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RESUMO 

Alicerçado na Linguística Aplicada, este estudo aborda o trabalho docente à luz dos 

pressupostos do Interacionismo Sociodiscursivo – ISD - (BRONCKART, 1999, 2006a, 

2008a), por esta corrente considerar a linguagem como central para o desenvolvimento 

humano e propor categorias para a análise do agir linguageiro, materializado em textos, sob 

uma perspectiva abrangente, por ser interdisciplinar. Para complementar nosso enquadre 

teórico, consideramos estudos das Ciências e Psicologia do Trabalho e de abordagens 

discursivas do trabalho (MACHADO, 2004). Interessou-nos investigar de que maneira uma 

professora de língua inglesa, aluna de um curso de Graduação, representa seu agir através do 

discurso, ampliando, assim, a concepção do trabalho docente, conhecendo-o a partir do 

entendimento que a própria professora tem do seu agir. Objetivamos, especificamente, 

pesquisar que vozes materializam esse discurso e como elas são gerenciadas, além de verificar 

como se configuram as representações que a docente tem do seu agir. Partimos da hipótese de 

que as suas representações apontam para a multidimensionalidade do trabalho docente e para 

conflitos entre as diversas vozes evidenciadas no discurso. O corpus foi coletado seguindo o 

plano de pesquisa do ISD, que prevê uma entrevista pré-tarefa, a gravação da aula e uma 

entrevista pós-tarefa. Na entrevista pré-tarefa, utilizamos o procedimento de Instrução ao 

Sósia (CLOT, 1995, 2007; NICOLINI, 2009) que inclui a produção de um comentário escrito 

após a escuta da entrevista. A análise indicou que a professora assume a responsabilidade pelo 

seu agir no discurso, dividindo-a, em muitos momentos, com os alunos, que emergem como 

coconstrutores da identidade docente. Constatamos, também, que o discurso religioso é 

frequentemente utilizado como justificativa para ações tomadas por instâncias superiores da 

escola e como prescrição para o trabalho da professora. A Graduação, por sua vez, configura-

se como a voz social mais fortemente presente: percebemos sua influência na construção da 

representação da professora enquanto docente, além do empoderamento proporcionado à 

mesma, na medida em ela afirma sentir-se mais segura para tomar decisões, justificar ações e 

realizar seu trabalho. Verificamos, ainda, a relevância de instrumentos como a Instrução ao 

Sósia, para a análise do trabalho docente, já que as diferentes etapas do procedimento 

oportunizam ao professor momentos diferentes de reflexão e representação sobre seu agir, que 

abrangem dimensões, às vezes, não abordadas nos estudos sobre o trabalho docente. 

Palavras-chave: Formação docente. Interacionismo Sociodiscursivo. Vozes. Representações. 

Agir docente. 



 

 

RESUMEN 

Razonado en la Lingüística Aplicada, este estudio aborda el trabajo docente a la luz de 

los presupuestos del Interaccionismo Sócio-discursivo – ISD - (BRONCKART, 1999, 2006a, 

2008a), por esta corriente considerar el lenguaje como central para el desarrollo humano y 

proponer categorías para el análisis de acciones del lenguaje, materializadas en textos, a partir 

de una perspectiva amplia, por ser interdisciplinario. Para complementar nuestro marco 

teórico, consideramos los estudios de las Ciencias y Psicología del Trabajo y de abordajes 

discursivos del trabajo (MACHADO, 2004). Nos interesó investigar de que manera una 

profesora de lengua inglesa, alumna de Licenciatura, representa su actuación a través del 

discurso, ampliando, así, la concepción del trabajo docente, conociéndolo a partir del 

entendimiento que la propia profesora tiene de su actuación. Objetivamos, específicamente, 

investigar que voces materializan ese discurso y como ellas son organizadas, además de 

verificar como se configuran las representaciones que la docente tiene de su actuación. 

Partimos de la hipótesi de que sus representaciones apuntan para la multidimensionalidad del 

trabajo docente y para conflictos entre las diversas voces evidenciadas en el discurso. El 

corpus fue colectado siguiendo el plano de investigación del ISD, que prevé una entrevista 

pre-tarea, la grabación de la clase y una entrevista pos-tarea. En la entrevista pre-tarea, 

utilizamos el procedimiento de Instrução ao Sósia (CLOT, 1995, 2007; NICOLINI, 2009) 

que incluye la producción de un comentario escrito después de escuchar la entrevista. El 

análisis indicó que la profesora asume la responsabilidad por su actuación en el discurso, 

dividiéndola con los alumnos, que aparecen como coconstructores de la identidad docente. 

Constatamos que el discurso religioso es frecuentemente utilizado como justificativa para 

acciones tomadas por instancias superiores de la escuela y como prescripción para el trabajo 

de la profesora. La licenciatura, a su vez, se configura como la voz social más presente: 

percibimos su influencia en la construcción de la representación de la profesora como 

docente, además de proporcionarle un cierto poder, a medida que esta afirma sentirse más 

segura para tomar decisiones, justificar acciones y realizar su trabajo docente. Verificamos, 

todavía, la relevancia de instrumentos como la Instrução ao Sósia, para el análisis del trabajo, 

ya que las diferentes etapas del procedimiento dan la oportunidad al profesor de momentos 

diferentes de reflexión y representación sobre su actuación, que abarcan dimensiones, as 

veces, no abordadas en los estudios acerca del trabajo docente. 

Palabras-clave: Formación docente. Interaccionismo Socio-discursivo. Voces. 

Representaciones. Actuación docente. 
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INTRODUÇÃO 

A formação de professores tem sido objeto de inúmeros debates e estudos nos últimos 

anos, fomentados pelos órgãos governamentais responsáveis pela Educação, através da 

aprovação e publicação de documentos educacionais oficiais nacionais1; por universidades, 

através de pesquisas no campo da Linguística Aplicada e da Educação2 com foco na formação 

docente em língua materna e estrangeira; por organizações internacionais e pela imprensa 

nacional em geral. 

Como sugere Costa (2000), o envolvimento da mídia com a Educação no Brasil 

começa a ganhar força a partir dos anos 90, quando a Educação passa a ser discutida também 

por pessoas que não estão diretamente ligadas à área, como consequência da Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien, na Tailândia. Costa (op. cit.) enfatiza que a 

Educação passa a ser um dos assuntos mais citados na mídia, em uma comparação entre o 

início e o final da década de 90, e cita pessoas como o jornalista Gilberto Dimenstein3 que se 

tornou um “publicista da educação para todos” (p. 35). 

Publicações como as revistas ‘Educação’, editada pela Segmento desde 1997, e a 

revista Nova Escola, da Fundação Victor Civita, que lança, a partir de 1998, o ‘Prêmio Victor 

Civita Educador nota 10’, são exemplos de veículos que ganham força na divulgação e 

discussão da Educação e, em particular, do trabalho docente. Um outro exemplo é o Programa 

intitulado ‘Profissão Professor’, produzido pela mesma fundação, em parceria com a TV 

Cultura, o qual mistura ficção e realidade ao apresentar os desafios enfrentados pelos 

                                                 

1 A saber, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação n°. 9.394/96 (Cap. VI, Art. 62-63) e a Resolução 
CNE/CP n° 1 de 18 de fevereiro de 2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
de Professores da Educação Básica, para citar alguns. 

2Alguns estudos desses dois campos, publicados nos últimos 15 anos, que representam esse crescente foco na 
formação de professores são: MOITA-LOPES, 1996; BOLZAN, 2002; ESTEBAN e ZACCUR, 2002; 
BARBARA e RAMOS, 2003; CELANI, 2003; TIBALLI e CHAVES, 2003; ABRAHÃO, 2004; 
MAGALHÃES, 2004; ROTTAVA e LIMA, 2004; ALMEIDA FILHO, 2005; KLEIMAN e MATÊNCIO, 2005; 
BARCELOS e ABRAHÃO, 2006; BUNZEN e MENDONÇA, 2006; SIGNORINI, 2006; GIL e VIEIRA-
ABRAHÃO, 2008. 

3 Ver, por exemplo, colunas publicadas em http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/ e o Portal Aprendiz 
<http://aprendiz.uol.com.br/homepage.mmp>. 
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professores premiados como “Educadores nota 10’, além de incluir entrevistas com 

educadores e especialistas. 

Obviamente, nossos exemplos não se pretendem exaustivos, mas são aqui citados para 

sinalizar que a Educação, a partir da década de 90, ganhou espaço na mídia e, como afirma a 

pesquisa ‘A educação na imprensa brasileira’ - realizada pela ANDI (Agência de Notícias dos 

Direitos da Infância) e Ministério da Educação, em parceria com a UNESCO, em 2005 – 

passou a ser, nos últimos anos, “a pauta social mais veiculada pelos diários de todas as 

unidades da federação” (ANDI; MEC, 2005, p. 7). Apesar de a pesquisa avaliar que, nos 

5.362 textos de 57 jornais brasileiros, publicados em 2004, a formação docente recebeu pouca 

atenção em relação a outras matérias, observamos que é admitida a crescente atenção dada à 

Educação, de forma geral, e são avaliadas as razões da inclusão/exclusão de matérias sobre os 

vários assuntos educacionais, sempre enfatizando o papel primordial dos meios de 

comunicação na possível criação ou recuperação da capacidade de transformar a educação 

através da construção da notícia. 

Exemplo mais recente desse envolvimento da imprensa pode ser encontrado no 

seminário ‘O Brasil que Queremos Ser’, realizado pela Revista Veja, na comemoração dos 

seus 40 anos, em setembro de 2008, em que a Educação foi um dos temas propostos. Dos 

debates, originaram-se 40 propostas que figuram na reportagem ‘Um dia muito especial’, na 

edição 2077, de 10 de setembro de 2008, em que a revista define o debate e as propostas 

como algo que não pretende “ser uma receita final de país, mas o começo de uma discussão 

racional, suprapartidária e realista a respeito dos entraves que ainda impedem o Brasil de 

atingir seu potencial pleno de progresso” (p. 110-111). Dentre as 40 propostas, a de número 7 

diz respeito exatamente à formação de professores: 

7 Investir na formação dos professores e de quem forma os professores 
A cadeia do ensino tradicional tem alunos, professores, diretores e 
pedagogos. Falta uma categoria: a dos profissionais que ensinam os 
professores como ensinar. Apenas 20% das disciplinas nas faculdades de 
pedagogia se dedicam às metodologias de ensino, mostra um estudo da 
revista Nova Escola/Fundação Carlos Chagas (p. 113, grifos do autor). 

Os documentos oficiais, por sua vez, também têm, nas últimas décadas, focalizado a 

formação de professores dentro do panorama geral das diretrizes para a Educação. Como 

ressalta Tanuri (2000), a nova LDB, no seu Art. 62,  
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superando a polêmica relativa ao nível de formação - médio ou superior - 
elevou a formação do professor das séries iniciais ao nível superior, 
estabelecendo que ela se daria em universidades e em institutos superiores de 
educação, nas licenciaturas e em cursos normais superiores (p. 61). 

Assim, ao estabelecer a formação em nível superior como formação mínima para o 

exercício da profissão, o governo assinala a preocupação com o grau de escolarização do 

professor, o que certamente afeta(rá) seu trabalho em sala de aula. Vale salientar que, ao 

citarmos a Legislação Educacional Brasileira neste estudo, não intentamos fazer uma análise 

das possíveis incongruências ideológicas presentes nos diferentes documentos ou da “falta de 

ações efetivas para valorizar o ensino de línguas” (PAIVA, 2003, p. 10), no caso dos PCN, 

por exemplo, e da não-inclusão, até este ano, das línguas estrangeiras em instrumentos de 

avaliação como o ENEM4. Interessa-nos o fato de que, apesar das lacunas, os documentos 

apontam para a crescente preocupação dos órgãos oficiais, em termos gerais, com a formação 

de professores, o que se constitui como um passo importante na busca pelo desenvolvimento 

da Educação. 

É importante observar que, mais recentemente, em 2002 (PAIVA, op. cit.), o Conselho 

Nacional de Educação aprovou a resolução n° 1 (CNE/CP 1 de 18 de fevereiro de 2002), que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, e a resolução n° 2 (CNE/CP 2 de 19 de fevereiro de 2002) que altera a carga horária e 

duração dos cursos de licenciatura. No mesmo ano, foi também aprovada a Resolução da 

Câmara de Ensino Superior n° 18, estabelecendo-se as Diretrizes Curriculares para os cursos 

de Letras. Desse modo, por nosso trabalho focalizar uma professora de língua inglesa, aluna 

de um curso de Graduação, pensamos ser relevante compreender como o currículo desse 

curso tem se transformado ao longo das últimas décadas e (re)pensado a formação inicial. 

Como mostra Paiva (op. cit.), o currículo mínimo do Curso de Letras foi aprovado em 

19 de outubro de 1962 pelo Conselho Federal de Educação, através do parecer n° 283 de 

Valnir Chagas, que propunha a substituição de conjuntos de línguas em que era dividido o 

curso - que chegava, no caso das Línguas Neolatinas, a prever o estudo de cinco línguas e 

suas literaturas - por apenas uma língua estrangeira. Apesar de ser um avanço, no que diz 

                                                 

4 Para uma retrospectiva histórica crítica da legislação educacional de ensino e formação de professores de 
Língua Estrangeira, ver Paiva (2003). 
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respeito à viabilidade do currículo, a autora questiona que, mesmo assim, o tempo dedicado às 

línguas estrangeiras e efetiva formação do professor ainda ficou resumido (e continua em 

muitas instituições até hoje), já que foi instituído o diploma duplo, pois a demanda por 

professores de português, na década de 60, cresceu com o aumento da carga didática nas 

escolas. Além disso, Chagas (apud PAIVA, 2003, p. 12) já enfatizava, no seu parecer, “a total 

inconveniência de que seja alguém autorizado a lecionar língua estrangeira sem o completo 

domínio do idioma vernáculo”, acrescentando que “todo professor de língua estrangeira o seja 

também de português”. 

Em 1966, ainda de acordo com Paiva (op. cit., p. 13), a USP recebe parecer favorável 

de Valnir Chagas à sua proposta de licenciatura única em Língua Estrangeira, que é aprovada 

para todo o país. No entanto, o currículo mínimo, pensado para o bacharelado em língua 

portuguesa, permaneceu inalterado, e a formação pedagógica (resolução n° 9 de 10/10/1969) 

continuou sem abordar, de forma explícita, a especificidade da didática de língua estrangeira 

(LE) e a necessidade de ser ministrada por profissional com formação em LE. Assim, como 

aponta Paiva, estabeleceu-se um fosso entre disciplinas de conteúdo e as disciplinas 

pedagógicas, que é “um dos fatores que geram precariedade da formação de professores de 

língua nos cursos de Letras do país” (op. cit., p. 14). 

Com a aprovação das resoluções n° 1 e n° 2 do Conselho Nacional de Educação, além 

da Resolução da Câmara de Ensino Superior n° 18, mencionadas anteriormente, observamos 

que, diferentemente do currículo mínimo de 1962, estabelece-se a noção de flexibilidade para 

os novos currículos, “abrindo a possibilidade para que o graduando possa completar seus 

créditos com atividades, tais como iniciação científica, atividades de extensão, participação 

em eventos, etc.” (PAIVA, op. cit., p. 17). Vê-se o tripé ensino, pesquisa e extensão como 

base de um currículo flexível que visa a uma formação sólida.  

Junto a essa flexibilização dos currículos, proposta pelas diretrizes, ressalta-se, 

também, a integração das disciplinas de conteúdo e de preparação profissional, o que implica 

“deixar de ver o curso como objeto dividido entre dois departamentos com responsabilidades 

bem definidas – conteúdo de um lado e disciplinas pedagógicas do outro” (PAIVA, op. cit., p. 

17). Um reforço a essa integração pode ser sentido no novo instrumento de avaliação do 

Curso de Letras – LE, pelo INEP, de acordo com o qual o curso deve ter 75% dos docentes 

envolvidos com orientação de estágio para obter conceito ‘muito bom’. 
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Dessa forma, com as novas diretrizes, observa-se a ênfase na atuação profissional, 

numa perspectiva de oportunizar aos alunos-professores o diálogo entre a teoria e a prática, a 

partir do aumento do número de horas destinadas ao estágio supervisionado (400h), à prática 

(400h) e à importância dada à investigação científica, e da parceria com as escolas de 

educação básica. Como bem resume Paiva (2003), uma parceria assim 

pode unir a prática e a teoria de forma a gerar, colaborativamente, reflexões 
sobre os diferentes saberes, avançando a teoria e a prática em um processo 
dinâmico em que todos os seus componentes são igualmente relevantes (p. 
18). 

Diante dessa recente realidade, impulsionada pelas novas diretrizes para a formação do 

professor e dos currículos de Letras, alguns cursos de Graduação, numa reformulação da 

formação conhecida como 3+1 (3 anos de bacharelado e 1 ano de formação pedagógica), têm 

redirecionado seus currículos e repensado a formação em termos da necessidade de se 

estreitar a relação do aluno-professor com a escola regular e dos saberes necessários para a 

prática do trabalho docente. 

