 

1961 

1º Complemento Instrumental 
Subordinada

/Ativa 
tendo em vista 

Lei 9.131, de 25 de novembro 

de 1995, e com fundamentos 

nos Pareceres CNE/CP 9/2001 

e 27/2001 

1º Complemento Instrumental 
Subordinada 

/Passiva 
dada 

O Curso de Letras 

2º Sujeito Instrumental 
Principal/ 

Ativa 
propõe 

3 3º Sujeito Atributivo 
Principal/ 

Ativa 

continua a 

adotar 

4º Sujeito Atributivo 
Principal/ 

Ativa 
orienta-se 
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Conjunto de competências 3º 
Complemento 

(parte) 
Instrumental 

Principal/ 

Ativa 

continua a 

adotar 

6 
Para a constituição das 

competências 
3º Complemento Beneficiário 

Subordinada

/Ativa 
que expressam 

As competências 5º Sujeito Factivo 
Principal/ 

Ativa 

foram 

construídas 

Retomadas pelo relativo “que” 5º Sujeito Instrumental 
Subordinada

/Ativa 
que norteiam 

4 

A partir das competências 5º Complemento Instrumental 
Principal/ 

Passiva 

foram 

construídas 

Competências 5º 
Sujeito 

(paciente) 
Objetivo 

Subordinada

/Passiva 

(que foram) 

sugeridas 

pelo... 

pela Resolução nº 3, de 2 de 

julho de 2007 
6º 

Complemento 

(agente da 

passiva) 

Instrumental 
Subordinada

/Passiva 
expressa pela 

Resolução retomada pelo 

relativo “que” 
6º Sujeito Instrumental 

Subordinada

/Ativa 
que dispõe 

O Artigo 4º (desta Resolução) 6º Sujeito Instrumental 
Principal/ 

Ativa 
exige 

Aos efeitos do Parecer 

CNE/CES nº 261/2006 e desta 

Resolução, conjugados com os 

termos do Parecer CNE/CES nº 

8/2007 e Resolução CNE/CES 

nº2/2007, até o encerramento 

do ciclo avaliativo do SINAES, 

nos termos da Portaria 

Normativa nº 1/2007. 

6º Complemento Instrumental 
Subordinada

/Ativa 

devem ajustar 

e efetivar 

Pesquisa 4º 
Complemento 

(parte) 
Instrumental 

Principal/ 

Passiva 

orienta-se 

pelo 
2 

Pesquisa (retomada) 4º Sujeito Atributivo 
Subordinada

/Passiva 

(é) voltada 

para 

As institui ações de educação 

superior 
6º Sujeito Atributivo 

Subordinada

/Ativa 

devem ajustar 

e efetivar 
1 

O Decreto nº 5.629/2005 7º Complemento Instrumenta 
Principal/ 

Passiva 
Acrescente-se 

4 

Retomado pelo relativo “que” 7º Sujeito Instrumental 
Subordinada

/Ativa 

que 

regulamenta 

A Lei nº10.436/2002 7º Complemento Instrumental 
Subordinada

/Ativa 
regulamenta 

Lei retomada pelo relativo 

“que” 
7º Sujeito Instrumental 

Subordinada

/Ativa 
que dispõe 

Fonte: Adaptado de Bronckart e Machado, 2004 

 

B.3.2  Análise dos dados 

 

A partir do quadro contendo a síntese do estatuto sintático-semântico dos 

protagonistas, observamos que o texto de nº 9 mapeia as fontes do aparato legal que deram 
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origem e essencialidade ao PPP do Curso de Letras da Universidade 4. Num total de 49 

(quarenta e nove) identificações de função semântica dos protagonistas, em 29 (vinte e nove) 

elas exercem a função de instrumental. Na realidade, o referido texto mostra, para o (a) leitor 

(a), como se instrumentalizou o próprio Projeto. A ResoluçãoCNE/CP 1, de 18 de fevereiro 

de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares e a  Resolução denº 3, de 2 de julho de 2007 

são protagonistas relevantes  para a fundamentação do PPP. Elas juntamente com Leis, 

Pareceres, Decretos, Portaria Normativa e outras Resoluções, todos citados no texto 9, 

constituem a base dos princípios norteadores e concepções do PPP e, consequentemente, do 

próprio Curso de Letras. Tudo isso se  tornou protagonista no texto: legislação, PPP, Curso 

de Letras, princípios norteadores, Diretrizes, competências, processo de formação de 

professor, a razão da pesquisa,e, finalmente, as instituições de ensino superior. Todos elos de 

uma mesma corrente: um dando significado ao outro, um se constituindo pela existência do 

outro. Vejamos, então, a descrição que mostra como estão ligados na tessitura textual.        

O aparato legal que deu fundamentação ao PPP aparece no texto 20 vezes, 

protagonizando-se em número significativo, em estrutura passiva. Em segundo lugar vem a 

formação (ou o processo de formação), acionada sete vezes, sempre na função sintática de 

complemento e majoritariamente como beneficiária quanto à função semântica, o que já era 

de se esperar, pois é para esta formação que tudo se volta no sentido de constituí-la. As 

competências aparecem no texto seis vezes, com funções semânticas diferentes, mas 

predominando a instrumental. O PPP é acionado cinco vezes, majoritariamente como 

complemento, exercendo funções semânticas variadas. 

Importante constatar o papel atribuído aos princípios norteadores (três vezes) cujo 

estatuto de relevância em seu protagonismo se revela pela localização nas estruturas frasais, 

sempre nas principais, sintaticamente como complemento e semanticamente como 

instrumental. 

O Curso de Letras é protagonista explícito três vezes, no entanto, é protagonista 

implícito no todo do conteúdo temático do texto. Projeto e Curso  se fundem, a partir do 

primeiro e do segundo parágrafos. O primeiro é sujeito  do verbo fundamentar, numa 

principal que inicia ou abre o texto. O segundo é sujeito do verbo propor, também numa 

principal que abre o parágrafo. O Curso de Letras aparece seguidamente, nos parágrafos 2 , 3  

e 4, protagonizado como sujeito e majoritariamente na função sintática de atributivo, 

sempre em principal/ativa.  

São, ainda, protagonistas significativos no texto em estudo: as Diretrizes 

Curriculares, também exercendo a função sintática de complemento e semântica de 
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instrumental, nas duas situações em que aparecem; a pesquisa é ressaltada para justificar a 

necessidade de tê-la na formação acadêmica do professor. Ela foi acionada duas vezes com 

funções variadas; as instituições de ensino superior, aparecendo uma só vez, mas com funções 

relevantes:sujeito/atributivo.   

Outros elementos do texto fazem parte do cenário dos protagonistas como 

coadjuvantes:  aprendizagem do aluno,práticas investigativas, conteúdos curriculares, 

reforma curricular, avaliação, ensino básico, magistério em nível médio e superior.Somente 

lamentamos a ausência da presença do professor formador, que, no texto, não aparece 

explicitamente como protagonista. 

C.  Texto 10-   Concepções (situado na página 12)    (Subitem: 4.8-  Professor  

(situado na página 15) 

1. Na formação de professores o princípio investigativo deve ser considerado em 

sua essência, em sua grandeza e em sua capacidade formativa de afirmar a íntima relação 

entre teoria e prática, em que os professores deverão ser dotados de perspectivas ensejadoras 

da análise dos contextos históricos, sociais, culturais e organizacionais nos quais se efetivará 

a atividade docente objetivando a construção de condições pedagógicas e epistemológicas de 

intervenções no processo de ensino-aprendizagem. 

2. Nesse sentido, o desafio que se acena imediatamente no processo de formação 

docente é o de verificação e de superação dos diferentes modelos ideológicos de percepção 

histórica do professor, desde sua visão tradicional, técnica e reflexiva, identificando-se a sua 

possibilidade concreta de ação mediadora na práxis pedagógica humanitária, democrática e 

socialmente transformadora de suas realidades. 

3. A ação formativa deve ser constituída de um repertório de conhecimentos 

científicos, tecnológicos e culturais que não desconheçam as teorias e as tendências 

pedagógicas, mas que as utilizem, de forma sempre renovada, em prol da melhoria da escola, 

da escolarização dos educandos, do ensino, da aprendizagem e da própria formação docente. 

4. A mediação reflexiva na ação formativa dos acadêmicos de Letras permitirá 

uma sólida abordagem do princípio investigativo em que as teorias, as tendências e as ações 

pedagógicas terão uma interface integrativa com as experiências de vida dos seres humanos 

em suas práticas sociais, propulsoras de posturas de indignação, de problematização e de 

superação dos desafios e conflitos do cotidiano, pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão, 

diretamente relacionados com   uma formação docente de suas demandas ancorada no 

modelo de reflexão, que permitirá as suas demandas o repensar das teorias e tendências 

inerentes ao ensino e à aprendizagem, os esquemas de organização e estruturação dos 
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sistemas educacionais, os interesses vigentes na sociedade e as suas próprias posições 

ideológicas e epistemológicas em face de todas essas complexas e dinâmicas conjunturas. 

 

C. 1 Plano global 

   

C.1. 1 Composição organizacional e características 

 

O texto se organiza em quatro parágrafos que dão a receita (fazem a prescrição) 

do dever ser da formação de professores do Curso para o qual as concepções são postas. Este 

é o fio condutor do conteúdo temático. Como num receituário, princípios e deveres são 

enunciados ora como necessários, ora como desejáveis, ora como efetivamente 

indispensáveis. Observemos parágrafo por parágrafo. 

No primeiro, o princípio investigativo deve ser o norteador da formação. Tal 

princípio é considerado a matéria prima para a relação entre teoria e prática e caminho a ser 

seguido rumo à construção de postura crítico-reflexiva nos professores (perspectivas 

ensejadoras da análise dos contextos históricos, sociais, culturais e organizacionais),  

indispensável aos processos de ensino e de aprendizagem. Assim, no primeiro parágrafo, o (a) 

produtor (a) textual coloca os princípios investigativos como base da construçãode condições 

pedagógicas e epistemológicas de intervenções no referido processo. 

Vejamos a imagem do parágrafo que é a base dos outros 3 (três) parágrafos:  

 

FIGURA4 – Formação de professores – Processos de ensino e de aprendizagem 

 

Formação de professores 

Relação entre Teoria e Prática 

Princípio  investigativo   Perspectiva de Análise 

Condições pedagógicas e 

epistemológicas de intervenção 

 

Fonte:  A própria autora 

 

 No 2º parágrafo,o elo doeixo temático é mantido (observemos a expressão nesse 

sentido), dando, assim, continuidade à questão do princípio investigativo. Só através dele, na 

formação do professor, haverá possibilidade de tornar esta formação um processo que 
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conduzirá o (a) docente concretamente à ação mediadora na práxis pedagógica, que é 

qualificada como humanitária, democrática e socialmente transformadora de sua realidade. 

 No 3º parágrafo, dá-se a continuidade da corrente temática, sendo o foco 

deslocado para a ação formativa constituída: de repertório de conhecimentos (científicos, 

tecnológicos e culturais), teorias de tendências pedagógicas em benefício do processo 

educacional que o (a) autor (a) textual designa como melhoriada escola, da escolarização dos 

educandos, do ensino, da aprendizagem e da própria formação docente. 

 E, finalmente, no 4º e último parágrafo, o foco se volta para a mediação reflexiva 

na ação formativa, que, segundo o texto, dependerá de uma sólida abordagem do princípio 

investigativo, importante para definir a maneira pela qual o professor formado se posicionará 

ideológica e epistemologicamente em face das complexas e dinâmicas conjunturas.   

 Como podemos constatar, a estrutura do texto, que acolhe o conteúdo temático, se 

dá em movimento circular, tudo girando a partir do eixo inicial: princípio investigativo, 

compondo a imagem da formação docente para chegar ao resultado desta formação: gerar 

professores críticos-reflexivos. O princípio investigativo, então, é o que puxa o fio do 

movimento textual. A este princípio é atribuída importância incondicional para a formação do 

discente do Curso de Letras da Universidade 4.    

 Observemos a imagem desse movimento: 

 

FIGURA 5 – Movimento  circular da estrutura do texto 

 

Formação do 

Princípio      mediação reflexiva 

discente  

Investigativo      nas conjunturas 

 

Fonte:A própria autora 

 

C.1. 2  Tipos de agir 

 

 Há neste texto uma questão interessante relacionada aos tipos de agir: O agir-

decorrente é o principal, do ponto de vista quantitativo, pois, em se tratando de prescrição 

que faz a previsão das ações suscitadas aqui, tudo vem em decorrência do que está na fonte 

prescritiva. No caso, o  agir -fonte se localiza na ação gerada pelo princípio investigativo, 
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pelo trabalho de investigação que deverá ser desenvolvido no Curso. A partir daí vêm as 

decorrências, formando o conjunto de agir-decorrente: 

 relação entre teoria e prática; análise dos contextos históricos, sociais, culturais e 

organizacionais nos quais se efetivará a atividade docente; construção de condições 

pedagógicas e epistemológicas de intervenções nos processos de ensino e de aprendizagem; 

superação de modelos tradicionais; ação mediadora na práxis pedagógica humanitária, 

democrática e socialmente transformadora de suas realidades;  mediação reflexiva na ação 

formativa dos acadêmicos de Letras; teorias, tendências e ações pedagógicas em interface 

integrativa com as experiências de vida dos seres humanos em suas práticas sociais; posturas 

críticas para a superação dos desafios cotidianos em prol do ensino, da pesquisa e da 

extensão; o repensar das teorias e tendências inerentes ao ensino e à aprendizagem e aos 

esquemas de organização e estruturação dos sistemas educacionais;adoção  de posições 

próprias, ideológicas e epistemológicas, em face das complexas e dinâmicas conjunturas. 

 Diante desta relação significativa de agir-decorrente, observamos, no entanto, 

que dialeticamente o agir-prescritivo se articula com aquele tipo de agir, pois, como já 

dissemos, o texto é constituído de receitas ou prescrições que dão forma à razão de ser do 

Curso de Letras da Universidade 4.  

 Na medida em que uma decorrência surge, ela vem como fruto de uma prescrição 

que a fundamenta, daí por que se justificam as estruturas verbais com verbos modais (dever) 

e verbos no futuro, ou expressões que apontam para perspectiva de futuro cenário: deve 

ser considerado (1º parágrafo), deverão ser dotados de perspectivas (1º parágrafo),nos quais 

se efetivará a atividade docente (1º parágrafo),o desafio que se acena imediatamente (2º 

parágrafo),deve ser constituída de (3º parágrafo), de forma sempre renovada, em prol da ... 

(3º parágrafo), permitirá uma sólida abordagem (4º parágrafo), terão uma interface 

integrativa com (4º parágrafo),que permitirá (4º parágrafo).  

 Quando tomamos o 1º parágrafo para examinar a questão dos tipos de agir, 

percebemos que dotar o Curso de princípio investigativo constitui um tipo de agir-fonte, pois 

ele vai estar na origem dos outros, mas, ele se dá no texto articulado, ao mesmo tempo, com o 

agir-prescritivo, porque se estrutura a partir da forma: deve ser considerado em essência, em 

sua grandeza e em sua capacidade formativa de afirmar a íntima relação entre teoria e 

prática... Ele se concretiza a partir de uma prescrição posta no texto.  

 Já no 2º parágrafo, o agir-prescritivo é muito menos perceptível na sua 

estruturação, mas o percebemos, por exemplo, no trecho o desafio que se acena. E a 

explicitação desse tipo de agir é retomada no 3º parágrafo com o trecho A ação formativa 
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deve ser constituída que prolonga o agir-prescritivo por todo o parágrafo. Finalmente, no 

último parágrafo o que melhor explicita o agir-prescritivo é o verbo permitir no futuro.      

 O agir-alvo se realiza, sobretudo, nas ações educativas previstas para atuar na 

sociedade, pela proposta de mediação reflexiva:em prol da melhoria da escola, da 

escolarização dos educandos, do ensino, da aprendizagem e da própria formação docente. 

 Falta ainda ressaltar, neste item, que, infelizmente, a ausência da presença 

explícita do ator real (o professor formador), da presença daquele responsável pela 

concretização das ações representadas pelos tipos de agir, postos na composição textual, é um 

dado que precisa ser colocado. Como pesquisadora filiada ao ISD, que compreende o estatuto 

da ação humana articulada com intervenção intencional, é importante deixar claro que tipo de 

agente deve intervir no curso das coisas. Explicitar que estes agentes são responsáveis por 

decisões, por exercício do poder de transformação no processo educacional faz com que os 

professores se apropriem de suas capacidades de ação configurada no texto, se apropriem dos 

papéis sociais pelos quais são responsáveis e se vejam numa imagem sobre si, nas 

representações de si mesmos como atores responsáveis por sua ação. 

 Portanto, a partir mesmo da análise do plano global do texto 9, já anunciamos 

nossa avaliação sobre o apagamento da figura do professor formador, confirmando nossa 

hipótese inicial, assim como vem acontecendo com os textos já analisados anteriormente.  

 

C.2 Os mecanismos enunciativos 

 

C.2.1 Identificação e interpretação 

 

 O texto, ao tratar da Concepção do Curso de Letras da Universidade 4, em 

documento que compõe o seu PPP, coloca a questão da formação de professores numa 

estrutura de receituário/prescrição, atribuindo o dever ser do referido Curso, o como e o quê 

fazer dessa formação. 

 Neste formato, é de se esperar, quanto à responsabilidade enunciativa, que a 

instância geral de enunciação assuma diretamente o que é dito, através de uma voz neutra, 

marcada por verbos modais, em 3ª pessoa, majoritariamente no futuro, numa perspectiva que 

aponta para o  necessário e desejável face ao referido Curso.   

 A voz do (a) autor (a), que está na origem do texto, em muitos momentos é 

intercalada por uma voz social, isto é, vozes de outras pessoas (de um coletivo) ou de 

instituições humanas que vêm repartir a responsabilidade do que é dito, sobretudo quando se 
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explicita o dever ser em relação ao Curso. Como exemplo disso, observemos só alguns 

trechos, pois no quadro síntese eles aparecem na sua totalidade: 

 ...o princípio investigativo deve ser consideradoem sua essência, em sua grandeza 

e em sua capacidade formativa... (1º parágrafo) 

 ... os professores deverão ser dotados de perspectivas ensejadoras  da análise dos 

contextos históricos, sociais, culturais e organizacionais... (1º parágrafo)  

 ...objetivando a construção de condições pedagógicas e epistemológicas de 

intervenções no processo de ensino-aprendizagem.(1º parágrafo) 

 ...identificando-se a sua possibilidade concreta de ação mediadora na práxis 

pedagógica humanitária, democrática e socialmente transformadora de suas realidades. (2º 

parágrafo) 

 ...em prol da melhoria da escola, da escolarização dos educandos, do ensino, da 

aprendizagem e da própria formação docente.(3º parágrafo)  

 

 No 4º parágrafo, o que predomina é essa voz social. Parecemos ouvir os 

educadores apresentando o modelo educacional ideal a um curso de Letras, a um curso que 

forma profissionais da educação. São avaliações explicitadas sobre aspectos do conteúdo 

temático, que tem como eixo central a formação desses profissionais. Estas vozes, apesar de 

exteriores ao referido conteúdo, isto é, apesar de não intervirem como agentes no percurso 

temático, contribuem para dar legitimidade ao que é dito, somando-se  à voz do (a) autor (a), 

que está na origem do texto. 

 Por outro lado, elas são também o resultado da interação que se estabelece entre 

outros enunciadores,no sentido dado por Ducrot (1989) e o (a) produtor (a) textual, que, 

através de suas escolhas definidas a partir de seu mundo subjetivo, vai buscar no mundo 

social estas formulações indexadas, oferecendo ao texto essa polifonia ou multiplicidade de 

vozes mobilizadas.  

 Além desta interação, detectada através das vozes, localizamos também 

modalizações, sobretudo as pragmáticas, que vão introduzir, como já vimos nas várias 

análises feitas nos textos anteriores, julgamentos ou avaliações sobre as facetas da 

responsabilidade de protagonistas, principalmente quanto à capacidade de ação (o poder 

fazer) e as razões desse fazer (o dever-fazer). Comprovemos com os exemplos que se seguem: 

 Na formação de professores o princípio investigativo deve ser considerado em 

sua essência, em sua grandeza e em sua capacidade formativa de afirmar a íntima relação 

entre teoria e prática... (1º parágrafo) 
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 ...os professores deverão ser dotados de perspectivas ensejadoras... (1º 

parágrafo) 

 A ação formativa deve ser constituída de um repertório de conhecimentos 

científicos, tecnológicos e culturais... (3º parágrafo) 

 As modalizações deônticas, nos exemplos abaixo, avaliam o que é enunciado à 

luz de valores sociais. Os fatos enunciados, uns em consequência dos outros, são apresentados 

como socialmente desejáveis, necessários e permitidos. 

 A mediação reflexiva na ação formativa dos acadêmicos de Letras permitirá uma 

sólida abordagem do princípio investigativo... (4º parágrafo) 

 ...ancorada no modelo de reflexão, que permitirá as suas demandas o repensar 

das teorias e tendências inerentes ao ensino e à aprendizagem... (4º parágrafo) 

 Outro tipo de modalização localizada no texto são as lógicas, que atribuem valor 

de verdade a fatos enunciados como certos, prováveis e possíveis. Observem os exemplos: 

 ...nos quais se efetivará a atividade docente objetivando a construção de 

condições pedagógicas e epistemológicas de intervenções no processo de ensino-

aprendizagem.(1º parágrafo).  

 O modalizador se encontra mais significativamente registrado na forma do verbo 

no gerúndio, que carrega a força semântica da garantia do objetivo a ser transposto ao se 

realizar a ação. 

 Nesse sentido, o desafio que se acena imediatamente no processo de formação 

docente é... (2º parágrafo) 

 A expressão imediatamente modaliza a certeza do desafio enunciado no processo 

de formação docente. 

 Dada à natureza do texto, quase não aparece modalização apreciativa. Detectamos 

movimento de apreciação numa situação em que o advérbio sempre, acompanhado do 

qualificador renovada, emite um julgamento avaliativo do fato enunciado como bem 

atualizado na visão da instância que julga, no caso, o autor empírico do texto. Examinemos o 

exemplo:    

 ...mas que as utilizem, de forma sempre renovada, em prol da melhoria da 

escola... (3º parágrafo). 

 Ressalte-se que o texto, mesmo desprovido de modalizações apreciativas, não 

deixa de apresentar um movimento de apreciações, fruto de avaliações subjetivas, tais como 

podemos verificar nos trechos a seguir:    
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 ...a íntima relação entre teoria e prática, em que os professores deverão ser 

dotados de perspectivas ensejadoras da análise...(1º parágrafo) 

 ...permitirá uma sólida abordagem do princípio investigativo em que as teorias, 

as tendências e as ações pedagógicas terão uma interface integrativa com... (4º parágrafo) 

 ... em face de todas essas complexas e dinâmicas conjunturas. (4º parágrafo) 

 

C.2.2 Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro-síntese 

 

QUADRO 37 - Síntese das vozes – texto 10 

Voz- responsabilidade 

enunciativa 

Pará- 

grafos 

Elementos linguístico-discursivos ou unidades 

linguísticas 

Instância geral de enunciação 

que assume diretamente a 

responsabilidade do dizer- voz  

não marcada, invisível, neutra 

Em 

todos os 

pará-

grafos 

Verbos e pronomes na terceira pessoa 

Autor empírico 

(enunciador/agente/ produtor do 

texto) marcado implicitamente 

2º 
Elementos Articuladores do discurso: 

 Nesse sentido 

4º 
em face de todas essas complexas e dinâmicas 

conjunturas. 

1º 

Elementos de avaliação sobre conteúdos do tema: 

deve ser considerado 

os professores deverão ser dotados deperspectivas 

ensejadoras da análise dos contextos 

objetivando a construção de 

3º 
A ação formativa deve ser constituída dede forma sempre 

renovadaem prol da melhoria da escola 

4º 
uma sólida abordagem do princípio investigativo 

propulsoras de posturas de indignação 

Vozes sociais 

1º 

dotados de perspectivas ensejadoras da análise dos 

contextos históricos, sociais, culturais e organizacionais 

nos quais se efetivará a atividade docente 

1º 

objetivando a construção de condições pedagógicas e 

epistemológicas de intervenções no processo de ensino-

aprendizagem. 

2º 

identificando-se a sua possibilidade concreta de ação 

mediadora na práxis pedagógica humanitária, 

democrática e socialmente transformadora de suas 

realidades. 

3º 

em prol da melhoria da escola, da escolarização dos 

educandos, do ensino, da aprendizagem e da própria 

formação docente. 
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4º 

 

as ações pedagógicas terão uma interface integrativa 

com as experiências de vida dos seres humanos em suas 

práticas sociais, propulsoras de posturas de indignação, 

de problematização e de superação dos desafios e 

conflitos do cotidianopelo ensino, pela pesquisa e pela 

extensão, diretamente relacionados com   uma formação 

docente de suas demandas ancorada no modelo de 

reflexão, que permitirá as suas demandas o repensar das 

teorias e tendências inerentes ao ensino e à 

aprendizagem, os esquemas de organização e 

estruturação dos sistemas educacionais, os interesses 

vigentes na sociedade e as suas próprias posições 

ideológicas e epistemológicas em face de todas essas 

complexas e dinâmicas conjunturas. 

Fonte: A própria autora 

 

QUADRO 38 - Síntese das modalizações - texto 10 

Funções das 

Modalizações 

Pará- 

grafo 

Marcação da 

modalização no Texto 
Beneficiário-Referente 

Caracterização da 

função linguística 

Apreciativa 3º 

...mas que as utilizem, de 

forma sempre renovada, 

em prol da melhoria da 

escola...  

Teorias e tendências 

pedagógicas na 

formação docente 

Caracterizador 

adverbial 

(expressando 

frequência) do 

qualificador 

Lógicas 

1º 

...nos quais se efetivará a 

atividade docente 

objetivando a construção 

de condições 

pedagógicas e 

epistemológicas de 

intervenções no processo 

de ensino-aprendizagem. 

Atividade 

docente/contextos 

históricos, sociais, 

culturais e 

organizacionais/processo 

de ensino-aprendizagem. 

Verbo no gerúndio 

(forma nominal),  

com valor  adverbial  

2º 

Nesse sentido, o desafio 

que se acena 

imediatamente no 

processo de formação 

docente é... 

Desafio/processo de 

formação 

 

Advérbio/aticula-

dor do verbo com o 

complemento 

adverbial que o 

acompanha 

Deônticas 4º 

A mediação reflexiva na 

ação formativa dos 

acadêmicos de Letras 

permitirá uma sólida 

abordagem do princípio 

investigativo... 

Mediação reflexiva/ 

princípio investigativo 

Verbo permitir no 

futuro, gerenciando 

responsabilidade e 

apontando 

perspectiva.  
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4º 

...ancorada no modelo de 

reflexão, que permitirá 

as suas demandas o 

repensar das teorias e 

tendências inerentes ao 

ensino e à 

aprendizagem...  