Vieira-Abrahão (2007, p. 159) enfatiza os benefícios dessa parceria entre a 

universidade e a escola-pública, mostrando que trará vantagens i) para o professor 

universitário, responsável pelo estágio, que se manterá atualizado sobre o que está 

acontecendo no Ensino Básico – algo imprescindível para seu trabalho de formador -, já que o 

estagiário trará para a academia questões oriundas da prática;  ii) para o professor em serviço, 

que poderá refletir sobre sua prática, envolver-se em projetos colaborativos com o estagiário e 

desenvolver-se com a presença do mesmo, que trará novas teorias e formas de ensinar 

aprendidas na universidade; e iii) para o professor em formação, o qual terá a possibilidade de 

estabelecer uma melhor relação entre teoria e prática e: 

1. vivenciar o contexto real da escola e da sala de aula; 

2. observar como se dá a construção da prática de sala de aula pelo professor 
formador, considerados os contextos pragmáticos e mentais (Tudor, 2001) e 
com ele aprender; 

3. colocar em prática as competências (Almeida Filho, 1993) desenvolvidas 
na universidade, buscando construir a ponte teoria e prática; 

4. aprender a refletir de forma sistemática sobre a prática (Zeichner e Liston, 
1996; Zeichner, 2003) e desenvolver trabalhos de natureza colaborativa 
(Burns, 1999) (VIEIRA-ABRAHÃO, 2007, p. 159). 
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 Este ano, no dia 28 de maio, o Governo lançou o primeiro Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica, “destinado aos professores em exercício das 

escolas públicas estaduais e municipais sem formação adequada (sic) à LDB (MEC, 2009, p. 

7)”, através do qual se busca oferecer cursos presenciais e a distância de primeira licenciatura 

para docentes não-graduados; segunda licenciatura, para aqueles que atuam em área do 

conhecimento diferente daquela de sua formação inicial, e formação pedagógica para os 

bacharéis. A intenção do Governo é não só formar 330 mil professores não-graduados nos 

próximos cinco anos, mas, como apontou o ministro da Educação, Fernando Haddad, em 

reportagem veiculada pelo portal do MEC (TANCREDI, 2009), “[...] atrair a juventude para o 

magistério”, através de uma ação conjunta entre a União, estados e municípios (consolidando 

a Política Nacional de Formação de Professores, instituída pelo Decreto 6755/2009). 

Reforçando o progresso do país na área da Educação e a necessidade de se continuar 

avançando, pode-se citar aqui também a importância do envolvimento de órgãos 

internacionais, a exemplo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que, em 

junho de 2009, divulgou o relatório intitulado ‘Situação da Infância e da Adolescência 

Brasileira 2009 – O Direito de Aprender: potencializar avanços e reduzir desigualdades’, 

esperando, como sugere Marie-Pierre Poirier, representante do órgão no Brasil, em sua 

apresentação ao relatório, que o documento sirva como  

impulsionador da participação social, contribuindo para qualificar e 
fortalecer o compromisso de todos, especialmente das famílias, dos 
educadores e das comunidades, com a construção de um país que garanta, 
plenamente, para todas e cada uma das crianças e dos adolescentes o direito 
de aprender (grifo nosso). 

 Ainda que o documento não tenha como foco principal a análise da formação docente 

brasileira, e sim a condição de acesso e permanência de alunos (das parcelas “mais 

vulneráveis da população”) na escola pública de qualidade, julgamos que o aprimoramento 

docente apresenta-se como condição imprescindível para que se atinja a universalização dos 

direitos da criança, mais especificamente o direito de aprender, já que o relatório aponta a 

baixa qualificação dos professores como um dos “fatores responsáveis por diminuir o 

interesse dos estudantes nas aulas e, consequentemente, por retê-los ao longo do Ensino 

Fundamental, impedindo que avancem para o Ensino Médio” (UNICEF, 2009, p. 85). O 

documento também ressalta a necessidade de qualificação e valorização dos professores que 
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lidam com alunos de ensino médio e de comunidades indígenas, quilombolas, rurais e com 

necessidades especiais. 

 Assim, considerando toda a atenção que a formação docente tem recebido do Governo, 

da mídia, de órgãos internacionais e das próprias instituições formadoras, como exemplificado 

anteriormente, podemos dizer que nos encontramos “em um momento histórico em que, mais 

do que nunca, a profissão professor encontra-se em jogo e no centro das discussões” 

(MACHADO, 2004, XIII, grifo da autora). Dessa forma, é extremamente relevante que 

pesquisadores e professores se empenhem na tarefa investigativa de conhecer mais 

profundamente o trabalho docente (e não apenas de prescrevê-lo), a fim de que possam 

contribuir para uma melhor definição do mesmo. Para isso, é importante ampliar a concepção 

do que é o trabalho do professor (de línguas), considerando o entendimento que o próprio 

professor tem acerca de suas ações e atividades, que vão além do conhecimento da Língua 

Estrangeira e aplicação/reprodução de teorias independentemente dos contextos sócio-

histórico-culturais em que desenvolve seu trabalho. Desse modo, acreditamos que as 

contribuições para um trabalho mais consciente do professor serão mais efetivas. 

No caso do presente trabalho, buscaremos contribuir com as discussões sobre o 

trabalho docente, mais especificamente do professor de língua estrangeira, através da análise 

das representações discursivas que uma professora de língua inglesa tem do seu próprio agir. 

Em outras palavras: interessa-nos ampliar a concepção do trabalho do professor, conhecendo-

o a partir do próprio entendimento que o docente tem do seu trabalho. 

Salientamos que essa perspectiva êmica5, à qual nos alinhamos, tem interessado aos 

estudos em formação docente, por possibilitar um maior entendimento sobre o fazer do 

professor que sai do âmbito da simples prescrição, ainda comum no campo da educação 

formal, permitindo que esta dialogue com o que os professores realmente fazem, pensam e 

necessitam. É imperativo que a academia e os próprios professores busquem entender como 

os docentes constroem sua prática em situações reais, que incluem toda a complexidade desse 

tipo de atividade profissional, constituída de múltiplas dimensões e determinada por inúmeras 

                                                 

5 Watson-Gegeo e Van Lier (VAN LIER, 1989, p. 43 apud MCDONOUGH; MCDONOUGH, 1997, p. 51) 
definem o princípio “êmico” como se referindo “a regras, conceitos, crenças e sentidos das próprias pessoas, os 
quais funcionam dentro de seu próprio grupo” (tradução nossa). 
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instâncias. (Re)-conhecer a atividade docente a partir das percepções e interpretações do 

próprio professor significa fortalecer essa prática, valorizando-a enquanto instância 

construtora de saberes que estão, continuamente, formando o professor. Acreditamos que um 

conhecimento mais aprofundado sobre o trabalho docente, alicerçado também nessa 

perspectiva endógena, pode nos ajudar a indicar e/ou iluminar caminhos que a educação de 

professores pode seguir, a fim de melhor prepará-los para o exercício da profissão. 

Nosso interesse pelo melhor conhecimento do agir docente vem do fato de atuarmos 

como professora em um Curso de Licenciatura em Inglês, em nível superior, e nos 

preocuparmos com uma concepção do trabalho docente que abranja esse agir em toda a sua 

especificidade e singularidade. Para termos uma ideia da complexidade desse trabalho, 

podemos elencar diversas variáveis, que extrapolam o trabalho de ensino do professor: a 

‘escolha’ pela profissão, o atendimento às expectativas da instituição escolar, de pais e alunos, 

o gerenciamento de atividades e comportamentos em sala de aula, a consideração dos 

documentos oficiais que regem a Educação, os processos de tomada de decisão e reflexão 

sobre a prática, entre outros. 

É importante ressaltar que, apesar de o contexto em questão ser de Graduação, muitos 

dos nossos alunos já estão em sala de aula há algum tempo (em escolas da rede pública e 

privada), mesmo sem a qualificação mínima exigida pela legislação, algo ainda comum, 

principalmente na área de LE, em que pessoas que viveram em países onde a LE é falada e/ou 

terminaram cursos privados de línguas são convidados para ensinar. Assim, esses alunos-

professores desse curso de licenciatura já têm contato com a prática e com toda a 

complexidade que envolve o trabalho docente. 

Nas aulas desse Curso de Graduação em que atuamos como professora, 

acompanhamos relatos de angústias e dificuldades feitos pelos professores de Inglês, o que 

reforça a ideia de complexidade desse trabalho docente que, como coloca Bronckart (2006a, 

p. 203), é opaco, difícil de descrever e caracterizar. As dificuldades vão da falta de um maior 

domínio da LE6 pelo professor, desinteresse dos alunos, quantidade de aluno por turma, 

                                                 

6 Cabe aqui mencionar que muitos alunos entram para os cursos de licenciatura em línguas estrangeiras sem uma 
competência linguística mínima, objetivando aprender (a falar) a língua estrangeira na Graduação, de onde 
emerge o conflito (e frustração) com a grade curricular dos cursos, que se destina a alunos com domínio prévio 
da LE. 
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número de turmas por professor, inadequação de métodos e materiais didáticos para os 

objetivos propostos, dificuldades de transposição de conceitos e teorias estudadas para a sala 

de aula, até relacionamento com pais, (competição com) colegas, administração e supervisão 

pedagógica (instâncias que podem ameaçar o ‘emprego’ do professor), para citar algumas. No 

entanto, chamam-nos a atenção, também, relatos de conquistas e crescimento profissional que, 

segundo depoimentos dos próprios alunos-professores, foram, em alguns casos, propiciados 

pela Graduação, apesar de esta, muitas vezes, não refletir o trabalho real que acontece em sala 

de aula. 

Diante do exposto, é viável dizer que conhecer mais profundamente o trabalho real do 

professor e não apenas prescrições sobre como ele deve ser é uma condição para se rever e 

adequar os cursos de formação, sem restringi-los a espaços em que teorias são aprendidas para 

serem utilizadas e aplicadas indistintamente ou abandonadas por serem consideradas 

inviáveis. A Formação Inicial precisa ser um espaço de construção de saberes, levando em 

conta os saberes dos alunos-professores – afinal, todos já passaram pela escola, pelo menos 

como alunos, e têm suas representações sobre o que é o trabalho do professor - e a 

complexidade do trabalho docente. A respeito disso, lembramos aqui as reflexões de Lortie 

(1975, apud BAILEY et al., 1996) que chama esse fenômeno de “13,000-hour apprenticeship 

of observation”, mostrando que as várias horas que passamos na escola enquanto alunos, 

observando nossos professores, têm uma enorme influência na forma como ensinamos. 

Guedes (2006) também se refere a esse mesmo fenômeno, que chama de “formação 

mimética”, enfatizando o fato de que os alunos, ao chegarem à Graduação, já tiveram contato 

diário, por pelo menos onze anos, com o exercício da profissão docente. 

É importante frisar que, ao redirecionar as atividades e discussões dessa Formação 

Inicial diante de pesquisas sobre o trabalho docente real, abre-se a possibilidade de se 

repensar a agenda da formação continuada, para que sejam incluídas outras questões 

necessárias ao desenvolvimento do professor que não as que já poderiam/deveriam ser 

tratadas ainda na Graduação. 
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 Para investigarmos de que maneira(s) uma professora de língua inglesa, aluna de um 

curso de Licenciatura em Inglês, representa7 seu agir docente através do discurso, objetivo 

geral desta pesquisa, intentamos responder as seguintes questões de pesquisa: 

● Que vozes estão presentes nos discursos da professora sobre o seu agir? 

● Como se dá o gerenciamento dessas vozes? 

● Como se configuram, através das vozes, as representações sobre o agir em uma comparação 
da entrevista pós-tarefa e comentário escrito pós-tarefa? 

 Partindo da hipótese de que as representações da professora sobre seu agir apontam 

para a multidimensionalidade do trabalho docente e para conflitos entre as diversas vozes 

evidenciadas no discurso, guiaremo-nos pelos seguintes objetivos específicos: 

● Identificar que vozes são evidenciadas no discurso de uma professora de língua inglesa 
sobre o seu agir; 

● Descrever como se dá o gerenciamento das vozes explicitadas no discurso da professora; 

● Demonstrar como as representações sobre o agir são (re)construídas/(des)construídas após a 
realização da tarefa (i.e. na comparação da entrevista pós-tarefa e comentário escrito pós-
tarefa); 

Alicerçado na Linguística Aplicada, que tem focalizado o trabalho docente a partir de 

diferentes enfoques teóricos, este estudo pretende abordar o trabalho do professor à luz dos 

pressupostos do Interacionismo Sociodiscursivo8 (BRONCKART, 1999, 2006a, 2008a), na 

medida em que essa corrente nos fornece subsídios para a análise do agir linguageiro, 

materializado em textos, a partir de uma perspectiva abrangente, por ser interdisciplinar. 

Optamos, ainda, por considerar as influências dos estudos das Ciências e Psicologia do 

Trabalho, além de abordagens discursivas do trabalho (MACHADO, 2004), perspectiva esta 

ainda recente no Brasil. 

Esses pressupostos teóricos são apresentados nos Capítulos I e II. No Capítulo I, 

discorremos sobre as bases epistemológicas e conceitos-chave do Interacionismo 

                                                 

7 Esclarecemos que o conceito de representação está sendo tomado, neste trabalho, a partir da linha teórica do 
ISD, ou seja, como interpretação, leitura do agir. 

8 Doravante ISD. 
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Sociodiscursivo (BRONCKART 1999, 2006a, 2006b, 2008a, 2008b), apresentando, 

especificamente, as contribuições da Psicologia Vygotskiana (VYGOTSKY, 1984 [1930]; 

1987 [1934]; BRONCKART, 1999), da Sociologia Habermasiana (HABERMAS, 1989; 

BRONCKART, 1999, 2006a) e da Linguística – considerando os trabalhos de Bakhtin 

(BAKHTIN, 1992 [1979]; FARACO, 2007, 2009) e Saussure (apud BRONCKART, 2006a, 

2007) -, além de apresentarmos o procedimento teórico-metodológico proposto para a análise 

textual. No segundo capítulo, procuramos justificar o porquê de se analisar o trabalho 

docente, ou seja, buscamos explicar como ele se transformou em objeto de pesquisa de 

diferentes disciplinas (BRONCKART, 2006a,). Além disso, fazemos uma breve incursão 

pelas Ciências do Trabalho (SOUSA-E-SILVA, 2004; LOUSADA, 2004; MACHADO 2007), 

explicitando algumas contribuições desse campo do conhecimento, às quais o ISD recorre 

quando da formulação do seu plano de pesquisa (BRONCKART, 2006a, 2008a), o qual 

apresentamos na última seção do referido capítulo. 

No Capítulo III, apresentamos o percurso metodológico seguido neste trabalho, 

especificando a natureza e o contexto de pesquisa - justificando a escolha da professora 

participante -, além de explicitarmos os procedimentos utilizados para a coleta de dados, a 

saber, i) a entrevista, que teve um momento dedicado à Instrução ao Sósia - procedimento das 

Ciências do Trabalho – (CLOT, 1995, 2007; NICOLINI, 2009); ii) a gravação da aula da 

professora e iii) os comentários por ela produzidos. Os procedimentos de análise também são 

detalhados nesse capítulo. 

O Capítulo IV apresenta a nossa leitura dos dados, ou seja, a interpretação que demos 

ao agir da professora participante desta pesquisa a partir do seu discurso. Inicialmente, 

identificamos as vozes presentes nos textos - a partir da classificação proposta por Bronckart 

(1999) que estabelece as categorias de voz de personagem, voz social e do autor empírico – e 

analisamos como se dá o gerenciamento dessas vozes no discurso da professora. Finalmente, 

em uma comparação entre a entrevista pós-tarefa e o comentário escrito pós-tarefa (etapas do 

procedimento seguido para a coleta dos dados), apontamos que representações relacionadas 

ao trabalho docente emergiram nessas etapas da pesquisa, enfatizando a relevância, para a 

análise do trabalho docente, de instrumentos como a Instrução ao Sósia que dão a 

oportunidade de o professor refletir sobre seu trabalho de formas diferentes – na etapa em que 

descreve oralmente seu trabalho a um “sósia” e quando lhe é pedido um comentário escrito a 
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partir da escuta da entrevista – e em momentos diferentes, já que o comentário escrito é 

produzido em uma situação posterior à entrevista e sem a presença do pesquisador. 

Nossas reflexões finais sobre este estudo compõem o capítulo V, no qual também 

apresentamos as implicações desta pesquisa, que apontam, principalmente, para a necessidade 

de uma reflexão/um repensar sobre os cursos de formação (inicial) de professores, tendo em 

vista a grande influência da academia na representação da professora sobre o seu agir. 

Esperamos que esta investigação possa contribuir para as discussões na área de 

formação de professores em geral, e de formação de professores de língua estrangeira, mais 

especificamente, além de servir como ponto de partida para outras reflexões que tenham por 

objetivo a análise do trabalho docente. 
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO E REFLEXÕES TEÓRICAS 

Neste capítulo, discorreremos sobre os pressupostos epistemológicos, conceitos-chave 

e procedimentos de análise que embasam a proposta do ISD, situando-o como uma corrente 

da ciência do humano. Sendo assim, explicitaremos as contribuições da Psicologia 

Vygotskiana, da Sociologia Harbermasiana e da Linguística, tendo como foco os trabalhos de 

Bakhtin e Saussure. Em seguida, apresentaremos os tipos de pesquisa que interessam 

atualmente ao ISD, assim como os procedimentos para análise linguística de textos empíricos. 