Modelo de 

reflexão/ensino 

aprendizagem 

Verbo permitir no 

futuro, gerenciando 

responsabilidade e 

apontando 

perspectiva. 

Pragmática 

1º 

Na formação de 

professores o princípio 

investigativo deve ser 

considerado em sua 

essência, em sua 

grandeza e em sua 

capacidade formativa de 

afirmar a íntima relação 

entre teoria e prática... (1º 

parágrafo) 

Formação de 

professores/princípio 

investigativo/rela- 

ção entre teoria e prática 

 

 

Expressão verbal 

com verbo modal- 

dever  

 

 

1º 

...os professores deverão 

ser dotados de 

perspectivas 

ensejadoras... 

Os professores 

 

Expressão verbal 

com verbo modal- 

dever 

3º 

A ação formativa deve 

ser constituída de um 

repertório de 

conhecimentos 

científicos, tecnológicos e 

culturais...  

Ação formativa Expressão verbal 

com verbo modal- 

dever 

Fonte:A própria autora 

 

C.3 Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise 

dos dados.  

 

 Vejamos, inicialmente, o quadro síntese: 

 

QUADRO 39 – Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 10 

Protagonistas 
Para- 

gráfo 

Função 

Sintática 

Função 

Semântica 
Posição na frase 

Identificação 

do verbo 
Total 

O princípio 

investigativo 

1º Sujeito Atributivo Principal/Passiva 
deve ser 

considerado 2 

4º Complemento Beneficiário Principal/Ativa permitirá 

Formação de 

professores 
1º Complemento Instrumenta Principal/Ativa 

deve ser 

considerado 

6 No processo de 

formação docente 
2º Complemento Instrumental Subordinada/Passiva que se acena 

Ação formativa 3º Sujeito Atributivo Principal /Passiva deve ser 
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constituída de 

Própria formação 

docente 
3º Complemento Beneficiário Coordenada/Ativa  utilizem 

Ação formativa dos 

acadêmicos de Letras 
4º Sujeito (parte) Instrumental Principal/Ativa permitirá 

Uma formação docente 4º Complemento Beneficiário Subordinada/Passiva 
(que são) 

relacionados 

Relação entre teoria e 

prática 
1º Complemento Atributivo Subordinada/Ativa  de afirmar 1 

Os professores  1º Sujeito Atributivo Subordinada/Passiva 
deverão ser 

dotados de 

2 Modelos ideológicos de 

percepção histórica do 

professor 

2º Complemento Atributivo Principal/ Ativa é 

Atividade docente 1º Sujeito Objetivo Subordinada/Ativa se efetivará  

Processo de ensino-

aprendizagem 
1º 

Complemento 

 

Instrumental 

 

Subordinada/Passiva 

 
objetivando 

3 
do ensino, da 

aprendizagem 
3º Complemento Beneficiário Coordenada/Ativa utilizem 

Ao ensino e à 

aprendizagem 
4º Complemento Beneficiário Subordinada/Ativa que permitirá 

Desafio 2º Sujeito Atributivo Principal/Ativa é 

2 Retomado pelo relativo 

“que”  
2º Sujeito Factivo Subordinada/Passiva que se acena 

Ação mediadora na 

práxis pedagógica 

humanitária, 

democrática e 

socialmente 

transformadora de suas 

realidades. 

2º Sujeito Atributivo 
Subordinada/Passiva 

 

identificando-

se 

4 

Mediação reflexiva 4º Sujeito Instrumental Principal/Ativa permitirá 

Modelo de Reflexão 4º Complemento Instrumental Subordinada/Passiva 
(que é) 

ancorada 

Retomado pelo relativo 

“que”  
4º Sujeito Instrumental Subordinada/Ativa que permitirá 

Repertório de 

conhecimentos 

científicos, tecnológicos 

e culturais 

3º 
Complemento 

 

Instrumental 

 

Principal/Passiva 

 

deve ser 

constituída 
2 

Retomado pelo relativo 

“que”  
3º Sujeito 

Factivo 

 
Subordinada/Ativa 

que não 

deconheçam 
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As teorias e as 

tendências Pedagógicas 
3º Complemento Objetivo ubordinada/Ativa 

que não 

desconheçam 

4 

Retomadas pelo oblíquo 

“as” 
3º Complemento Objetivo Coordenada/Ativa utilizem 

as teorias, as tendências 

e as ações pedagógicas 
4º Sujeito Atributivo Subordinada/Ativa terão 

O repensar das teorias e 

tendências 
4º Complemento Beneficiário Subordinada/Ativa que permitirá 

Da escola, da 

escolarização dos 

educandos 

3º Complemento Beneficiário Coordenada/Ativa utilizem 1 

Experiências de vida 

dos seres humanos  
4º Complemento Instrumental Subordinada/Ativa terão 1 

Em suas práticas sociais 4º Complemento Instrumental Subordinada /Ativa terão 1 

Pelo ensino, pela 

pesquisa e pela extensão 
4º Complemento Beneficiário Subordinada/Ativa 

(que são) 

propulsoras 
1 

Os esquemas de 

organização e 

estruturação dos 

sistemas educacionais 

4º Complemento Instrumental Subordinada/Ativa que permitirá 1 

Osinteresses vigentes na 

sociedade 
4º Complemento Instrumental Subordinada/Ativa que permitirá 1 

Posições ideológicas e 

epistemológicas 
4º Complemento Instrumental Subordinada/Ativa que permitirá 1 

Conjunturas 4º Complemento Instrumental Subordinada/Ativa que permitirá 1 

Fonte: Adaptado de Bronckart e Machado, 2004 

 

C.3.2  Análise dos dados 

 

 Continuamos confirmando, agora a partir do quadro apresentado de nº 39, que os 

(as) professores (as) do Curso de Letras da Universidade 4 também não figuram 

explicitamente como protagonistas no texto analisado. Eles aparecem neutralizados, diluídos 

ou representados implicitamente pela natureza da prescrição: as tarefas do processo 

educacional, aí apresentadas, devem ser assumidas pelos professores formadores, que 

explicitamente não são agentes-atores verbalizados. O quadro é revelador desta constatação. 

 Se observarmos a coluna do total de vezes em que cada protagonista aparece, 

exercendo o seu papel sintático-semântico na composição textual, a maior frequência se 

verifica em relação à formação docente, com várias maneiras de realização desta expressão, 

exercendo majoritariamente, quanto à função sintática, a de complemento  e semanticamente 

com variadas funções, ocupando variadas posições na estrutura frasal.  



213 

 Em segundo, vem a ação mediadora pela reflexão, aparecendo emquatro 

momentos do texto, majoritariamente como sujeito, instrumental em subordinadas. 

Também em segundo vêmas teorias e tendências, acionadas quatro vezes, majoritariamente 

como complemento, objetivo em subordinadas ativas. 

 Acionado três vezes como protagonista, localizamos o processo de ensino-

aprendizagem, apresentando-se sempre como complemento, majoritariamente beneficiário, 

o que já era de se esperar, numa estrutura com a seguinte configuração: uma coordenada 

ativa eduas subordinadas, uma ativa e a outra passiva.   

 Por outro lado, ao protagonista desafio  é dado um lugar sintático e semântico  

relevante no texto. Por duas vezes ele aparece: na primeira situação como sujeito atributivo, 

numa principal/ativa. Depois ele vem retomado imediatamente pelo relativo “que”, de novo 

como sujeito, desta vez factivo, em estrutura subordinada.  

 Também, em situação relevante, localizamos o princípio investigativo, desta feita 

quanto à posição na estrutura frasal:duas vezes em principal (uma passiva e a outra ativa), 

exercendo as funções de sujeito/atributivo e complemento beneficiário. A coerência nesta 

relevância está justamento no fato de que, efetivamente, o princípio investigativo é o carro-

chefe do conteúdo temático do texto, é ele o fio condutor da concepção que fundamenta a 

formação do professor no Curso de Letras da Universidade 4. 

 Da mesma forma, localizando-se  duas vezes no texto, como protagonistas, temos 

os professores e seus modelos ideológicos de percepção histórica e é claro, na primeira 

situação, como sujeito atributivo e, na segunda, como complemento também atributivo.Um 

em subordinada/passiva, o outro em principal/ativa. O problema deste protagonismo é que 

não fica explícito, no primeiro parágrafo, de que professores o texto está falando: dos 

formadores  ou dos que estão em formação, fundem-se as duas imagens, como sujeito 

sintático e semanticamente atributivo. 

 Ainda explicamos o seguinte sobre este protagonismo: o fato de termos situado no 

quadro os  modelos ideológicos de percepção histórica no mesmo lugar textual do 

protagonismo dos professores se justifica pela óbvia integração entre eles. Semanticamente e 

sintaticamente, não quisemos apartar os professores de seus próprios modelos e pontos de 

vista.  

 O que poderia seguir a mesma linha de raciocínio, mas se diferencia sintatica e 

semanticamente, é o que acontece com o protagonista um repertório de conhecimentos 

científicos, tecnológicos e culturais, que é acionado duas vezes no terceiro parágrafo, numa 

das vezes retomado pelo relativo “que” (sujeito, factivo em subordinada/ ativa). No quadro, 



214 

mesmo percebendo o parecido nível de pertencimento, não o colocamos no mesmo lugar dos 

protagonistas professores, pela razão de relação sintática na frase. O  excerto (complemento 

instrumental em principal/passiva)  um repertório de conhecimentos científicos, 

tecnológicos e culturaisé complemento da expressão verbal deve ser constituída de, cujo 

sujeito sintático é a ação formativa.  

 Já no caso explicado anteriormente, sobre o protagonismo dos professores, estes 

fazem parte do próprio complemento: modelos ideológicos de percepção histórica do 

professor, o que justificou nosso procedimento de descrição/classificação no quadro nº39 - 

estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 10.  

 Os demais protagonistas, acionados cada um apenas uma vez, todos exercem a 

função sintática decomplemento, majoritariamente como instrumentais em 

subordinadas/ativas, menos na situação do protagonista da escola, da escolarização dos 

educandos, queé semanticamente beneficiário em estrutura coordenada/ativa e do outro 

protagonista pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão, que aparece nafunção semântica de 

beneficiário. Mas todos, apesar da baixa frequência, dão razão de ser relevante ao conteúdo 

temático do texto, eles contribuem para definir o que é importante no formato e na concepção 

do Curso de Letras da Universidade 4 e que devem estar ali, presentes explicitamente pela 

linguagem do PPP, o que não acontece com os professores formadores. 

 

  D.Texto 11-   Objetivo do curso (situado na página 22) 

 Precipuamente, o Curso de Letras da Universidade [...], em conformidade com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (MEC/2000) 
33

, para a formação de docentes para o 

ensino básico, objetiva formar professores de língua portuguesa, de língua inglesa e de suas 

respectivas literaturas “capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, especialmente 

a verbal, nos contextos oral e escrito”, aptos para o exercício do magistério no ensino 

fundamental e médio, “conscientes de sua inserção na sociedade e das relações com o 

outro”. 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Sugerimos pequena correção ao texto (BRASIL/2000) 
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D. 1 Plano global 

 

D.1. 1 Composição organizacional e características 

 

Este texto, que foi redimensionado, pois corresponde a um excerto de outro maior 

do qual ele é o item 1.3, tem como propósito comunicacional explicitar o objetivo do Curso, 

portanto sua estrutura composicional não difere dos que têm este mesmo tipo de propósito. 

Há, inicialmente, uma apresentação começada pela palavra precipuamente, que  

introduz o texto e já aponta para a sua natureza de síntese e de essencialidade do que vai ser 

desenvolvido como conteúdo temático. Este é o primeiro momento da apresentação. A 

palavra inicial tem força modalizadora do texto todo. Depois ele situa o objeto a ser tratado, o 

Curso de Letras da Universidade [...] que atende à LDB (MEC/ 2000)
34

 e  para o qual ele 

aponta o objetivo anunciado no título (ou subtítulo em relação ao texto todo). Esta 

corresponde à primeira parte do texto, a apresentação. 

A segunda parte contém o desenvolvimento, tratando do objetivo (formar 

professores de língua portuguesa, de língua inglesa e de suas respectivas literaturas), que 

se dissemina numa forma  tripartite, isto é, se divide em três outros objetivos: 1) capacitar 

esses professores quanto à forma crítica de lidar com as linguagens (nos contextos oral e 

escrito); 2) torná-los aptos para o magistério no ensino fundamental e médio; 3) elevá-los a 

seres conscientes de sua inserção na sociedade e das relações com o outro. 

Não há uma expressão ou parte formal de conclusão, o último objetivo fecha o 

texto. 

Vejamos a imagem do conteúdo temático do texto 11: 

 

FIGURA 6 –Objetivos do curso de letras da universidade 4 (segundo ldb -mec-2000) 

Formar professores de Língua portuguesa e inglesa com respectivas literaturas 

 

 

 

Capacitar esses professores 

quanto à forma crítica de  lidar 

com as linguagens (oral e 

escrita) 

Torná-los aptos para o 

magistério de ensino 

fundamental e médio 

Elevá-los a seres  conscientes de 

sua inserção na sociedade e  das 

relações com os outros 

 

Fonte: A própria autora 

                                                           
34

Sugerimos pequena correção ao texto (BRASIL/2000) 
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D.1. 2  Tipos de agir       

 

Há neste texto uma mesclagem entre os três tipos de agir: o agir-fonte, o agir-

prescritivo e o agir-decorrente, um vem em razão do outro. A menção ao agir-fonte, cujo 

núcleo se situa no Curso de Letras, em conformidade  com a LDB e MEC , que por sua vez 

estão na base do agir-prescritivo, leva ao agir-decorrente . Este se apresenta com a seguinte 

estrutura: formação  dos docentes para o ensino básico de onde decorrem os objetivos 

anunciados, dando corpo à prescrição implícita no aparato legal e vinculada ao que está 

elencado nos referidos objetivos-   formar professores de língua portuguesa, de língua inglesa 

e de suas respectivas literaturas- para lidar de forma crítica com as linguagens- aptos para o 

exercício do magistério no ensino fundamental e médio- conscientes de sua inserção na 

sociedade e das  relações com o outro.  

O agir-alvo é realizado pelo professor em formação que, posteriormente, como 

resultado de sua formação, dirigirá sua ação (lidar com as linguagens de forma crítica) em 

benefício da sociedade e da relação com os outros. 

 

D. 2 Os mecanismos enunciativos 

 

D.2.1 Identificação e interpretação 

 

O texto é curto, formado de um só parágrafo. Dada a natureza de seu gênero, 

comporta pouca, ou quase nenhuma  modalização. Quanto às vozes, é importante perceber 

que, à primeira vista, é o autor empírico do texto que assume ou se posiciona em relação ao 

que é enunciado, mas, em determinados momentos, nos trechos com aspas, constatamos que 

ele atribui explicitamente a responsabilidade do enunciado a terceiros, é uma voz 

institucional,  identificada como uma voz presente em documentos que estão na origem e são 

a base de um PPP, como no caso da LDB, das Diretrizes Curriculares Nacionais,  de 

Resoluções dentre outros já citados no texto 9 (nove).   

A expressão com a qual o texto é iniciado (precipuamente), marca uma avaliação 

formulada por seu (ou sua) produtor (a) em relação ao conteúdo temático no seu todo, 

querendo dizer que ali está a sua essencialidade, ou o âmago do que vai ser dito quanto ao 

objetivo do Curso de Letras da Universidade 4.  Portanto, trata-se de uma modalização 

apreciativa.  
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Detectamos, ainda, 3 (três) modalizações pragmáticas, que introduzem um 

julgamento sobre facetas da futura responsabilidade do professor em formação (do  Curso de 

Letras da Universidade 4, em relação ao processo do qual é protagonista-agente: aparecem 

duas vezes na voz de uma autoria citada  (e consequentemente assumida pelo autor empírico) 

face à capacidade de ação docente em “...lidar, de forma crítica, com as linguagens, 

especialmente a verbal, nos contextos oral e escrito..” (linhas quatro e cinco);depois, em face 

da intenção (o querer fazer), explicitado sobretudo pela expressão “conscientes de...” e 

também por conta da razão(o dever-fazer) enquanto professores “conscientes de sua inserção 

na sociedade e das  relações com o outro” (linhas 6 e 7).Numa outra situação, temos a 

própria voz do (a) produtor (a) textual avaliando, a partir do que considera capacidade de 

ação, a responsabilidade futura do (a) docente formado (a), explicitando o seu poder-fazer por 

estarem ... aptos para o exercício do magistério no ensino fundamental e médio (linhas 5 e 6). 

 

D.2.2 Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro-síntese 

 

QUADRO 40 - Síntese das vozes – texto 11 

Voz- responsabilidade enunciativa Linhas 
Elementos linguístico-discursivos 

ou unidades linguísticas 

Instância geral de enunciação que assume   

 diretamente a responsabilidade do dizer- voz  

não marcada, invisível, neutra  

Ao longo do  

texto 

Verbos e pronomes na terceira 

pessoa 

uma voz institucional,  identificada como uma 

voz presente em documentos 

4 e 5 

6 e 7 

Trecho com aspas 

Trecho com aspas 

Fonte:A própria autora 

 

QUADRO 41 - Síntese das modalizações - texto 11 

Funções das 

Modalizações 
Linhas 

Marcação da 

modalização no Texto 

Beneficiário-

Referente 

Caracterização da 

função linguística 

Apreciativa 1ª 
precipuamente Objetivo do Curso 

de Letras da [...] 

Articulador adverbial  

Pragmática 

4ª e 5ª 

capazes de lidar de 

forma crítica, com as 

linguagens...  

Professores em 

formação  

qualificador com verbo 

modal implícito (devem 

ser) 

5ª e 6ª 

aptos para o exercício 

do magistério 

Professores em 

formação 

qualificador com verbo 

modal implícito (devem 

estar) 

6ª e 7ª 

conscientes de sua 

inserção 

Professores em 

formação 

qualificador com verbo 

modal implícito (devem 

ser) 

Fonte:A própria autora 
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D.3 Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise 

dos dados.   

 

Vamos, primeiramente, ao quadro-síntese: 

 

QUADRO 42 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 11 

Protagonistas 
Linh

a 

Função 

Sintática 

Função 

Semântica 

Posição na 

frase 

Identificação do 

verbo 
Total 

O Curso de Letras da 

Universidade [...] 
1ª Sujeito Instrumental 

Principal/ 

Ativa 
objetiva formar 1 

A Lei de Diretrizes e Bases  
1ªe 2ª lemento Instrumental 

Principal/ 

Ativa 
objetiva formar 1 

Para a forCompmação de 

docentes 2ª Complemento Beneficiário 
Principal/ 

Ativa 

objetiva formar 

(relação 

semântica) 

1 

Para o ensino  básico 

3ª Complemento Beneficiário 
Principal/ 

Ativa 

objetiva formar 

(relação 

semântica 2 

 Para o exercício do 

magistério no ensino 

fundamental e médio 

5ª e 

6ª 
Complemento Beneficiário 

Subordinada

/Ativa 

(que devem 

estar)aptos 

Professores de língua 

portuguesa, de língua 

inglesa e de suas respectivas 

literaturas 

3ª e 

4ª 
Complemento Objetivo 

Principal/ 

Ativa 
objetiva formar 

4 
Retomado  pelo relativo que 

implícito 
3ª Sujeito Atributivo 

Subordinada

/Ativa 

(que devem ser) 

capazes 

Retomado pelo relativo que 

implícito 
5ª Sujeito Atributivo 

Subordinada

/Ativa 

(que devem 

estar)aptos 

Retomado pelo que 

implícito 
6ª Sujeito Atributivo 

Subordinada 

/Ativa 

(que devem ser) 

conscientes de 

As linguagens 4ª e 

5ª 
Complemento Instrumentais 

Subordinada

/Ativa 
lidar 1 

Inserção na sociedade 
7ª Complemento Beneficiário 

Subordinada

/Ativa 

(que devem ser) 

conscientes de 
1 

Com o outro 
7ª Complemento Beneficiário 

Subordinada

/Ativa 

que devem ser) 

conscientes de 
1 

Fonte: Adaptado de Bronckart e Machado, 2004 

 

D.3.1  Análise dos dados  

 

Interessante, na análise dos dados relativos ao estatuto sintático-semântico dos 

protagonistas do texto 11, observar que, nos 12 protagonistas aí listados, predominam as  

funções semânticas de Beneficiários e Atributivos, o que tem a ver com o fato de tratar dos 
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objetivos do Curso, em que o propósito comunicativo se direciona para atribuições desse 

Curso e dos benefícios decorrentes.  

Nenhum protagonista está identificado com o (a)  professor (a) formador (a). Este 

(a), como ocorre nos outros textos analisados, não é acionado (a) explicitamente. Fica apenas 

representado pela decorrência das ações indicadas aos professores em formação, aos 

estudantes do referido Curso. 

Confiramos esta constatação, então, com a análise dos dados sintetizados no 

quadro de nº 42. 

O protagonista acionado num maior número de vezes é o professor em 

formação, aparecendo 4 (quatro) vezes, na primeira como complemento, objetivo numa 

principal/ativa e nas outras três retomado numa estrutura comportando implicitamente uma 

adjetiva/explicativa, iniciada pelo relativo “que”, seguido de verbo modal, conforme 

identificado no referido quadro. Este protagonista é um actante responsável pelo tipo de agir-

decorrente, resultado das prescrições formuladas para o Curso e pelo Curso. Ele se expressa 

no texto através das funções de sujeito, atributivo em subordinada/ativa. 

Em segundo lugar, pelo número de vezes (duas) de ocorrência, vem  o ensino 

básico, também representado pela expressão ensino fundamental e médio.  Ambos como 

complemento beneficiário, em estrutura ativa; um em subordinada e o outro numa 

principal. 

Os demais protagonistas aparecem acionados só uma vez. Chama-nos a atenção o 

fato do Curso de Letras aparecer em situação privilegiada (sujeito/instrumental em 

principal/ativa) o que vem  confirmar  seu papel central no texto,  pois é para ele que os  

objetivos foram construídos.  

Coerentemente, quanto à função sintático-semântica que desempenham, são 

classificados como parte de um complemento beneficiário em subordinada/ativa os 

protagonistas sociedade,ea expressão o outro,bases indispensáveis do agir-alvo, sobre os 

quais recaem todas as ações frutos do agir decorrente e prescritivo.   

Por fim, resta-nos ressaltar a presença das protagonistas formação de docentes e 

linguagens, uma articulada dialeticamente com a outra, exercendo os papéis sintático e 

semântico de complemento beneficiário e complemento instrumental, respectivamente, 

uma em principal/ativa (relevância espaço-discursivo) e a outra em subordinada também 

ativa. 

Este corresponde, pois, ao 11º texto analisado, nesta pesquisa, em todos sendo 

confirmada a nossa hipótese inicial: a representação do papel do professor formador nos 



220 

textos analisados se dá de forma implícita, portanto, discursivamente apagada quanto às 

formulações linguísticas que constroem os textos escritos. Isto se deve talvez ao fato de que 

seu trabalho seja sempre o resultado de prescrições mediadas por concepção e organização de 

um meio, que, geralmente, apresenta formas coletivas, segundo Amigues (2004). O que 

corresponde exatamente à situação de elaboração de um PPP. 

No entanto,  dadas as dimensões organizadoras do trabalho docente, dada a 

relevância de sua atuação como responsável pelo processo de ensino e de aprendizagem, 

objeto primordial das prescrições estabelecidas num PPP, não dá para apagar a explicitação 

clara dessa responsabilidade, sob pena de reduzir a explicitação do valor desse trabalho via 

linguagem da própria prescrição, afinal de contas é uma linguagem sobre e para o trabalho 

docente.   

Importante, também, ressaltar e lembrar que os textos analisados fazem parte da 

essencialidade do conteúdo temático de um PPP, pois são ligados à missão do Curso de 

Letras, aos seus objetivos, às suas concepções, enfim, ao que alicerça qualquer projeto que 

fundamenta a razão de ser do próprio Curso.   

 

5.1.5 Análise de documentos no Projeto Político-Pedagógico do Curso de Letras- PPP 5 

 

A.  Quanto à sua organização composicional, é composto da seguinte forma: 

uma capa seguida da folha de rosto com as  informações institucionais: nome da Universidade 

e da unidade acadêmica,  Governo e sua Secretaria aos quais se filia a referida Universidade, 

Pró-Reitoria responsável, título do Projeto, indicação do Centro, do Curso, das funções 

institucionais e respectivos titulares: Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor de  Graduação, Pró-

Reitor de Pós-graduação e Pesquisa, Pró-Reitor de Planejamento, Pró-Reitor de Extensão, 

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Coordenadora Técnico-Pedagógica. Na capa, registra-se, 

ainda, a data do Projeto.  

Na página de nº 3, continuam as informações institucionais, agora indicando: o 

Diretor da Unidade Acadêmica, o Coordenador e a Vice-Coordenadora do Curso de Letras,  a 

comissão de elaboração do Projeto, a responsável pela redação  e os responsáveis pela revisão  

do Projeto. 

Observamos, então, neste PPP, a explicitação, a partir destas páginas, de alguns 

elementos que fornecem a compreensão do tipo de protagonista envolvido no processo de 

elaboração do referido PPP. Além da própria instituição, dialeticamente fundindo e 

articulando a Universidade, a Unidade Acadêmica, o Curso de Letras, as Pró-Reitorias, a 
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Diretoria, a Coordenação e a Vice-Coordenação, todos atuando como sujeito Instrumental, 

seres inanimados contribuindo com a realização do processo dinâmico do PPP. Há também os 

protagonistas animados atuando nas referidas funções institucionais, representando a 

legitimação do que é posto em linguagem, ou melhor, constituindo autoridades legitimadoras 

da validação de autoria do PPP. 

Chama-nos a atenção, também, aspectos da indicação dos atores responsáveis pela 

elaboração do Projeto com o seguinte formato: há designação do título de professores (três 

doutores e uma mestre) só quando são apontados como membros da comissão de elaboração 

do PPP. Quando apontados como responsáveis pela redação e revisão, não há indicação desta 

titularidade. Estes se envolveram diretamente no próprio agir linguageiro, isto é, na produção 

textual, no caso, na produção do PPP. 

Portanto, como nos demais Projetos, objetos de nossas análises, as informações 

dessas páginas iniciais indicam, antecipadamente, como são representadas as condições de 

realização das ações expressas ao longo do documento.  

Depois daí vem o Sumário, (anexo à tese), fazendo  o mapeamento dos textos que 

estruturam o Projeto. Trabalhamos com a análise dos documentos contidos nos itens 1. 

INFORMAÇÕES GERAIS  (1.1. Apresentação) e2. ESTRUTURA DO CURSO ( 2.1.1. 

Princípios norteadores e 2.2 Objetivos do Curso).  

Com relação ao texto Apresentação, observa-se que ele é o mesmo já analisado 

no item referente ao estudo sobre o PPP de Letras  de uma das Universidades, já 

referenciadas. Portanto consideramos dispensável repetir a análise.  

 

B. Texto 12-  Princípios norteadores  (situado nas páginas 14 e 15) 

1. O estudo na área de Letras não implica, necessariamente, numa decisão clara 

para uma determinada profissão. Pelo contrário, muitos estudantes escolhem este curso na 

esperança de que ele ofereça uma boa oportunidade de realizar seu desejo de uma educação 

geral.*  Acredita-se, também, que esta opção abrirá caminho para o desenvolvimento do 

senso estético e para a realização de vocações artísticas. Além disso, é evidente que o Curso 

parece “familiar” a muitos estudantes por causa das aulas de português no ensino médio. 

Enfim, sabe-se que o ingresso na universidade é meramente classificatório, ou seja, 

desconsidera a afinidade entre as aptidões do candidato, seus interesses pessoais e o curso 

de destinação. Logo, não se deve negar que muitos estudantes escolhem Letras com objetivos 

pouco práticos, por paixão pela literatura ou pelas línguas, por indecisão em questões de 

vocação ou por não serem atendidos no curso de sua preferência. 
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2.  Tudo isso não invalida o fato de que o desejo de adquirir uma educação mais 

geral (e menos direcionada imediatamente para uma profissão especial) é vantajoso à 

ocupação com os estudos da literatura e da linguagem. Todavia, a consciência de problemas 

gerais e o interesse vivo para assuntos históricos, políticos e sócio-culturais não devem 

enganar o estudante acerca de uma necessidade incontestável: um bom êxito nos estudos 

linguísticos e literários e o sucesso em qualquer das atividades profissionais relacionadas às 

duas habilitações do curso de Letras exige uma competência linguística e comunicativa 

superior,** pois as atividades principais dos estudantes de Letras – além da leitura contínua 

– são as redações de textos próprios e o trabalho com textos alheios. 

3. As línguas escrita e oral são, simultaneamente, o material e o instrumento de 

um trabalho cotidiano que requer, além da correção gramatical, segurança estilística e 

discernimento estético. Nesse ponto de vista, um sólido conhecimento técnico-científico, isto 

é, a familiaridade com as teorias fundamentais, os objetos de estudo e a metodologia 

científica, são apenas uma condição mínima. Logo, o estudante que não tem afinidade com a 

leitura ou com o estudo de uma língua ou que teve, ainda, no ensino médio, dificuldades com 

suas habilidades de expressão linguística, encontrará muitos problemas no decorrer do curso 

de Letras.      

 

B.1 Plano global 

  

B.1.1 Composição organizacional e características 

 

O texto é dividido em três parágrafos, em que os dois primeiros alicerçam o que 

vai ser definido, no terceiro e último parágrafo, como princípios norteadores do Curso de 

Letras. O percurso temático, então, se dá na seguinte forma argumentativo-explicativa:  

No primeiro parágrafo,  há uma preparação para apresentar os princípios 

norteadores, numa espécie de introdução. Numa estrutura negativa (O estudo na área de 

Letras não implica, necessariamente, numa decisão clara para uma determinada profissão), 

dialeticamente diz o que é  pelo que não é. E afirma depois, fazendo o contraponto iniciado 

pela expressão pelo contrário, que o curso é visado, geralmente, pelos estudantes na 

expectativa de realizar o desejo de conquistar uma educação geral, expressão carregada de 

valor semântico, dado o grifo feito pela própria produtora textual.  

São várias as opções, apontadas no primeiro parágrafo, que levam o estudante a 

procurar este Curso de Letras: caminho para o desenvolvimento do senso estético e 
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realizações de vocações artísticas; familiaridade com as aulas de português no ensino médio; 

paixão pela literatura ou pelas línguas; indecisões em questão de vocação; não atendimento no 

curso de  sua preferência. 

Ainda, neste parágrafo, ao tratar dos objetivos pelos quais os alunos procuram o 

referido Curso e fazer a crítica sobre o caráter classificatório no ingresso à Universidade, a 

autora utiliza também a estrutura negativa (não se deve negar que...), com indeterminação do 

sujeito gramatical, para potencializar o pensamento generalizante do que vai afirmar, explicar 

ou argumentar em relação aos objetivos (segundo ela, pouco práticos) dos estudantes que 

escolhem Letras. 

No segundo parágrafo, percebe-se, de novo,a autora recorrendo à mesma 

estrutura negativa  para dar sequência  aos argumentos iniciados no parágrafo anterior e 

retomados pela expressão tudo issonão invalida o fato de que... A partir daí, está lançada a 

decisão de que o  Curso de Letras, mesmo atendendo à escolha do estudante em adquirir uma 

educação mais geral e  menos direcionada a uma profissão específica, não pode perder de 

vista: estudos da literatura e da linguagem, competência linguística e comunicativa superior, 

leitura contínua e produção de textos. 

Chegando, finalmente, no terceiro e último parágrafo, a produtora  fecha o texto 

colocando as línguas escrita e oral (material e instrumento) na intersecção entre sólido 

conhecimento técnico-científico, familiaridade com as teorias fundamentais, os objetos de 

estudo e a metodologia científica, tudo isso balanceado pela correção gramatical, a segurança 

estilística e discernimento estético. 

Vejamos a imagem desta intersecção: 

 

FIGURA 7 – Intersecção da compreensão textual 

 

EDUCAÇÃO GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A própria autora 

Competência 

Linguística e comunicativa 

TEORIAS FUNDAMENTAIS 

Língua  

Oral  

Língua  

Escrita  



224 

O texto é finalizado com uma frase iniciada pelo articulador discursivo logo, que 

liga  o protagonista central “estudante” à sua afinidade com os princípios estruturantes do 

Curso: a leitura e o estudo de uma língua. Sem essa articulação, os problemas no decorrer do 

Curso serão inúmeros.  

Portanto, trata-se de um texto que constrói seu argumento-explicação baseado na 

justificativa do que na realidade é o referido Curso de Letras para os estudantes que o 

escolhem. Tentando montar a justificativa, a produtora textual apresenta várias estruturas 

frasais negativas ( O  estudo na área de Letras não implica..., não se deve negar que...,  isso 

não invalida...,por não serem atendidos...,  não devem enganar o estudante...,  o estudante 

que não tem afinidade com...) para explicar o que efetivamente deveria ser este Curso: formar 

para uma profissão específica. Porém,  na realidade, o que o estudante  pode desejar é uma 

educação mais geral. 

 Logo, a  autora, em seu agir linguageiro, adianta o que poderia ser contestado, 

coloca-se no lugar do receptor de seu texto e faz o contraponto, cujos exemplos mais 

explícitos estão nos seguintes trechos avaliativo-apreciativos, com a defesa do que o estudante 

escolhe: 

O estudo na área de Letras não implica, necessariamente, numa decisão clara 

para uma determinada profissão. (1º parágrafo) 

...boa oportunidade de  realizar seu desejo de uma educação geral. (1º parágrafo) 

...esta opção abrirá caminho para o desenvolvimento do senso estético e para a 

realização de vocações artísticas. (1º parágrafo) 

... o curso parece familiar a muitos estudantes... (1º parágrafo) 

... muitos estudantes escolhem Letras com objetivos pouco práticos, por paixão 

pela literatura e pelas línguas... (1º parágrafo) 

...é vantajoso à ocupação com os estudos da literatura e da linguagem. (2º 

parágrafo) 

...a consciência de problemas gerais e o interesse vivo para assuntos históricos, 

políticos e sócio-culturais... (2º parágrafo) 

No final, no último parágrafo, o texto consolida os princípios norteadores do 

Curso, que servirão de base à formação do estudante de Letras. 

A síntese do conteúdo temático pode ser apresentada no quadro que se segue, 

mostrando, em sequência e por parágrafos, como se estrutura a explicação-argumentação 

textual: 
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QUADRO 43 - Síntese do conteúdo temático- texto 12 

Parágrafo Conteúdo temático 

1º 

Objetivos dos estudantes na escolha do Curso (desejo de educação geral, 

desenvolvimento do senso estético, realização de vocações artísticas, familiaridade com 

o Curso, paixão pela literatura e pelas línguas, indecisão quanto à vocação, não 

atendimento no Curso preferido). 

O caráter meramente classificatório no ingresso à Universidade (desconsideração 

face às aptidões e interesses pessoais em relação ao curso de destinação).  

2º 

Vantagens com a  escolha de uma educação mais geral (para os estudos da literatura 

e da linguagem). 

A consciência do que deve se esperar do Curso (êxito nos estudos linguísticos e 

literários, competência linguística e comunicativa superior, atividades prioritárias de 

leitura contínua, redação de textos próprios e trabalho com textos alheios). 

3º 

Princípios norteadores (a consideração de que as línguas oral e escrita são material e 

instrumento de trabalho, com correção gramatical,com segurança estilística e com 

discernimento estético; de que um conhecimento sólido técnico-científico, as teorias 

fundamentais, os objetos de estudo e a metodologia científica são a condição para a 

formação do estudante de Letras).    

Fonte: A própria autora 

 

Conforme podemos perceber pelo quadro de nº 43, pelo percurso que faz do 

conteúdo temático do texto 12, mostrando a sua  progressão temática, confirmamos o que foi 

dito anteriormente: os dois primeiros parágrafos preparam o último parágrafo para explicitar 

quais são os princípios norteadores do referido Curso de Letras, preparam com argumentação 

para justificá-los. 

 

B.1. 2  Tipos de agir 

 

 Há neste texto menção a quatro tipos de agir:  

 O agir-fonte  vai estar na origem e na necessidade do que se deve fazer no Curso 

de Letras, para preparar seu protagonista principal: o estudante. Relacionado a este agir, 

temos, sobretudo, os princípios norteadores consolidados no último parágrafo. Associado a 

isso, há também tudo o que vem ligado ao fato do que leva o estudante a escolher o Curso de 

Letras, que já foi explicitado no item anterior, ao tratar do conteúdo temático do texto. 

 O agir-prescritivo perpassa o texto todo. O próprio conteúdo temático, relativo 

aos princípios norteadores, pressupõe um tipo de prescrição velada no sentido de apresentar o 

dever ser e o dever fazer para a formação do estudante de Letras. O texto, apesar de 

argumentar  a favor da preferência na escolha  que, em geral, o estudante de Letras faz (desejo 

de uma educação geral, desconsideração de aptidões no ingresso do Curso, paixão por línguas 
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e literatura), prescreve para um Curso cujo objeto de estudo  é a literatura, são as línguas (oral 

e escrita); um Curso que prepara um pesquisador (com seus objetos de estudo e metodologia 

científica), definindo sua base teórica de forma fundamentada, a partir de conhecimentos 

técnico-científicos. Um Curso que exige uma competência linguística e comunicativa 

superior, cujas atividades principais dos estudantes devem ser a da leitura contínua, da 

redação de textos próprios e do trabalho com textos alheios. 

 O agir-decorrente, articulado com o agir-alvo, está nos resultados que são 

esperados da formação discente: realização do desejo (no estudante) de uma educação geral, 

caminho para o desenvolvimento do senso estético, realização de vocações artísticas, 

ocupação com os estudos da literatura e da linguagem, bom êxito nos estudos linguísticos e 

literários, sucesso na profissão, desde que relacionada com as habilitações do Curso de Letras. 

 A frase final do texto é totalmente caracterizada pelo agir-decorrente, que aponta 

para o que não dará certo, aponta para as dificuldades que o estudante encontrará caso ele não 

tenha afinidade com o objeto do Curso: o estudo de uma língua e da leitura. Estas dificuldades 

são apontadas, inclusive, voltando-as para as dificuldades passadas pelo estudante quanto às 

suas habilidades de expressão linguística, vivenciadas no ensino médio.  

 Concluímos este item dizendo que, na confluência dialética entre os diversos tipos 

de agir, a autora construiu o texto, oferecendo ao leitor a possibilidade de avaliar sobre as 

seguintes  questões, dentre outras: 

 O processo de ingresso de estudantes no Curso de Letras; 

 A necessidade de considerar aptidões no momento desse ingresso; 

 O Curso de Letras não necessariamente precisa definir claramente uma 

determinada profissão; 

 Os objetivos pouco práticos na escolha do Curso podem ser suplantados; 

 O importante é levar o estudante a ter consciência do significado do seu curso; 

 As dificuldades que advirão pela falha na opção do Curso. 

 

 Assim, autora e leitores entram no processo do agir-decorrente, fruto do que 

ficou com a leitura dos princípios norteadores do Curso de Letras,já referenciados no PPP 5.  
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B.2 Os mecanismos enunciativos 

 

B.2.1 Identificação e interpretação 

 

 O texto apresenta uma estrutura mista,com estatuto de argumentação, em que a 

autora lança a tese de que o estudo na área de Letras não implica, necessariamente, numa 

decisão clara para uma determinada profissão. Baseada nesta premissa, ela desenvolve 

argumentos, contra-argumentos e uma conclusão que contém os princípios norteadores do 

Curso. Estes vão, efetivamente, constituir a nova tese, pois o que se tem na conclusão é a 

composição de um Curso com uma formação do discente, sem precisar claramente o campo 

de atuação profissional. 

 Por outro lado, o todo textual tem também trechos explicativos, apresentando 

constatação inicial, problematização, resolução e conclusão com avaliação final.   

 Neste jogo argumentativo-explicativo, a autora, que está na origem do texto e foi 

identificada na contra-capa como redatora do Projeto, ora apaga a identificação autoral, com 

verbos e pronomes na terceira pessoa, ora se posiciona em relação ao que é enunciado, se 

neutralizando por trás de um coletivo que aprovou o Projeto e por trás de índices de 

indeterminação do sujeito nos verbos como acredita-se, sabe-se, não se deve negar, todos no 

primeiro parágrafo. Lembremos que estes textos compõem, conforme o que estudamos no 3º 

capítulo, uma colônia textual, formando o PPP do referido Curso, de caráter institucional, 

com autoria coletiva, não sendo, portanto, importante saber quem  o produziu. Se um 

nomeaparece assumindo sua produção, deve ter representação coletiva. 

  Relevante, também, observar que o sentido desta indeterminação é para dar voz 

ao estudante. Quando a autora diz, no primeiro parágrafo:  

 1. Acredita-se, também, que esta opção abrirá caminho para o desenvolvimento 

do senso estético e para a realização de vocações artísticas;  

 2. ...sabe-se que o ingresso na universidade é meramente classificatório... 

 3. Logo, não se deve negar que muitos estudantes escolhem Letras com objetivos 

pouco práticos, por paixão pela literatura ou pelas línguas, por indecisão em questões de 

vocação ou por não serem atendidos no curso de sua preferência.  

 Ela faz a defesa do estudante, no que concerne aos motivos que o levam a optar 

pelo Curso de Letras, fazendo-nos ouvir, em certos trechos, a voz do próprio estudante, como 

se fosse uma voz (social), que explicitasse suas próprias verdades ou razões. Por outro lado é 

também a voz do coletivo implicado no Curso. 
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 Outras evidências da presença da produtora do texto encontram-se nas 

modalizações, que correspondem às avaliações formuladas sobre alguns aspectos do conteúdo 

temático, visando a orientar mais diretamente a interpretação do texto por seus destinatários. 

A exemplo dessas modalizações, temos: 

 .... não implica necessariamente  (1º parágrafo)  

 ...na esperança de que ele ofereça... (1º parágrafo) 

  Além disso, é evidente que o curso parece “familiar” (1º parágrafo) 

 ...sabe-se que o ingresso na universidade é meramente classificatório...(1º 

parágrafo) 

 ...não se deve negar que... (1º parágrafo) 

 ...não devem enganar o estudante ... (2º parágrafo) 

 Também são reveladores da voz da autoria, que junta as ideias e as organiza no 

texto, são os articuladores discursivos. Observemos os exemplos a seguir: 

 Pelo contrário, muitos estudantes escolhem...(1º parágrafo). Expressão 

articuladora, que apresenta uma contraposição para defender ou afirmar o que foi exposto 

anteriormente. 

 Acredita-se, também, que esta opção... (1º parágrafo)- advérbio com função de 

articulador que une incluindo uma ideia a outra. 

 Além disso, é evidente que.. (1º parágrafo)- articulador também de inclusão. 

 Enfim, sabe-se que... (1º parágrafo)- Articulador de conclusão. 

 Logo, não se deve negar... (1º parágrafo) Articulador também de conclusão. 

 Todavia a consciência de problemas... (2º parágrafo) Articulador que expressa 

uma contraposição entre proposições, importante ao contra-argumento que autora expõe.  

 Nesse ponto de vista, um sólido conhecimento... (3º parágrafo). Expressão 

articuladora que retoma a ideia anterior, reforçando a adesão ao que foi dito. 

 ...são apenas uma condição mínima (3º parágrafo). Articulador também de 

exclusão, correspondendo a só, somente, que intensifica aí a ideia de minimização da 

condição apresentada anteriormente. 

 Logo, o estudante que não tem afinidade... (3º parágrafo). Articulador que integra 

ideias  e dá início à conclusão do texto. 

 Ainda, valem ressaltar elementos que constituem verdadeiras avaliações, são 

expressões apreciativas frutos de um mundo discursivo-subjetivo autoral. Vejamos, então: 

 ... numa decisão clara para uma determinada profissão. (1º parágrafo). 
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 ...na esperança de que ele ofereça uma boa oportunidade de realizar seu desejo... 

(1º parágrafo). 

 ...o curso parece “familiar”* a muitos estudantes...(1º parágrafo). 

 ...muitos estudantes escolhem Letras com objetivos pouco práticos...(1º parágrafo) 

  ...é vantajoso à ocupação com... (2º parágrafo). 

 ...interesse vivo para assuntos históricos...(2º parágrafo). 

 ...de uma necessidade incontestável: um bom êxito nos estudos linguísticos... (2º 

parágrafo). 

 ...uma competência linguística e comunicativa* superior...(2º parágrafo)- a 

expressão “superior” qualifica e classifica ao mesmo tempo. 

 ...um sólido conhecimento técnico-científico... (3º parágrafo). 

 

B.2.2 Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro-síntese 

 

QUADRO 44 - Síntese das vozes – texto 12 

Voz- responsabilidade 

enunciativa 

Pará- 

grafo 

Elementos linguístico-discursivos ou unidades 

linguísticas 

Instância geral de enunciação que 

assume   diretamente a 

responsabilidade do dizer- voz  

não marcada, invisível.  

Em 

todos os 

pará-

grafos 

Verbos e pronomes na terceira pessoa 

Autora  (enunciadora/agente/ 

produtora do texto) marcada 

implicitamente ou neutalizado 

1º 

Índice de indeterminação do sujeito 

acredita-se,  

sabe-se,  

não se deve negar 

1º 

 

Articuladores discursivos. 

  Pelo contrário, muitos estudantes escolhem... 

Acredita-se, também, que esta opção... 

Além disso, é evidente que.. 

 Enfim, sabe-se que... 

Logo, não se deve negar... 

2º Todavia a consciência de problemas... 

3º 

Nesse ponto de vista, um sólido conhecimento...  

...são apenas uma condição mínima... 

Logo, o estudante que não tem afinidade... 
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1º 

Expressões apreciativas 

... numa decisão clara para uma determinada profissão. 

...na esperança de que ele ofereça uma boa 

oportunidade de realizar seu desejo... 

...o curso parece “familiar”* a muitos estudantes.. 

...muitos estudantes escolhem Letras com objetivos 

pouco práticos..  

2º 

...é vantajoso à ocupação com... 

...interesse vivo para assuntos históricos... 

...de uma necessidade incontestável: um bom êxito nos 

estudos linguísticos...  

...uma competência linguística e comunicativa* 

superior... 

3º ...um sólido conhecimento técnico-científico... 

Fonte:A própria autora 

 

QUADRO 45- Síntese das modalizações - texto 12 

Funções das 

modalizações 

Pará- 

grafo 

Marcação da 

modalização no texto 

Beneficiário-

Referente 

Caracterização da função 

linguística 

Lógicas 1º 

...não implica 

necessariamente... 

O estudo da área de 

Letras 

Advérbio na(implicando 

consequência) 

Além disso, é evidente 

que o curso parece 

“familiar”... 

O curso Advérbio – modalizador 

(de comprovação) 

Apreciativa e 

lógica 
1º 

...sabe-se que o 

ingresso na 

universidade é 

meramente 

classificatório... 

O ingresso na 

universidade 

Advérbio- modalizador de 

exclusão (minimiza o raio 

de ação, exclui  de uma 

amplitude maior de ação)  

Pragmática 

1º 

...na esperança de 

que ele ofereça...  

O aluno em relação 

ao Curso 

Expressão adverbial (em 

consonância com o sentido 

do verbo esperar, ter 

expectativa num querer-

fazer) 

2º 
...não se deve negar 

que... 

As razões - dos 

estudantes 

Verbo modal- 

dever(capacidade de ação ) 

2º 

...não devem enganar 

o estudante ... 

a consciência de 

problemas gerais e o 

interesse vivo para 

assuntos históricos, 

políticos e sócio-

culturais / 

competência 

linguística e 

comunicativa 

superio...** 

Verbo modal –dever (o 

dever fazer) 

Fonte: A própria autora 
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B.3 Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise 

dos dados.   

 

B.3.1. Vejamos o quadro Síntese: 

 

QUADRO 46 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 12 

Protagonista 
Pará-

grafo 

Função 

Sintática 

Função 

Semântica 

Posição na 

frase 

Identificação 

do verbo 
Total 

O estudo na área de Letras 1º Sujeito Atributivo 
Principal/ 

Ativa 
não implica 

8 

Este Curso 1º Complemento Factivo 
Principal/ 

Ativa 
escolhem 

Retomado pelo pronomeele  1º Sujeito Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 
ofereça 

O Curso 1º Sujeito Atributivo 
Subordinada/ 

Ativa 
parece 

Letras 1º Sujeito Factivo 
Subordinada 

/Ativa 
escolhem 

Os estudos da literatura e da 

linguagem 
2º Complemento Benefiiário 

Subordinada/ 

Ativa 
é vantajoso 

Estudos linguísticos e 

literários 
2º Sujeito (parte) Atributivo 

Subordinada/ 

Ativa 
exige 

Do curso de Letras 3º Complemento Instrumental Principal/Ativa encontrará 

Determinada profissão 1º Complemento Beneficiário Principal/Ativa não implica 1 

Muitos estudantes 1º Sujeito Factivo Principal/Ativa escolhem 

7 

A muitos estudantes 1º Complemento Beneficiário 
Subordinada/ 

Ativa 
parece 

Muitos estudantes 1º Sujeito Factivo 
Subordinada/ 

Ativa 
escolhem 

O estudante 2º Complemento Objetivo Principal/Ativa 
não devem 

enganar 

O estudante 3º Sujeito Agentivo Principal/Ativa encontrará 

O estudante-retomado pelo 

relativo “que” 
3º Sujeito Atributivo 

Subordinada/ 

Ativa 
que não tem 

Educação Geral 3º Sujeito Atributivo 
Subordinada 

/Ativa 
que teve 

Retomada pela expressão esta 

opção 
1º Complemento Factivo 

Subordinada/ 

Ativa/ 

Reduzida 

infinitiva 

de realizar 

3 
Educação  1º Sujeito Atributivo 

Subordinada/ 

Ativa 

abrirá 

caminho 

mais geral 2º Complemento Instrumental 

Subordinada/ 

Infinitiva/ 

Ativa 

de adquirir 

Senso estético 1º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 

abrirá 

caminho 

para 

 

1 
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Vocações artísticas 1º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 

abrirá 

caminho 

para 

1 

Aulas de português  1º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 
parece 1 

No ensino médio 1º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 
parece 

2 

No ensino médio 3º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 
teve 

O ingresso na universidade 1º Sujeito Atributivo 
Subordinada/ 

Ativa 
é 1 

Paixão pelas literaturas e 

pelas línguas 
1º Complemento Instrumental 

Subordinada/ 

Ativa 
escolhem 1 

Questões de vocação 1º 
Complemento 

(parte) 
Intrumental 

Subordinada/ 

Ativa 
escolhem 1 

Curso de sua preferência 1º Complemento Instrumental 

Coordenada/ 

Infinitiva/ 

Passiva 

por não 

serem 

atendidos 

1 

Profissão especial 2º Complemento Instrumental 

Coordenada e 

implicitamente 

passiva 

(é) 

direcionada 

3 
Atividades profissionais 2º 

Complemento 

 

Instrumental 

 

Coordenada/ 

Ativa 
exige 

Retomadas pelo relativoque 

(implícito) 
2º Sujeito Atributivo 

Subordinada/ 

Passiva 

(que são) 

relacionadas 

A consciência de problemas 

gerais 
2º Sujeito (parte) Instrumental Principal/Ativa 

Não devem 

enganar 
1 

Interesse vivo para assuntos... 2º Sujeito (parte) Instrumental Principal/Ativa 
não devem 

enganar 
1 

Habilitações do curso de 

Letras 
2º Complemento Instrumental 

Subordinada/ 

Passiva 

(que são) 

relacionadas 

3 Estudo de uma Língua 3º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 

que não tem 

afinidade 

com 

Com a leitura 3º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 

que não tem 

afinidade 

com 

Competência linguística e 

comunicativa superior * 
2º Complemento Atributivo 

Subordinada/ 

Ativa 
Exigem 

4 

Conhecimento técnico-

científico 
3º Sujeito (parte) Atributivo 

Frase 

simples/Ativa 
São 

Familiaridade com as teorias 

fundamentais, os objetos de 

estudo e a metodologia 

científica 

3 Sujeito (parte) Atributivo 
Frase 

simples/Ativa 
São 

Habilidades de expressão 

linguística 
3º Sujeito Instrumental 

Subordinada/ 

Ativa 

que teve 

dificuldades 

com 
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Atividades principais dos 

estudantes de Letras 
2º Sujeito Atributivo 

Coordenada/ 

Ativa 
são 

4 

Leitura contínua 2º Complemento Atributivo 
Coordenada/ 

Ativa 
são 

A redação de textos próprios 2º Complemento Atributivo 
Coordenada/ 

Ativa 
são 

Trabalhos com textos alheios 2º Complemento Atributivo 
Coordenada/ 

Ativa 
são 

As línguas escrita e oral 3º Sujeito Atributivo Principal/Ativa são 1 

Trabalho cotidiano 3º Complemento Atributivo Principal/Ativa são 

2 

Retomado pelo relativo “que” 3º Sujeito Atributivo 
Subordinada/A 

tiva 
que requer 

Fonte: Adaptado de Bronckart e Machado, 2004 

 

B.3.2 Análise dos dados 

 

 Ao analisar os dados do quadro de nº 46, duas observações são primordiais: a 

primeira é a da imagem de aglutinações de protagonistas, pois o texto sugere eficazmente 

isso. Examinemos os que foram acionados no maior número de frequência: 

 1. o Curso de Letras, que, na aglutinação realizada, aparece oito vezes, o que 

mostra a relevância do seu protagonismo, ora como estudos na sua área, ora retomado pelo 

pronome “ele”, ou então tratando dos estudos referentes a ele e, ainda, simplesmente como 

Curso ou como Letras. Este protagonista ocupa majoritariamente a função sintática de sujeito, 

com funções semânticas variadas e cinco vezes na posição frasal de subordinada/ativa; 

 2. em segundo lugar, quanto à frequência, vêm os protagonistas estudantes, 

acionados numa pluralidade explicitada ora pela dimensionalidade do advérbio “muitos”, ora 

por um singular com valor plural de universalidade, retomado duas vezes pelo relativo “que”e 

correspondendo a todos os estudantes, no caso, de Letras; ora por sua própria flexão nominal 

que faz referência a mais de um. Das sete vezes em que aparece este protagonista, em cinco 

exerce a função de sujeito, com funções semânticas variadas e, em três vezes na 

principal/ativa, o que corresponde  a uma boa frequência em posição-chave na frase. Nas 

outrasquatro vezes, em subordinada/ativa; 

 3. somando o número dos protagonistas que representam as atividades e a 

constituição propriamente do Curso de Letras, como atividades, conhecimentos, competências 

e habilidades, temos um total de oito protagonistas, assumindo, quanto às funções sintáticas, 

quatro vezes como sujeito e vezes como complemento. O que nos chama a atenção aqui é 
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quanto às funções semânticas: das oito vezes acionadas no texto, em sete aparecem como 

atributivo e só uma como instrumental. E mais, majoritariamente, em estruturas frasais 

independentes, mais liberadas do sentido de aprisionamento sintático, em coordenadas ou em 

estruturas de frases  simples e, em todas as situações, em estruturas ativas. Estes aspectos 

linguísticos são reveladores da relevância deste protagonismo,que se refere à razão de ser e de 

fazer desse Curso de Letras; 

 4. ressaltamos, ainda,os protagonistas acionados três vezes no texto: a educação 

geral, relevante quanto à defesa que a autora faz a ela, na proposta de formação do estudante 

de Letras. Aparece duas vezes como complemento, com funções semânticas variadas e 

sempre em subordinada/ativa. A outra protagonista diz respeito à questão da profissão 

(designada como especial e relativa ao profissional de Letras), que faz o outro lado da moeda 

na formação do estudante:  a geral, cujo protagonismo foi tratado anteriormente  e a 

profissional específica. Esta protagonista é acionada das três vezes, em duas exercendo a 

função de complemento, instrumental, em estruturas coordenadas; 

 5. separamos os três protagonistas: habilitações do curso de Letras, estudo de 

uma língua e com a leiturados outros que se referiram às atividades e constituições do Curso 

de Letras, pois eles formam um conjunto homogêneo de realização e de situação sintático-

semântica no texto: todos os três exercem a função sintática de complemento, a função 

semânticade instrumental em estruturas subordinadas, duas ativas e uma passiva.  