1.1 O Interacionismo Sociodiscursivo (ISD): pressupostos epistemológicos e conceitos-

chave 

Considerando que as condutas humanas não podem ser explicadas apenas por teorias 

cognitivistas/neurobiológicas ou behavioristas, mediante a complexidade do indivíduo 

humano, o interacionismo social recorre a várias correntes das Ciências Humanas e Sociais, 

entre elas a Filosofia, a (Socio)Antropologia, a Sociologia, a Psicossociologia, a Psicologia 

Social e a Linguística (abordagens que integram dimensões psicossociais) por entender que as 

“[...] propriedades específicas das condutas humanas são o resultado de um processo histórico 

de socialização, possibilitado especialmente pela emergência e pelo desenvolvimento dos 

instrumentos semióticos” (BRONCKART, 1999, p. 21, grifos do autor). 

A proposta do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), cuja tese central é a de que a 

linguagem (práticas discursivas) está no centro do desenvolvimento humano, baseia-se nessas 

correntes interacionistas, defendendo a interdisciplinaridade (em oposição ao fracionamento 

disciplinar de inspiração positivista), ao considerar as “ações humanas em suas dimensões 

sociais e discursivas constitutivas” (BRONCKART, op.cit., p. 30-31). Ao contestar a 

compartimentalização das Ciências Humanas e Sociais em disciplinas e subdisciplinas, o ISD 

reivindica para si o estatuto de corrente da “ciência do humano” (BRONCKART, 2006a, p. 

10), que visa demonstrar, em consonância com a tese de Vygotsky e Saussure, que a 

apropriação do signo é a origem da constituição do pensamento consciente humano, isto é, 

[...] as práticas linguageiras situadas (ou os textos-discursos) são os 
instrumentos principais do desenvolvimento humano, tanto em relação aos 
conhecimentos e aos saberes quanto em relação às capacidades do agir e da 
identidade das pessoas (op.cit.). 
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 Entende-se, assim, que é a apropriação e interiorização do signo, através da interação 

sociocultural dos indivíduos, que transforma o psiquismo elementar em pensamento 

consciente. Daí, a importância central da linguagem nos estudos da ciência do humano. 

 Neste capítulo, discorreremos especificamente sobre as contribuições da Psicologia, da 

Sociologia e da Linguística, as quais têm um papel crucial na fundamentação da proposta do 

ISD, que reflete, de certa maneira, o percurso de formação de um de seus principais 

representantes: Jean-Paul Bronckart, professor e pesquisador da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação, vinculado à Unidade de Didática de Línguas da Universidade de 

Genebra. 

Sua formação inicial foi em Psicologia Experimental e da Linguagem, tendo sido 

colaborador de Jean Piaget e de Hermine Sinclair. Assim, trabalhou na perspectiva 

behaviorista, rejeitando-a, posteriormente, para aderir aos aportes da Psicologia Vygotskiana, 

em cujo quadro teórico produziu seu memorial de final de estudos. Herdou dos métodos 

behavioristas o rigor metodológico que explica a aplicação da teoria distribucionalista 

bloomfieldiana quando da análise de textos em uma primeira incursão pela Linguística. 

Estudou os procedimentos de análise da Gramática Gerativa e sua evolução, apesar de não 

concordar com o inatismo em que se baseava a proposta, para, após, dedicar-se às teorias 

enunciativas culiolianas, que embasaram seu trabalho de tese. Ao mesmo tempo, 

considerando a necessidade de ampliar suas análises, para que englobassem um “quadro 

textual global”, Bronckart partiu para o estudo das contribuições de Bakhtin e de Jean-Michel 

Adam. Neste mesmo tempo, formou-se em Ciências da Educação, após ministrar cursos para 

formadores e professores da escola primária de Genebra, assumindo a função de professor de 

Psicopedagogia das Línguas em 1976. Começou, então, a preocupar-se, mais especialmente, 

com os problemas de adaptação dos modelos teóricos às realidades de sala de aula e de 

trabalho do professor, preocupação que fez emergir o projeto do ISD (cf. BRONCKART, 

2006a), que conta com a participação de outros pesquisadores9 como Bernard Schneuwly e 

Joaquim Dolz, colaboradores do chamado Grupo de Genebra. 

                                                 

9 Como mostra Pereira (2009, p.115), no Brasil, “vinculam-se a essa linha de investigação os pesquisadores do 
Programa de Estudos Pós-graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da PUC-SP. 
Dentre os pesquisadores envolvidos, destacam-se Anna Rachel Machado, Roxane Rojo, Maria de Lourdes 
Meirelles Matêncio, Glaís Sales Cordeiro, por estabelecerem um estreito contato de trabalho com o Grupo de 
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1.1.1 Contribuições da Psicologia Vygotskiana 

Da Psicologia, o ISD considera com especial atenção os trabalhos desenvolvidos por 

Vygotsky que entende que essa disciplina, justamente por lidar com aspectos físicos e 

psíquicos do ser humano, tem lugar central nas Ciências Humanas. O indivíduo não é visto, 

por Vygotsky, em seus aspectos biológicos e comportamentais apenas, mas também em 

relação às suas capacidades psíquicas, acreditando o estudioso que não se deve focalizar 

apenas um desses aspectos, como se fazia na Psicologia do início do século XX, sob pena de 

não se estar lidando com toda a complexidade que permeia o ser humano, que é, ao mesmo 

tempo, físico e psíquico (cf. BRONCKART, 1999). 

Vê-se que Vygotsky se posiciona a favor de uma Psicologia inscrita na epistemologia 

monista de Spinoza10 (de certa forma, contra o dualismo11 cartesiano) para quem o universo é 

uma substância única e homogênea, e as propriedades físico-psíquicas fazem parte dessa 

substância material ativa. Acredita o pesquisador bielorrusso que a Psicologia deve ter como 

foco a emergência do pensamento consciente nos seres humanos, considerando o aspecto 

físico e biológico, herdado geneticamente, e o aspecto psíquico, com foco na transformação 

do psiquismo dependente em autônomo. 

Bronckart (1999, p. 27) diz que, para que seja possível explicar essa passagem do 

psiquismo elementar para um pensamento consciente, é necessário se voltar para tradição 

marxista e hegeliana, como defende Vygotsky, admitindo que i) com a evolução das espécies, 

o homem passou a utilizar instrumentos para mediar sua relação com o meio, organizando-se 

cooperativamente e desenvolvendo a linguagem verbal; e que ii) a condição para a 

emergência do pensamento consciente é a (re)apropriação desses signos linguageiros, pelo 

indivíduo humano, a partir do meio sócio-histórico em que este se encontra inserido. 

                                                                                                                                                         

Genebra, bem como pela valiosa contribuição na tradução para o português de vários artigos de Jean-Paul 
Bronckart, Joaquim Dolz e Bernard Schneuwly.” 

10 Vale ressaltar que, como pontua Bronckart (1999, p. 26), algumas correntes como o behaviorismo skinneriano 
e outras correntes cognitivistas já se pretendiam inscritas na tradição monista, sendo este, no entanto, um 
monismo materialista redutor, que entendia as manifestações psíquicas como derivadas de aspectos 
comportamentais e biológicos. 

11 O dualismo cartesiano pode ser definido como um dualismo de substâncias. Mente e corpo são considerados 
substâncias distintas, sendo que a mente comanda o corpo. 
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Para Vygotsky (1984 [1930]), a emergência do pensamento verbal se dá a partir da 

internalização das experiências mediadas pela interação, ou seja, as funções psicológicas 

superiores são adquiridas através da internalização12 da linguagem. Esse processo se dá, 

segundo Vygotsky (1987 [1934]), através da passagem da fala exterior para a fala interior. 

Como o ser humano já nasce inserido no meio social, todas as suas representações são 

construídas através de significados estabelecidos, primeiramente, socialmente, passando a 

criança desse processo interpessoal (da fala exterior, que é social) para um processo 

intrapessoal, psicológico, que caracteriza a fala interior. Vygotsky (op.cit., p. 62) diz chegar à 

conclusão de que 

[...] a fala interior se desenvolve mediante um lento acúmulo de mudanças 
estruturais e funcionais; que se separa da fala exterior das crianças ao mesmo 
tempo que ocorre a diferenciação das funções social e egocêntrica da fala; e, 
finalmente, que as estruturas da fala dominadas pela criança tornam-se 
estruturas básicas de seu pensamento.  

 Assim, entende-se que, quando a fala se torna, em termos funcionais, egocêntrica, há a 

separação entre a fala exterior e a interior, o que estabelece que o desenvolvimento do 

pensamento verbal “é determinado pela linguagem, isto é, pelos instrumentos linguísticos do 

pensamento e pela experiência sócio-cultural da criança” (VYGOTSKY, op.cit.). 

 Além de enfatizar que o domínio da linguagem se dá através de um processo 

interacional, em que os indivíduos se apropriam de representações semióticas existentes e as 

compartilham com outros humanos, dando importância ao aspecto sócio-histórico, a 

Psicologia vygotskiana ressalta a influência da linguagem no agir humano: “[...] assim que a 

fala e o uso de signos são incorporados a qualquer ação, esta se transforma e se organiza ao 

longo de linhas inteiramente novas” (VYGOTSKY, 1984 [1930], p. 33). É através da 

linguagem que o ser humano se desenvolve e age no mundo e sobre si mesmo. 

 É importante aqui explicitar como o ISD entende o agir, já que esse é um conceito 

importante para o nosso trabalho que busca investigar as representações de uma professora 

sobre seu agir (cf. p. 18). Bronckart (2006a, p. 137) define o termo agir como “[...] qualquer 

comportamento ativo de um organismo”, considerando que, ao construírem representações 

                                                 

12 Essa internalização é entendida aqui como “reconstrução interna de uma operação externa” (VYGOTSKY, 
1984 [1930], p. 74) 
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internas sobre o ambiente, geralmente ligadas por processos de cooperação, as diferentes 

espécies demonstram a existência de formas de agir comunicativo. No entanto, 

aparentemente, apenas a espécie humana exibe um agir comunicativo verbal, que lhe permite 

a construção (pela negociação) e compartilhamento de conhecimento ao longo dos tempos, 

através de signos (cf. p. 24-25). Como aponta o mesmo autor, essa semiotização estabelece 

uma distância nas relações que os organismos humanos mantêm com o meio; 
este não é mais a única instância de controle das representações.  [...] a 
semiotização dá lugar ao nascimento de uma atividade que é propriamente 
de linguagem e que se organiza em discursos e textos (BRONCKART, 
1999, p. 35, grifos do autor). 

 Já que existe, na espécie humana, o agir de linguagem (agir verbal), Bronckart (2006a, 

p. 138) o distingue de um agir geral, que pode ser entendido: i) a partir das atividades 

coletivas (do domínio do sociológico), ou seja, de mecanismos de colaboração que estruturam 

as interações dos seres humanos com o meio ambiente, dos quais atividades como nutrição e 

reprodução são exemplos; e ii) a partir “de sua relação com um ou vários indivíduos 

singulares”, sendo denominado de ação geral (do domínio do psicológico), podendo ser 

enfocado externa e internamente. O enfoque externo diz respeito às avaliações coletivas que 

atribuem a indivíduos singulares a responsabilidade por parte da atividade, transformando-os 

em agentes, enquanto o enfoque interno se refere a como esses indivíduos se apropriam e 

(re)elaboram essas representações. 

 Da mesma forma, o agir verbal pode ser apreendido a partir do enfoque do coletivo 

(atividades de linguagem) e do individual (ações de linguagem). É importante salientar que 

nos interessa definir esses termos, por serem cruciais para a análise que realizaremos neste 

trabalho, já que faremos uma leitura da interpretação individual da professora sobre seu agir. 

Considerando, então, as atividades de linguagem, pode-se dizer que têm a função de 

manter o entendimento entre os interactantes para o desenvolvimento das atividades gerais, 

sendo articuladas a estas e, por isso, diversificadas. Baseando-se em Bronckart (op.cit.), 

Souza (2007, p. 170) explica que “[...] a atividade de linguagem serve para criar normas, 

valores, bem como para planejar, regular e avaliar as atividades coletivas.13” No que diz 

                                                 

13 É importante apontar, como o faz Bronckart (2006a, p.138), que as atividades gerais necessitam 
frequentemente das de linguagem, e estas, por sua vez, estão atreladas àquelas, sem que seja possível uma 
perfeita separação entre elas. 
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respeito às ações de linguagem, é nelas que se vê a responsabilidade de um recorte da 

atividade atribuída a um indivíduo singular, que tem motivos, intenções e capacidades, sendo 

considerado, assim, agente da ação. 

Faz-se necessário ressaltar que, para o ISD, a noção do agir de linguagem, em sua 

dimensão social e individual, é de extrema importância, já que ela é fundamental para se 

entender e analisar as condutas especificamente humanas. É preciso considerar a dimensão 

social desse agir, pois é no social que se constroem e se validam as representações do mundo; 

como também a dimensão individual, por se entender que o indivíduo humano, fazendo um 

recorte na atividade social, age linguageiramente, sendo essa ação o resultado da sua 

internalização das avaliações referentes aos mundos construídos sócio-historicamente. Como 

aponta Bronckart (2006a, p. 139), a realização dessa atividade/ação de linguagem se dá na 

forma de textos que podem ser entendidos como a materialização linguística das atividades de 

linguagem de um determinado grupo, e um texto que corresponderia, por sua vez, à 

materialização linguística de uma ação de linguagem. 

1.1.2 Contribuições da Sociologia Habermasiana 

É Jürgen Habermas (apud BRONCKART, op.cit., p. 49), filósofo e sociólogo alemão, 

quem introduz a noção adotada pelo ISD, segundo a qual, para que qualquer atividade se 

desenvolva, é preciso que o grupo de interactantes partilhe certos conhecimentos, que ele 

define, dentro do construto que denomina de ‘teoria do agir comunicativo14’, como sendo 

pertencentes a três ordens, as quais definem três mundos: o mundo objetivo, o social e o 

subjetivo. Isso quer dizer que toda atividade de linguagem é avaliada a partir das 

características desses mundos, que servem de base, também, para a avaliação do próprio 

agente (individual) no que diz respeito a suas ações. Assim, pode-se dizer que é de forma 

conjunta que os indivíduos humanos constroem, através da negociação, as coordenadas 

                                                                                                                                                         

 

14 Habermas (1989) define o “agir comunicativo”, opondo-se à racionalidade essencialmente instrumental da 
sociedade moderna industrial, em que os indivíduos agem com vistas ao sucesso (“agir com respeito a fins”), 
utilizando-se não da força argumentativa, mas da influência que tenham uns sobre os outros.  O autor defende 
que a linguagem deve ser entendida como um meio através do qual os indivíduos – competentes não apenas 
linguística, mas também interativamente - agem (comunicativamente), de forma a buscar o acordo e o 
entendimento mútuo através do discurso. 
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formais desses três mundos (que não existem a priori), os quais regem e contextualizam suas 

atividades (BRONCKART, 2006a, 73-74). 

Considerando os três mundos propostos por Habermas, Bronckart (1999, p. 34) 

assinala que os signos nos remetem a aspectos físicos, (parâmetros do ambiente), e esses 

conhecimentos (construídos) formam o mundo objetivo; representam, ainda, as formas de 

cooperação entre os membros do grupo, conhecimentos estes que constituem o mundo social; 

além de incidirem sobre as características próprias de cada indivíduo, o que define o mundo 

subjetivo. Para usar as palavras de Habermas (1989, p. 167), 

Os atos de fala15 não servem apenas para a representação (ou pressuposição) 
de estados e acontecimentos, quando o falante se refere a algo no mundo 
objetivo. Eles servem ao mesmo tempo para a produção (ou renovação) de 
relações interpessoais, quando o falante se refere a algo no mundo social das 
interações legitimamente reguladas, bem como para a manifestação de 
vivências, isto é, para a auto-representação, quando o falante se refere a algo 
no mundo subjetivo a que tem um acesso privilegiado (grifos do autor). 

Dessa forma, é possível dizer que tanto a atividade, quanto a ação de linguagem são 

orientadas pelas coordenadas desses três mundos formais, propostos por Habermas (apud 

Bronckart, 2006a), a partir das quais são avaliadas em relação à pretensão: i) de verdade, no 

que se refere ao mundo objetivo; ii) de adequação normativa, quando se trata do mundo 

social; e iii) de veracidade, quando se refere ao mundo subjetivo. Isso quer dizer que, ao agir 

comunicativamente, os interactantes aceitam ou rejeitam as pretensões de validade erguidas 

por um falante, fundamentados em suas representações dos três mundos: o enunciado precisa 

ser reconhecido i) como verdadeiro, levando em conta como concebemos o mundo, como se 

representam os fatos, estados de coisas; ii) como estando de acordo (critério de correção) com 

um mundo compartilhado de regras e valores que rege as relações interpessoais, que é 

construído e aceito socialmente; e iii) como sincero, considerando o mundo subjetivo. 