 Outros protagonistas tais como: no ensino médio e trabalho cotidiano estão 

presentes no texto, cada um em duas situações, o primeiro, nas duas vezes, como 

complemento instrumental em subordinada ativa e o segundo como atributivo, exercendo 

a função de complemento em principal/ativa e sujeito em subordinada/ativa. 

 Os demais, cada um acionado uma só vez, completam o quadro dos protagonistas 

que refletem as representações sobre o trabalho educacional desse  Curso de Letras via texto 

analisado. As protagonistas as línguas escrita e oral, apesar de terem sido acionadas somente 

uma vez, exercem funções relevantes do ponto de vista das estruturas linguísticas: sujeito, 

atributivo em principal/ativa, o que comprova também sua relevância do ponto de vista 

da sua atuação como protagonista no texto e do Curso.  

 Os dez restantes podem ser mencionados aqui, na análise, por blocos de 

significação no texto. No primeiro bloco, colocamos: senso estético (complemento), 

vocações artísticas (complemento), paixão pelas literaturas e pelas línguas (complemento), 

questões de vocação (complemento), Curso de sua preferência (complemento), a 

consciência de problemas gerais (sujeito), interesse vivo para assuntos históricos, políticos e 
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sócio-culturais (sujeito), são todos instrumentais, pois, efetivamente, ou são causa ou 

contribuem para a realização do processo dinâmico que é o Curso de Letras, sobretudo porque 

se referem ao querer fazer daqueles envolvidos no citado processo. Eles estão 

majoritariamente em estruturas subordinadas/ativas.  

 Os outros três:determinada profissão (complemento, beneficiário em 

principal/ativa),  aulas de português (complemento, instrumental, em subordinada/ativa), 

o ingresso na universidade (sujeito, atributivo, em subordinada/ativa) são protagonistas 

referentesao fazer do profissional e da inserção na sua formação. 

 Assim, fechamos a análise do quadro que nos revela as unidades indicando os 

protagonistas colocados em cena no texto e identificando os papéis sintático-semânticos que 

lhes são atribuídos. A partir destas análises, detectamos o que vimos anunciando desde o 

início da nossa tese, inclusive nas formulações de nossos pressupostos: não há sintagmas no 

texto referentes aos professores-formadores, eles nem sequer são mencionados como atores 

responsáveis pelo processo educacional desse Curso de Letras.  Reiteramos, como temos feito 

no final de cada análise com resultados que mostram o apagamento do papel docente:  

precisamos da voz e da presença  destes professores como marca de valorização da sua 

profissão. 

 C.  Texto 13- Objetivos  do curso ( situado na páginas 17) 

 OBJETIVO GERAL 

 1. O Curso de Letras da [...] visa à formação de profissionais, homens e 

mulheres, comprometidos com um dever social: a utilização de línguas e literaturas para o 

bem comum. O graduando deve ser um usuário crítico e reflexivo dos recursos da língua e da 

literatura nas suas manifestações oral e escrita, bem como ser capaz de levar essa 

conscientização crítica a outros usuários. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 1-  Contribuir com o melhoramento do nível intelectual e cultural da região; 

 2-  Preparar o aluno para o trabalho e a vida; 

 3-  Ajudar na formação de um sujeito pesquisador das suas raízes e cultura, sem 

desconsiderar o contexto geral da civilização humana. 
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C. 1 Plano global 

 

C.1. 1 Composição organizacional e características 

 

 O texto que trata dos objetivos desse Curso de Letras é composto de duas partes, 

explicitamente subdivididas: o objetivo geral e os objetivos específicos. Como o trecho 

relativo ao objetivo geral corresponde ao mesmo analisado no item D do texto 3 relativo ao 

PPP do Curso de Letras da Universidade 1, vamos, então, examinar, aqui, apenas o trecho 

referente aos objetivos específicos. 

 Quanto à sua  composição organizacional e características, ele segue o seu 

paradigma genérico, qual seja,  tem a forma da sequência injuntiva/instrucional, listando 

ações, prefigurando tarefas iniciadas por verbos no infinitivo: contribuir, preparar, ajudar 

sem desconsiderar  e apresenta os complementos dos verbos contendo a resposta do para quê 

da ação expressa . Estes complementos apontam para a direção de um beneficiário: a região, 

o aluno, o sujeito pesquisador e o contexto geral da civilização humana. Apesar de tratar dos 

objetivos específicos, percebe-se um caráter de prescrição bastante genérica, no sentido de dar 

amplitude às responsabilidades do Curso a que eles se referem.  

 Portanto, a  estrutura sintática do texto é a mesma que apresenta objetivos 

específicos: ausência de verbos flexionados,  iniciam-se  todos por uma estrutura frasal 

reduzida de infinitivo, com abstração da instância de agentividade.  

 Vejamos cada um especificamente. O verbo contribuir, no primeiro objetivo, é de 

ação e corresponde ao sentido de cooperar, colaborar. Seu complemento tem como 

beneficiária a região onde se insere o Curso, pelo melhoramento do nível intelectual e cultural 

que o objetivo propõe, através do  Curso. 

 O segundo objetivo traz o verbo de ação preparar, significando- pôr em condição 

de enfrentar. Tendo como alvo  o aluno, é natural que faça parte desse complemento a 

resposta ao para quê preparar este aluno: para o trabalho e a  vida. 

 Já no terceiro objetivo, são dois verbos. O ajudar, que pode ser compreendido nas 

duas funções, nos sentidos positivos a que lhe são peculiares, como o de ação-processo, 

correspondendo afavorecer, facilitar e o de estado, correspondendoa ser útile contribuir para... 

As duas situações cabem no texto, pois a proposta expressa no objetivo tanto é a de facilitar a 

formação do discente em relação ao fazer pesquisa na sua área de atuação, tendo como objeto 

suas raízes e sua cultura como a de contribuir para que ele efetivamente seja um pesquisador.   
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 Na primeira situação, transforma-se o Curso de Letras em ser animado, 

implicitamente sujeito gramatical responsável pela realização da ação-processo. Isto se dá 

porque há uma representação metonímica dos seres realmente animados (os professores-

formadores do Curso) no texto. Quanto à segunda situação, como se trata de verbo de estado 

(ajudar),com sujeito gramatical já detectado como implícito (o Curso) é natural que ele, 

como mero suporte de propriedades ou experimentador delas, ocupe seu lugar sintático de 

sujeito inanimado e instrumental.  

 O outro verbo (desconsiderar),  no  mesmo objetivo,também apresenta as duas 

acepções e, consequentemente, as duas funções. Como verbo de ação, tem sentido de - não 

levar em consideração, descartar. Seu sujeito gramatical passa pelo mesmo processo da 

situação anterior, inanimado, mas implicitamente representando um sujeito animado, agentes 

implícitos  da ação expressa pelo verbo. Como verbo de estado, corresponde a  - não dar 

conta, ignorar, e não causa estranhamento linguístico o fato de que ele tenha implicitamente 

um sujeito inanimado.  

 Importante, ainda, neste item, chamar a atenção para a estrutura restritiva em que 

a autora caracteriza o dever fazer do Curso neste último objetivo analisado. Na realidade, na 

segunda parte do objetivo, ela prescreve o não-fazer  (sem desconsiderar), ao invés de usar o 

considerar,  isto é,  o verbo sem o prefixo de negação e sem o elemento de exclusão “sem”. A 

autora preferiu expressar uma relação de natureza adverbial modal, para indicar o que deveria 

ser pelo que não deveria acontecer: sem desconsiderar o contexto geral da civilização 

humana. 

 Por fim, resta-nos recolocar a questão do apagamento dos professores-formadores, 

como já o fizemos anteriormente. Se justificarmos que este apagamento se dá pela natureza 

genérica do texto, temos que rever esta estratégia, buscando alternativas de construção, pela 

linguagem verbal explícita, do processo de valorização destes profissionais, pois são eles os 

verdadeiros atores responsáveis pelas ações concretas na formação dos profissionais de 

Letras. 

 

D.1. 2 Tipos de agir          

 

 Há neste texto menção a três tipos de agir:  

 O agir-prescritivo é o forte do texto. As ações, os processos e o estado (ou dever-

ser)  do Curso são postos em sequências de prescrição, pré-atribuindo responsabilidades, no 

caso, ao próprio Curso, que é actante e que tematiza os diversos aspectos desse agir.  
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Lembremos que o PPP desse Curso de Letras, do qual este texto,veiculando os objetivos do 

referido Curso, faz parte, é um documento do entorno-precedente ao agir. 

 O agir-decorrente corresponde ao que se realiza posteriormente, como 

consequência do que acontece com a  concretização do prescrito, ou seja, o que foi alcançado 

a partir do objetivo visado. Este tipo de agir é fruto de um contrato implícito  de verdade e de 

promessa de sucesso caso o destinatário da prescrição cumpra as recomendações indicadas. 

No caso do texto dos objetivos do Curso de Letras em análise, o agir-decorrente se situa no 

melhoramento do nível intelectual e cultural da região, no preparo do aluno para o trabalho e 

para a vida, no pesquisador formado, conhecedor  geral da civilização humana. 

 O agir-alvo, então, se situa no Curso, para o aluno. Como já tivemos 

oportunidade de dizer, este tipo de agir se articula dialeticamente com os dois anteriores.  

 

D.2 Os mecanismos enunciativos 

 

D.2.1 Identificação e interpretação 

 

 Como acontece em textos que formulam objetivos, este não foge à regra: não traz 

marcas linguísticas reveladoras da presença do seu autor empírico. Os verbos,  no infinitivo, 

com sujeito elíptico (o Curso de Letras),  instauram uma forma prescritiva do dever fazer, 

como vimos ao analisar a sua estrutura no item anterior. Eles, na realidade, prefiguram o agir 

profissional. É um texto que aponta para as possibilidades das ações, da realização de 

processos do Curso, numa articulação entre seus atores, realizadores e beneficiários. Não há 

um só verbo no modo indicativo, pois as ações, os processos e o estado de ser das coisas são 

expressos como possibilidades de acontecer, mas numa relação com o sentido infinitivo de 

tempo: de presente, passado e futuro. 

 Em síntese, quanto aos mecanismos que contribuem para a manutenção da 

coerência pragmática do texto ou que contribuem para o esclarecimento dos posicionamentos 

enunciativos podemos dizer que: 

 A produtora textual não aparece explicitamente como responsável pela 

enunciação.  

 No geral do texto, ela atribui esta responsabilidade a outros, a instituições 

humanas  que estão exteriores ao conteúdo temático do texto. Assim, expressa 

uma voz social, em todos os parágrafos. 
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 Dada a natureza do texto, com ausência de marcas da enunciadora, não há 

formulação de avaliações sobre aspectos do conteúdo temático. 

 Nossa análise, quanto aos mecanismos enunciativos, fica bastante reduzida, 

conforme podemos verificar nos dois quadros que se seguem.   

 

D.2.2 Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro- síntese 

 

QUADRO 47 - Síntese das vozes – Texto 13 

Vozresponsabilidade enunciativa Parágrafos Elementos linguístico-discursivo ou 

unidades linguísticas 

Instância geral de enunciação - voz  

não marcada, invisível. 

Em todos os 

parágrafos 

Verbos no infinitivo, com sujeito implícito 

ou elíptico e pronome em terceira pessoa. 

Voz social Em todos os 

parágrafos 

Em todas as formulações em forma de 

prescrição  

Fonte: A própria autora 

 

QUADRO 48 - Síntese das modalizações - Texto 13 

Funções das 

Modalizações 

Parágrafo Marcação da 

modalização no Texto 

Beneficiário-

Referente 

Caracterização da 

função linguística 

Lógicas - - - - 

Deônticas - - - - 

Apreciativas - - - - 

Pragmáticas - - - - 

Fonte: A própria autora 

 

QUADRO 49 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 13 

Protagonista 
Pará 

grafo 

Função 

sintática 

Função 

semântica 
Posição na frase 

Identificação do 

verbo 
Total 

Nível intelectual e 

cultural 
1º Complemento Beneficiário 

Frase simples/Reduzida 

de infinitivo/Ativa 
contribuir 

1 

O aluno 
2º Complemento Beneficiário 

Frase simples/ reduzida 

de infinitivo 
preparar 

1 

Para o trabalho e a 

vida 
2º Complemento Beneficiário 

Frase simples/ reduzida 

de infinitivo/Ativa 
preparar 

1 

Sujeito pesquisador 

das suas raízes e 

cultura 

3º Complemento Beneficiário 

Frase simples/Reduzida 

de infinitivo/ativa ajudar 

1 

Formação 
3º Complemento Beneficiário 

Frase simples/Reduzida 

de infinitivo/Ativa 
ajudar 

1 

Contexto geral da 

civilização humana 
3º Complemento Beneficiário 

Frase simples/Reduzida 

de infinitivo/Ativa 
ajudar 

1 

Fonte:A própria autora 
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D.2.3  Análise dos dados  

 

Como bem podemos constatar, há uma regularidade  na estrutura sintático-

semântica do texto. Todos os protagonistas exercem o mesmo tipo de função sintática e 

semântica, são, portanto, todos complemento beneficiário, instaurados no mesmo tipo de 

estrutura frasal, qual seja, a da frase simples, reduzida de infinitivo e ativa. Todos os 

protagonistas são acionados uma só vez. Esta regularidade, além de apresentar um significado 

genérico, pois corresponde a um modelo indexado no intertexto, ela se fecha, em definitivo, 

para a inserção de um protagonista que precisa do reconhecimento/valorização profissional e 

da explicitação de seu estatuto de sujeito/agentivo, ator do processo educacional. Este 

protagonista apagado, neutralizado e invisível é o docente-formador do Curso. 

 

5.1.6 Análise de documentos no Projeto Político-Pedagógico do Curso de Letras -PPP 6 

 

A.  Quanto à sua organização composicional, é composto da seguinte forma:  

uma capa com informações seguindo uma ordem  de cima para baixo, com as  identificações 

institucionais: Governo, Secretaria de Governo, Universidade à qual pertence o PPP, o 

Curso de Letras. Em seguida, no meio da página, o nome do Projeto e do Curso de Letras; 

bem abaixo, a indicação da data- período de construção do PPP e a cidade onde este se insere. 

Em seguida vem o sumário, estruturando a organização do Projeto. 

B.  TEXTO 14-  APRESENTAÇÃO  (inserido no item 1. INFORMAÇÕES 

GERAIS- situado na página 4) 

1. O presente documento é fruto de intensas discussões de professores da 

Universidade [...] 

2. O Projeto Pedagógico da [...] contempla as Licenciaturas com vistas às 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras, estabelecidos nos seguintes documentos: 

Resoluções CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, 

CNE/CES 18, de 13 de março de 2002, nos Pareceres CNE/CES 492/2001 e CNE/CES 

1363/2001 e nas diretrizes da PROGRAD da [...]. 

3.  Essa proposta fundamenta-se no fato de que a formação do profissional em 

Letras se ancore no conhecimento do passado histórico da nossa língua e da nossa cultura. 

Uma formação sólida nessas bases dará maior autonomia ao profissional para o 

reconhecimento dos variados fenômenos na área da língua e da literatura de diferentes 

períodos da história da cultura ocidental. 
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4. Além disso, a iniciação do aluno no campo da pesquisa e da extensão e a 

flexibilidade do currículo darão ao curso um status diferente do atual.  Essa reorganização 

fica visível na reformulação dos objetivos, na distribuição das disciplinas ao longo do curso 

nas três habilitações e na descrição das ementas. 

5.  Sabemos que essa missão não será fácil, pois depende de muitos fatores, 

dentre eles a valorização do corpo docente, além de contratações de professores. Porém, o 

nosso maior anseio é oferecer um curso dinâmico com bases na realidade do ensino atual e 

nas possibilidades de mudanças a médio e longo prazo. 

6.  No intuito de ter valido a pena todas as discussões e reuniões ao longo da 

elaboração desse projeto, esperamos formar professores críticos, reflexivos e éticos para o 

exercício de sua profissão e de sua atuação na sociedade. 

 

B. 1 Plano global 

 

B.1. 1 Composição organizacional e características 

 

O (a) produtor (a) divide o texto em seis parágrafos e espraia o conteúdo temático 

central em três partes estruturantes: na introdução, que corresponde ao 1º parágrafo, diz que o 

PPP foi fruto de intensas discussões de professores. Coloca, assim, em cena, desde o começo 

um protagonista importante, até então, apagado nos demais textos analisados.  

Na segunda parte, correspondendo aos quatro parágrafos subsequentes, temos os 

seguintes conteúdos temáticos: a fonte prescritiva do PPP  (Diretrizes e Pareceres) no 2º 

parágrafo; apresentação das bases de conhecimento para  a formação do profissional de 

Letras, no 3º parágrafo; a estruturação do status do curso: como ficam o currículo, a 

reformulação dos objetivos, as distribuição das disciplinas nas habilitações, a descrição das 

ementas para cumprir a tarefa de formar o  (a) aluno (a) na pesquisa e na extensão, isto no 4º 

parágrafo e, finalmente, no 5º parágrafo, tem-se a explicitação do reconhecimento das 

dificuldades face a essas mudanças, a partir dessa nova proposta ou dessa nova missão  do 

Curso de Letras, via PPP, inclusive pela necessidade de mais contratação  de docentes e uma 

política de valorização dos referidos profissionais.   

Na conclusão, o (a) autor (a) lança o desafio da esperança, incluindo-se neste 

desafio:esperamos formar professores críticos, reflexivos e éticos para o exercício de sua 

profissão e de sua atuação na sociedade, o que já teria valido a pena tantas reuniões e tantas 

discussões, para elaborar o Projeto.  
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Observemos a seguir a síntese do conteúdo do texto, numa progressão temática:  

 

QUADRO 50 - Síntese do conteúdo temático - texto 14 

Parágrafo Parte Estrutural Síntese do conteúdo temático 

1º Introdução Esforços empreendidos  para a construção do PPP 

2º Desenvolvimento Fontes Prescritivas do PPP 

3º Desenvolvimento Bases de conhecimento para a formação do profissional 

4º Desenvolvimento Novo status do Curso (iniciação na pesquisa e extensão- 

reformulações nos objetivos, no currículo, na distribuição das 

disciplinas, na descrição das ementas).  

5º Desenvolvimento Constatação quanto às dificuldades da missão de transformar o 

Curso: oferecer um curso dinâmico com bases na realidade do 

ensino atual e valorização profissional. 

6º     Conclusão Expectativas com os resultados do Curso 

Fonte:A própria autora 

 

B.1. 2  Tipos de agir   

 

 Há neste texto menção a quatro tipos de agir:  

 O agir-fonte: algumas expressões do texto  anunciam as fontes de onde se 

originou este PPP: contempla, com vistas às, estabelecidos nos. .. E as fontes produzidas 

como prescrição legal anterior ao PPP são citadas, correspondem aos documentos do entorno 

precedente ao agir, tais como, as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras, 

Resoluções CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, 

CNE/CES 18, de 13 de março de 2002, nos Pareceres CNE/CES 492/2001 e CNE/CES 

1363/2001 e nas diretrizes da PROGRAD da Universidade [...]. 

 Há outro agir-linguageiro-fonte que está na base da explicitação de como é 

qualificado esse Curso de Letras, do status de um curso diferente,  situando-se  tanto 

nareformulação dos objetivos, quanto na distribuição das disciplinas ao longo do curso nas 

três habilitações e na descrição das ementas. 

O agir-prescritivo está implícito nos comandos dados para as ações que norteiam 

o referido Curso e que reformulamos a partir de uma estrutura com o verbo modal (dever) nos 

itens a seguir:  

 a formação do profissional em Letras deve se ancorar no conhecimento do 

passado histórico da nossa língua e da nossa cultura; ... para o reconhecimentodos 

variados fenômenos na área da língua e da literatura de diferentes períodos da 

história da cultura ocidental (3º parágrafo); 
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  o Curso deve propiciara iniciação do aluno no campo da pesquisa e da extensão e 

a flexibilidade do currículo para dar a este curso um status diferente do atual. (4º 

parágrafo). 

 

Outro agir-prescritivo é expresso a partir de expectativas, intenções, motivações 

registradas pelo (a) próprio (a) produtor (a) textual, como se estivesse explicitando o dever 

fazer (oferecer, formar) ou o dever ser (dinâmico, atual) do Curso:  

 nosso maior anseio é oferecer um curso dinâmico com bases na realidade do 

ensino atual e nas possibilidades de mudanças a médio e longo prazo. (5º 

parágrafo); 

 esperamos formar professores críticos, reflexivos e éticos para o exercício de sua 

profissão e de sua atuação na sociedade. ( 6º parágrafo).  

 

O agir-decorrente se relaciona, é claro, às decorrências de um agir, em cuja 

anterioridade foi garantida pela realização do mesmo ou pela possibilidade dele se realizar. É 

o caso, por exemplo, do próprio PPP desse Curso de Letras, que corresponde ao resultado 

gerado, fruto de intensas discussões de professores da Universidade [...] e dos Cursos de 

Letras [...]. 

Outro exemplo advém do fato de que, com este novo projeto, os alunos serão 

iniciados no campo da pesquisa e da extensão. Juntando-se este aspecto e mais a proposta 

deflexibilidade do currículo darão ao curso um status diferente do atual. 

Uma decorrência extremamente importante está situada no quinto parágrafo, 

quando o texto, através de seu (sua) produtor (a), atrela o sucesso da missão posta ao Curso de 

Letras à valorização do (a) professor (a) e à contratação do (a) mesmo (a). 

O agir-decorrente depende imprescindivelmente das realizações impostas pelo 

agir-prescitivo, cujos alvos são o Curso de Letras, representando os atores que o compõem, 

implicados, assim, num agir-alvo, segundo o texto. 

 

B.2 OS MECANISMOS ENUNCIATIVOS 

 

B.2.1  Identificação e interpretação  

 

 No texto, o (a) autor (a) assume ou se posiciona em relação ao que é enunciado, 

através de uma voz em terceira pessoa, que trata do objeto do texto, o PPP e se dilui ou se 
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amplia no grupo de professores que participaram da discussão sobre o PPP. Esta ampliação se 

intensifica no 3º, no 5º e no 6º parágrafos, com o emprego de possessivos e verbos em 

primeira pessoa do plural. Vejamos, então: 

 ...a formação do profissional em Letras se ancore no conhecimento do passado 

histórico da nossa língua e da nossa cultura. (3º parágrafo)    

 Sabemos que essa missão não será fácil...(5º parágrafo) 

 Porém, o nosso maior anseio é oferecer...(5º parágrafo) 

 ...esperamos formar professores críticos, reflexivos e éticos para o exercício de 

sua profissão e de sua atuação na sociedade. (6º parágrafo) 

 Em alguns momentos do texto, a voz autoral parece se confundir com uma voz 

coletiva ou de instituições humanas que definem o dever ser do referido Curso: 

 Sabemos que essa missão não será fácil, pois depende de muitos fatores, dentre 

eles a valorização do corpo docente, além de contratações de professores.(5º parágrafo) 

  ...esperamos formar professores críticos, reflexivos e éticos para o exercício de 

sua profissão e de sua atuação na sociedade.(6º parágrafo). 

 Ressaltemos, aqui, algo que se diferencia da quase totalidade das situações de 

linguagem dos demais textos estudados: a força da voz do coletivo de professores que 

construiu o PPP ou que forma a força de trabalho desse Curso de Letras. É uma voz que 

expressa desejos quanto ao que deve ser relevante para o Curso. É, também, uma voz de 

atuação política que reivindica, quando atrela o êxito da missão do Curso à valorização do (a) 

docente e à contratação deste profissional. Esta voz, que se explicita através do possessivo e 

do verbo em primeira pessoa do plural, é a do (a) produtor (a) textual diluída no coletivo que 

defende a qualidade do trabalho a desempenhar. 