Conforme Habermas (1989, p.168), aquele que 

rejeita uma oferta inteligível de ato de fala contesta a validade do 
proferimento sob pelo menos um desses três aspectos da verdade, da 
correção e da sinceridade. Com esse “não”, ele dá expressão ao fato de que 
o proferimento não preenche pelo menos uma de suas funções (da 

                                                 

15 Este conceito de atos de fala advém do que Habermas denomina de pragmática universal, que é um construto 
teórico ligado aos atos de fala de Austin. 
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representação de estados de coisas, do asseguramento de uma relação 
interpessoal ou da manifestação de vivência) [...] Na comunicação 
quotidiana normal, esses aspectos não são de modo algum claramente 
distinguidos; mas, no caso do dissenso ou da problematização persistente, os 
falantes competentes podem diferenciar cada referência ao mundo, tematizar 
cada pretensão de validade e posicionar-se em cada caso relativamente 
àquilo com que deparam, quer se trate de algo objetivo, quer de algo 
normativo, quer subjetivo (grifos do autor). 

A importância dessa teoria para o ISD está no fato de ela mostrar que, para agir 

verbalmente, o indivíduo faz referência às representações dos três mundos (objetivo, social e 

subjetivo), construídas a partir da avaliação que se estabelece na atividade social, tais como 

ele as internalizou (individualmente). Como coloca Pereira (2009, p.120), 

[...] ao produzir um texto, esse agente mobiliza as representações dos 
organismos humanos e estas passam a ser produtos de representações 
individuais e coletivas, criando o distanciamento com o meio, tornando, 
assim, possível a autonomização da produção semiótica. [...] Nessa 
perspectiva, um texto materializado empiricamente consegue agregar todo 
um conjunto de fatores de ordem social e psicológica responsável por sua 
constituição. 

 Essas considerações são de extrema relevância para aqueles que lidam com análise de 

textos, de uma forma geral, e, mais especificamente, para os diretamente envolvidos nos 

processos de ensino-aprendizagem da produção escrita, já que é a partir das representações 

sociais dos mundos, como o agente as internalizou, que ele tomará decisões que definirão a 

materialidade do texto produzido. Definido o gênero pela situação comunicativa, o agente tem 

a possibilidade de escolher, por exemplo, que tipos de discurso, sequências, mecanismos de 

textualização e mecanismos enunciativos16 darão forma ao texto. Segundo Bronckart (1999, p. 

92-93), as representações internalizadas dos três mundos compõem o contexto da produção 

textual - a partir de como o agente-produtor define a situação de comunicação em que se 

encontra - e exercem um controle de ordem pragmática ou ilocucional sobre certos aspectos 

do texto. Além disso, essas representações são também necessárias como conteúdo temático, 

                                                 

16 Entre os termos mecanismos enunciativos (BRONCKART, 1999), mecanismos de tomada de 
responsabilidade enunciativa (BRONCKART, 2006a) e mecanismos de responsabilização enunciativa 
(BRONCKART, 2008a) adotaremos o último, por entendermos que ele enfatiza, mais acentuadamente, a questão 
da responsabilidade sobre o que é enunciado no texto, ponto crucial da categoria proposta. O termo 
responsabilização nos parece mais adequado que responsabilidade, por deixar mais clara a ideia de que essa 
responsabilidade pode ser tomada pelo enunciador ou atribuída a outras instâncias. Esclarecemos que o conceito 
de mecanismos de responsabilização enunciativa será definido mais adiante, de forma detalhada, já que será 
utilizado para a análise do nosso corpus. 



32 

 

ou seja, determinam o que é expresso no texto, e influenciam fatores de ordem locucional ou 

declarativa do texto. 

Com relação às categorias de análise textual apresentadas pelo ISD, a noção 

habermasiana dos três mundos influencia a forma como Bronckart (1999) redefine quatro 

funções de modalização dentre as várias categorias propostas desde a Antiguidade grega: 

modalizações lógicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas, as quais serão detalhadas na 

seção 1.2. 

Após discorrermos sobre algumas contribuições da Psicologia e da Sociologia, 

apresentaremos alguns conceitos emprestados ao ISD pela Linguística, tomando por base os 

trabalhos de Volochinov, Bakhtin e Saussure. 

1.1.3 Contribuições da Linguística: Bakhtin e Saussure 

O trabalho do Círculo de Bakhtin17 é referência quando se consideram as teorias 

interacionistas no campo da Linguística, por entenderem os estudiosos participantes desse 

grupo que “A interação verbal constitui [...] a realidade fundamental da língua” 

(VOLOCHINOV18, 1988 [1929], p. 123), opondo-se ao estudo dos aspectos físicos, 

fisiológicos e psicológicos do sistema da língua isolado, desvinculado do seu contexto de uso, 

que é essencialmente social. Para o grupo, (VOLOCHINOV, op. cit.), não é a enunciação 

monológica da língua nem o sistema abstrato que compõem sua verdadeira substância, mas 

sim a interação verbal, definida como um fenômeno social, que se realiza por meio da 

enunciação. 

                                                 

17 Como apresenta Faraco (2009), o Círculo de Bakhtin se refere a um grupo de intelectuais de diferentes 
formações e atuação profissional que inclui, entre outros, Mikhail Bakhtin (que tinha formação em estudos 
literários e era considerado um filósofo), Valentin N. Volochinov (formado em estudos linguísticos - 1927, mas 
inicialmente dedicado à história da música) e Pavel N. Medvedev (que era formado em Direito e dedicava-se à 
Educação, tendo desenvolvido também atividades jornalísticas), intelectuais que partilharam vasto conjunto de 
ideias, dedicando-se ao debate filosófico e, em especial, a questões relacionadas à linguagem. Os estudiosos de 
suas obras atribuíram o nome de Bakhtin ao grupo, por ele ter sido o autor que “produziu, sem dúvida, a obra de 
maior envergadura” (FARACO, op. cit., p. 13-14). 

18 Seguindo Faraco (2009, p. 100), consideraremos ‘Marxismo e Filosofia da Linguagem’ como sendo de autoria 
de Volochinov, não incluindo o nome de Bakhtin na referência a essa obra. 
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A noção de interação como parte constitutiva da linguagem está presente já na 

conceituação do signo, da mesma forma que em Vygotsky e Saussure19, como decorrente das 

interações entre indivíduos que fazem parte de um meio sócio-histórico e que, a partir dele, 

legitimam esse signo (linguístico). Nas palavras de Volochinov (1988 [1929], p. 44), 

Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos 
socialmente organizados no decorrer de um processo de interação. Razão 
pela qual as formas do signo são condicionadas tanto pela organização 
social de tais indivíduos como pelas condições em que a interação acontece 
(grifos do autor). 

 O autor, enfatizando o caráter sócio-histórico dos signos, ainda assevera que não basta 

haver seres humanos para que um sistema de signos se constitua: é imprescindível que esses 

indivíduos estejam organizados em um grupo, formando uma unidade social 

(VOLOCHINOV, op. cit., p. 35). 

É importante ressaltar que esse signo não apenas reflete o mundo, numa relação de 

representação ou descrição do que existe, mas também o refrata, como dizem vários textos do 

Círculo, enfatizando a construção social que é feita desse mundo a partir das diversas e 

heterogêneas experiências dos grupos humanos, que atribuem valores diferentes a suas ações 

e eventos, fazendo com que sejam possíveis várias interpretações, “que vão se materializando 

e se cruzando no mesmo material semiótico” (FARACO, 2009, p. 51). Conforme Faraco (op. 

cit.), 

[...] para o Círculo, não é possível significar sem refratar. Isso porque as 
significações não estão dadas no signo em si, nem estão garantidas por um 
sistema semântico abstrato, único e atemporal, nem pela referência a um 
mundo dado uniforme e transparentemente, mas são construídas na dinâmica 
da história e estão marcadas pela diversidade de experiências dos grupos 
humanos, com suas inúmeras contradições e confrontos de valorações e 
interesses sociais (grifos do autor). 

Alinhada a essa noção de interação social, está a metáfora do ‘diálogo’ (dialogismo), 

defendida pelo Círculo como constituinte da linguagem, enfatizando que esta não existe no 

vazio, no abstrato, mas que tudo o que é dito parte de alguém e se dirige a alguém. Vale 

salientar que esse diálogo é entendido em sentido amplo, não se referindo à conversação face 
                                                 

19 Assinalamos que, ao incluirmos Saussure aqui, estamos considerando a releitura que Bronckart (2007) faz do 
mestre da Linguística a partir dos seus escritos, enfatizando que essa posição não é consenso entre os leitores da 
obra saussuriana. 
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a face apenas (mas a ela também) nem pressupondo a concepção corrente de diálogo como 

consenso, entendimento e solução de conflitos (FARACO, 2009, p. 68). Ao contrário, os 

enunciados, entendidos como “a unidade concreta e real da atividade comunicativa entre os 

indivíduos situados em contextos sociais sempre reais” (MARCUSCHI, 2008, p. 21), estão 

sempre em tensão, já que, mesmo ao concordar com um enunciado, estamos recusando outros 

enunciados que a ele se opõem (FARACO, op.cit., p. 69). 

Nessa proposta do dialogismo, então, postula-se que tudo o que se diz parte de um ‘já-

dito’, ou seja, todo discurso está impregnado de outros discursos com os quais concorda, 

debate, dos quais discorda etc., o que demonstra a condição heterogênea da linguagem; e 

estabelece-se que não há discurso que não seja endereçado ao outro, já que todo enunciado 

prevê uma atitude responsiva por parte do interlocutor. Assim, pode-se dizer que o discurso é 

dialógico na origem - porque parte de diferentes dizeres, de várias vozes - e nos efeitos - por 

suscitar outras vozes, propondo sempre uma réplica. 

Com relação a essas vozes, trazemos outra contribuição de Bakhtin que, ao considerar 

a língua como heterogênea, não o faz apenas no sentido de admitir a diversidade dialetológica 

e sociolinguística, mas, principalmente, defendendo uma estratificação axiológica, que se 

materializa nas diversas vozes sociais (FARACO, 2007). Para ele, não agimos na linguagem 

através de escolhas contingentes de formas linguísticas, mas sim por meio dos valores que 

essas formas assumem enquanto construção sócio-histórica a partir das interações humanas. 

Dessa forma, ao agir verbalmente - através de enunciados – nos posicionamos quanto às vozes 

sociais existentes, alinhando-nos ou afastando-nos delas, parcial ou totalmente, assumindo, 

assim, uma posição, pois viver, segundo Bakhtin (apud FARACO, op. cit., p. 46), é estar 

continuamente assumindo posições frente a valores. 

Essa noção de que viver é assumir posições no discurso, expressa por Bakhtin, é 

retomada por Bronckart (1999) na elaboração da camada mais superficial do folhado textual, 

composta pelos mecanismos de responsabilização enunciativa, que são divididos em vozes e 

modalizações. Como explicaremos na próxima seção, essa vozes são justamente as instâncias 

que assumem ou a quem é atribuída a responsabilidade do que é dito, enquanto as 

modalizações são as várias avaliações sobre aspectos do conteúdo temático que são 

manifestadas através das vozes. 
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Retomando a questão do enunciado, é interessante observar que, apesar de ele surgir a 

partir de outros enunciados, como coloca Bakhtin (1992 [1979], p. 331), ele “é sempre 

individual, único e irreproduzível, sendo nisso que reside seu sentido (seu desígnio, aquele 

para o qual foi criado)”. Para o autor, o que é da ordem do reproduzível e repetitivo é o 

sistema da língua. Já o enunciado refere-se à significação dada aos signos em uma situação 

sócio-histórica determinada, portanto irreproduzível. Ao enfatizar essa característica de 

irreprodutibilidade do texto (em sua qualidade de enunciado), Bakhtin (op.cit., p. 332) 

explica: 

Apenas é possível a reprodução mecânica da impressão digital (em qualquer 
quantidade de exemplares). Dá-se o mesmo com a reprodução, igualmente 
mecânica, de um texto (a reimpressão, por exemplo), mas a reprodução do 
texto pelo sujeito (volta ao texto, releitura, nova execução, citação) é um 
acontecimento novo, irreproduzível na vida do texto, é um novo elo na 
cadeia histórica da comunicação verbal. 

 Dessa afirmação, depreende-se a importância dada ao enunciado pela teoria 

bakhtiniana que o contrapõe à noção, utilizada então pela Linguística, de oração (sentença). 

Para Bakhtin, o enunciado é uma unidade real da comunicação (e não convencional como o é 

a oração) e define-se pelo acabamento, que dá lugar a uma atitude responsiva por parte do 

interlocutor. 

 Diante do exposto, é inegável a contribuição das discussões do Círculo de Bakhtin 

para os estudos da língua(gem), de uma forma geral, pois esses intelectuais estabelecem uma 

concepção de linguagem diferente daquela então preconizada pela Linguística, que focalizava 

os aspectos linguísticos desvinculados das realidades sociais. Essa ‘nova’ concepção está bem 

explicada na colocação de Oliveira (2002, p. 2): 

Uma concepção de linguagem, portanto, para além das relações que se 
estabelecem nos limites da língua, condensando a ideia básica de que todo 
fato de significação é resultado de um trabalho social, realizado por sujeitos 
ativos no processo de interação/troca/comunicação verbal, fazendo emergir 
signos portadores de valores sociais, definidos a partir do horizonte social de 
sua época e pelas formas das relações sociais nas quais se constroem. 

 É justamente dessa importância dada à utilização da língua no contexto das relações 

sociais e da premissa de que a língua perpassa todas as atividades humanas que advém a 
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noção proposta por Bakhtin, aceita até hoje, de gêneros do discurso20. Bakhtin (1992 [1979]) 

aponta que, como a língua é utilizada nas mais variadas atividades humanas, os enunciados 

(através dos quais essa utilização se efetua) refletem as condições e as finalidades das 

diferentes esferas de atividades através do conteúdo temático, estilo e construção 

composicional que se unem no todo do enunciado. Assim, se “cada esfera de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados”, (BAKHTIN, op.cit., p. 279, 

grifos do autor) - o que Bakhtin denomina gêneros do discurso - esses gêneros são infinitos, 

consideradas a diversidade e multiplicidade das esferas de atuação humana. Essas formas 

relativamente estáveis dos enunciados são como uma forma padrão, a partir da qual os 

interlocutores agem verbalmente (através da escrita ou oralidade), considerando as 

especificidades de uma esfera de atuação. Apesar de o indivíduo ter sua individualidade e 

criatividade ao formular seus enunciados, ele obedece a essas formas prescritivas, que são os 

gêneros do discurso, os quais facilitam o entendimento entre os interlocutores. Conforme 

Bakhtin (op.cit., p. 302), 

os gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que a 
organizam as formas gramaticais (sintáticas). Aprendemos a moldar nossa 
fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, sabemos de imediato, 
bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o gênero, adivinhar-lhe o volume 
(a extensão aproximada do todo discursivo), a dada estrutura composicional, 
prever-lhe o fim, [...] Se não existissem os gêneros do discurso e se não os 
dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo da 
fala, se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a 
comunicação verbal seria quase impossível. 

 Observa-se, assim, na teoria bakhtiniana, a relevância dada aos gêneros, por eles 

organizarem as interações verbais humanas nas mais diversas esferas: a situação em que os 

interlocutores se encontram define o gênero, ou seja, enquadra a situação de linguagem. Ao 

mesmo tempo, é essa interação que produz o aparecimento de novos gêneros, diante de novas 

necessidades criadas nas esferas de atuação dos diferentes grupos humanos. Como aponta 

Bronckart (1999, p. 72), o aparecimento de novas espécies de texto pode se relacionar a 

                                                 

20 Salienta-se, conforme aponta Bronckart (1999), que a noção de gênero já existia desde a Antiguidade grega, 
demonstrando a preocupação em classificar as diferentes espécies de texto. No entanto, essa noção baseava-se 
nos textos com reconhecido valor social ou literário. A partir de Bakhtin, é que a noção de gênero tem sido 
aplicada ao “[...] conjunto das produções verbais organizadas: às formas escritas usuais (artigo científico, 
resumo, notícia, publicidade, etc.) e ao conjunto das formas textuais orais, ou normatizadas, ou pertencentes à 
‘linguagem ordinária’ (exposição, relato de acontecimentos vividos, conversação, etc.)” (p. 73). 
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motivações socialmente determinadas, assim como pode se ligar ao surgimento de novas 

situações e suportes de comunicação. 

 Noções como essa de gêneros do discurso, assim como a importância fundamental 

dada à interação social - através da concepção do ‘diálogo’ como constituinte da linguagem, 

incluindo-se aqui a questão da heterogeneidade da linguagem expressa pelas várias vozes - 

são aspectos que veremos incorporados pelo ISD quando da sua proposta de um procedimento 

metodológico para se analisar a organização e o funcionamento de textos empíricos. 

 Ainda como contribuição da Linguística ao ISD, não se poderia deixar de citar os 

trabalhos de Ferdinand de Saussure, pois, além de se apoiar na análise da natureza do signo 

linguístico proposta por esse linguista, Bronckart (2007) sugere uma releitura de sua obra, 

baseada nas notas manuscritas encontradas e publicadas. O pesquisador enfatiza que algumas 

das ideias e conceitos saussurianos não foram bem compreendidos (até hoje), por conta da 

difusão do Curso de Linguística Geral (doravante CLG) redigido por Bally e Séchehaye em 

1916. 