 Os verbos em primeira pessoa do plural, dos quais tratamos anteriormente, têm 

valor num campo semântico extremamente rico. O verbo de processo saber (sabemos), por 

exemplo, pode corresponder a: ter conhecimento de, ter ciência, ter certeza de, estar certo de, 

estar convencido de, considerar, crer, estar a par, estar ciente ou consciente de. Esta gama de 

significados reforça o enunciado que trata da valorização do corpo docente. O domínio do 

saber quanto à condição: realizar a missão do Curso e valorizar o (a) docente, na voz que 

representa um coletivo, assegura o efeito político reivindicatório. 

 Quanto ao verbo esperar, também na primeira pessoa do plural (esperamos),  

verbo de estado, com sentido de ter esperança em, estar à espera de, aguardar, revela a  

expectativa do (a) autor (a), que finaliza seu texto, deixando uma mensagem de esperança 
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numa perspectiva que é dele ou dela mas que pressupõe ser atribuída também a todo um 

coletivo responsável pelo Curso de Letras.           

 Quanto às modalizações, dada à natureza do texto, não as encontramos em 

quantidade. Chamamos a atenção para uma modalização deôntica, articulando-se com uma 

voz social que diz no 6º parágrafo:  

 No intuito de ter valido a pena todas as discussões e reuniões...  

 ... esperamos formar professores críticos, reflexivos e éticos para o exercício de 

sua profissão e de sua atuação na sociedade.  

 Neste trecho, os fatos são apresentados como socialmente desejáveis porque 

necessários. As expressões em negrito são locuções verbais modalizadoras, que contribuem 

para apresentar ou ajudar a expressar esse tipo de avaliação.  

 Também ressaltamos amodalização pragmática, no 5º parágrafo, no trecho: o 

nosso maior anseioé oferecer um curso dinâmico com bases na realidade do ensino atual e 

nas possibilidades de mudanças a médio e longo prazo. Aí, há julgamento de uma das facetas 

de responsabilidade dos professores-formadores. O que é dito implica na apresentação de um 

fato anunciado e enunciado como desejável em face desta responsabilidade. A expressão das 

intenções (o nosso), das motivações (maior anseio) e  das expectativas (é oferecer)  se 

pluraliza para representar um coletivo linguisticamente não claramente explicitado. 

 Mesmo não se tratando de modalizações, consideramos relevante situar também, 

aqui, o emprego de várias expressões apreciativas, fruto do que o agente textual foi colher do 

seu mundo discursivo-subjetivo:  

O presente documento é fruto de intensas discussões... (1º parágrafo); 

Uma formação sólida nessas bases dará maior autonomia ao profissional...(3º 

parágrafo); 

 ....essa missão não será fácil... ( 5º parágrafo); 

 ... um curso dinâmico com bases na realidade do ensino atual...(5º parágrafo); 

 ...formar professores críticos, reflexivos e éticos... (6º parágrafo). 
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B.2.2 Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro-síntese 

 

QUADRO 51 - Síntese das vozes – texto 14 

Voz- responsabilidade 

enunciativa 

Pará- 

grafo 

Elementos linguístico-discursivos ou unidades linguísticas 

Voz do autor empírico 

apagada  

1º, 2º, 

3º, 4º 

Verbos e pronomes em terceira pessoa  

Voz do autor empírico 

diluída ou ampliada pelo 

possessivo e verbos em 

primeira pessoa do plural  

3º 

...a formação do profissional em Letras se ancore no 

conhecimento do passado histórico da nossa língua e da nossa 

cultura.  

5º 
Sabemos que essa missão não será fácil...(5º parágrafo) 

Porém, o nosso maior anseio é oferecer... 

6º 
...esperamos formar professores críticos, reflexivos e éticos 

para o exercício de sua profissão e de sua atuação na sociedade 

Voz social 

5º 

Sabemos que essa missão não será fácil, pois depende de muitos 

fatores, dentre eles a valorização do corpo docente, além de 

contratações de professores 

6º 
...esperamos formar professores críticos, reflexivos e éticos 

para o exercício de sua profissão e de sua atuação na sociedade 

Fonte: A própria autora 

 

QUADRO 52 - Síntese das modalizações - texto 14 

Funções das 

Modalizações 

Pará-

grafo 

Marcação da Modalização no texto Beneficiário-

referente 

Deônticas 6º No intuito de ter valido a pena todas as discussões e 

reuniões.. 

Projeto 

6º  ... esperamos formar professores críticos, 

reflexivos e éticos para o exercício de sua profissão 

e de sua atuação na sociedade.  

Professores 

Pragmáticas 5º o nosso maior anseioé oferecer um curso dinâmico 

com bases na realidade do ensino atual e nas 

possibilidades de mudanças a médio e longo prazo. 

Professores para 

o Curso 

Fonte: A própria autora 
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B.3 Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise dos 

dados.  

 

B.3.1  Observemos o quadro-síntese:    

 

QUADRO 53 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 14 

Protagonistas 
Pará 

grafo 

Função 

Sintática 

Função 

Semântica 

Posição na 

frase 

Identificação

do verbo 
Total 

O presente documento 1º Sujeito Atributivo 
Principal/ 

Ativa 

é 

4 

O Projeto Pedagógico da 

FECLI 
2º Sujeito Atributivo 

Principal/ 

Ativa 

contempla  

Essa proposta 3º Sujeito Atributivo 
Principal/ 

Ativa 

 Fundamenta-

-se 

Desse projeto 6º Complemento Objetivo 

Subordinada/ 

Passiva/ 

Reduzida de 

infinitivo 

No intuito de 

ter valido a 

pena 

Professores[...]PPP 6. 1º Complemento Beneficiário 
Simples/ 

Ativa 

         é 

3 Valorização do corpo docente 5º Complemento Beneficiário 
Coordenada/ 

Ativa 

depende de  

Contratações de professores 5º Complemento Beneficiário 
Coordenada/ 

Ativa 

depende de 

Licenciaturas 2º Complemento Beneficiário 
Principal/ 

Ativa 

contempla 
1 

Diretrizes Curriculares 2º 
Complemento 

 

Instrumental 

 

Principal/ 

Ativa 

contempla 
1 

Cursos de Letras 2º Complemento Beneficiário 
Principal/ 

Ativa 

Contempla 

4 

Retomado pelo relativo “que” 

implícito 
2º Sujeito Objetivo 

Subordinada/ 

Passiva 

(que são) 

estabelecidos 

Curso 4º Complemento Beneficiário 
Simples/ 

Ativa 

darão 

Curso dinâmico 5º Complemento Instrumental 
Coordenada/ 

Ativa 

oferecer 

Documentos: Resoluções 

CNE/CP1,  CNE/CP2, 

CNE/CES18,  Pareceres 

CNE/CES 492/2001 e 

CNE/CES 1363/2001 e nas 

diretrizes da PROGRAD da 

UECE. 

2º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Passiva 

(que são) 

estabelecidos 

1 

A formação do profissional em 

Letras 
3º Sujeito Atributivo 

Simples/ 

Ativa 

se ancore 

3 

Uma formação sólida 3º Sujeito Instrumental 
Simples/ 

Ativa 

dará 
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maior autonomia ao 

profissional 
3º Complemento Beneficiário 

Simples/ 

Ativa 

dará 

A iniciação do aluno no campo 

da pesquisa e da extensão 
4º Sujeito (parte) Instrumental 

Simples/ 

Ativa 

darão 
1 

A flexibilidade do currículo 4º Sujeito (parte) Instrumental 
Simples/ 

Ativa 

darão 
1 

Objetivos, disciplinas 

habilitações ementas 
5º Complemento Instrumental 

Simples/ 

Ativa 

fica visível 
1 

Essa missão 5º Sujeito Atributivo 
Subordinada 

/Ativa 

não será fácil 
1 

Nós (genérico) 5º Sujeito Agentivo 
Principal/ 

Ativa 

sabemos 

2 
Nós (produtor (a) textual mais 

um coletivo de professores) 
6º Sujeito Agentivo 

Principal/ 

Ativa 

esperamos 

Na realidade do ensino atual 5º Complemento Atributivo 
Coordenada/ 

Ativa 

oferecer 
1 

Para o exercício de sua 

profissão 
6º Complemento Beneficiário 

Subordinada/ 

Ativa/ 

Reduzida de 

infinitivo 

formar 

1 

De sua atuação na sociedade 6º Complemento Beneficiário 

Subordinada/

Ativa/Reduzi

da de 

infinitivo 

formar 

1 

Fonte: Adaptado de Bronckart e Machado, 2004 

 

B.3.2 Análise dos dados 

 

 Ao iniciar nossa análise em face dos dados, apresentados em síntese no quadro de 

nº 51, constatamos de pronto que o  PPP  do Curso de Letras da [...] e os professores 

formadores ocupam um lugar de destaque no texto, haja vista a frequência em que são 

referenciados e, assim, protagonizados.  

 O PPP do Curso foi acionado quatro vezes, majoritariamente como sujeito 

atributivo, em principal /ativa, o que revela um privilegiamento quanto ao lugar que ocupa 

no texto.  

 Os professores-formadores aparecem, primeiro, identificados pela instituição a 

que estão ligados profissionalmente:  professores da Universidade [...]. Segundo, no discurso 

emitido por uma voz social, fazendo referência à política de valorização docente e à 

contratação de professores para o quadro da Universidade a que se refere este PPP. Em todas 

as três situações em que este protagonista se revela, encontra-se na função de complemento 

beneficiário, duas vezes em coordenada/ ativa e uma vez em estrutura frasal 

simples/ativa. Trata-se de protagonista relevante, sobretudo porque confere uma atorialidade 
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junto ao processo educacional, atribuída ao docente formador no Curso, não visto até aqui nos 

demais textosanalisados. 

 Também tem papel de protagonista importante, haja vista a frequência em que 

aparece no texto, é o Curso de Letras, acionado quatrovezes, majoritariamente como 

complemento, em variadas funções semânticas e também em variadas estruturas frasais.   

 Vale ressaltar as três vezes em que a formação do profissional é acionada, duas 

vezes  como sujeito, uma como atributivo e a outra como instrumental e uma vez como 

complemento, beneficiário. Todas em estrutura frasal simples/ativa. O relevante é 

observar que, ao tratar da formação, o texto funde o protagonismo do professor em formação 

com a sua própria formação, neutralizando o protagonismo dele, sua função de actante no 

texto.  

 Não menos relevante ao texto é a presença do (a) seu (sua) produtora, 

implicitamente na primeira pessoa dos verbos saber (5º parágrafo) e esperar (6º parágrafo), 

protagonista exercendo a função de sujeito, agentivo, em principal/ativa. Ocaráter de 

agentividade deste sujeito gramatical confere um grau de significância ao conteúdo temático 

da tese, até porque este (a) protagonista fala por um coletivo em que inclui o (a) professor (a) 

formador (a).   

 Os demais protagonistas, acionados uma só vez, também a eles pode ser creditado 

papel significativo pelas funções que lhes são atribuídas, compondo com os demais o quadro  

dos actantes envolvidos na história, na estrutura, na caracterização e atuação do Curso de 

Letras. 

 

 Texto 15-  Princípios norteadores  (situado na página 17) 

 Dispensamos a análise aqui do texto de nº 15, por corresponder ao 1º parágrafo do 

texto Missão do Curso de Letras da Universidade 1, item c, texto 2. 

 

D. TEXTO 16-  OBJETIVOS DO CURSO (situado na página 19) 

 GERAL 

 O Curso de Letras da Universidade [...] visa à formação de profissionais, homens 

e mulheres, comprometidos com um dever social: a utilização de línguas e literaturas para o 

bem comum. O graduando deve ser um usuário crítico e reflexivo dos recursos da língua e da 

literatura nas suas manifestações oral e escrita, bem como ser capaz de levar essa 

conscientização crítica a outros usuários. 

ESPECÍFICOS: 
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 1. Formar um profissional com conhecimentos que permitam conceber a 

linguagem a partir da análise de contextos inerentes à língua e sua relação com a 

sociedade, da dinâmica resultante da relação entre ambas, sempre com base 

numa reflexão crítica e na aprendizagem integrada dos processos estudados;     

 2. Entender a pesquisa enquanto processo de investigação na construção do 

conhecimento linguístico e no aperfeiçoamento do ensino de língua materna ou 

estrangeira moderna, vinculando o saber pensar ao fazer profissional; 

  3. Propiciar a formação de cidadãos críticos capazes de atuarem na sociedade a 

partir da construção do conhecimento linguístico e estético, pautada na relação 

dialética ensino-aprendizagem.  

 

D. 1 Plano global 

  

D.1. 1 Composição organizacional e características 

 

O texto que trata dos objetivos desse Curso de Letras, também como o do PPP 5- 

texto 13, é composto de duas partes, explicitamente subdivididas: o objetivo geral e os 

objetivos específicos. Como o trecho relativo ao objetivo geral corresponde ao mesmo 

analisado no item D do texto 3 relativo ao PPP 1, passamos em seguida a examinar apenas os 

objetivos específicos. 

Quanto à sua composição organizacional e características, ele segue o mesmo 

paradigma genérico dos demais textos de objetivos: lista ações iniciadas por verbos no 

infinitivo ( formar, entender, propiciar) e apresenta os complementos, um profissional..., a 

pesquisa... e a formação de cidadãos críticos, capazes de... Estes complementos são 

ampliados, para serem definidos em face dos aspectos expressos nos verbos já citados.  

No caso de um profissional,  a ampliação acontece da seguinte forma: é 

modalizado pela expressão com conhecimentos, seguida do relativo “que” e as subordinadas  

qualificando a própria expressão modalizadora. 

 Já em relação ao complemento a pesquisa, a palavra enquanto introduz o trecho 

que define que tipo de pesquisa o curso vai desenvolver. A subordinada vinculando o saber 

pensar ao fazer profissional fecha o parágrafo e apresenta efetivamente, a partir do objetivo 

proposto, a missão do Curso. Objetivo e missão se articulam e se fundem num mesmo 

propósito comunicativo. 
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 O complemento a formação de cidadãos críticos capazes de...  se amplia nas duas 

reduzidas que o seguem, a de infinitivo de atuarem na sociedade... e a de particípio pautada 

na relação dialética ensino e aprendizagem. 

 Concluído o texto, tem-se a constituição do Curso, porém sem a presença explícita 

pela linguagem do (a) professor (a) formador (a ). 

 Concluímos o item com a mesma observação feita no item C.1- Plano Global, 

texto 13:  apesar de tratar dos objetivos específicos, percebe-se um caráter de prescrição 

bastante genérica, no sentido de dar amplitude às responsabilidades do Curso a que eles se 

referem.  

 

D.1. 2 Tipos de agir        

 

 Há neste texto menção a três tipos de agir:  

 O agir-prescritivo caracteriza o texto todo. Os verbos no infinitivo apontam para 

processos que indicam o que fazer (formar o profissional), em que perspectiva (vinculando a 

pesquisa, o saber pensar ao fazer profissional) com a finalidade de propiciar a formação de 

cidadãos críticos. O dever- fazer do Curso constitui a prescrição posta. Aqui também 

lembramos que se trata de prescrição em documento do entorno-precedente ao agir em que o 

docente é representado metonimicamente pelo Curso de Letras. O sujeito implícito é o Curso, 

mas o processo a se desenvolver a partir dos verbos pressupõe um agente animado, 

responsável pela atoralização  (de ator mesmo) do referido processo. 

 O agir-decorrente corresponde ao que se realiza posteriormente, como 

consequência do que acontece com a  concretização do prescrito, numa espécie de contrato de 

felicidade, isto é, caso o processo se desenvolva tal como está prescrito, logo: serão 

alcançados os resultados da formação de um profissional crítico, pesquisador, fruto de uma 

aprendizagem integrada, capaz de atuar na sociedade, concebendo a linguagem a partir da 

análise de contextos inerentes à língua.   

 O agir-alvo, então, como é de se esperar, se situa no aluno crítico, pesquisador, 

fruto de um curso que é pautado na relação dialética ensino e aprendizagem. 

 Como já tivemos oportunidade de afirmar, os três tipos de agir se articulam 

intrinsecamente, de maneira que um depende do outro para que os três existam.   
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D.2 Os mecanismos enunciativos 

 

D.2.1 Identificação e interpretação 

 

 Dada a sua natureza genérica, própria de textos que formulam objetivos, são 

poucas as marcas linguísticas reveladoras da presença do seu autor empírico. Os verbos que 

iniciam os enunciados/parágrafos, todos no infinitivo, com sujeito elíptico (o Curso de Letras) 

e os outros verbos no texto, tais como permitam conceber  (processo cujo sujeito é 

representado pela palavra conhecimentos, retomados pelo relativo “que”), vinculando (cujo 

sujeito é a pesquisa), atuarem  (cujo sujeito é cidadãos críticos), caracterizam a forma 

prescritiva do dever fazer  em relação ao Curso. Eles, na realidade, prefiguram o agir 

profissional, apontando para a realização dos processos inerentes à formação do cidadão-

aluno. 

 Portanto, as construções verbais na voz do autor empírico do texto estruturam os 

próprios objetivos expressos, dando vigor ao que se pretende realizar. Chama-nos a atenção, 

ainda, mas de maneira especial, a palavra pautada, no último parágrafo. Optamos por 

classificá-la como verbo (na forma nominal do particípio, correspondendo a está pautada ou 

mais  implicitamente deve ser pautada). Sua função aspectual tanto pode se referir à 

formação de cidadãos críticos, como à construção do conhecimento linguístico e estético. Ela 

também participa da construção prescritiva do texto, atribuindo um dever ser que se explicita 

numa voz social, dizendo  por intermédio do (a) produtor (a) textual: Propiciar a formação de 

cidadãos críticos capazes de atuarem na sociedade (3º parágrafo). 

 Este dever ser desse Curso de Letras  é apresentado via prescrição nos objetivos, 

numa  mesclagem da voz do autor empírico com uma voz social. Ora é uma voz, ora é a outra, 

fazendo com que o enunciatário não distinga nitidamente uma e outra. Esta estratégia 

linguístico-discursiva ajuda na legitimação do que é dito, uma vez que o (a) produtor (a)  

textual fala por um coletivo (os docentes,  o Curso, a instituição).   

 Por outro lado, a predominância dos verbos em sua forma nominal (infinitivo 

como possibilidades de acontecer, mas numa relação com o sentido infinitivo de tempo: de 

presente, passado e futuro) o gerúndio e o particípio contribuem para a não explicitação dos 

papéis atoriais do processo educacional expresso pelo texto. 

 Quanto aos mecanismos enunciativos, tratamos das vozes. Passemos ao exame 

das  modalizações, que, conforme já constatamos, são poucas.Comecemos pela expressão 

verbal permitam conceber, no primeiro parágrafo. Antes, ressaltemos que esta expressão pode 
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sintática e semanticamente ser analisada separando um verbo do outro e colocando o trecho 

frasal iniciado pelo verbo conceber como complemento instrumental do verbo permitir. 

Mesmo considerando esta disjunção, há pragmaticamente uma modalização, que introduz um 

julgamento sobre uma das facetas da responsabilidade dos agentes e atores do Curso de 

Letras.  

 Assim, o verbo permitir tanto pode se relacionar à capacidade de realização do 

processo expresso por ele (o poder-fazer) como à intenção (o querer-fazer) dos protagonistas 

no texto e, ainda, se referir às razões (o dever-fazer) cuja ideia  se completa no verbo que o 

acompanha (conceber). Como tal pode-se dizer que aí existe uma modalização pragmática. 

 Ainda no mesmo parágrafo, o advérbio sempre reforça, pelo sentido de 

consistência e persistência, o valor de verdade da proposição enunciada, que trata das bases 

norteadoras ( reflexão crítica e aprendizagem integrada dos processos estudados) na relação 

entre linguagem e sociedade. Identificamos, então, o referido advérbio como uma 

modalização lógica. 

 Também, no último parágrafo, detectamos o mesmo processo quanto ao verbo 

permitir, no primeiro parágrafo. Agora com o verbo propiciar (a formação de cidadãos 

críticos...) e a expressão (serem)  capazes de...  que explicitam um julgamento sobre aspectos 

da responsabilidade do Curso de Letras, quanto ao seu processo de atuação relativo ao  

permitir- fazer, analogicamente correspondendo ao  dever-fazer e  o poder- fazer tendo em 

vista a capacidade adquirida no Curso. 

 Embora não compondo o quadro das modalizações, temos insistido em chamar a 

atenção para o emprego dos qualificadores empregados, pois eles são  expressões colhidas no  

mundo subjetivo-discursivo do enunciador-autor-empírico,  pressupostamente representante 

do coletivo de docentes formadores no Curso. 

 Como exemplos temos: 

 ...sempre com base numa reflexão crítica... (1º parágrafo); 

 ...cidadãos críticos capazes de atuarem... (3º parágrafo). 

 

D.2.2 Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro-  síntese 

 

QUADRO 54 - Síntese das vozes – texto 16 

Voz- responsabilidade 

enunciativa 

Parágrafos Elementos linguístico-discursivo ou unidades 

linguísticas 

Instância geral de enunciação - 

voz  não marcada, invisível. 

Em todos os 

parágrafos 

Verbos no infinitivo, com sujeito implícito ou 

elíptico e pronome em terceira pessoa. 
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1º Verbo no subjuntivo- 3ª pessoa do plural 

(permitam) 

2º Verbo no gerúndio (vinculando) 

Voz social Em todos os 

parágrafos 

Em todas as formulações em forma de 

prescrição  

1º ...conceber a linguagem a partir da análise de 

contextos inerentes à língua e sua relação com 

a sociedade... 

3º Propiciar a formação de cidadãos críticos 

capazes de atuarem na sociedade... 

Fonte: A própria autora 

 

QUADRO 55 - Síntese das modalizações - texto 16 

Funções das 

Modalizações 
Pará 

grafo 

Marcação da 

modalização 

no Texto 

Beneficiário-Referente Caracterização da função 

linguística 

Lógica 1º- 

sempre  base na reflexão crítica e 

na aprendizagem 

integrada.../ relação entre 

linguagem e sociedade  

Articulador adverbial de 

frequência- correspondendo a 

continuamente 

Pragmáticas 

1º 

que permitam 

conceber a 

linguagem... 

A formação do 

profissional/relação 

linguagem e sociedade 

A expressão verbal permitam 

(subjuntivo) conceber 

(infinitivo)  

3º 

Propiciar a 

formação de 

cidadãos 

críticos 

A formação de cidadãos 

/sociedade 

Verbo no infinitivo com um 

complemento atributivo 

(que são) 

capazes de 

Cidadãos 

críticos/sociedade 

qualificativo/complemento 

atributivo  

Fonte: A própria autora 

 

D.3 Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise dos 

dados.  

 

D.3.1  Observemos o quadro-síntese:    

 

QUADRO 56 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 16 

Protagonista 
Pará 

grafo 

Função 

Sintática 

Função 

Semântica 

Posição na 

frase 

Identificaçã

o do verbo 

Tota

l 

O Curso de Letras da [...] 

1º 

 

2º 

 

2º 

Sujeito 

(implícito) 

Agentivo (O 

Curso- inanimado, 

representando  os 

atores que vão 

realizar os 

processos ou 

Principal/Ativa 

Formar 

 

Entender 

 

vinculando 

4 



255 

 

3º 

ações 

explicitadas) 

 

Propiciar 

Um profissional  1º Complemento Beneficiário Principal/Ativa Formar 1 

Com conhecimentos 1º Complemento Instrumental Principal/Ativa Formar  

A linguagem 1º Complemento Atributivo 
Subordinada/ 

Ativa 
conceber  

Análise de contextos 1º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 
conceber 1 

Língua 1º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 
conceber 1 

Sua relação com a sociedade 1º Complemento Beneficiário 
Subordinada/ 

Ativa 
conceber 

2 

Na sociedade 3º Complemento Beneficiário 

Subordinada/ 

Ativa/Reduzid

a de infinitivo 

atuarem 

Com base numa reflexão 

crítica 
1º Complemento Instrumental 

Subordinada 

/Ativa 
conceber  

Aprendizagem integrada... 1º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 
conceber 1 

A pesquisa 2º Complemento Beneficiário Principal/Ativa Entender 

3 
Processo de investigação 2º Complemento Atributivo Principal/Ativa Entender 

Saber pensar 2º Complemento Objetivo 

Subordinada/A

tiva/Reduzida 

de gerúndio 

vinculando 

Construção do 

conhecimento linguístico 
2º Complemento Instrumental Principal/Ativa Entender 

2 A partir da Construção do 

conhecimento linguístico e 

estético  

3º Complemento Instrumental 

Subordinada/ 

Ativa/Reduzid

a de infinitivo, 

atuarem 

No aperfeiçoamento de 

língua materna ou 

estrangeira moderna  

2º Complemento Instrumental Principal/Ativa Entender 1 

Ao fazer profissional 2º Complemento Objetivo 

Subordinada/ 

Ativa/Reduzid

a de gerúndio 

vinculando 1 

A formação de cidadãos 

críticos 
3º Complemento Beneficiário Principal/Ativa Propiciar 1 

Cidadãos críticos, 

retomados pelo relativo 

“que” implícito (que são) 

3º Sujeito Atributivo 

Subordinada/ 

Ativa/Reduzid

a de infinitivo 

(flexionado) 

atuarem  

Relação dialética ensino-

aprendizagem 
3º Complemento Instrumental 

Subordinada/ 

Passiva 

(que é) 

pautada 
1 

Fonte: Adaptado de Bronckart e Machado, 2004 

 

D.3.2  Análise dos dados  

 

 Observamos, no texto, a partir dos dados situados no quadro de nº 54, que quase 

todos os protagonistas exercem a função sintáticade complemento, cabendo apenas ao Curso 

de Letras o papel de sujeito, agentivo, de forma implícita e metonimicamente representando 
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os verdadeiros agentes e atores responsáveis pelas ações e/ou processos a se desenvolverem 

no referido Curso. Este, o curso, por sua vez, só aparece, explicitamente, no início do  

objetivo geral, nas demais situações, nos objetivos específicos, ele está pressuposto. Fica, 

então, evidente a sua relevância, acionado no maior número de vezes, em principal/ativa, 

conforme mostra o quadro sintático-semântico dos protagonistas. 

Também  a expressão cidadãos críticos, no último parágrafo,é retomado pelo 

relativo “que”e passa a exercer a função de sujeito, atributivo, em subordinada/ativa.  

A pesquisa constitui uma protagonista relevante. É acionada três vezes, ora como  

pesquisa  mesmo, ora como processo de investigação, ora relacionada à expressão saber 

pensar, sempre no 2º parágrafo, exercendo a função  sintática de complemento. Quanto à 

função semântica, como pesquisa, é beneficiário; como processo de investigação constitui-se 

complemento atributivo e   relacionada a saber pensar é um complemento objetivo. 