 Saussure (apud BRONCKART, 2006a) apresenta três características do signo 

linguístico, a saber: 

 ● seu caráter imotivado, ou seja, o fato de a escolha de um significante não ter relação 

direta com as propriedades ditas ‘naturais’ do referente. Dito em outras palavras, não há 

analogia entre o som e os objetos significados; 

 ● seu caráter discreto, em oposição a contínuo, mostrando que os elementos verbais 

são recortados (acabados) e só podem aparecer uns após os outros; 

 ● seu caráter radicalmente arbitrário: como se origina no social e seus valores 

dependem das outras unidades do sistema da língua, o significante, ao mesmo tempo, delimita 

os significados que se tem do referente e conjuga diversas imagens mentais (significados). Por 

exemplo, o termo ‘animal’ delimita as imagens que vêm à mente, de forma que se pensa em 

um animal e não em uma planta, mas, ao mesmo tempo, traz à mente uma rede de relações 

(socialmente estabelecidas) associadas a esse significante: um boi, um pássaro, um cachorro 

etc. Como aponta Ilari (2007, p. 65), “uma vez estabelecido que toda língua relaciona sons e 

sentidos articulando-os mediante uma forma, a forma adotada para realizar essa articulação 
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varia de uma língua historicamente dada, para outra.” Essa não substancialidade é reforçada 

por Bronckart (2007, p. 29) quando define os signos como “envelopes vazios, prontos para 

receber qualquer significação”. 

 Fundamentando-se nessa caracterização do signo, Saussure (apud BRONCKART, 

2006a) se posiciona em relação aos efeitos que os signos exercem sobre o funcionamento 

psíquico, isto é, como sua interiorização transforma o psiquismo primário em pensamento 

consciente. Nas palavras de Bronckart (op. cit., p. 113), 

Por seu caráter imotivado (sua ausência de fundamento natural), os signos 
conferem ao funcionamento psíquico uma autonomia real no que concerne 
às condições de reforço do meio, autonomia que é uma condição para o 
estabelecimento de representações permanentes. Por seu caráter discreto, os 
signos introduzem delimitações, recortes no funcionamento representativo, 
em outros termos, eles aí estabilizam unidades, o que constitui uma condição 
para que se possa instaurar um sistema de operações ou de pensamento. 
Finalmente, por seu caráter radicalmente arbitrário, enfim, os signos 
provocam um desdobramento do funcionamento psíquico; eles introduzem, 
sobre as imagens mentais idiossincráticas que todo organismo é suscetível de 
construir em suas interações com o meio, tipos de envelopes sociais que 
reagrupam e reanalisam essas mesmas imagens primárias, desdobramento 
gerador de uma possibilidade de se porem em relação essas duas ordens de 
representações, o que parece constituir uma condição de acessibilidade do 
pensamento a ele mesmo, ou seja, da emergência da consciência (grifos do 
autor). 

 Nesse sentido, a teoria saussuriana serve, como disse Bronckart, - em entrevista à 

Revista Virtual de Estudos da Linguagem (ReVEL), em março de 2006 -  “para validar as 

teses vygotskianas, ou para mostrar como a apropriação e a interiorização dessas entidades 

semióticas pode ‘causar’ a emergência do pensamento consciente humano”21 (BRONCKART, 

2006b, p.5, tradução nossa). 

 O precursor do ISD não só recorre a essas noções estabelecidas por Saussure, mas 

também tenta desconstruir algumas ideias que considera equivocadas sobre a obra dele, 

acrescentando que esta vem sendo tratada com menos importância do que deveria. Na 

entrevista citada anteriormente, Bronckart mostra que a referência a Saussure, 

cronologicamente no percurso do ISD, seguiu-se às referências a Vygotsky, considerado 

                                                 

21 Texto original: “[...] pour valider les thèses vygotskiennes, ou pour montrer en quoi l’appropriation et 
l’interiorisation de ces entités sémiotiques pouvait ‘causer’ l’émergence de la pensée consciente humaine.” 
(BRONCKART, 2006b, p.5) 
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influência primeira. No entanto, devido à importância do caráter revolucionário22 da obra 

saussuriana, este se torna, hoje, a principal referência pelas novas perspectivas que seus 

escritos abrem para reformulações na trajetória do ISD. 

É no seu texto intitulado ‘A atividade de linguagem em relação à língua – homenagem 

a Ferdinand de Saussure’ (BRONCKART, 2007) que Bronckart retoma leituras da obra “do 

mais importante dos linguistas” (p. 20) e se propõe a repensar a teoria do ISD a partir de uma 

perspectiva saussuriana. Por exemplo, Bronckart apresenta que, pelas releituras de Saussure, é 

possível se verificar que: 

● o autor concebe a língua de três formas: i) como realidade ontológica, a língua 

evolutiva (como a chamou no Curso III), ao considerar a continuidade das línguas no 

espaço e no tempo. Assim, não há como haver uma separação nítida entre uma língua 

atual e uma língua antiga, já que o “fato linguageiro é contínuo no tempo” 

(BRONCKART, 2007, p. 25, grifos do autor); ii) como língua estática (tal qual a 

denominou), entendida enquanto organização de formas, “tal como é vivida pelos 

sujeitos falantes em uma determinada época” (BRONCKART, op. cit., p. 27); e iii) a 

língua, como objeto abstrato que seria construído, pelo linguista, a partir das 

propriedades comuns às línguas naturais; 

● Saussure estabelece como objeto da Linguística o signo, entendido a partir de sua 

realidade convencional, advinda de um acordo social, sendo, segundo o próprio autor, 

como pontua Bronckart (op.cit., p. 29, grifos do autor), “o resultado das trocas entre 

membros de uma comunidade”; 

● com base no Curso de Linguística Geral (CLG) e em notas do autor, a língua se 

referiria ao nível social da linguagem, considerado mais importante, enquanto a fala 

seria entendida como um nível secundário, por se localizar no nível individual 

(BRONCKART, op. cit., p. 31). No entanto, essa oposição social x individual foi 

                                                 

22 Em sua entrevista à ReVEL (2006b), Bronckart cita a contribuição dos trabalhos de análise das notas de 
Saussure empreendidos por Bulea (2005) e, principalmente, a referência às notas publicadas nos Escritos de 
linguística geral, em 2002, como responsáveis por essa emergência do caráter revolucionário da obra 
saussuriana. 
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revista por Saussure, ao declarar que se a língua é social, a fala necessariamente é 

social e individual, já que a apropriação do signo é primeiramente um processo social. 

O que se poderia opor é a potência e o ato: a língua seria um conjunto de 

potencialidades e a fala, a realização das mesmas, que pode se dar de forma singular, 

ou seja, vir de um indivíduo, mas que passará inevitavelmente por coerções sociais. 

Quanto à condição secundária da fala, Saussure reconhece que os atos de fala 

(entendidos como provenientes de um indivíduo particular) são a fonte de novas 

formas que se incorporam à língua, reestruturando-a; 

● Saussure introduziu a noção de discurso, ao afirmar que é na produção discursivo-

textual que as inovações modificadoras da língua acontecem. A esse respeito, trazemos 

a voz de Saussure23 (ELG, p. 95 apud BRONCKART, 2007, p. 33): 

 Todas as modificações, sejam fonéticas, sejam gramaticais (analógicas) se 
fazem exclusivamente no discurso. Não há nenhum momento em que o 
sujeito submeta a uma revisão o tesouro mental da língua que ele tem nele e 
crie, com cabeça repousada, formas novas (por exemplo, calmamente [...] 
que ele se propõe, (promete) a ‘colocar’ em seu próximo discurso. Toda 
inovação chega de improviso, ao se falar, e daí penetra no tesouro 
íntimo do ouvinte ou no do orador, mas se produz, portanto, por causa 
da linguagem discursiva (grifos do autor). 

 Considerando as leituras tradicionais da obra saussuriana, não se encontrava lugar para 

essa concepção de discurso, por se entender que o autor ignorou esse aspecto, já que, de 

acordo com o CLG, Saussure teria dito que o objeto da linguística é a língua em si mesma e 

por ela mesma24. Essa análise da natureza social e interativa da constituição do signo 

saussuriano leva à consideração da visão do desenvolvimento proposta por Vygotsky, já que 

i) ela demonstra que o trabalho psíquico que constitui os signos é o mesmo que constitui o 

pensamento; e ii) enfatiza a natureza marcadamente social da constituição do pensamento, já 

que é determinada por acordos predominantes em cada sociedade (BRONCKART, op.cit., p. 

30). 

                                                 

23 Optamos por apresentar apenas as traduções das citações que aparecem em Bronckart (2007, p. 33), texto em 
que aparecem, também, as citações em francês. 

24 Segundo Bronckart (2006a, p. 34), essa afirmação não é de Saussure, tendo sido retirada de Bopp pelos 
redatores do CLG. 
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 Ao seguirem Saussure, fundamentados na leitura do CLG, 

os estruturalistas não só entenderam que seria preciso tratar separadamente 
do comportamento linguístico das pessoas e das regras a que obedece esse 
comportamento, mas ainda entenderam que o uso individual da linguagem (a 
parole) não poderia ser objeto de um estudo realmente científico. Chegou-se 
assim a uma situação extrema em que toda a atenção foi dedicada às ‘regras 
do jogo’, isto é, ao sistema, ao passo que os episódios de seu uso foram 
relegados a uma disciplina secundária [...] à qual coube a tarefa ‘menos 
nobre’ de legislar sobre fatos sujeitos a uma regularidade precária (ILARI, 
2007, p. 59, grifo do autor). 

 No entanto, pelas palavras do próprio Saussure (Cours I, Cahier C, in: CLG-E, p. 30-

31), como apresentadas por Bronckart (2007), a sua solução teria sido outra: “Eis a solução 

que podemos adotar [...] Podemos dizer, além disso, que é escolhendo a língua como centro e 

ponto de partida que teremos a melhor plataforma para ir aos outros elementos da 

linguagem” (p. 35, grifos do autor). Observa-se, então, que a solução parece ter sido bem 

mais prospectiva, intentando tratar a língua, primeiramente, como plataforma, para efetuar 

posterior análise dos outros elementos da linguagem. 

 Como sugere Bronckart (op.cit., p. 37), a respeito dos trabalhos linguísticos de 

Saussure: 

Sua linguística da língua estava em definitivo solidamente talhada, como os 
Cursos mostram, entretanto, ela não podia satisfazê-lo, dado que era apenas 
uma etapa (uma plataforma), cujo próprio estatuto corria o risco de ficar 
incompreendido, se fosse apresentada sem que um trabalho análogo sobre as 
outras dimensões da linguagem fosse desenvolvido (grifos do autor). 

 E, assim, Bronckart (op. cit., p. 38) resume o projeto saussuriano: 

Nesse projeto de Saussure, a língua é apenas um dos objetos da linguística 
geral, apenas um dos sistemas implicados no ‘fato linguageiro’ total e que 
deve ser articulado aos sistemas do social, de um lado, e aos 
textos/discursos, de outro, e, portanto, em uma perspectiva intersistêmica 
(grifos do autor). 

 A partir dessas releituras do projeto saussuriano de análise linguística, Bronckart 

propõe novos encaminhamentos para o desenvolvimento do ISD, levando em consideração a 

articulação entre o sistema da língua e os textos/discursos. Bronckart (op. cit., 40-41) cita, 

entre os focos de trabalho, por exemplo, a revisão da conceitualização das condições de 

produção textual-discursiva, uma melhor distinção entre os níveis teórico e prático das 

operações, no que diz respeito às “suas condições de instanciação em função das coerções de 
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uma língua”, e a análise das características linguísticas próprias dos gêneros de textos e tipos 

de discurso. 

 Diante do exposto nesta seção, é possível observar que o ISD, ao fincar seus alicerces 

no Interacionismo Social e em contribuições, principalmente, da Psicologia, da Sociologia e 

da Linguística, mostra-se a favor de um projeto interdisciplinar. Assim, não se denomina uma 

corrente linguística, sociológica nem psicológica, mas busca estabelecer-se como uma ciência 

do humano, cujo objetivo principal é abordar o papel das práticas de linguagem para o 

desenvolvimento humano das capacidades epistêmicas, praxeológicas e de identidade das 

pessoas. 

 É importante sinalizar que, ao se denominar uma ciência do humano, o ISD 

(BRONCKART, 2006b) adere à perspectiva vygotskiana de que a ciência do humano deveria 

ter como finalidade tratar os mais diversos problemas que afligem o indivíduo humano, sejam 

eles de trabalho, educação ou de patologias. Disso advém a preocupação da corrente não 

apenas com a análise das atividades humanas, mas também com a intervenção para a 

transformação das diversas situações em que os seres humanos se encontram. Essa 

intervenção deu-se (e ainda se dá), primeiramente, no âmbito da didática das línguas – ensino 

de francês língua materna -, envolvendo tanto as reformas dos programas de ensino textual na 

Suíça francófona, a transposição didática de objetos teóricos e elaboração de sequências 

didáticas com professores, quanto a análise da efetiva realização desses trabalhos prescritos 

(pelas sequências didáticas) nas situações reais de aula. 

Continuando nesse eixo praxeológico, o ISD tem considerado, além das situações de 

trabalho educativo (na perspectiva do ensino como trabalho), outros contextos de trabalho não 

necessariamente voltados para a Educação, como veremos mais adiante, analisando textos 

produzidos no e sobre o trabalho, com a intenção de compreender como são construídas as 

formas de se interpretar a ação e sua relação com os atores responsáveis. 

 Nota-se, ainda, que essa é uma perspectiva em construção, a qual vem redirecionando 

seus trabalhos diante dos resultados de novos estudos e (re)leituras na área das Ciências 

Humanas e Sociais - por exemplo, as releituras de Saussure -, mantendo-se, no entanto, fiel ao 

pressupostos interacionistas e à proposta interdisciplinar. 
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Dessa forma, considerando os rumos atuais do ISD, Bronckart (2008b, p. 273), em 

entrevista concedida à professora Daisy Cunha, em dezembro de 2007, explica que o ISD é 

uma atitude epistemológica e um posicionamento com relação ao desenvolvimento humano, 

que considera central as questões não apenas de linguagem, mas também de formação-

educação e que, hoje, grosso modo, há quatro tipos de trabalho sendo desenvolvidos (e, como 

veremos, redirecionados) em uma rede internacional, a saber: 

● análise da arquitetura e da organização dos textos, sob uma perspectiva externa, 

investigando-se a relação entre as formas da língua e os contextos das práticas sociais, 

com a utilização do modelo em construção proposto em ‘Atividade de linguagem, 

texto e discursos’ (BRONCKART, 1999), o qual já passa por revisões diante dos 

resultados de pesquisas, como, por exemplo, as realizadas por Antónia Coutinho, da 

Universidade Nova de Lisboa, e sua equipe, e de outras contribuições de estudos da 

estrutura do texto; 

● estudos sobre os sistemas formativos, já que têm grande influência sobre o 

desenvolvimento humano, (considerando-se a educação formal, informal etc.), 

perspectiva esta a que foi dada bastante atenção quando do início da atuação do ISD, 

junto, principalmente, aos professores de línguas, focalizando reformas de programas 

de ensino – como as realizadas na França, Suíça, Espanha e também no Brasil – e o 

desenvolvimento de sequências didáticas. Bronckart (2008b, p. 275) aponta que “esse 

trabalho sobre as sequências didáticas exige atualmente uma avaliação, ele está meio 

suspenso. [...] penso ser necessário, no momento, [...] imaginar outras formas de 

intervenção em matéria de didática de texto na escola” e acrescenta que há críticas 

justificadas que vêm sendo feitas ao método; 

● trabalho no nível da formação de adultos, que começou com a criação do grupo 

‘Linguagem, Ação, Formação’ (LAF), no ano 2000, que objetivava utilizar as análises 

de textos desenvolvidas a serviço da análise da atividade, que “é hoje uma dimensão 

importante da formação dos adultos, com suas origens complexas dentro das ciências 

do trabalho, da ergonomia, da psicologia do trabalho” (BRONCKART, op. cit., p. 

275). Vale salientar que, como veremos adiante, é a esse tipo de trabalho que a nossa 

pesquisa se vincula diretamente ao tratar de aspectos ligados à formação de adultos, 

voltada para o campo da Educação. Bronckart chama a atenção também para o fato de 
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que houve a necessidade de se ampliar o trabalho a outros domínios das ciências da 

educação, que não apenas o escolar; 

● trabalhos sobre “a questão do desenvolvimento do pensamento consciente e de 

formas de raciocínio”, do ponto de vista do desenvolvimento psicológico geral, os 

quais não se encontram em andamento, mas que Bronckart afirma querer voltar a 

investigar. 

 A fim de alcançar o objetivo maior a que se propõe, qual seja, o de abordar o papel da 

linguagem (práticas linguageiras) no desenvolvimento humano, e considerando que os textos 

são a materialização dessas práticas/ações de linguagem, o ISD (BRONCKART, 1999) 

elaborou, para fins de análise, um modelo das condições de produção textual e outro da 

arquitetura interna dos textos. Este último (cf. p. 48) compreende a infraestrutura geral, os 

mecanismos de textualização e os mecanismos de responsabilização enunciativa, que serão 

descritos na próxima seção. Ênfase será dada aos mecanismos de responsabilização 

enunciativa, pois servirão de base para a análise do discurso do professor, objeto desta 

investigação. 

1.2 O procedimento metodológico do ISD para análise textual 

 O ISD, como enfatizado na seção anterior, confere ao agir humano um caráter de 

primazia, voltando-se com especial atenção para a análise do agir comunicativo verbal, por 

este ser essencialmente humano e reger as condutas humanas. 

Esse agir verbal é semiotizado em textos empíricos que correspondem às diversas 

atividades (nível sociológico) e ações (nível psicológico) de linguagem e são, assim, 

entendidos como o resultado da congregação de fatores sociais e psicológicos (cf. p. 28-29). O 

fator social está relacionado à apropriação e internalização de representações que são 

construídas socialmente e, mais especificamente, pela materialização do texto empírico 

envolver etapas nas quais o indivíduo não tem a possibilidade de manifestar uma escolha 

individual como, por exemplo, a adoção de um modelo de gênero que compõe o arquitexto de 

uma determinada comunidade linguageira. Já o fator psicológico, confere ao agente a 

responsabilidade pela mobilização de conhecimentos que podem ser traduzidos pelas 

operações que definem as capacidades de linguagem, podendo elas ser: capacidades de ação, 

discursivas e linguístico-discursivas. 
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 Cristovão (2007, p. 263), fundamentando-se em Dolz, Pasquier e Bronckart (1993) e 

Dolz e Schneuwly (1998), apresenta os três tipos de capacidades, citados acima, da seguinte 

forma: 

● as capacidades de ação – são aquelas que possibilitam ao agente adequar a sua 

produção de linguagem em termos de representações do ambiente físico, do estatuto social 

dos participantes e do lugar social de produção, ou seja, do contexto de produção e dos 

gêneros textuais, já que o texto deve estar adequado a um objetivo, conteúdo e destinatário 

determinados, em coerência com as normas, socialmente determinadas, de funcionamento da 

linguagem; 

● as capacidades discursivas – possibilitam ao agente a escolha da infraestrutura geral 

do texto, incluindo-se aí escolhas relativas aos tipos de discurso, sequências textuais e 

elaboração de conteúdos; 

● as capacidades linguístico-discursivas – possibilitam a realização das seguintes 

operações de linguagem: operações de textualização - a conexão e a coesão nominal e a 

verbal; os mecanismos de responsabilização enunciativa - gerenciamento de vozes e 

modalizações – (cf. p. 49); a construção de enunciados, oração e período; e a escolha de itens 

lexicais. 

Admitindo, então, esse caráter abrangente do texto25 - considerando que é composto 

por características da ordem do social e do psicológico -, o ISD (BRONCKART, 1999) 

apresenta um procedimento teórico-metodológico que pretende dar conta dessa complexidade, 

levando em consideração tanto a materialidade textual - através da proposta do modelo de 

arquitetura textual -, como também a análise das condições de produção, relacionando as 

características das situações de produção com as características do texto. 

 Ao se envolver na produção de um texto, o agente recorre às suas representações dos 

mundos físico, social e subjetivo (cf. p. 29-30) que servem como contexto para a produção 

                                                 

25 Como aponta Bronckart (1999, p. 71), “cada texto está em relação de interdependência com as propriedades 
do contexto em que é produzido; cada texto exibe um modo determinado de organização de seu conteúdo 
referencial; cada texto é composto de frases articuladas umas às outras de acordo com regras de composição 
mais ou menos estritas; enfim, cada texto apresenta mecanismos de textualização e mecanismos enunciativos 
destinados a lhe assegurar coerência interna”. 
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textual26 e como conteúdo temático (BRONCKART, 1999), configurando-se, assim, a 

situação de ação de linguagem27. 

Essas condições de produção são definidas por Bronckart como sendo o conjunto de 

parâmetros que podem influenciar a forma como se organiza um texto e que podem ser 

agrupados em dois conjuntos: os fatores referentes ao mundo físico - parâmetros objetivos - e 

os fatores que se referem ao mundo social e subjetivo – parâmetros sociossubjetivos 

(BRONCKART, 2006a). 

Os parâmetros objetivos se referem ao: i) espaço de ação, que é o lugar físico onde se 

produz o texto; ii) tempo de ação, que se refere a quanto tempo foi despendido na produção 

do texto; iii) emissor que é a pessoa que produz o texto, seja ele oral ou escrito; e iv) co-

emissor que se refere à(s) pessoa(s) que pode(m) estar envolvida(s) na ação de linguagem 

com o emissor. 

Enquanto os parâmetros físicos englobam categorias ligadas a um agente inserido num 

determinado espaço e tempo, os parâmetros sociossubjetivos se referem a aspectos tais como 

normas, regras e valores (mundo social), assim como aspectos mais relacionados à 

subjetividade do agente (mundo subjetivo): “imagem que o agente dá de si ao agir” 

(BRONCKART, 1999, p. 94). Esses parâmetros compreendem: i) o quadro social de 

interação, ou seja, o modo de interação em que se produz o texto (no quadro de que 

instituição: mídia, escola, família etc.); ii) o papel do enunciador, que se refere ao papel social 

que o enunciador assume na interação, ou seja, o estatuto do enunciador (BRONCKART, 

2006a); iii) o papel dos destinatários, que se refere ao papel social desempenhado pelo 

                                                 

26 Também denominado por Bronckart (2006a) de condições de produção. Apontamos que Bronckart (2006a) faz 
uma releitura das categorias propostas em trabalho anterior (BRONCKART, 1999) e que adotaremos as mais 
recentes para este trabalho. 

27 Bronckart (1999, p. 91-92) chama atenção para o fato de que existe a situação de ação de linguagem externa, 
que envolve as representações dos mundos formais compartilhadas e possíveis de serem descritas por uma 
comunidade, e a situação de ação de linguagem interna ou efetiva referente às “representações sobre esses 
mesmos mundos, tais como um agente as interiorizou”, sendo esta última, segundo o autor, a que “influi 
realmente sobre a produção de um texto empírico”. 
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receptor28, ou seja, o estatuto dos destinatários (BRONCKART, 2006a); e iv) as relações de 

objetivo estabelecidas, na interação, entre os dois tipos de papel. 

Quanto ao conteúdo temático29 - também denominado de referente – (BRONCKART, 

1999), este pode ser descrito como o conjunto de informações explicitadas em um texto, as 

quais podem se referir ao mundo físico, social ou subjetivo, ou a uma combinação deles, que 

depende das representações construídas pelo agente. Refere-se, assim, aos conhecimentos 

sobre a temática do texto, armazenados na memória do agente-produtor. 

Considerando os aspectos de organização do texto empírico, o ISD (BRONCKART, 

1999, 2006a, 2008a) propôs um modelo de arquitetura textual, baseando-se em um trabalho 

de análise de centenas de textos30 em língua francesa. Esse modelo assenta-se na hipótese de 

que todo texto organiza-se em três níveis hierarquicamente superpostos (e parcialmente 

interativos), que Bronckart denomina de folhado textual, o qual está representado no esquema 

a seguir: 

                                                 

28 É interessante observar que Bronckart (2006a) utiliza o termo co-emissor ao invés de receptor 
(BRONCKART, 1999) ao elencar os parâmetros objetivos, o que aponta para uma noção de discurso como 
construção elaborada entre os interactantes, não mais entendendo os papéis de emissor e receptor como 
estanques. No entanto, Bronckart (2008a, p. 88) traz novamente o termo receptor, e, ao falar das representações 
do quadro sociossubjetivo, Bronckart (2006a) fala do papel social dos receptores, o qual denomina estatuto dos 
destinatários. Há, como notamos, uma utilização flutuante dos termos, apesar de entendermos que o conceito 
que Bronckart traz mais recentemente seja mesmo esse de produção textual enquanto construção entre os 
“protagonistas da interação” (BRONCKART, 2008a, p. 88). 

29 Bronckart (2006a) reelabora a noção de conteúdo temático, ampliando-a na categoria que inclui outras 
representações da situação e dos conhecimentos disponíveis no agente quanto à temática. 

30 É importante enfatizar que, apesar do extenso trabalho de Linguística e/ou análise dos discursos realizado para 
a definição dos procedimentos teórico-metodológicos, o objetivo do ISD não é se definir como uma ciência 
linguística, mas sim utilizá-la “a serviço da abordagem de questões de formação e desenvolvimento das pessoas” 
(BRONCKART, 2008a, p. 92). 
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Como se observa no esquema, os três níveis que compõem o folhado textual são: 

● Infraestrutura geral do texto – que corresponde ao nível mais profundo das 

camadas, sendo definido pela planificação geral do conteúdo temático - regida 

cognitivamente, já que não apresenta nenhuma relação especificamente linguageira e é 

dependente da abrangência dos conhecimentos temáticos que o agir mobiliza 

(BRONCKART, 2008a, p. 89); pelos tipos de discurso – entendidos como as unidades 

ou estruturas de natureza linguística, que são em número limitado e podem fazer parte 

da composição de todo texto - e pelas sequências – modos de planificação da 

linguagem: sequências narrativas, descritivas, explicativas, dialogais etc. 

● Mecanismos de textualização – que contribuem para a coerência temática do texto 

através da criação de séries isotópicas e estão no nível intermediário do folhado, 

subdividindo-se em: i) mecanismos de conexão, que, através de organizadores textuais 

(por exemplo, advérbios ou locuções adverbiais, conjunções, grupos preposicionais 

etc.) marcam as articulações hierárquicas, lógicas e/ou temporais; ii) mecanismos de 

coesão nominal, que introduzem e/ou retomam personagens e/ou temas e são 

realizados por pronomes pessoais, demonstrativos, relativos, reflexivos, possessivos e 

sintagmas nominais; e iii) mecanismos de coesão verbal, que estabelecem a 

organização temporal dos processos (ações, estados, acontecimentos) por meio de 

terminações verbais ou de unidades de valor temporal. 

● Mecanismos de responsabilização enunciativa (BRONCKART, 2008a) – 

correspondem ao nível mais superficial do folhado textual proposto pelo ISD, pois não 

estão diretamente ligados à progressão do conteúdo temático, dando ao texto sua 

coerência pragmática. Não estão necessariamente presentes nos textos como os dois 

mecanismos anteriores, servindo, principalmente, para orientar o co-emissor na sua 

interpretação e compreendem as vozes e as modalizações. 

Esses mecanismos são construídos sobre a noção de responsabilidade de quem 

enuncia, que se estabelece por meio da distribuição das diversas vozes e modalizações 

presentes em um texto empírico. Como visto anteriormente (cf. p. 34), Bronckart (1999), ao 

propor tal categoria, retoma a noção bakhtiniana de que viver é se posicionar constantemente 
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frente a valores e sugere que são as vozes que realizam a forma mais concreta de 

posicionamento enunciativo que se dá através das modalizações. 

Bronckart (2008a) explica que esses mecanismos de responsabilização enunciativa 

constroem primeiramente uma instância, denominada, no ISD, de textualizador, a quem o 

autor empírico entrega a responsabilidade sobre aquilo que será objeto da enunciação. É a 

partir do textualizador que acontece a distribuição das outras vozes que aparecem no texto, as 

quais podem ser entendidas como instâncias que assumem ou às quais é imputada a 

responsabilidade do que se enuncia. Essas vozes (BRONCKART, 1999) se subdividem em: 

a) vozes de personagens – são as vozes de pessoas e instituições que estão diretamente 

ligadas, na condição de agentes, ao conteúdo temático. Como veremos (cf. capítulo IV), na 

análise do discurso da professora participante deste estudo, encontramos várias vozes que 

podem ser classificadas como vozes de personagens, como no exemplo abaixo, retirado da 

transcrição32 da entrevista da professora Zoraide:33 

688. Z: porque os PCNs pedem 
689.  que a gente assim 
690.  explore muito o diálogo 
691.  a conversação 
692.  a interpretação (p. 15) 

Observa-se aqui que os PCN aparecem como uma instância diretamente relacionada 

ao conteúdo temático, tendo uma condição de agente, já que eles pedem que a professora 

realize determinadas atividades em sala. 

b) vozes sociais – são vozes que se configuram como instâncias avaliativas externas ao 

conteúdo temático, podendo proceder de instituições/ sociais e personagens. No nosso corpus, 

encontramos no discurso da professora, o eco de uma voz social que afirma ser difícil 

trabalhar a língua estrangeira na escola regular com alunos que não frequentam cursos de 

idiomas: 

                                                 

32 As falas da professora foram transcritas e serão analisadas a partir das Unidades Comunicativas (UCs), 
conceito que será explicado no capítulo III. Acrescentamos que os números no início das falas referem-se às 
linhas na transcrição, enquanto os que estão em parênteses remetem às páginas das entrevistas transcritas. 

33 Por escolha da professora participante desta pesquisa, referiremo-nos a ela utilizando seu próprio nome: 
Zoraide. 
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136. Z: assim 
137. a gente sabe que quando o aluno 
138. ele faz ele faz cursinho de idioma  
139. fica muito mais fácil trabalhá 
140. fazê o trabalho da gente de professor de língua estrangeira (p. 43) 

c) voz do autor empírico – marca a voz de quem está na origem do texto respondendo 

como o agente da ação de linguagem. No caso do nosso trabalho, observamos a posição da 

participante enquanto professora, marcada por um eu: 

368. Z: eu gosto muito de buscá outros autores  
369. eu não gosto de me limitá àquele livro porque ele foi adotado (p. 48) 

Observa-se, assim, que essas vozes, linguisticamente, podem estar implícitas ou 

podem ser explicitadas por sintagmas nominais, formas pronominais, ou frases/segmentos de 

frases. 

Esses três tipos de vozes enunciativas podem exprimir avaliações, sejam elas 

julgamentos, sentimentos e/ou opiniões, a respeito de aspectos do conteúdo temático, as quais 

a tradição gramatical chamou de modalizações. O ISD redefine quatro das múltiplas funções 

de modalização propostas desde a Antiguidade, com base na teoria dos mundos de Habermas 

(apud BRONCKART, 1999, p. 330). 

Assim, segundo sua função, as modalizações são classificadas em: i) lógicas, que são 

julgamentos sobre o valor de verdade do que é enunciado, sendo as proposições apresentadas 

como possíveis, prováveis, corretas etc. a partir das coordenadas formais que definem o 

mundo objetivo; ii) deônticas, que são julgamentos à luz dos valores sociais, apresentando o 

que é enunciado como socialmente aceito, proibido, desejável etc. a partir das coordenadas 

formais que regem o mundo social; iii) apreciativas, que indicam um julgamento mais 

subjetivo, considerando o que é enunciado como estranho, bom, mau etc. na visão da 

instância avaliadora, a partir das coordenadas formais do mundo subjetivo; e iv) pragmáticas, 

que exprimem julgamentos sobre as capacidades de ação (o poder-fazer), a intenção (o 

querer-fazer) e as razões (o dever-fazer) atribuídas ao agente. 

Essas modalizações, através das quais as vozes exprimem avaliações sobre o conteúdo 

temático quando agimos através da linguagem, muito dizem a respeito da nossa representação 

de mundo - considerando a proposta dos mundos de Habermas -, além de esclarecerem o 

quanto e como nos responsabilizamos pelo que é enunciado. Vale lembrar que, apesar de elas 
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estarem separadas nessas categorias, isso não significa dizer que as modalizações acontecem 

apenas separadamente. Pelo contrário, elas se articulam umas às outras, muitas vezes não 

sendo tão fácil distingui-las. 

O quadro abaixo resume os quatro tipos de modalizações propostos pelo ISD, 

exemplificando-os a partir do nosso corpus: 

Modalizações Apoiadas 
em critérios 
que definem 
o mundo... 

Expressões linguísticas que 
realizam as modalizações34 

Exemplos 

Lógicas Objetivo Tempos verbais no 
condicional, advérbios, 
auxiliares e orações 
impessoais: É evidente 
que..., É improvável que... 
etc.; certamente, 
evidentemente etc. 

683. é difícil 
684.  mas não é impossível 
(p. 15) 

(Professora Zoraide ao referir-
se à possibilidade de aplicar os 
PCN em sua realidade.) 

Deônticas Social Tempos verbais no 
condicional, advérbios, 
auxiliares e orações 
impessoais: É preciso que..., 
é necessário que... etc.; 
poder, ser obrigado a, dever 
etc. 

811. Z: porqu’eu tenho que 
apresentá isso em novembro 
(p. 18) 

 

Apreciativas Subjetivo Preferencialmente marcadas 
por advérbios ou orações 
adverbiais: felizmente, 
infelizmente, é lamentável 
que... etc. 