A sociedade e o conhecimento também são protagonistas que valem ser 

ressaltados dada a quantidade de vezes (2) em que aparecem no texto, realçando a sua 

importância. O conhecimento (fazendo parte de um sintagma), em todas as situações, é 

complemento instrumental, uma vez em principal/ativa e na outra vez em 

subordinada/ativa. A sociedade, também inserida em sintagma nominal, exerce a função de 

complemento, beneficiário em subordinada/ativa.    

Quanto aos outros protagonistas, acionados apenas uma vez, marcam presença em 

face de sua atuação no Curso e no texto. Continuamos, porém a  constatar a ausência da 

explicitação do docente-formador que precisa do reconhecimento/valorização profissional, da 

explicitação de seu estatuto de sujeito/agentivo e ator do processo educacional.  

 

5.1.7 Análise de documentos no Projeto Político-Pedagógico do Curso de Letras-  PPP 7 

 

A.  Quanto à sua organização composicional, é composto da seguinte forma:  

uma capa com  informações institucionais: nome da Universidade, da faculdade, do Projeto, 

da Modalidade (Licenciatura Plena), da cidade, do Reitor. Em seguida, vem  uma folha de 

rosto com as indicações das funções institucionais: Vice-Reitor, Pró-Reitor de  Graduação, 

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, Diretor da Faculdade, Coordenadora do Curso de 

Letras, Coordenadora do Projeto Político-Pedagógico, Comissão de Execução do Projeto 

Político-Pedagógico, Comissão de Apoio ao Desenvolvimento do Projeto Político-

Pedagógico; posteriormente apresenta-se o Sumário, mapeando os textos que estruturam o 

PPP.  
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Trabalhamos com a análise dos documentos contidos nos itens: 1. 

INFORMAÇÕES GERAIS –subitem 1.1. Apresentação e Justificativa;  2. 

ESTRUTURA DO CURSO – subitem  2.1.1 Princípios Norteadores; 2.2. Objetivos do 

Curso.  Este PPP, também, não apresenta um texto específico sobre a missão do Curso, 

assim, optamos por substituí-lo pelos Princípios Norteadores, entendendo existir uma relação 

de contiguidade em face dos conteúdos temáticos já referenciados na metodologia da tese.  

 B. Texto 17-Apresentaçãoe justificativa (inserido no item 1. INFORMAÇÕES 

GERAIS- situado nas páginas 4 e 5) 

1.  Com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9394/96) que estabelece, no artigo 53, o fato das universidades fixarem seus currículos 

desde que observadas as diretrizes gerais pertinentes, foram deflagradas várias discussões 

com o Colegiado do Curso de Letras e outras unidades da [...]. 

2. Eis um projeto que busca representar os anseios de fazer do Curso de Letras 

da [...] uma referência acadêmica quanto à formação de profissionais, homens e mulheres, 

comprometidos com um dever social: a utilização das Línguas e de Literaturas para o bem 

comum, em um processo de inclusa ampliação de saberes na região [...]. 

3. Nosso objetivo principal é construir um Curso em que haja uma maior 

participação do aluno nas atividades acadêmicas, a partir de um currículo reavaliado e 

reelaborado para o desenvolvimento social e profissional. E, ainda com atividades 

pertinentes à pesquisa e à extensão que visam redimensionar a Universidade, inserindo-a nas 

demandas da sociedade. 

4. Fruto de uma conquista, a nova proposta que ora se apresenta revela 

mudanças estruturais no Curso. Atualmente formando professores em uma dupla habilitação: 

Português/Inglês. O Projeto ousa não só por oferecer habilitações, nas quais o aluno escolha 

por aptidão, como também busca solucionar o problema da formação de  professores  para a 

região [...] nas licenciaturas de Língua Portuguesa e Línguas Estrangeiras modernas (língua 

inglesa e espanhola), dentro de um escopo mais atualizado. 

5. Sabemos que os desafios são muitos para implementar este Projeto, mas 

acreditamos na sensibilização de todos, direta ou indiretamente envolvidos, para que, 

juntados os esforços, possamos em um período de médio prazo estabilizar as nossas ofertas 

com base nas demandas previamente analisadas. 

6. E, ainda, com estas inovações, pretendemos reafirmar o nosso compromisso na 

formação de profissionais conscientes de seus papéis enquanto educadores do sistema 

público ou privado, competentes, atualizados em seus conhecimentos e  inseridos em uma 
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proposta maior de formação humana de desenvolvimento do Estado do Ceará e das pessoas 

que  nele vivem. 

 

C. 1. Plano global 

 

C.1. 1 Composição organizacional e características 

 

 Em seis parágrafos, o autor empírico apresenta o referido Projeto Político-

Pedagógico, introduzindo-o nos dois primeiros parágrafos, onde fundamenta a razão-fonte da 

sua construção, com a promulgação da LDB 9394/96, partindo daí as discussões balizadas 

pelo anseio de fazer do Curso de Letras da [...] uma referência acadêmica quanto à formação 

de seus profissionais. Ainda na introdução, o texto anuncia o compromisso do Curso: 

propiciara utilização das Línguas e de Literaturas para o bem comum, em um processo de 

inclusa ampliação de saberes na região [...] 

 Para desenvolver o texto, seu (sua) produtor (a) usa os dois parágrafos 

subsequentes. No 3º parágrafo, aponta para o objetivo principal cujos pilares são: participação 

do aluno nas atividades acadêmicas, currículo reelaborado, redimensionamento da 

universidade, inserindo-a nas demandas da sociedade, com a pesquisa e a extensão. No outro 

parágrafo do desenvolvimento, o autor empírico sintetiza as novas propostas para o Curso e 

suas mudanças estruturais.   

 Com os dois últimos parágrafos, o texto é concluído, ressaltando a crença na 

realização do desafio de implementar o novo Projeto, o que só poderá acontecer graças à 

sensibilização de todos. No 6º e último parágrafo é reafirmado o compromisso com a 

formação de profissionais conscientes enquanto educadores  inseridos em uma proposta 

maior de formação humana de desenvolvimento do Estado do Ceará e das pessoas que  nele 

vivem. 

 Na leitura da composição textual, encontramos uma estrutura binária quanto à 

divisão de suas partes: são seis parágrafos e dois para cada parte: dois para a introdução, dois 

para o desenvolvimento e dois para a conclusão. Também é binária a composição referente à 

assunção da responsabilidade da autoria textual. Nos dois primeiros parágrafos, 

correspondendo à introdução, há uma voz invisível e apagada do (a) produtor (a) do texto, 

com a inserção de uma voz social que  legitima o que está sendo dito. Nas partes seguintes, a 

voz  da autoria aparece implícita e neutralizada nos pronomes e verbos em primeira pessoa, 

conforme pode ser vista em detalhes no item referente aos mecanismos enunciativos. É como 
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se o (a) produtor (a) textual quisesse atribuir responsabilidades do que é dito a um pressuposto 

coletivo de professores, em que ele ou ela se inclui, sem que se identifique implicitamente 

este protagonismo coletivo     

 Trata-se de um movimento temático também. Para a introdução, o conteúdo 

temático pode corresponder a um dito generalizante e ter o apagamento da voz autoral, isto na 

perspectiva deste texto singular. Já no desenvolvimento, quando o objetivo e as propostas de 

mudança vão ser postas, assim como na conclusão, em que são explicitadas as expectativas 

com o Curso, então, a autoria se apresenta, se inclui no coletivo que pensou o novo Curso, a 

partir deste PPP, e fecha o texto sem explicitar claramente quem são os responsáveis pela  

realização do Projeto, pois, a pluralização dos possessivos e verbos na primeira pessoa não o 

fazem. Esta explicitação é necessária, como temos defendido, para a valorização do (a) 

docente, formador (a), trabalhando pelos êxitos, conforme os anseios apresentados, conforme 

as expectativas do Curso.   

Observemos o quadro da composição textual: 

 

QUADRO 57 – Composição temática no texto-  17    

Parte estrutural Parágrafo Síntese do conteúdo temático 

Introdução 
1º a promulgação da LDB 9394/96, razão-fonte da construção do PPP. 

2º o compromisso do Curso 

Desenvolvimento 
3º objetivo principal do Curso 

4º  Síntese das novas propostas para o Curso e suas mudanças estruturais.  

Conclusão 

5º a crença na realização do desafio de implementar o novo Projeto 

6º 
reafirmação do  compromisso com a formação de profissionais 

conscientes enquanto educadores.   

Fonte:A própria autora 

 

C.1. 2  Tipos de agir    

 

Há neste texto menção a três tipos de agir, além do agir-alvo, classificação 

sugerida por nós e já mencionada em análises de textos anteriores. 

No primeiro parágrafo, constatamos uma articulação dialética entre os três tipos 

de agir, um gerando o outro. O  texto é introduzido fazendo o resgate da fonte de prescrição 

onde  está a origem do PPP: na promulgação  da LDB 9394/96, que estabelece no seu  artigo 

53, para as instituições de ensino, a necessidade de fixarem seus currículos. Logo, temos aí 

fonte e  decorrência. Ao mesmo tempo reconhecemos o caráter da prescrição inerente a uma 

lei como a LDB, que faz parte do entorno precedente ao agir docente e que prescreve para as 
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formulações de outros documentos do aparato educativo brasileiro. Portanto, localizamos no 

primeiro parágrafo o agir-fonte, o agir-decorrente e o agir-prescritivo. 

O agir-prescritivo, cujo núcleo está situado na expectativa e na exigência de 

realização do próprio PPP, se apresenta com a seguinte estrutura: determinantes externos 

gerais (LDB 9394/96, diretrizes gerais pertinentes); determinantes internos (discussões com 

o colegiado do Curso de Letras e outras unidades...); ato de adesão ao PPP (comprometidos 

com um dever social, com a  utilização das Línguas e de Literaturas para o bem comum, com 

um processo de inclusão e ampliação de saberes na região onde se insere a instituição de 

ensino). 

Este ato de adesão ao PPP implica numa série de outras adesões de ações que 

estão no desenvolvimento do texto e têm como atores responsáveis o próprio Curso de Letras 

e o Projeto. Vejamos a seguir:  

No 3º parágrafo -  um curso com maior participação do aluno nas atividades 

acadêmicas, com o currículo reavaliado e reelaborado para o desenvolvimento social e 

profissional,  com atividades pertinentes à pesquisa e à  extensão que visam redimensionar a 

Universidade, com  inserção nas demandas da sociedade; 

No 4º parágrafo -  um Projeto que ousa mudar estruturalmente o Curso, que ousa  

oferecer habilitações propiciando escolha por aptidão da parte do aluno e ajudar na solução do 

problema da formação de professores para a região.     

Vemos que o agir-decorrente, relacionado aos resultados que advirão fruto do 

PPP posto em ação e o agir-prescitivo vêm juntos, um como fruto das indicações postas ao 

dever- ser e dever-fazer do Curso, expressas no PPP e o outro responsável pelo dever 

cumprido, como num “pacto de felicidades”,  em que se pressupõe: se as prescrições são 

realizadas, logo os resultados decorrentes são alcançados, estratégia que já tivemos a 

oportunidade de explicitar nesta tese. 

Ainda, quanto aos tipos de agir, as perspectivas futuras de realizações 

apresentadas no texto são garantidas na conclusão, que acontece nos dois últimos parágrafos, 

realizações estas garantidas, sobretudo, pelo emprego dos verbos saber e acreditar, na 

primeira pessoa do plural, que situa implicitamente a voz do (a) produtor (a) textual: sabemos 

que os desafios são muitos e acreditamos na sensibilização de todos. 

Ao mesmo tempo em que se qualificam as ações prescritas (para implementar o 

Projeto) como desafios, colocando-as sob a dependência da sensibilização de todos os 

envolvidos, direta ou indiretamente, o que termina também colocando sob condição o agir-

decorrente no texto, garantem-se, pelo próprio agir linguageiro do autor empírico, pelo 
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emprego dos verbos citados no parágrafo anterior, o dever-ser e o dever-fazer do Curso, 

previstos pelo Projeto. 

O último parágrafo apresenta um agir-alvo dirigido à formação de profissionais 

educadores do sistema público ou privado, numa espécie de compromisso reafirmado por um 

“nós”, coletivo representado por quem produziu o texto e que culmina numa meta ligadaao 

desenvolvimento do Estado do Ceará e das pessoas que nele vivem.  Esse compromisso faz 

parte do núcleo de um agir-decorrente, que caracteriza o processo de formação humana, 

explicitado no parágrafo, qualificando os profissionais  como: conscientes de seus papéis 

enquanto educadores, competentes, atualizados   em seus conhecimentos.  

 

C.2 Os mecanismos enunciativos 

 

C.2.1 Identificação e interpretação 

  

Embora sem apresentar detalhes, nos itens anteriores, já tocamos na questão das 

instâncias responsáveis pelo que é enunciado no texto, quais são as vozes que aí se expressam.  

Confirmamos, então: nos dois primeiros parágrafos, o autor empírico ora se responsabiliza 

diretamente pelo que é dito, mas de forma apagada, com os verbos e pronomes em terceira 

pessoa, ora deixa que uma voz social fale por ele, com o intuito de oferecer ao texto maior  

legitimidade, quanto às justificativas da razão de ser do Projeto.  

Sobretudo no segundo parágrafo, excetuando nele o trecho Eis um projeto, pois é 

o (a) produtor (a) que apresenta mesmo o objeto a ser tratado no texto, todo o restante é 

expresso por essa voz social. Corresponde, no Projeto, à explicitação de um compromisso 

desse Curso de Letras  em face do contexto onde se insere a instituição, ou mais ainda, de um 

compromisso para a sociedade como um todo, no sentido de formar  profissionais, homens e 

mulheres, comprometidos com um dever social: a utilização das Línguas e de Literaturas 

para o bem comum... 

Do ponto de vista da análise que ora empreendemos, é importante ressaltar que o 

(a) responsável pela assunção do compromisso expresso não fica claro, pois a instância que 

assume a enunciação está neutralizada na agentividade atribuída ao Projeto e ao Curso. Logo, 

explicitamente, os responsáveis pelo processo educacional não aparecem, estampa-se um 

dever social a cumprir, com se a responsabilidade atribuída por uma voz social que repassa 

esta atribuição a um corpo-coletivo sem a presença explícita, como protagonistas no texto, dos 
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que efetivamente fazem, agem, atuam no Curso de Letras. Defendemos a explicitação do 

papel dos docentes formadores no texto. 

O mesmo apagamento da atribuição desse papel do (a) formador (a) acontece no 

4º parágrafo. O que não acontece no 3º, 5º, 6º parágrafos, pois quem está na origem do texto 

assume a responsabilidade da enunciação. Embora implicitamente e de forma neutralizada, a 

presença dos verbos e dos possessivos na primeira pessoa do plural remete ao agente produtor 

do texto e de um coletivo, não explicitamente definido:    

Nosso objetivo principal é...  (3º parágrafo).  

...sabemos que os desafios.. (5º parágrafo) 

 ... acreditamos na sensibilização de todos...(5º parágrafo) 

... possamos em um período de médio prazo estabilizar as nossas ofertas...(5º 

parágrafo) 

...pretendemos reafirmar o nosso compromisso...(6º parágrafo). 

A pressuposição opera com duas estratégias linguísticas: a da representação da 

voz autoral em nome de um coletivo, em que a pluralidade deve  representar todos os que 

fazem o Curso de Letras da referida Universidade, segundo exemplos acima, e a estratégia da 

inclusão, o que pode ser confirmado no trecho: ...acreditamos na sensibilização de todos...(5º 

parágrafo). 

Sobre os mecanismos enunciativos, tratamos das vozes. Passemos, agora, às 

modalizações. Quando o (a) produtor (a) textual, no segundo parágrafo, diz: Eis um projeto 

que busca representar os anseios de fazer do Curso de Letras.,  e no 4º parágrafo... como 

também busca solucionar o problema..., na realidade se estáintroduzindo uma avaliação 

sobre uma das facetas da responsabilidade do  Projeto e do próprio Curso, que são fortes 

protagonistas no texto. Corresponde à expressão da intenção (o querer-fazer), aliada às razões   

para o fazer (o dever-fazer) no Curso, portanto, podemos ver aí uma modalização 

pragmática. 

Nessa mesma linha de raciocínio, quanto à expressão que introduz julgamento 

sobre uma das facetas da responsabilidade do protagonista curso, chamamos a atenção para o 

emprego do verbo ousar, no sentido de se atrever quanto ao seu  poder-fazer, para além da 

sua capacidade  aparente de ação.  Por esta razão entendemos que aí se trata de outra 

modalização pragmática: O Projeto ousa não só por oferecer... (4º parágrafo) 

Outras modalizações pragmáticas se encontram nos trechos seguintes:  

...juntados os esforços, possamos em um período de médio prazo estabilizar as 

nossas ofertas...(5º parágrafo), 
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... com estas inovações pretendemos reafirmar o nosso compromisso na 

formação... (6º parágrafo). 

Por outro lado, entendemos que a expressão: ...comprometidos com um dever 

social... (no segundo parágrafo), corresponde a uma modalização deôntica, pois vemos aí 

uma avaliação à luz de um dever social a ser cumprido, ficando implícita a possível presença 

de um verbo modal na expressão: devem ser comprometidos.  

Também, ainda quanto a este mecanismo enunciativo, o trecho desde que 

observadas as diretrizes pertinentes, no 1º parágrafo, expressa uma avaliação das ações a 

partir de um valor de verdade apresentada como condicionante, como possibilidade de 

acontecer, por isso a classificamos de modalização lógica. O trecho corresponde a:  se forem 

observadas ou caso sejam observadas.   

Como temos feito em outras  análises desta tese, explicitamos também aqui 

observações sobre alguns qualificadores empregados, compreendendo que são mecanismos 

extraídos do mundo discursivo-subjetivo do autor empírico e, portanto, importantes para 

incluir no cenário das nossas análises. Vejamos, então: 

... fazer do Curso de Letras (...) uma referência acadêmica quanto à formação de 

profissionais... (2º parágrafo) 

... dentro de um escopo mais atualizado...(4º parágrafo) 

...profissionais conscientes de seus papéis enquanto educadores do sistema 

público ou privado, competentes, atualizados em seus conhecimentos ... (6º parágrafo). 

Com os exemplos acima assinalados, podemos constatar que os qualificadores 

pertencem a um campo semântico pertinente ao conteúdo temático, acrescentando atributos 

relevantes à valorização do que o texto quer defender quanto à qualificação do Curso de 

Letras, à formação dos professores, e consequentemente, quanto aos próprios profissionais 

formados pelo Curso.   

 

C.2.2 Sistematização dos mecanismos enunciativos em quadro-síntese 

 

QUADRO 58 - Síntese das vozes – texto 17 

Voz- responsabilidade 

enunciativa 

Pará 

grafos 

Elementos linguístico-discursivos ou unidades linguísticas 

Instância geral de 

enunciação que assume   

diretamente a 

responsabilidade do 

dizer- voz  não marcada e  

1º, 2º, 

3º, 4º 

Verbos e pronomes  na terceira pessoa.  
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invisível. 

Autor 

empírico/enunciador 

agente/ produtor do texto 

marcado por elementos 

linguísticos 

3º Nosso objetivo principal 

5º 

Sabemos  

acreditamos  

possamos estabilizar 

nossas ofertas 

6º 
pretendemos 

nosso compromisso 

Voz social 

2º 

Uma referência acadêmica quanto à formação de profissionais,  

homens e mulheres, comprometidos com um dever social : a 

utilização das Línguas e de Literaturas para o bem comum, em 

um processo de inclusa ampliação de saberes na região do Vale 

do Jaguaribe e nos estado do Ceará. 

3º 

...a partir de um currículo reavaliado e reelaborado para o 

desenvolvimento social e profissional. E, ainda com atividades 

pertinentes à pesquisa e à extensão que visam redimensionar a 

Universidade, inserindo-a nas demandas da sociedade. 

6º 

...com estas inovações, pretendemos reafirmar o nosso 

compromisso na formação de profissionais conscientes de seus 

papéis enquanto educadores do sistema público ou privado... 

... inseridos em uma proposta maior de formação humana de 

desenvolvimento do Estado do Ceará e das pessoas que  nele 

vivem.    

Fonte: A própria autora 

 

QUADRO 59 - Síntese das modalizações - texto 17 

Funções das 

modalizações 

Pará 

grafos 

Marcação da 

modalização no 

texto 

Beneficiário e/ou 

Referente 

Caracterização da função 

linguística 

Lógicas 1º 

desde que 

observadas as 

diretrizes gerais 

pertinentes, 

Fixação dos 

currículos/ 

Diretrizes gerais a 

partir da LDB 

9394/96 

Articulador de condição, 

apontando para possibilidade 

(desde  que), verbo ser implícito 

no subjuntivo (sejam), formando 

a passiva com o particípio 

observadas   

Deônticas 2º 

(devem 

ser)...comprometi

dos com um 

dever social... 

Formação 

de/Profissionais, 

homens e mulheres 

Expressão  verbal modalizadora 

(implícita) com o verbo modal 

“dever” 

Pragmáticas 2º 

Eis um projeto 

que busca 

representar os 

anseios de fazer 

do Curso de 

Letras... 

Projeto/Curso de 

Letras 

Expressão verbal da intenção (o 

querer-fazer) com razões para 

fazer (o dever-fazer) -   busca 

representar 



265 

4º 

... como também 

busca solucionar 

o problema. 

O Projeto/ o 

problema da 

formação de 

professores para a 

região 

Expressão verbal da intenção (o 

querer-fazer) com razões para 

fazer (o dever-fazer) -   busca 

solucionar 

O Projeto ousa 

não só por 

oferecer. 

Projeto/formação 

de professores 

Expressão verbal que explicita 

um tipo de poder-fazer -    

5º 

...juntados os 

esforços, 

possamos em um 

período de médio 

prazo estabilizar 

as nossas 

ofertas... 

Ofertas /para o 

curso 

Expressão verbal com o verbo 

“poder” funcionando como 

modal-  poder estabilizar 

6º 

....com estas 

inovações 

pretendemos 

reafirmar o 

nosso 

compromisso na 

formação de 

profissionais... 

Inovações/compro

misso na formação 

de profissionais... 

Expressão verbal com o verbo 

pretender funcionando como 

modal (expressão da intenção- 

querer fazer) 

Fonte: A própria autora 

 

C.3 Análise dos papéis sintático-semânticos dos protagonistas: quadro-síntese e análise 

dos dados.  

 

C. 3.1  Observemos o quadro a seguir: 

 

QUADRO 60 - Estatuto sintático-semântico dos protagonistas do texto 17 

Protagonista 
Pará- 

grafo 

Função 

Sintática 

Função 

Semântica 
Posição na frase 

Identificação 

do verbo 
Total 

Nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação 

Nacional (Lei 9394/96)  

1º Complemento Instrumental Principal/Passiva 
foram 

deflagradas 
1 

Das Universidades  1º Sujeito 
Agentivo 

(inanimado) 

Subordinada /Ativa/ 

Reduzida de 

infinitivo 

fixarem 1 

Currículos 1º Complemento Objetivo 
Subordinada/ 

Ativa 
fixarem 

3 

Um currículo 3º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Passiva 

(Que seja- 

implícito) 

reavaliado e 

reelaborado 
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As nossas ofertas 5º Complemento Beneficiário 
Subordinada/ 

Ativa 

possamos 

estabilizar 

Diretrizes gerais 

pertinentes 
1º 

Sujeito 

(paciente) 
Instrumental 

Subordinada/Passiv

a 

(sejam) 

observadas 
1 

Várias discussões com o  

colegiado do Curso de 

Letras e outras  [...]  

1º Complemento Objetivo Principal/Passiva 
foram 

deflagradas 
1 

Projeto 2º Sujeito Instrumental Principal/Ativa 

(Aqui está)  Eis 

– verbo 

implícito 

9 

Retomado pelo relativo 

“que” 
2º Sujeito Instrumental 

Subordinada/ 

Ativa 

busca 

representar 

A nova proposta 4º Sujeito Atributivo Principal/Ativa revela 

retomada pelo relativo 

“que”  
4º Sujeito Objetivo 

Subordinada/ 

Passiva 

que ora se 

apresenta (é 

apresentada) 

O Projeto  4º Sujeito Atributivo Principal/Ativa ousa (é ousado) 

Retomado implicitamente 4º Sujeito Instrumental 
Coordenada/ 

Ativa 

busca 

solucionar 

Este Projeto 5º Complemento Objetivo 

Subordinada/Ativa/ 

Reduzida de 

infinitivo/ 

para 

implementar 

Com estas inovações 6º Complemento Instrumental Principal/Ativa 
pretendemos 

reafirmar 

Proposta maior de 

formação humana de 

desenvolvimento do 

Estado do Ceará e das 

pessoas que nele vivem 

6º Complemento Atributivo 
Subordinada/ de 

sentido passivo 

(que estão) 

inseridos 

 Curso de Letras da [...] 
2º Complemento Beneficiário 

Subordinada/ 

Ativa 
de fazer 

4 

Um Curso 3º Complemento Objetivo 

Subordinada/Ativa/ 

Reduzida de 

infinitivo 

construir 

retomado pela expressão 

“em que” 
3º Complemento Instrumental 

Subordinada/ 

Ativa 
em que haja 

 Mudanças estruturais no 

Curso 
4º Complemento Beneficiário Principal/Ativa revela 

Formação de 

profissionais, homens e 

mulheres 

2º 
Complemento 

(parte) 
Beneficiário 

Subordinada/ 

Ativa 
de fazer 

3 
O problema da formação 

de professores 
4º Complemento Beneficiário 

Subordinada/ 

Ativa 

busca 

solucionar 

O nosso compromisso na 

formação de 

profissionais... 

6º Complemento Beneficiário Principal/Ativa 
Pretendemos 

reafirmar 
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Professores 4º Complemento Objetivo 

Simples/Ativa/ 

Reduzida de 

gerúndio 

Verbo no 

gerúndio 

correspondendo 

ao presente- 

formando= 

forma 

2 

Educadores do sistema 

público ou privado 
6º Complemento Atributivo Principal/Ativa 

pretendemos 

reafirmar 

A utilização das línguas e 

de Literaturas 
2º Complemento Instrumental 

Subordinada/ 

Passiva 

(que devem 

ser) 

comprometidos 

com 

1 

Na região [...] e no estado 

do Ceará 
2º Complemento Beneficiário 

Subordinada/ 

Passiva 

(que devem 

ser) 

comprometidos 

com 2 

Para a região [...] 4º Complemento Beneficiário 
Subordinada/ 

Ativa 

busca 

solucionar 

Nosso principal objetivo 3º Sujeito Atributivo Principal/Ativa é 1 

Uma maior participação 

do aluno 
3º Complemento Beneficiário 

Subordinada/ 

Ativa 
haja 

2 

O aluno 4º Sujeito Agentivo 
Subordinada/ 

Ativa 
escolha 

Nas atividades  

acadêmicas 3º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 
haja 

3 

Com atividades 

pertinentes à pesquisa e à 

extensão 

3º Complemento Instrumental 
Coordenada/ 

Ativa 

Verbo haver 

implícito 

Atividades pertinentes à 

pesquisa e à extensão, 

retomadas pelo relativo 

“que” 

3º sujeito Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 

visam 

redimensionar 

Para o Desenvolvimento 

social e profissional 
3º Complemento Beneficiário 

Subordinada/Passiv

a 

(Que seja) 

reavaliado e 

reelaborado 

1 

A universidade 3º Complemento Beneficiário 
Subordinada/ 

Ativa 

visam 

redimensionar 

2 

A Universidade retomada 

pelo oblíquo “a” 
3º Complemento Beneficiário 

Subordinada/ 

Ativa/ 

Reduzida de 

gerúndio 

inserindo 

Nas demandas da 

sociedade 
3º Complemento Beneficiária 

Subordinada/Ativa/ 

Reduzida de 

gerúndio 

inserindo 1 

Em uma dupla 

habilitação: 

português/Inglês 

4º Complemento Instrumental 
Simples/Ativa/Re 

duzida de gerúndio 

formando 

(gerúndio com 

valor de 

presente): 

3 
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forma 

Habilitações  4º Complemento Objetivo 

Subordinada/Ativa/ 

Reduzida de 

infinitivo 

por oferecer 

retomadas pela locução 

relativa“nas quais” 
4º Complemento Instrumental 

Subordinada/ 

Ativa 
escolha 

Por sua aptidão 4º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 
escolha 1 

Licenciatura de Língua 

Portuguesa e Línguas 

Estrangeiras modernas 

(língua inglesa e 

espanhola) 

4º Complemento Instrumental 
Subordinada/ 

Ativa 

busca 

solucionar 
1 

Na sensibilização de todos 5º Complemento Objetivo Coordenada/ Ativa acreditamos 1 

Com base nas demandas 

previamente analisadas   
5º Complemento Instrumental 

Subordinada/ 

Ativa 

possamos 

estabilizar 
1 

Nós- Produtor e um 

coletivo 

5º Sujeito Atributivo Principal/Ativa Sabemos 

4 

5º Sujeito Atributivo 
Coordenada/ 

Ativa 
Acreditamos 

5º Sujeito Atributivo 
Subordinada/ 

Ativa 
Possamos 

6º Sujeito Atributivo Principal/Ativa 
pretendemos 

reafirmar 

Fonte: Adaptado de Bronckart e Machado, 2004 

 

C.3.2  Análise dos dados 

 

Comecemos a análise dos dados conferindo quais são os protagonistas principais, 

a partir da frequência em que aparecem no texto. O que vem em primeiro lugar é o Projeto, 

acionado novevezes, com várias designações  em seus sintagmas definidores:  a nova 

proposta, estas inovações, proposta maior de formação humana. Em vários momentos, 

também é acionado pelo “que” relativo retomado como sujeito. Às vezes, é retomado 

implicitamente, como acontece no 4º parágrafo, exercendo a função de sujeito instrumental, 

numa coordenada/ativa. Das nove vezes em que aparece no texto, em seis exerce a função de 

sujeito, com variadas funções semânticas, majoritariamente em estrutura ativa.  

Em segundo lugar vem o protagonismo referente ao (à) próprio (a) produtor (a) 

textual, representando e incluindo-se num coletivo responsável pelo Curso de Letras da 

referida Universidade. Em quatro situações, isto nos chama a atenção, um “nós” é acionado 

implicitamente como sujeito,  atributivo em estrutura frasal ativa. Em nenhuma vez é 
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agentivo, o que significa dizer que os verbos para os quais este “nós” implícito é o sujeito não 

expressam ação ou processo dinâmico necessário ao estatuto de agentividade, o qual oferece 

ao protagonista papel relevante quanto à sua capacidade de ação. Mas já é um avanço, do 

ponto de vista do reconhecimento da valorização do trabalho docente, via linguagem do texto, 

a presença do (a) autor (a) como protagonista, pressupondo-se que ele (ou ela) fale em nome 

de  um coletivo do qual fazem parte os (as) professores (as), formadores no Curso de Letras.  

O Curso também é acionado quatro vezes, na função sintática, sempre fazendo 

parte de um complemento, com variadas funções semânticas e majoritariamente em 

subordinada/ativa. Pela frequência no texto, depreende-se a relevância de seu papel como 

protagonista. 

Também colocamos em destaque, com trêsacionamentos no texto, os 

protagonistas: currículo, formação, atividades acadêmicas e habilitação, que podem ser 

analisados em bloco, sobretudo pela contiguidade temática, pois estão relacionados ao 

protagonismo da formação. Todos aparecem exercendo a função sintáticade complemento, 

com exceção deatividades, que, numa única vez, é sujeito.  O Currículoapresenta funções 

semânticas variadas, enquanto habilitação é majoritariamente (duas vezes) instrumental. A 

protagonista atividades, semanticamente,  aparece  na função de  instrumental. A formação 

se situa três vezes no papel de beneficiária. Estas duas últimas classificações semânticas 

mostram bem uma evidente coerência, quando se retrata  do papel dos  dois últimos  

protagonistas no texto: nas e com as atividades tem-se a própria realização de eventos e 

processos do curso de Letras, daí por que serem classificadas  na função de instrumental, em 

relação a este Curso. Por outro lado, cabe à própria formação ser beneficiária desses eventos 

e processos, isto é, das atividades acadêmicas.  

Com menor frequência (duas vezes), mas não menor relevância, situamos no 

quadro 58  (do estatuto sintático-semântico dos protagonistas no texto 17) o aluno, a 

universidade,os professores em formação e a região onde está inserida a  instituição à qual 

pertence esse Curso de Letras. É de se esperar que o aluno seja um protagonista relevante, 

aparecendo as duas vezes, uma como complemento beneficiário, a outra, como sujeito 

agentivo, posição de destaque quanto ao papel que desempenha como actante no texto. 

A Universidade, compondo um sintagma nominal diferente do que se situa no 1º 

parágrafo, pois se refere especificamente à Universidade cujo PPP está em análise,  por esta 

razão é uma protagonista com efetiva importância, aparecendo, no texto, em 

subordinada/ativa, na função sintática de complemento, semanticamente como 
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beneficiária, pois vai ser redimensionada devido às atividades de pesquisa e extensão, a  

partir da proposta do novo Projeto.    

Os professores e educadores aí acionados, uma vez como complemento, 

objetivo, em simples/ativa; a outra vez como complemento atributivo, em principal/ ativa, 

se referem aos professores em formação ou formados pelo referido Curso.   

A região onde se localiza o Curso de Letras, por duas vezes no texto, se 

protagoniza como complemento, beneficiário, em estrutura subordinada, uma passiva e a 

outra ativa. Fica evidente seu papel de beneficiária, pelo compromisso do Curso em 

contribuir com solução que resolva os problemas locais. 

Os outros protagonistas, apesar da baixa frequência em que aparecem no texto 

(acionados apenas uma vez), são pelo menos colocados em cena. No caso, por exemplo, do 

sintagma nominal referente à pluralidade de Universidades, no primeiro parágrafo, aparece 

como sujeito agentivo a quem é atribuída ação normalmente realizada por seres humanos (os 

que trabalham nela). A estrutura frasal onde ela se insere caracteriza-se como 

subordinada/ativa/reduzida de infinitivo (flexionado). 

Já a nova LDB 9394/96 está na função de complemento, obviamente 

instrumental, numa principal, o que significa lugar de destaque, inclusive, abrindo o texto, 

numa estrutura passiva, pelo caráter inanimado que lhe é próprio. 

Diretrizes gerais,  no primeiro parágrafo, também, corresponde a um 

protagonismo significativo, pois elas fazem parte do aparato prescritivo educacional. No texto 

lhes é garantido o papel de sujeito (paciente), na função semântica de instrumental, em 

subordinada/passiva, com o verbo ser (sejam) elíptico. 

O sintagma nominal que coloca em foco as discussões  (processo dinâmico) do 

colegiado de Letras e outras [...] (entidades que passaram pelo referido processo) é 

complemento objetivo , em principal, com estrutura passiva.  

Ainda analisando os protagonistas acionados uma vez no texto, verificamos que 

os sintagmas nominais onde se encontram as Línguas/ Literaturas, as Licenciaturas e as 

demandas previamente analisadas, todas três estão na função de complemento, 

instrumental, pois correspondem aos meios pelos quais a formação em Letras se realiza. 

Quanto à estrutura frasal onde se acham inseridas, classificam-se como subordinadas, uma 

passiva e as duas outras são ativas. 

Em relação aos protagonistasdesenvolvimento social e profissional e demandas 

da sociedade, realizados através de seus respectivos sintagmas nominais, ambos exercem a 

função sintática de complemento, são destinatários de um processo dinâmico referente ao 
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Curso de Letras, sendo semanticamente classificados como beneficiários, em estrutura 

subordinada, uma passiva e a outra ativa e reduzida de gerúndio.  

Resta-nos comentar sobre o fenômeno linguístico-discursivo entre dois 

protagonistas (nosso principal objetivo e na sensibilização de todos), que, no texto, aparecem 

com funções sintáticas e semânticas distintas, o primeiro é sujeito, atributivo, em 

principal/ativa, o outro é complemento, objetivo em coordenada/ativa. Mas eles estão 

intrinsecamente ligados, dada a articulação que se estabelece entre um e outro, sobretudo em 

relação aos mecanismos enunciativos, especificamente quanto à voz do (a) produtor (a) 

textual. Examinemos essa articulação: há uma conjugação de voz no emprego do possessivo 

nosso e no indefinido todos que liga os dois protagonistas a uma só voz. Este indefinido 

“todos” corresponde a um “nós” que o aproxima do possessivo “nosso”. Por outro lado, esse  

processo traz outros protagonistas para se articularem a eles, são os que se encontram no final 

do quadro 58, o último analisado,  e que fazem a   fusão  do “nós” produtor textual  com um 

coletivo, possivelmente responsável pelo Curso.  

Consideramos extremamente relevante que nossas análises tenham culminado 

com esta avaliação final: observando uma fusão entre aprimeira pessoa do plural no texto e 

um indefinido “todos”, possibilitando, assim, uma conclusão deste capítulo de análises da 

nossa tese. Num PPP, as marcas da enunciação devem revelar explicitamente a presença do 

coletivo responsável pelo Curso, no caso o de Letras. Esse coletivo deve ser definido 

claramente como ator do processo educacional, que dá corpo aos Cursos na Universidade ou 

em qualquer instituição de ensino. Isto não aconteceu neste PPP. Não podemos garantir nele, 

de forma explícita, a presença dos (as) professores (as) formadores (as). O que há é uma 

neutralização da voz do autor empírico do texto através dos verbos e dos possessivos na 

primeira pessoa do plural somados ao indefinido “todos”, pressupondo-se tratar-se da voz do 

coletivo desses professores. 

Entendemos que, ao deixar claro o aspecto da atorialização  dos responsáveis pelo 

Curso,  nossa linguagem sobre o trabalho docente expressa sempre a valorização do docente 

no seu trabalho. Esta explicitação não se deu no geral dos textos estudados, salvo em  duas 

situações. O que deveria ser regra passou à exceção.  

Vejamos, agora, um quadro, que sintetiza  a  situação do número  de protagonistas 

nos textos analisados: 
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QUADRO 61- Levantamento dos protagonistas dos textos analisados 

Textos Protagonistas Total 

1 

PPP, Curso de Letras da Universidade [...], Profissionais em formação/ homens e 

mulheres, Professores e alunos,  Alunos e Professores, Sociedade, Nosso objetivo 

principal, Aluno, Bacharéis, Professores em formação, Currículo, Nós (genérico), 

Nós (produtor incluindo-se num coletivo do Curso de Letras) com verbo flexionado, 

Produtor textual (representando com coletivo do Curso) no gerúndio, Produtor 

Textual (representando um coletivo do curso) no infinitivo.  

15 

2 

O Curso,  O linguista em formação, o profissional de literatura em formação, o 

professor de língua materna, clássica ou estrangeira em formação,  Um profissional 

competente e crítico -o formando,  Educação brasileira,  Sociedade contemporânea,  

O bacharel formando, O aluno,  Trabalho,  Mundo mais solidário e menos 

individualista,   Esta postura,  Este sentimento coletivo,  Um redator, um escritor, um 

crítico literário, um intérprete ou tradutor, um construtor da linguagem, um cidadão 

comprometido com o fazer social. 

18 

3 
O Curso de Letras da [...],  Profissionais em formação/ homens e mulheres,  O 

graduando,  A outros usuários. 
4 

4 

O Curso (de graduação) de Letras, Currículos, Regimento(s),  Conselho Universitário,  

A Coordenação do [...]- ( indicação do nome do coordenador),   Conselho de Ensino 

Superior-CESU,  As Disciplinas do Curso, Conselho do Centro de Humanidades,  

Coordenação do Curso, CEPE,  Conselho Federal de Educação,  Diretrizes 

Curriculares,  Ministério de Educação e do Despor 

to,  Lei de Diretrizes e Bases da Educação,  Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação,  SESu-MEC,  Instituições de Ensino Superior (IES),  

Universidade 2,  Pró-Reitoria de Graduação (equipe),  Projeto (s) Pedagógico(s), 

Grupo de Trabalho das Licenciaturas,  GT de Ensino,  Coordenadores de Curso,  

Propostas,  Objetivos do Curso,  Perfil necessário ao licenciado em Letras,  Alunos,  

Colegiado,    Três comissões- Prática como Componente Curricular, Atividades 

Complementares e Estágio Supervisionado,  Chefes de Departamento. 

31 

5 
O Curso de Letras a partir do PPP,  Docentes em formação,  Pesquisas,  Discentes,  

Docência universitária,  Profissionais- em formação. 
6 

6 

A política educacional do Brasil,  Movimento generalizado de reestrutura- 

ção escolar, Movimento de reestruturação do processo de ensino,  Reformas no 

processo de formação e qualificação de professores ,  O Estado brasileiro,   A 

aprovação da LDB- Lei 9.394/96, A Lei citada, A institucionalização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais e dos Parâmetros Curriculares,  A integração da Educação 

Infantil e do Ensino Meio,  A Educação Básica,  Competências,  Competências  na 

Educação Básica, Um paradigma curricular novo, Nova Matriz Curricular,  

Conteúdos ou disciplinas,  Avaliação e resultados da escola,  Sistema de estatísticas 

e indicadores educacionais,  “Novo” modelo de educação,  Educação,  Educação 

retomada pelo pronome “que”,  O aprender a aprender,  O aprender a aprender – 

retomado pelo “que”,  O fazer, o conviver e o ser,  Paradigma educacional,    

Determinadas habilidades e competências,  O aluno (protagonização pressuposta),  

Curso de Letras,  A formação do novo profissional, ao exercício profissional do 

futuro educador,  Novo profissional (retomado pelo que),   A formação do 

profissional em Letras,  O Plano Político-Pedagógico de formação, Principal 

documento,  Principal documento, O presente documento,  Princípios norteadores,  

40 
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Formação específica,  Objetivos,   Novo currículo de Letras. 

7 

O Curso de Letras,  Ação Político-Pedagógica,  Princípios, Objeto de estudos,  As 

línguas e literaturas,  Profissionais, Capacidades,   O exercício do magistério do 

ensino fundamental e médio,  Aproveitamento de materiais linguístico-literários,  

Assessoria técnica, serviços editoriais, projetos de trabalho,  Fins Culturais. 

11 

8 

Este Projeto, Concepção formativa,  O Curso de Letras- pressuposto,  Magistério do 

ensino fundamental e médio,  Profissionais,  Profissionais retomado pelo relativo 

“que”,  Aluno,  Conhecimento em Língua e Literaturas,  Língua portuguesa e 

respectivas literaturas, língua estrangeira moderna,cultura e literatura popular,  O 

fato linguístico e literário,  Teorias linguísticas e literárias,  Conhecimento novo,  

Função da Universidade,  Cursos de Extensão,   

14 

9 

O Projeto Político-Pedagógico do Curso de Letras da  Universidade [...]  Projeto,   

No projeto anterior,   Projeto Pedagógico do Curso de Letras para a formação de 

professores,    Os Projetos Pedagógicos,    Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro 

de 2002,Retomada pelo ”que”,    Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002,  

alíneas “a”, “b”, “c” e “d”,   Alíneas retomadas pelo “que”,    Art. 2° da Resolução 

supracitada,  O item III da Resolução,  (Resolução) já mencionada acima.,  Art.6 da 

já citada  Resolução,  Princípios norteadores,  Oprincípio norteador do conjunto de 

competências,   princípio da coerência,  Diretrizes Curriculares Nacionais,  Conjunto 

das Diretrizes Curriculares Nacionais., Formação de professores,  Formação dos 

discentes,  Formação oferecida e a prática esperada do futuro professor,  Processo de 

formação,  Processo de formação do professor,  Formação de professor, Conjunto de 

competências,   Para a constituição das competências,  As competências retomadas 

pelo relativo “que”,  A partir das competências,  Competências,  Pela Resolução nº 3, 

de 2 de julho de 2007,  Resolução retomada pelo relativo “que”,   Artigo 4º (desta 

Resolução),   Aos efeitos do Parecer CNE/CES nº 261/2006 e desta Resolução,  

conjugados com os termos do Parecer CNE/CES nº 8/2007  e Resolução CNE/CES 

nº2/2007,  até o encerramento do ciclo avaliativo do SINAES,   nos termos da 

Portaria Normativa nº 1/2007,.  Pesquisa,   Pesquisa (retomada),  As instituições de 

educação superior,   O Decreto nº 5.629/2005,  Retomado pelo relativo “que”,  A Lei 

nº10.436/2002,   Lei retomada pelo relativo “que”. 

44 

10 

O princípio investigativo,  Formação de professores,   No processo de formação 

docente,   Ação formativa,   Própria formação docente,   Ação formativa dos 

acadêmicos de Letras,   Uma formação docente,   Relação entre teoria e prática,  Os 

professores,   Modelos ideológicos de percepção histórica do  professor,   Atividade 

docente,    Processo de ensino-aprendizagem,   do ensino/  da aprendizagem,  Ao 

ensino e à aprendizagem,    Desafio Retomado pelo relativo “que”,   Ação mediadora 

na práxis pedagógica humanitária, democrática e socialmente transformadora de suas 

realidades.,  Mediação reflexiva,   Modelo de reflexão,   Retomado pelo relativo 

“que”,   Repertório de conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais,  

Retomado pelo relativo “que”,   As teorias e as tendências Pedagógicas,   Retomadas 

pelo oblíquo “as”,   as teorias, as tendências e as ações pedagógicas,   O repensar das 

teorias e tendências,  Da escola, da escolarização dos educandos,   Experiências de 

vida dos seres humanos,   Em suas 

 práticas sociais,   Pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão,  Os esquemas de 

organização e estruturação dos sistemas educacionais,    Osinteresses vigentes na 

sociedade,   Posições ideológicas e epistemológicas,    Conjunturas.  

33 
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11 

Universidade..., A Lei de Diretrizes e Bases (MEC 2000), Para a formação de 

docentes, Para o ensino  básico, Para o exercício do magistério no ensino 

fundamental e médio, Professores  (em formação) de língua portuguesa, de língua 

inglesa e de suas respectivas literaturas, Retomado pelo relativo que implícito,  

Retomado  pelo relativo que implícito, Retomado pelo “que” implícito,   As 

linguagens, Inserção na sociedade, Com o outro 

12 

12 

O estudo na área de Letras,   Este Curso,   Retomado pelo pronome ele,   O Curso,   

Letras,   Os estudos da literatura e da linguagem,   Estudos linguísticos e literários,  

Do curso de Letras,  Determinada profissão, Muitos estudantes, A muitos estudantes,   

Muitos estudantes ,  O estudante, O estudante,   O estudante-retomado pelo relativo 

“que”, Educação Geral, Retomada pela expressão esta opção,   Educação mais geral,   

senso estético,  Vocações artísticas,   No ensino médio,   No ensino médio,    O 

ingresso na universidade,   Paixão pelas literaturas e pelas línguas, Curso de sua 

preferência, Profissão especial, Atividades profissionais,   Retomadas pelo relativo 

que (implícito), A consciência de problemas gerais,   Interesse vivo para assuntos...,   

Habilitações do curso de Letras, Estudo de uma Língua, Com a leitura,   

Competência linguística e comunicativa superior,    

Conhecimento técnico-científico, Familiaridade com as teorias fundamentais,   Os 

objetos de estudo e a metodologia científica, Habilidades de expressão linguística,   

Atividades principais dos estudantes de Letras, Leitura contínua,   A redação de 

textos próprios,   Trabalhos com textos alheios,   As línguas escrita e oral,   Trabalho 

cotidiano,   Retomado pelo relativo “que”. 

45 

13 
Nível intelectual e cultural,   O aluno,   Para o trabalho e a vida,   Sujeito pesquisador 

das suas raízes e cultura,   Formação,   Contexto geral da civilização humana. 
6 

14 

O presente documento,  O Projeto Pedagógico da [...],   Essa proposta,   Desse 

projeto,   Professores [...] ,  PPP 6,   Valorização do corpo docente,   Contratações 

de professores,   Licenciaturas,   Diretrizes Curriculares,  Cursos de Letras,   

Retomado pelo relativo “que” implícito,   Curso,   Curso dinâmico,   Documentos: 

Resoluções CNE/CP1,  CNE/CP2, CNE/CES18,  Pareceres CNE/CES 492/2001 e 

CNE/CES 1363/2001 e nas diretrizes da PROGRAD da Universidade [...],  A 

formação do profissional em Letras,   Uma formação sólida,   maior autonomia ao 

profissional,   A iniciação do aluno no campo da pesquisa e da extensão,   A 

flexibilidade do currículo,  Objetivos, disciplinas habilitações ementas,   Essa 

missão,   Nós (genérico),  Nós (produtor (a) textual mais um coletivo de 

professores),   Na realidade do ensino atual,   Para o exercício de sua profissão,   De 

sua atuação na sociedade. 

34 

15 

O Curso,  O linguista em formação, o profissional de literatura em formação, o 

professor de língua materna, clássica ou estrangeira em formação,  Um profissional 

competente e crítico -o formando,  Educação brasileira,  Sociedade contemporânea,  

O bacharel formando, O aluno,  Trabalho,  Mundo mais solidário e menos 

individualista,   Esta postura,  Este sentimento coletivo,  Um redator, um escritor, um 

crítico literário, um intérprete ou tradutor, um construtor da linguagem, um cidadão 

comprometido com o fazer social. 

18 

16 

O Curso de Letras da [...],   Um profissional (em formação0,   com conhecimentos,  

A linguagem,    Análise de contextos,   Língua,   Sua relação com a sociedade,   Na 

sociedade,   Com base numa reflexão crítica,   Aprendizagem integrada...,   A 

pesquisa,   Processo de investigação,   Saber pensar, Construção do conhecimento 

linguístico,   A partir da Construção do conhecimento linguístico e estético,   No 

aperfeiçoamento de língua materna ou estrangeira moderna,   Ao fazer profissional,   

A formação de cidadãos críticos,  Cidadãos críticos, retomados pelo relativo “que” 

20 
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implícito (que são),   Relação dialética ensino-aprendizagem. 

17 

Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96),   Das 

Universidades,   Currículos, Um currículo,   As nossas ofertas,     Diretrizes gerais 

pertinentes,   Várias discussões com o  colegiado do Curso de Letras e outras  [...],   

Projeto,   Retomado pelo relativo “que”,   A nova proposta,   (A nova proposta) 

retomada pelo relativo “que”,   O Projeto,   Retomado implicitamente,   Este Projeto,   

Com estas inovações,   Proposta maior de formação humana de desenvolvimento do 

Estado do Ceará e das pessoas que nele vivem,   Curso de Letras da [...],   Um Curso,   

Um Curso retomado ,   pela expressão relativa “em que”,   Mudanças estruturais no 

Curso,   O problema da forrmação de profissionais, homens e mulheres,    O nosso 

compromisso na formação de profissionais...,    Professores,   Educadores do sistema 

público ou privado,   A utilização das línguas e de Literaturas,   Na região [...] e no 

estado do Ceará,   Para a região [...],   Nosso principal objetivo,   Uma maior 

participação do aluno,   O aluno,   Nas atividades  acadêmicas,   Com atividades 

pertencentes à pesquisa e à extensão,   Atividades pertinentes à pesquisa e à 

extensão, retomadas pelo relativo “que”,   Para o Desenvolvimento social e 

profissional-,   A universidade,   A Universidade retomada pelo oblíquo “a”,   Nas 

demandas da sociedade,  Em uma dupla habilitação:português/Inglês,  Habilitações ,   

Habilitações retomadas pela locução relativa“nas quais” ,   Por sua aptidão,   

Licenciatura de Língua Portuguesa e Línguas Estrangeiras modernas (língua inglesa 

e espanhola) ,     Na sensibilização de todos,Com base nas demandas previamente 

analisadas ,    Nós- Produtor e um coletivo. 

47 

Fonte: A própria autora 

 A partir do quadro 59, apresentamos um levantamento, texto por texto, colocando 

em negrito os protagonistas que representam os (as) professores (as) formadores (as). Temos, 

portanto, aí um mapeamento, com os quantitativos, que nos permite constatar a confirmação 

de nosso pressuposto de base(hipótese) no que diz respeito ao apagamento dos referidos 

professores, dado o insignificante número de docentes que aparecem caracterizados  no papel 

de  actantes, atores e/ou agentes do agir linguageiro e  da ação educacional.  

Com o próximo momento de nossa tese, nas considerações finais, prestamos contas com 

nosso leitor, no sentido de confirmar se os objetivos foram efetivamente alcançados, se, pelas  

análises dos dados, nossos pressupostos se confirmaram e se a solução aos problemas 

levantados foi apresentada. Mas algo precede a esta prestação de contas, o fato de propor que 

nossa pesquisa não seja considerada como um fim em si mesma, apesar de todo o esforço para 

chegar ao que chegamos. Ela precisa continuar o percurso, na direção da valorização dos 

professores através da linguagem de textos de caráter educacional. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Iniciamos nossas considerações finais, propondo que elas sejam concebidas, na 

verdade, como considerações gerais à tese. Assim, restringimos o significado de “finais”  

apenas ao momento em que tivemos que limitar o espaço físico desta tese.  Isto significa dizer 

que nossas conclusões precisam de um fio condutor que dê prolongamento ao que esta tese 

contribuiu, pela análise linguístico-discursiva sobre o trabalho docente, que termina por 

implicar na luta em defesa da valorização deste profissional.    