347. se tiver uma atividade 
que eu acho que não tá 
coerente com aquilo que eu 
passei pra eles (p. 48) 

                                                 

34 Como assevera Bronckart (1999, p. 333-334), não há uma correspondência única entre as funções de 
modalização e as estruturas linguísticas que as traduzem. Logo, os exemplos que colocamos no quadro não 
pretendem ser exaustivos, mas apenas ilustrar algumas estruturas possíveis. Esclarecemos ainda que é possível 
mais de um tipo de modalização ser representado pela mesma unidade de marcação. Por exemplo, as 
modalizações deônticas e lógicas podem se utilizar de advérbios, tempos verbais do condicional etc. É ainda 
importante enfatizar que as estruturas que marcam modalizações podem combinar, formando complexos modais. 
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Pragmáticas35 Subjetivo 

Social 

Preferencialmente marcadas 
pelos auxiliares de modo: 
querer, poder, dever etc. 

142. Z: mas assim eu não 
posso deixá também aquele 
meu aluno 
143.  só porque ele não faz 
o curso (p. 43) 

Quadro 1 - Os quatro tipos de modalização propostos pelo ISD 

Para fins de análise do objeto desta investigação, a saber, o discurso docente, 

utilizaremos parte dos mecanismos de responsabilização enunciativa36, com o intuito de 

responder às questões de pesquisa que elencamos anteriormente (cf. p. 21). Entendemos que, 

ao analisarmos que vozes são evidenciadas no discurso da professora e como são gerenciadas, 

poderemos conhecer mais a fundo que instâncias assumem a responsabilidade pelo agir 

docente a partir das representações da professora. 

No próximo capítulo, focalizaremos a pesquisa sobre o trabalho docente, explicando a 

emergência do interesse de disciplinas distintas pela análise do trabalho educacional.

                                                 

35 Vale salientar que, apesar de afirmar que redefiniu as modalizações a partir do conceito dos três mundos de 
Habermas, Bronckart (1999) apresenta quatro (e não três) tipos de modalizações, sem explicitar a que mundo 
pertenceria a modalização pragmática. Acreditamos ser pertinente enquadrá-la entre o mundo social e o mundo 
subjetivo, por entendermos que o tipo de julgamento expresso através dessas modalizações se fundamenta tanto 
em avaliações do social quanto subjetivas. No exemplo do nosso quadro, quando a professora Zoraide diz “eu 
não posso deixá também aquele meu aluno só porque ele não faz o curso”, podemos interpretar essa modalização 
como ancorada em avaliações à luz de valores sociais (não é certo, socialmente aceitável) e em julgamentos mais 
subjetivos (não é bom). 

36 Como será explicitado no Capítulo III, este estudo se restringirá à investigação das vozes presentes no discurso 
das professoras, não incluindo as modalizações. 
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CAPÍTULO II – O ISD E A ANÁLISE DO TRABALHO DOCENTE: UM 

VIÉS LINGUÍSTICO 

Situando nossa pesquisa no campo da análise do agir docente, julgamos importante 

apresentar as razões pelas quais esse tipo de trabalho passou a ser objeto de pesquisa, assim 

como discorrer brevemente sobre as contribuições dos estudos da Ergonomia e da Psicologia 

do Trabalho para a construção de abordagens discursivas, que focalizam a análise do trabalho 

docente também na perspectiva do ISD. 

2.1 Análise do trabalho docente: como e por quê? 

Como afirma Bronckart (2006a, p. 203), “Há alguns anos, a atividade de ensino tem 

sido considerada como verdadeiro trabalho, cujas características passaram a ser objeto de 

reflexões, de debates e de pesquisas de caráter didático e /ou científico”. Esse interesse pela 

problemática do trabalho educacional surge como uma evolução dos trabalhos de didáticas de 

línguas37 e das pesquisas no campo da ergonomia ou análise do trabalho (BRONCKART, 

op.cit.). 

Desde o estabelecimento da escola pública e obrigatória (no último quarto do século 

XIX nos países europeus), os sistemas de ensino têm sofrido mudanças com o intuito de se 

fazer a Escola responder às expectativas decorrentes das evoluções sociais e econômicas, 

além de fazê-la incorporar os novos conhecimentos sobre o conteúdo das disciplinas escolares 

construídos na esfera científica (BRONCKART, op.cit, p. 204). Por muito tempo, essas 

mudanças se concentraram na aplicação das teorias e métodos do campo científico ao 

educacional, o que não se traduziu em mudanças eficazes, já que, para se agir na escola, 

defende ainda Bronckart, é necessário conhecer a sua situação atual em relação, por exemplo, 

à organização dos sistemas de ensino, características dos alunos a quem os métodos se 

destinam, nível de formação de professores etc., além de não ser possível uma aplicação direta 

dos saberes do campo científico ao educacional, pela própria natureza incompleta e hipotética 

desse tipo de conhecimento. 

                                                 

37 Lembramos que didática de línguas, neste contexto, refere-se ao ensino de língua francesa como língua 
materna (cf. p. 42). 
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Assim, as didáticas das disciplinas escolares, de acordo com Bronckart (2006a, p. 

205), surgem nos anos 60/70 com a função de analisar o estado do ensino de uma disciplina e 

os aportes teóricos das disciplinas científicas, além de realizar pesquisas e intervenções para 

melhorar o ensino, através da introdução de saberes científicos que são transpostos (e não 

mais aplicados diretamente) à realidade educacional escolar. 

Com relação especificamente ao ensino de línguas, diz Bronckart (op. cit., p. 206) que 

“[...] no decorrer das três últimas décadas, a didática se apropriou de noções e métodos de 

novas teorias gramaticais (principalmente da Gramática gerativa) e de abordagens textuais e 

discursivas”, os quais foram transpostos e inseridos no nível dos programas, dos instrumentos 

de ensino e no nível dos procedimentos. Dessa forma, redefinido o projeto de ensino de 

línguas, surge a necessidade de se verificar e controlar sua implantação, ou seja, busca-se 

responder como e se os professores estão utilizando os novos programas e instrumentos, se as 

abordagens estão sendo eficazes etc., o que configura um segundo momento no campo da 

didática: a preocupação em analisar o que realmente acontece em sala de aula. 

 Um grande número de pesquisas em salas de aula, então, verifica o significativo 

distanciamento entre o projeto e a realidade da sala de aula, o que leva os estudos a 

focalizarem não apenas o aluno, mas também o professor no que tange ao seu trabalho em 

sala, ou seja, a “realidade do trabalho educacional” (BRONCKART, op. cit., p. 207). A partir 

dessa mudança de foco, reforçada pelos trabalhos alicerçados na ergonomia francesa européia 

e na análise do trabalho, o interesse se volta para a consideração de “[...] quais são as 

capacidades e os conhecimentos necessários para que os professores possam ser bem-

sucedidos naquilo que é a especificidade de seu ofício [...]” (BRONCKART, op.cit., p. 207). 

 Assim, surgem diferentes perspectivas, a partir das quais o trabalho, de forma geral, e 

mais especificamente o trabalho docente, torna-se objeto de pesquisas que buscam conhecer 

as várias dimensões e a complexidade dele constitutivas.  Com relação às investigações que 

analisam esse trabalho considerando também os estudos da linguagem, Freitas (2006, p. 6), 

diz que: 

Segundo Souza-e-Silva (2002, p. 60-61), a colaboração interdisciplinar entre 
a Linguística e as Ciências do Trabalho iniciou-se na França nos anos 80, 
com a formação dos grupos de pesquisa Analyse Pluridisciplinaire des 
Situations de Travail (APST) (sic) e Langage et Travail (L&T). Na década 
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de 90, chegou ao Brasil, onde também se organizaram grupos de pesquisa, 
como o Atelier (grifos da autora). 

 Esse interesse pelo trabalho, considerando a linguagem como parte constitutiva da 

situação de trabalho, revela-se extremamente enriquecedor para os estudos que o focalizam, 

de forma geral, pela posição central que a linguagem ocupa nas interações humanas. 

  O ISD, alicerçado em noções da Ergonomia e da Clínica da Atividade (cf. seção 2.2), 

com as quais compartilha pressupostos da teoria vygotskiana, e considerando a linguagem 

como eixo norteador das condutas humanas, institui uma abordagem discursiva do trabalho e 

propõe seu planejamento geral de pesquisa, que inclui investigações sobre as mais diferentes 

situações de trabalho, incluindo-se também as do ensino como trabalho. Essa preocupação do 

ISD com o lugar de destaque da linguagem ao tratar do trabalho é duplamente relevante para a 

nossa pesquisa, por focalizarmos o trabalho do professor de língua (estrangeira). 

Na próxima seção, faremos uma breve incursão pelas Ciências do Trabalho, 

salientando as contribuições às quais o ISD recorre quando da formulação do seu plano de 

pesquisa (BRONCKART, 2006a). 

2.2 As Ciências do Trabalho38 

 Esta seção pretende apresentar as contribuições da Ergonomia e das Ciências do 

Trabalho que serviram de base para a elaboração do plano de pesquisa proposto pelo ISD 

(BRONCKART, op. cit.). Primeiramente, definiremos o que é a Ergonomia e quais os 

conceitos por ela estabelecidos que são de grande importância para a análise do trabalho em 

geral e são aplicados à análise do trabalho docente. Em seguida, discorreremos sobre o campo 

da Psicologia do Trabalho, mais especificamente, a Clínica de Atividade, e os conceitos 

retomados pelo ISD. 

 A Ergonomia, de forma geral, é a ciência que busca estudar a relação do homem com 

o trabalho, indo além da ideia do senso comum de que ela serve apenas para orientar a 

                                                 

38 Pelo fato de não sermos diretamente ligados à área das Ciências do Trabalho, esta seção tem o objetivo de 
apenas situar essas disciplinas ligadas à análise do trabalho, explicitando conceitos que são recorrentemente 
emprestados às abordagens discursivas que o analisam. 
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concepção de objetos que deem mais conforto aos trabalhadores, tais como cadeiras, mesas e 

outros aparelhos ergonômicos. 

 De acordo com Falzon e Mas (2007, p. 2, tradução nossa39), as definições da 

Ergonomia envolvem dois objetivos fundamentais: 

- por um lado, o conforto e a saúde dos usuários: consiste em prevenir os 
riscos (acidentes, doenças), minimizar a fadiga (ligada ao metabolismo do 
organismo, à solicitação de músculos e de articulações, ao tratamento da 
informação, à vigilância), criar as condições de um trabalho satisfatório; 

- por outro lado, a eficácia: a eficácia para a organização se mede sob 
diferentes dimensões (produtividade, qualidade, viabilidade). Essa eficácia é 
dependente da eficácia humana: em consequência, a ergonomia visa a 
identificar as lógicas dos operadores e a conceber sistemas adaptados. 

Como mostra Sousa-e-Silva40 (2004, p. 86), em uma retrospectiva histórica da 

disciplina, foi depois da Segunda Guerra Mundial que a Ergonomia surgiu na Grã-Bretanha, 

após pesquisa desenvolvida para a Defesa Nacional Britânica, com o objetivo de diminuir 

esforços humanos em situações consideradas extremas. Foi na Grã-Bretanha, também, que 

surgiu a primeira Sociedade de Pesquisa Ergonômica, cujos pesquisadores tinham por 

finalidade a adaptação da máquina ao homem, considerando o aspecto humano no 

desenvolvimento de equipamentos, máquinas etc. 

Na mesma época, surgiram pesquisas na França, focalizando o trabalho humano, como 

o de Pacaud, filósofa de formação, que mostrou a complexidade da aparentemente simples 

atividade de agentes de trem e telefonistas. Como aponta Sousa-e-Silva (op.cit., p. 87), essa 

prática iniciada por Pacaud só alcançou estatuto institucional na década de 60. O fato de a 

França não ter estado diretamente ligada à aventura tecnológica forçada pelas exigências da 

Segunda Guerra, além do envolvimento dos ergonomistas com o movimento operário fizeram 

                                                 

39 Texto original: “- d’une part le confort et la santé des utilisateurs: il s’agit de prevenir lês risques (accidents, 
maladies), de minimiser la fatigue (liée au métabolisme de l’organisme, à la sollicitation des muscles et des 
articulations, au traitement de l’information, à la vigilance), de créer les conditions d’un travail satisfaisant; 

- d’autre part l’efficacité: l’efficacité pour l’organisation se mesure sous différentes dimensions (productivité, 
qualité, fiabilité). Cette efficacité est dépendante de l’efficacité humaine: em conséquence, l’ergonome vise à 
identifier les logiques des opérateurs et à concevoir des systèmes adaptes.” (FALZON; MAS, 2007, p. 2) 

40 A autora aponta que a síntese que faz sobre a Ergonomia é fundamentada nos trabalhos de Daniellou (1996), 
Guérin et al. (1991/2000), Wisner (1996), Montmoulin (1995) e Noulin (1992). 
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com que a ergonomia francesa tivesse como objetivo a adaptação do trabalho ao homem, 

configurando-se, assim, a ergonomia da atividade ou situada, ancorada em preocupações 

epistemológicas ligadas às implicações da ação ergonômica sobre o trabalho (SOUSA-E-

SILVA, 2004, p. 87). Vale salientar que esse foi um caminho inverso àquele seguido, por 

exemplo, pelos Estados Unidos, onde, como cita Machado (2007, p. 86), até o final da 

Segunda Guerra Mundial, considerando a vigência do taylorismo e do fordismo41, eram os 

estudos comportamentais que se sobressaíam, os quais eram baseados na utilização de testes 

para seleção de pessoas adequadas a determinadas tarefas e melhoria nos processos de 

treinamento, objetivando-se aumentar a produtividade, adaptando-se os indivíduos ao 

trabalho. 

Machado (op. cit., p. 86), ainda sobre o surgimento da Ergonomia na França, assevera 

que, para os pesquisadores franceses, não interessava “adaptar os indivíduos ao trabalho, mas 

[...] melhorar as condições de trabalho para esses indivíduos.” Fundamentando-se em Ferreira 

(2000), a autora explica que o fortalecimento dessa linha de estudos sobre o trabalho se deu 

[...] quando os trabalhadores franceses começaram a contestar fortemente a 
organização taylorista e fordista do trabalho e quando os grandes sindicatos 
de trabalhadores diretamente atingidos por elas começaram a solicitar os 
ergonomistas para desenvolverem pesquisas para melhorar suas condições 
de trabalho. Assim, pode-se dizer que a ergonomia francesa ganhou seu 
maior impulso em uma contraposição ao taylorismo, com inúmeras 
pesquisas demonstrando como o objetivo taylorista de se prescrever as 
tarefas dos trabalhadores em seus mínimos detalhes era totalmente 
inexequível, dada a inevitável distância entre a prescrição e a atividade real 
do trabalhador. 

É a Ergonomia que, nesse contexto, estabelece as noções de trabalho prescrito e 

trabalho realizado como forma de melhor entender a ação do trabalhador, interessando-se por 

apresentar as diferenças entre o trabalho real42(izado) e o prescrito, ressaltando o enorme 

                                                 

41 Como atesta Machado (2007), foi com Taylor, no início do século XX, que se formalizou a organização do 
trabalho industrial, através de uma ciência do trabalho entendida como um conjunto de técnicas e procedimentos 
para se analisar todas as tarefas realizadas pelos trabalhadores, considerando seus movimentos, tempo 
despendido etc., de forma a controlar totalmente a execução das tarefas, para obtenção de maior produtividade e 
lucro. Nessa concepção, o trabalho se resume à execução da prescrição, tendo essa noção se radicalizado com o 
fordismo, que consistia em dividir a produção em tarefas realizadas por trabalhadores especializados em produzir 
partes separadas que iam sendo agregadas ao produto, “até se chegar ao produto final, em uma divisão extrema 
das tarefas” (op. cit., p. 85). 
 
42 O que Bronckart (2006a) denomina de trabalho real corresponde ao trabalho realizado da Ergonomia. A 
noção de trabalho real é acrescentada pela Clínica da Atividade (Yves Clot), como veremos adiante. 
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desconhecimento sobre o trabalho real (BRONCKART, 2006a, p. 208) e entendendo o 

trabalhador não como aquele que apenas executa prescrições, mas como alguém que 

verdadeiramente age (MACHADO, 2007, p. 86). 

Assim, o trabalho prescrito seria aquele definido a priori por documentos elaborados 

pelas instituições que se constituem como uma representação do que deve ser o trabalho. São 

instruções, modelos e programas, por exemplo, que servem de prescrição (textos 

prescritivos43) para o trabalho, ou seja, definem as tarefas que devem ser realizadas. No caso 

do trabalho educativo, os manuais, planos de aula, programas e sequências didáticas 

pertencem a esse nível de trabalho (BRONCKART, op.cit.). 

A noção de trabalho realizado – que Bronckart (2006a, 2008a) denomina trabalho real 

- por sua vez, corresponde à atividade realizada em uma situação concreta. Como sugere 

Souza-e-Silva (2004, p. 89), essa atividade realizada pode ser entendida como uma resposta às 

prescrições que são externamente impostas aos trabalhadores, e, ao mesmo tempo, pode 

transformá-las. No âmbito do trabalho educacional, a atividade do professor em sala de aula 

faz parte do trabalho realizado (BRONCKART, 2006a). 

Esses conceitos advindos da Ergonomia são redimensionados pela Clínica da 

Atividade44, como veremos adiante, e utilizados nas propostas de análise do trabalho do 

professor que objetivam compreender a atividade docente a partir das várias dimensões 

constitutivas dessa atividade, sem reduzi-la apenas à (eficácia da) atividade de ensino. É a 

esse tipo de proposta que este trabalho se alinha ao procurar entender e definir o trabalho 

docente a partir da multidimensionalidade constitutiva desse fazer, sem reduzi-lo apenas à 

atividade de ensino guiada por prescrições. 