 Eis uma das preocupações desta tese. Entendemos que a linguística, seja ela 

teórica ou aplicada, não teria sentido se não colocasse para a linguagem o compromisso de 

tornar o mundo mais humano e o homem e a mulher mais realizados no trabalho que 

desempenham. Partindo desse pressuposto, pensamos a nossa pesquisa. Daí por que optamos 

pelo Interacionismo Sociodiscursivo, cujo aporte teórico-metodológico nos levou a 

desenvolver  esta tese, garantindo-nos a compreensão de que, na realidade, o professor é um 

ator, um produtor de significação de situações e de finalização de sua própria ação, como nos 

diz Amigues (2004), não sendo, portanto, um mero executor de tarefas prescritas. 

A partir dessas considerações basilares para a nossa pesquisa, analisamos a 

representação do papel do professor, examinando como ele é reconfigurado e ressignificado 

em textos que fazem parte da composição de Projetos Político-Pedagógicos de Cursos de 

Letras em Universidades Públicas cearenses e concluímos que esse professor precisa ter seu 

lugar explicitado na linguagem que trata de seu próprio trabalho. 

 Como objetivo geral   nos propusemos a analisar as representações atribuídas ao 

papel do docente, a partir do gênero PPP, de Cursos de Letras de Universidades Públicas do 

Ceará, tomando como categorias de análise, para o exame do contexto de produção, a 

identificação da fonte da prescrição; na infraestrutura geral dos textos, no plano global de 

cada um, os tipos de agir; numa das camadas da arquitetura textual,os mecanismos 

enunciativos e quanto aos protagonistas (actantes- atores ou agentes), suas funções sintático-

semânticas.  

Os estudos por nós realizados confirmaram efetivamente nossos pressupostos 

iniciais: que aos professores formadores do Cursos de Letras das Universidades Públicas não 

são atribuídos papéis relevantes explícitos nos textos dos PPP analisados, nem nas fontes de 

prescrição, nem nas referências quanto às vozes e modalizações, nem quanto às funções 
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sintático-semântica dos protagonistas. A presença deles é apagada,  quase sempre, ou 

neutralizada  por uma voz coletiva que não os desvela como atores do processo educacional. 

Fizemos uma análise exaustiva para chegar a esta conclusão. Porém 

compreendemos a necessidade de examinar outros PPP de outros cursos, dado o caráter 

instigante dos achados a que chegamos. É preciso desenvolver outros trabalhos,para 

desvender, por exemplo,  as razões do apagamento do professor formador no PPP e explicitar 

a quem interessa esta lógica, que aprofunda a falta de reconhecimento do papel de 

educadores.  

                  Continuando, então, quanto aos nossos objetivos, a partir do objetivo geral 

anteriormente retomado, elegemos os específicos relacionados a seguir: 

 1. Analisar o contexto sócio-interacional de produção dos PPP a partir de 

levantamento de informações externas, isto é, de documentos referentes ao trabalho 

educacional. 

 2. Analisar a responsabilidade enunciativa das vozes e das modalizações que 

explicitam as avaliações formuladas, que emanam dessas vozes, sobre aspectos do conteúdo 

temático dos documentos analisados nos PPP em questão.        

 3. Examinar as relações que se estabelecem na realização do gênero pesquisado, 

caracterizando o papel dos actantes, atores e/ou agentes do agir linguageiro e da ação 

educacional, em consonância com a análise sintático-semântica do papel dos protagonistas/ 

no texto. 

Quanto ao resultado a que chegamos a partir de cada objetivo específico, tecemos 

alguns comentários. 

 Com relação ao primeiro objetivo, após examinar o contexto de produção vimos que 

um Projeto Político-Pedagógico deve ter sua gênese na própria realidade, com suporte de 

explicitação das causas dos problemas e das situações nas quais tais problemas aparecem. 

Vimos também que, para melhor compreender um Projeto como esse, cujos textos 

constitutivos se caracterizam numa espécie de colônia textual, é preciso conhecer também seu 

caráter de  constelação, que o leva a compor uma teia legislativo-discursiva do aparato legal 

da educação brasileira. 

O PPP faz parte das reformas no âmbito educacional, em nosso país, iniciadas 

ainda na década de 90, que têm sua fonte de agir na LDB 9.394/96. Assim, o referido Projeto 

dialoga com as Diretrizes Curriculares Nacionais, com os PCN, com uma série de 

mecanismos de avaliação nacional em larga escala, com instrumentos utilizados pelos 

professores (Plano Nacional do Livro Didático) e projetos de ensino, materiais didáticos, 
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planejamento de professores, formando o que podemos designar de constelação de gêneros, 

compondo um todo coerente, o entorno-precedente ao agir docente, ligados por características 

comuns, porém com funções sociais distintas. 

A história dos Projetos Político-Pedagógicos está contida na história da LDB 

9.394/96, como vimos ao longo da tese, quando chamamos a atenção para o contexto 

educacional brasileiro, no período da aprovação da referida Lei. O país  passava por uma fase 

de ebulição em que concepções de projeto para a educação divergiam e a força do poder 

executivo e legislativo tomava para si a decisão em aprovar um substitutivo, que respondesse 

aos anseios de pressões externas internacionais.  

 Portanto, passado todo o impasse da aprovação da referida LDB e diante das 

exigências postas para atender ao que era regido por ela, colocou-se para as instituições de 

ensino o dever de construir seus PPP. 

 Considerando dados do contexto de produção, reconstituímos parte significativa 

da história do PPP, confirmando nossa primeira hipótese sobre a finalidade atribuída ao 

Projeto e, consequentemente, à sua relevância quanto ao seu caráter prescritivo face ao papel 

docente, tratando aqui, especificamente, de PPP de Curso de Letras em Universidades 

Públicas do Ceará. 

 Vale ressaltar, ainda, quanto a esse objetivo, o aspecto das análises sobre a 

composição organizacional de cada PPP e o plano global de cada texto (documento 

compondo cada PPP) na sua infraestrutura. As informações das páginas iniciais do PPP 

indicam, antecipadamente, como são representadas as condições de realização das ações 

expressas ao longo do documento.  

 A partir dessas informações, alguns elementos já nos fornecem a compreensão do 

tipo de protagonista envolvido no processo de elaboração do referido Projeto. Primeiro, 

quanto à própria identificação do nome da Universidade como sujeito instrumental, um ser 

inanimado que, nos textos, exerce um protagonismo relevante, contribuindo com a realização 

do processo dinâmico do PPP, via linguagem. 

 Segundo, tem-se a composição do quadro funcional da Universidade em que 

pessoas são representadas em suas funções, cumprindo o papel também de protagonistas do 

processo: reitor, pró-reitor, diretor, coordenador, legitimando institucionalmente o que é posto 

em linguagem, para consolidar a prescrição do dever ser e do dever fazer na instituição, via 

Curso de Letras, constituindo-se  em autoridades legitimadoras da validação de  autoria do 

PPP. 
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 Encontramos, ainda, outra representação daquele ou daquela que supostamente 

está envolvido (a) diretamente no próprio agir linguageiro, isto é, na produção textual, no 

caso, na produção do PPP, como acontece com os que compõem a coordenação do curso, a 

comissão pedagógica, a equipe de redação e da revisão. 

 Ao tratar do plano global de cada texto analisado, examinamos também a 

organização composicional de cada um. Desta feita, no sentido de estabelecer os elos 

temáticos e articulá-los em sequências temáticas progressivamente organizadas, importantes 

para dar suporte à enunciação e lembrando,a natureza, no PPP, de colônia textual, segundo 

Hoey (2001). Ainda, no plano global, analisamos os tipos de agir: o prescritivo, cujo núcleo, 

de uma maneira geral, nos textos analisados é sempre dirigido ao dever ser e dever fazer do 

Curso. O agir-fonte, normalmente relacionado aos outros textos prescritivos, constitui-se da 

fonte das prescrições específicas de cada PPP; o agir-decorrente, referindo-se às ações, 

resultando no que cada Curso conseguirá com sua atuação e um quarto tipo, que 

denominamos de agir alvo, contribuição nossa a essa classificação, justificando-se  a partir do 

que concebemos como o alvo do processo educacional explicitado em cada texto. 

  Quanto ao segundo objetivo, analisamos responsabilidade enunciativa das vozes 

e das modalizações que explicitam as avaliações formuladas, que emanam dessas vozes, sobre 

aspectos do conteúdo temático dos documentos analisados nos PPP em questão.  

 Vimos como se coloca, nesses documentos, o papel dos (das) professores (as) 

formadores (as) dos diversos Cursos de Letras aos quais se filiam os PPP. A partir das 

análises linguístico-discursivas, examinamos o grau de explicitação ou ocultamento desses 

formadores.  

 Constatamos que, dos sete PPP analisados, num total de 17 textos, e mais o trecho 

do texto que atualiza o PPP 1,  em apenas três, a voz do (a) produtor (a) textual faz referência 

explícita aos docentes, responsáveis pelas ações e/ou processos  ali configurados, pelas tarefas 

a serem realizadas por esses (as) trabalhadores (as), mas, geralmente, num processo de 

semiotização em que  são reificados,colocados como meros intermediários do Curso (haja 

vista o uso da expressão por intermédio de).  

 Constituiu, então, tarefa relevante em nossa tese examinar, nos textos de caráter 

educacional, como os que foram analisados, a questão da autorialidade, responsável pela 

enunciação que não confere, na grande maioria das vezes, atorialidade ao professor 

formador. 
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 Os verbos e pronomes em primeira pessoa do plural, nas várias situações dos 

textos, neutralizam a voz do (a) autor (a), fundindo o papel de produtor (a) textual num 

coletivo velado, sobre o qual não pudemos definir seu pertencimento.  

 Não pudemos definir os verdadeiros  referentes do possessivo nosso (a), nem qual 

é o universo do “nós” como instância enunciativa, em vários textos. Quem o (a) autor (a)  

inclui para pragmaticamente falar por quem? São os (as) professores (as), os estudantes ou  

todos (as) que compõem o Curso de Letras sobre o qual o PPP trata.  Isto não fica claro, não 

se tem a dimensão desse coletivo.  

                   Por outro lado, dada a natureza do gênero, é natural  a anonimia em textos como 

os do PPP, como vimos dentre as propriedades de uma colônia textual. Mas, também, 

sabemos que estas propriedades se manifestam de forma diferenciada de um texto para 

outro.Por isso o efeito da explicitação de quem produziu os textos analisados serviria para 

detectar e atribuir responsabilidades enunciativas em relação ao apagamento do papel do 

professor formador, da sua atorialidade. 

 Portanto, a pergunta que se coloca em relação à neutralização dessa voz é: mas 

não seria a marca do gênero, haja vista a caracterização do PPP como colônia textual, 

correspondendo ao 4º critério de Hoey (2001), situado em nossa tese, na página 65? Uma 

questão se coloca aqui, ela mesma como resposta: não são os gêneros dinâmicos e adaptáveis? 

Poder-se-ia manter a neutralização, mas inserir modalizações que explicitassem o papel do (a) 

professor (a) formador (a). No entanto, isto não aconteceu na grande maioria do que foi 

analisado. 

 O autor empírico, em determinado texto, chega mesmo a fazer a defesa do 

estudante, no que concerne aos motivos que o levam a optar pelo Curso de Letras. Captamos, 

em certos trechos, a voz do próprio estudante, como se fosse uma voz (social), explicitando 

suas próprias verdades ou razões. No entanto, a voz do professor formador estava sempre 

diluída num coletivo difuso, indeterminado, sem direito à presença explícita. 

 Apesar de predominar nos textos  a voz do autor empírico, representada nos 

verbos e pronomes  em terceira pessoa, em estruturas frasais ativas e/ou passivas, reduzidas 

ou não (de gerúndio, infinitivo e particípio), detectamos, também nas análises, em  várias 

momentos, uma voz social, vozes de instituições humanas exteriores ao conteúdo temático 

dos textos, atribuindo, implicitamente, deveres e obrigações aos profissionais do Curso de 

Letras das Universidades às quais os PPP se referenciam.   

 Como pudemos constatar,  os responsáveis pelo processo educacional quase  não 

são acionados, com exceção de duas situações explicitadas. Estampa-se, como foi dito ao 
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longo da tese,  um dever social a cumprir, com  responsabilidades atribuídas por uma voz 

social que repassa esta atribuição a um corpo/coletivo, formado por protagonistas não 

explicitamente definidos, que efetivamente fazem, agem, atuam nesses  Cursos de Letras. 

Defendemos a explicitação do papel destes protagonistas, docentes/formadores que ficam, 

geralmente invisíveis nos textos. 

Além dessas vozes, encontramos também, no texto 6, no 2º parágrafo, a seguinte 

situação: o produtor textual transfere, através de citação indireta, a responsabilidade 

enunciativa a outro enunciador, isto é, a Mello, 1999, mesclando as duas vozes e atribuindo 

maior legitimidade ao discurso (trata-se de um discurso teórico). 

 Portanto, quanto às vozes, foi de extrema relevância examinar como elas se 

articulam no texto, ora atribuindo papéis aos responsáveis pelo processo educacional, 

anunciado nos PPP, ora caracterizando este mesmo processo. Essas vozes aparecem, ora 

explícitas traduzidas por marcas linguísticas, ora implícitas e apenas inferidas na leitura do 

texto.  

 Entretanto, como afirmou  Leurquin (2013),  ao tratar das vozes, nos relatórios 

elaborados por professor de língua materna (em formação inicial), e constatando que elas se 

entrecruzam, mas são silenciadas por quem produz os relatórios,  não basta saber que ali há 

várias vozes de muitos atores sociais, é preciso que o agir no texto propicie um gerenciamento 

dessas vozes, considerando, (particularmente, o que nos interessa nesta pesquisa),  as 

representações dos atores no texto.  Pelas vozes, na maioria dos documentos analisados, em 

nossa pesquisa, concluímos que  os verdadeiros atores dos Cursos de Letras foram apagados, 

isto é,  ficaram invisíveis, só implicitamente pressupostos.  

 Quanto às modalizações, ressaltamos que, dada a constatação do apagamento da 

presença do (a) professor (a) formador (a) na maioria dos textos, as avaliações formuladas 

sobre aspectos do conteúdo temático destes textos pouco são referenciadas explicitamente a 

este professor ou a esta professora. Elas, as modalizações, se referem, na grande maioria das 

vezes, a protagonistas presentes nos documentos, conforme podemos examinar nos quadros 

que sintetizam a sistematização dos mecanismos enunciativos, especificamente os das 

modalizações.  

 Em relação a  isso, chamamos a atenção para as deônticas, que, avaliando o que é 

enunciado à luz de valores sociais, apresentam os fatos enunciados como socialmente 

permitidos, necessários e desejáveis, conforme podemos ver na articulação realizada entre 

esse tipo de modalização e as vozes sociais, ao longo das análises. E  repetimos aquilo que 

está na essência dos nossos pressupostos apresentados nesta pesquisa: o papel dos verdadeiros 
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atores dos Cursos de Letras precisa aparecer mais visivelmente nos textos dos PPP, uma vez 

que a eles são atribuídas tarefas sociais relevantes. 

 A mesma conclusão se estende às demais modalizações: as lógicas, porque 

contribuem com o julgamento sobre o valor de verdade das proposições enunciadas, tratando, 

por exemplo, das tarefas dos docentes; as apreciativas, porque traduzem os julgamentos mais 

subjetivos dos fatos enunciados, relativos ao papel dos Cursos de Letras, por exemplo, ou das 

instituições em que os (as) professores (as) formadores (as) são atores fundamentais e, 

finalmente, as pragmáticas, porque vão efetivamente expressar julgamentos sobre a face da 

responsabilidade atribuída aos docentes, em relação ao processo de que são, não meros 

agentes, mas atores. 

 Em relação às modalizações pragmáticas, os textosapresentam, conforme 

podemos perceber nos  quadros com sínteses das modalizações, no capítulo 5, unidades ou 

conjunto de unidades linguísticas apontando para a capacidade de ação (o poder–fazer), de 

intenção (o querer-fazer) e as razões (o dever-fazer), caracterizando o agir professoral, sem 

que, no entanto, os responsáveis por este agir estejam explicitamente expressos nos 

documentos analisados, com raras exceções, conforme já demonstramos.   

 Para que tenhamos uma ideia do efeito discursivo quanto a estas explicitações em 

relação ao papel docente no texto, trazemos, aqui, os raros momentos em que os docentes são 

acionados explicitamente, para recortar a análise feita quanto às modalizações: 

Juntando todos os itens que o compõem [..] à missão aqui apresentada, teremos, 

com certeza, o perfil de um curso que, por intermédio de seus professores e alunos, estará 

apto ao desafio de...(texto 1) 

Vejamos, aí,  o efeito da expressão “estar apto à” , modalização pragmática que 

expressa o julgamento de uma das facetas da responsabilidade do Curso, com relação 

especificamente à capacidade de ação , isto é, o poder fazer, atribuído, no caso, a uma 

entidade (ser inanimado). O (A) produtor (a) textual desloca a agentividade ao Curso e coloca 

seus professores, juntamente com os alunos como meros intermediadores da ação o que não 

deixa de minimizar, via discurso, a valorização do ator responsável pelo agir.  

Diretrizes oficiais, outros projetos, dias incansáveis de discussão, preocupação 

com a possibilidade de mobilização de alunos e professores que se engajassem nesta 

construção, maratonas de reuniões foram ingredientes desta elaboração final.  (texto 1) (O 

grifo é nosso).  

Aqui, a ação de se engajar, relativa aos alunos e aos professores, aparece como 

algo subjuntivo (que tinha possibilidade de acontecer no passado – se engajassem- pretérito 
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imperfeito do subjuntivo), que, aliado à palavra preocupação, avalia  o valor de verdade na 

dificuldade quanto às prováveis participações. Podemos entender que acontece aí uma 

modalização lógica, que se mescla com a expressão ingredientes (qualificador nominalizado) 

para diluir o valor dessa participação, via linguagem do texto. 

Assenta-se, ainda, na experiência do seu corpo docente, que, partindo da prática 

diária, procura dar corporeidade aos princípios, atentando para a necessidade de 

manutenção dos valores éticos, culturais e educativos que sustentam os propósitos da 

instituição.” (excerto extraído do PPP 1-  o que foi reformulado e ainda em tramitação pelas 

instâncias superiores- Universidade 1- sem quadro de análises ) (o grifo no excerto é nosso).  

Neste excerto, no entanto, estamos diante,  inclusive do  ponto de vista da política 

de valorização do professor,  de um verdadeiro reconhecimento do papel dos docentes, não só 

para o Curso de Letras ao qual o texto se refere, mas à instituição de ensino e a todos e todas 

que serão beneficiados (as) com o trabalho docente. Aí, efetivamente, as ações são 

pragmaticamente atribuídas ao ator responsável pelo processo educacional. Aí a linguagem 

faz justiça a este profissional, reconhecendo-lhe, explicitamente o seu papel.    

 Sabemos que essa missão não será fácil, pois depende de muitos fatores, dentre 

eles a valorização do corpo docente, além de contratações de professores. Porém, o nosso 

maior anseio é oferecer um curso dinâmico com bases na realidade do ensino atual e nas 

possibilidades de mudanças a médio e longo prazo. (Texto 14). 

Para contribuir com a nossa avaliação posta em face do excerto anterior, este 

trecho vem complementar explicitamente o que qualificamos de política de valorização do (a) 

professor (a). O discurso aqui é mesmo o político. Não podemos pensar  em Projeto Político-

Pedagógico sem considerarmos os fatores que concorrerão para o êxito da missão para a qual 

o Projeto se direciona. E um dos fatores primordiais, o da valorização e respeito aos 

trabalhadores docentes, deve se explicitar claramente na ação linguageira onde se expressa 

qualquer PPP. Apesar de reconhecer que a função sintática e semântica dos 

protagonistasvalorização do corpo docente/contratações de professores, aí no excerto, é de 

simplesparte de complemento, instrumental do verbo “depender” e  que a função geralmente 

significativa, realçada, ocupa normalmente o espaço do sujeito, na estrutura frasal, no entanto 

devemos  aceitar o grande avanço que se opera, quanto à explicitação do papel docente, com 

este trecho, em relação aos demais textos analisados nesta pesquisa. 

Então, retomando  aqui a assertiva contendo a explicitação de nosso 2º 

pressuposto, podemos conferir que os resultados apresentados o confirmaram: as análises 

linguístico-discursivas empreendidas em documento do PPP revelam, pelas vozes e 
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modalizações, que o papel dos (as) formadores (as) do Curso de Letras sofre um processo de 

apagamento ou neutralização, redutor da valorização do (da) profissional pela linguagem da 

maioria dos textos em análise. 

Comprovemos com os dados numéricos: em quase todas as outras situações 

estudadas, lembremos que, num total de 17 (mais o trecho incluído do PPP 1) em apenas três 

documentos nosso pressuposto de base não foi confirmado. E, em sendo confirmado num 

total tão elevado, preocupa-nos este apagamento, tendo em vista o que defendemos quanto à 

valorização do docente pela explicitação de seu papel pedagógico nos textos institucionais.        

A seguir, o quadro de nº 62, complementa o mapeamento feito no final do 

capítulo das análises, de forma a melhor visualizarmos  a profunda discrepância  entre o total 

geral de protagonistas e o total correspondendo a apenas os protagonistas 

professores/formadores:  

 

QUADRO 62 -Comparativo- total geral de protagonistas versus total específico de protagonistas 

professores-formadores 

TEXTO 
Nº TOTAL DE 

PROTAGONISTAS 

Nº DE VEZES DO PROTAGONISTA  

PROFESSOR/FORMADOR 

1 15 2 

2 18 - 

3 4 - 

4 31 - 

5 6 - 

6 40 1 

7 11 - 

8 14 - 

9 44 - 

10 33 -- 

11 12 - 

12 45 - 

13 6 - 

14 34 2 

15 18 - 

16 20 - 

17 47 - 

Total 388 5 

Fonte: A própria autora 

 

 As evidências das análises nos mostram que de 388 protagonistas acionados nos 

textos, apenas cinco, menos de 1% representa, na sua função sintático-semântica, aquele 

profissional que, na realidade, está presente por trás de todas as ações, por trás de todas as 
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responsabilidades explicitadas, por trás de qualquer tarefa atribuída ao próprio curso, 

inclusive estando à frente das consequências advindas da qualidade na formação do (da) 

profissional de Letras, como já dissemos e ratificamos aqui.  

 Justificar esse processo de apagamento e/ou neutralização dos docentes 

responsáveis pelos Cursos de Letras nas Universidades, arguindo a questão de que este 

apagamento se dá pela natureza genérica do documento, é uma estratégia que precisa ser 

revista. Pois, nenhum paradigma genérico justifica a perda da oportunidade de  buscar  

alternativas de construção, pela linguagem verbal explícita, do processo de valorização destes 

profissionais. Como vimos, se é próprio do gênero a neutralização da voz destes profissionais, 

pois a anonimia é da própria natureza constitutiva do PPP, isto não justifica seu apagamento 

nas modalizações e no protagonismo textual. 

 Ainda, retomamos, aqui, o que já dissemos em nossas conclusões parciais, ao 

longo da pesquisa: devemos pensar nestas formas de representação do papel do (a) professor 

(a)  na construção de um  Projeto de conteúdo educativo, que envolve, além da prescrição do 

agir formativo, a justificação sócio-política das mudanças previstas, os objetivos e a missão 

do Curso, as linhas gerais e específicas do trabalho pedagógico, enfim, um Projeto que 

configura o fazer da formação dos profissionais de Letras. Os (As) professores (as) precisam 

da imagem do seu papel, da explicitação clara da sua atuação nos documentos. Eles e elas  

precisam, como profissionais que intervêm no agir educativo, aparecer como fonte do 

processo, por exemplo, de construção de um PPP. 

 Chegamos ao final da  tese gratificadas pela sensação do dever cumprido. Apesar 

de compreender que nossas análises e conclusões não encerram um fim em si mesmas, isto é , 

precisam  de continuidade para  garantir a consistência da luta em favor da valorização do 

trabalho docente,  estamos conscientes de que oferecemos a nossa voz,  a nossa contribuição, 

sobretudo às pesquisas voltadas para o estudo das inúmeras transformações que têm afetado o 

mundo do trabalho, especificamente aquelas que situam seus objetos de análise na Linguística 

Aplicada, tomando como referência a relação entre Linguagem e trabalho.  

 Agora, confirmamos nossa convicção de que esta tese significa um 

desdobramento de nossa prática docente, em cujo contexto o aluno se localiza como professor 

em formação. É daquilo que esperamos contribuir que formamos o perfil desse aluno, é por 

isso que apresentamos aqui nossas expectativas em relação à valorização do docente pelo 

próprio agir linguageiro, examinando, inclusive, propriedades formais em textos de 

prefiguração do trabalho educacional, em textos do entorno precedente ao agir do professor, 

para detectar a linguagem sobre seu trabalho, tanto em relação ao agir prescrito, quanto em 
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relação a alguns aspectos das representações que socialmente se constroem sobre ele, sobre 

sua atuação, sua finalidade, sua responsabilidade.  

 Consideramos de extrema relevância, para o cenário de nossas análises, ter 

trazido, para compor o quadro  de nossa reflexão, concepções que articulam  linguagem e 

trabalho, na perspectiva  de ampliar nossa abordagem para melhor compreender 

especificamente o trabalho docente e as representações sobre ele. Foram essas noções,  

colhidas do campo das Ciências do Trabalho, da Ergonomia e da Clínica da Atividade,  

associadas aos  estudos concernentes  às abordagens discursivas de análise de textos, que nos 

ajudaram, sobremaneira,  a desenvolver nossa pesquisa,  tratando de analisar a linguagem 

sobre o trabalho docente. 

 Acreditamos que, com nossa tese, estamos contribuindo para dirimir problemas 

relacionadas à questão do reconhecimento e da valorização dos (as) professores (as) através 

da linguagem de textos de caráter educacional; estamos ajudando a perceber as representações 

do papel que eles e elas desempenham nas instituições, via documentos que prescrevem seu 

agir. Ao mesmo tempo, reforçamos a concepção de ensino como trabalho e, como todo 

trabalho, é através dele que o homem-professor e a mulher-professora, cada um (a)  se 

constitui como ser social, formando historicamente a sua contextualidade como formador (a).   

 Por fim, resta-nos apresentar a indicação da necessidade de produção de outras 

pesquisas, de outras investigações para que, fazendo o percurso da análise linguístico-

discursiva, a partir dessa preocupação aqui formulada,  novos olhares sejam lançados sobre o 

trabalho docente, examinando-se, por exemplo, as relações sociais que permeiam este 

trabalho e, consequentemente, as implicações nele envolvidas. 

 Torna-se urgente a realização de mais estudos sobre o aspecto prescritivo do 

trabalho docente, para que se evite, no campo didático-pedagógico, a reprodução acrítica de 

modelos e prescrições que abstraem os conflitos existentes no trabalho real do professor. Tais 

prescrições se revelam insuficientes para, efetivamente, organizarem e valorizarem o referido 

trabalho.     
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