Considerando o campo da Psicologia do Trabalho e, mais especificamente, da Clínica 

da Atividade, assim denominada por Yves Clot45 (e colegas), observamos que, da mesma 

                                                 

43 Como veremos adiante (cf. seção 2.3), Bronckart (2006a, 2008a) renomeia esses textos que são agora 
denominados de textos (ou documentos) do entorno-precedente do agir (BRONCKART, 2008a). 

44 Explicaremos adiante a noção de real da atividade proposto por Clot. 

45 Yves Clot é psicólogo do trabalho, professor e pesquisador do Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM) em Paris. 



60 

 

forma que a Ergonomia, ela traz contribuições valiosas para a discussão da análise do trabalho 

ao se ancorar nas contribuições de Vygotsky, Leontiev, Luria e Bakhtin. 

 Em entrevista a Anna Rachel Machado, em 2004 (publicada em 2005), Clot explica ter 

sido inspirado pelo trabalho de Ivar Oddone, na Fiat de Turim, o qual trouxe uma reviravolta 

à Psicologia, transformando-a de psicologia do trabalho em psicologia dos trabalhadores nos 

anos 70. Yves Clot, além de ter trabalhado com Oddone, traduziu e fez a introdução do seu 

livro ‘Redécouvrir l’expérience ouvrière – vers un autre psychologie du travail’46, em 1980, 

no qual o psicólogo italiano descreve a experiência na Fiat e apresenta instrumentos como a 

Instrução ao Sósia47. Clot transforma, de certa maneira, a psicologia do trabalho, ao defender 

que os trabalhadores deveriam participar da psicologia do trabalho por meio de uma 

“comunidade científica ampliada”. Como afirmou o pesquisador, em uma entrevista em 2006, 

durante o XI Simpósio da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia 

(ANPEPP), é ideia de Oddone  

transformar a comunidade científica. A comunidade científica deveria deixar 
ao trabalhador a possibilidade de ele mesmo afetar e controlar a psicologia 
do trabalho mediante formas de cooperação entre eles, como a co-análise do 
trabalho, que é o dispositivo de transformação (p. 100). 

 É ancorado nessa nova noção da psicologia do trabalho pensada por Oddone, uma 

perspectiva que se preocupa em saber como os trabalhadores sabem e executam suas tarefas, 

ao invés de saber o porquê, e alicerçado em leituras de Vygotsky, como fundamento para 

entender a amplitude das mudanças operadas por Oddone, que Yves Clot apresenta um 

dispositivo metodológico denominado Clínica da Atividade com o objetivo de “tratar o 

trabalho como um campo essencial do desenvolvimento humano” (MACHADO, 2005, p. 

157). A questão central é considerar a subjetividade na análise do trabalho e, para isso, Clot 

apoiou-se, também, nas contribuições de Leontiev, Luria e Bakhtin, para estabelecer conceitos 

como o de real da atividade, gênero de atividade e estilo da ação (cf. LIMA, 2007). 

                                                 

46 Livro escrito com Alessandra Re e Gianni Briante, cujo título original em italiano é ‘Esperienza operaia, 
coscienza di classe e psicologia del lavoro’. 

47 O procedimento de Instrução ao sósia está detalhado no capítulo III, que trata do percurso metodológico deste 
trabalho. 
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 Às atividades prescrita e real(izada), previstas na Ergonomia, Clot acrescenta a noção 

de real da atividade que, como explica Lima (2007, p. 100), é 

[...] a atividade do indivíduo sobre si mesmo, [...] uma espécie de filtro 
subjetivo que proporciona um sentido para a vida do sujeito bem diverso 
daquele que lhe depositam as atividades de concepção. [...] consiste naquilo 
que pode ser feito, mas não se faz: as atividades suspensas, contrariadas, sem 
possibilidades de realização. 

 Assim, Clot, ao criar esta categoria, a do real da atividade, contrapõe-na à noção de 

atividade realizada. Esta seria o que é efetivamente realizado pelo trabalhador, enquanto 

aquela, mais ampla, envolve, além da atividade realizada, as atividades que não se pôde fazer, 

que se deseja fazer, que foram suspensas ou impedidas de serem realizadas etc. (LOUSADA, 

2004, p. 275). 

 No âmbito do trabalho educacional, especificamente, a noção de trabalho real 

configura-se como bastante relevante para a análise do trabalho docente, por este geralmente 

envolver intenções e ações que não são realizadas, devido a questões ligadas a prescrições e 

também a outras como tempo, necessidades dos alunos, reflexões do próprio professor 

durante sua ação, entre outras (LOUSADA, op. cit., p. 277). 

 Observamos, assim, que os conceitos de trabalho prescrito, realizado e real48 são 

extremamente valiosos para a análise do trabalho docente, uma vez que esse trabalho, como 

assevera Lousada: 

se encontraria [...] entre as prescrições impostas em diferentes níveis (escola, 
material didático, leis, decretos, etc.), os procedimentos que caracterizam o 
gênero profissional, as intenções não realizadas que constituem o trabalho 
real, e a atividade - aula -  que transforma o trabalho prescrito em realizado, 
com todas as diferenças inerentes a esse processo (op. cit., p. 277). 

Esse conceito de gênero profissional49 (de atividade), proposto por Clot, foi pautado na 

noção de gêneros do discurso estabelecida por Bakhtin (1992 [1979]), para quem o discurso é 

organizado por tipos de enunciados relativamente estáveis - gêneros do discurso – (cf. p. 36) 

                                                 

48 Esclarecemos que nos guiaremos pela proposta de Clot, considerando o termo trabalho real para fazermos 
referência ao trabalho realizado acrescido do não-realizado, dos impedimentos etc. 

49 Estamos utilizando, neste trabalho, gênero de atividade como sinônimo de gênero profissional. 
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apropriados a cada situação que permitem a interação nas diversas esferas de atuação humana, 

sem os quais a comunicação seria impossível. Dessa forma, o gênero profissional – que tem 

uma construção híbrida, por recorrer a vários gêneros - é um “repertório disponível que pré-

organiza a atividade” (LIMA, 2007, p. 100), sendo construído socialmente e compartilhado 

por aqueles que participam da mesma situação, envolvendo, como aponta Lousada (2004, p. 

276), referindo-se a Clot et al. (2001), “maneiras de agir (se portar, começar, conduzir e 

terminar uma atividade) [...]”. Vale salientar que o próprio Clot, como mostra Lima (op. cit., 

p. 101), adverte que, no entanto, 

 não é o gênero que explica a atividade e sim esta que explica o gênero. 
Além disso, ele não pode ser ‘ensinado’, pois é na atividade, ao lidar com os 
obstáculos, que o gênero é transmitido. [...] Nesse sentido, o gênero é 
fundamental e estruturalmente inacabado. 

 Esse não fechamento do gênero dá aos novatos e aos antigos no trabalho a 

possibilidade de o utilizarem e recriarem, mantendo-o como um instrumento, ou seja, como 

algo que, para permanecer vivo, deve variar (cf. LIMA, op.cit.). É essa intervenção individual 

que Clot, novamente fundamentado em Bakhtin, especificamente na sua noção de estilo, 

define o estilo da ação, que é 

[...] a transformação dos gêneros, por um sujeito, em recursos para agir em 
suas atividades reais. Em outros termos, é o movimento mediante o qual esse 
sujeito se liberta do curso das atividades esperadas, não as negando (CLOT, 
2006, p. 50, apud LIMA, op.cit., p. 101). 

 Vê-se que é essa transformação do gênero pelo indivíduo que permite o 

desenvolvimento da atividade, o que enfatiza a importância da ação do indivíduo, da sua 

subjetividade na transformação do trabalho. 

 Com a intenção de analisar as várias dimensões constitutivas do trabalho humano, 

levando em conta os conceitos explicitados anteriormente, as Ciências do Trabalho 

desenvolveram diferentes métodos de análise, como: observações, autoconfrontação simples e 

cruzada50, instrução ao sósia etc. que vêm sendo empregados também na análise do trabalho 

                                                 

50 Como explica Lousada (2004, p. 278-279), para uma análise efetiva do trabalho (do professor), são 
necessários instrumentos que permitam a observação da ação e o diálogo sobre a mesma. Clot e Faïta (apud 
LOUSADA, op. cit.), fundamentados na noção vygotskiana de que a linguagem (diálogo) é propulsora de 
desenvolvimento, criaram uma metodologia chamada de autoconfrontação, que pode ser simples ou cruzada. Na 
autoconfrontação simples, o trabalhador é filmado durante a ação e, em seguida, algumas sequências são 
selecionadas pelo pesquisador. Ao assistirem ao filme juntos, o pesquisador busca promover o diálogo sobre as 
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(docente) por linguistas e pesquisadores de outras áreas, que se propõem a tratar o trabalho do 

professor em toda sua complexidade. 

2.3 O ISD e a análise do trabalho docente 

 A análise do trabalho e, mais especificamente, do trabalho docente, configura-se, 

como vimos no capítulo precedente (cf. p. 43), como um dos focos das pesquisas 

desenvolvidas pelos estudiosos vinculados ao ISD, que têm por objetivo analisá-lo a partir da 

perspectiva da linguagem: “o processo pelo qual, eventualmente, os trabalhadores, os 

professores, constroem suas representações da ação” (BRONCKART, 2008b, p. 282). 

Conforme Machado (2007, p. 87), a análise do trabalho nas últimas duas décadas, 

apesar da contribuição da Ergonomia e disciplinas afins, tem encontrado desafios devido às 

amplas e rápidas transformações que os sistemas de produção vêm sofrendo. É nesse contexto 

de mudanças que novas capacidades como a de lidar com um grande número de informações 

novas e a de comunicar-se com eficiência começam a ser necessárias a partir da emergência 

do trabalho imaterial que substitui o convencional trabalho físico e material (MONTEIRO; 

GOMES, 1998 apud MACHADO, op.cit.). 

Com o aparecimento de novas formas de trabalho, que começam a assumir importante 

papel na economia e demandam novas formas de prescrição (diferentes daquelas do trabalho 

industrial), surge a necessidade de se dar ao trabalhador o papel de sujeito da comunicação: “é 

preciso que ele se exprima, que fale, que comunique, que coopere” (LAZZARATO, 1992, s/p, 

apud MACHADO, op.cit.). 

É dentro dessa perspectiva de mudanças nas formas de trabalho que surge 

[...] na França, o interesse das ciências de trabalho pela questão da 
linguagem, levando à constituição de equipes interdisciplinares constituídas 
por pesquisadores de várias disciplinas, inclusive por linguistas, ao mesmo 
tempo em que também na Linguística surge o interesse pelo estudo da 

                                                                                                                                                         

tarefas realizadas, etapa que também é gravada em vídeo. Na autoconfrontação cruzada, são filmados dois 
trabalhadores e, durante a entrevista (também filmada), eles assistem ao filme ora de um, ora do outro. O 
pesquisador promove o diálogo sobre as ações. Após essa etapa das autoconfrontações, há a fase em que o 
coletivo de trabalho assistirá às gravações. Lousada (2004) afirma, fundamentada em Clot et al. (2001), que essa 
etapa é crucial para fazer evoluir o gênero da atividade, pois, ao analisar o trabalho dos colegas, realizado com 
estilos diferentes, o coletivo contribuiria para a evolução do gênero profissional. 
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linguagem nas situações de trabalho, a qual passa a ser considerada como 
objeto legítimo de estudo, [...] (MACHADO, 2007, p. 88). 

 No Brasil, conforme Machado (2004, p. viii), foi a professora Dra. Maria Cecília Perez 

Souza-e-Silva que, em meados da década de 1990, coordenando o Grupo ATELIER 

(vinculado ao Programa de Estudos Pós-graduados em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem, LAEL/PUC-SP) e desenvolvendo pesquisas a partir do Acordo CAPES-

COFECUB, introduziu no país a investigação das relações entre linguagem e trabalho. No 

entanto, o trabalho do professor ainda não era analisado nessa perspectiva à época. 

 Segundo Machado (op. cit., p. 89), a emergência do trabalho docente como objeto de 

pesquisa se deu quando aconteceram as mudanças no campo da educação fomentadas pela 

aplicação da lógica do mercado aos sistemas de educação: primeiramente, as empresas e 

instituições do governo começaram a avaliar os programas e métodos de formação 

profissional vigentes, instituindo e disseminando o discurso dominante segundo o qual esses 

programas eram inadequados para a formação dos novos profissionais exigidos pelo mercado; 

depois, veio a exigência não apenas da renovação dos métodos e conteúdos, mas da 

necessidade de se constituir um novo professor. Como exemplo dessa nova lógica, tem-se, no 

Brasil, a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 1998. 

 Como ainda afirma Machado (op.cit.), as políticas governamentais passam a incentivar 

o desenvolvimento de cursos de formação de professores e muitas pesquisas são 

desenvolvidas sobre essa temática. Houve, no entanto, um movimento contra essas políticas 

governamentais que pregavam prescrições sobre o ensino-aprendizagem e a utilização de 

materiais propostos por especialistas que trabalhavam para os governos: 

A nosso ver, foi no bojo desse movimento de reação a essas políticas 
governamentais e ao discurso que as veiculava que os pesquisadores 
voltados para as questões educacionais, de diferentes disciplinas, 
encontraram na abordagem ergonômica um instrumento adequado para 
enfocarem a complexidade da atividade educacional enquanto trabalho e o 
real funcionamento do professor enquanto trabalhador. Parece-nos que temos 
aí uma razoável explicação para o fato de que foi só no final da década de 90 
e no início do novo milênio que começaram a ser divulgados e 
desenvolvidos os primeiros estudos sobre o trabalho do professor nessa 
perspectiva [...] (MACHADO, op. cit., p. 90). 

 Em 2000, por exemplo, na Universidade de Genebra, pesquisadores da Unidade de 

Didática das Línguas constituem o Grupo LAF - cujo objetivo é analisar de que maneira as 
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atividades de trabalho são interpretadas e representadas nos textos que são produzidos sobre 

esse trabalho (MACHADO; BRONCKART, 2005, p. 184) -, para o qual Anna Rachel 

Machado é convidada a participar como consultora internacional (cf. MACHADO, 2004). Em 

2001, o Grupo ALTER (Análise de Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações) é 

constituído no Brasil, visando a aprofundar teórico-metodologicamente as relações entre 

trabalho educacional e linguagem dentro do quadro mais amplo das questões dos discursos, 

ações e atividades sociais (MACHADO, 2003, p. 1, apud MACHADO; BRONCKART, 

2005). Em 2003, o professor Dr. Daniel Faïta, linguista, concentra-se também no estudo do 

agir educacional enquanto trabalho, sendo Anna Rachel Machado, então, convidada para o 

Institut de Formation de Maîtres de Marselha, como professora visitante, trabalhando com os 

pesquisadores do grupo ERGAPE (Ergonomie de l’Activité des Professionnels de 

l’Education). 

 Observa-se, dessa forma, como o trabalho do professor vai se constituindo como 

objeto de pesquisa diante de perspectivas interdisciplinares que buscam entender a 

complexidade desse trabalho a partir do viés da linguagem. Pode-se apontar o livro ‘O ensino 

como trabalho: uma abordagem discursiva’, organizado por Anna Rachel Machado, em 2004, 

como um marco da pesquisa discursiva sobre o trabalho docente no Brasil, que adota a linha 

do ISD. 

 Considerando os estudos linguísticos relacionados ao trabalho, Machado (2007, p. 88) 

mostra que a contribuição de Lacoste (1995) tem sido retomada em várias pesquisas, através 

da distinção que fez entre linguagem sobre o trabalho, linguagem no trabalho e linguagem 

como trabalho; distinção esta que, ainda segundo Machado, foi reelaborada por Bronckart 

(2004), em uma outra perspectiva, levando-o à distinção entre textos prefigurativos, textos 

produzidos em situação de trabalho e textos avaliativos ou interpretativos. 

Assim, a proposta do ISD para a análise do trabalho docente centra-se em um plano 

geral de pesquisa apresentado por Bronckart (2006a, 2008a) que inclui a análise de quatro 

dimensões: (a) o trabalho prescrito, ou seja, os documentos que definem, organizam e 

normatizam a ação do professor; (b) o trabalho real(izado), que se refere aos comportamentos 

(verbais e não-verbais) produzidos quando da realização de uma tarefa, que deve ser gravada 
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em áudio e vídeo; (c) o trabalho interpretado51, que diz respeito a como o professor 

interpreta/representa seu agir, abordado nos textos produzidos em entrevistas realizadas antes 

e depois da tarefa, as quais buscam as (possíveis) representações de ações que emergem na 

consciência discursiva dos agentes (BRONCKART, 2008a, p. 133); e (d) o trabalho 

interpretado por observadores externos, que é baseado em textos elaborados pelos 

pesquisadores a partir da descrição do trabalho real. 

 Em 2008, com a publicação de ‘O agir nos discursos’, Bronckart, ao reapresentar o 

plano geral da pesquisa, continua a enfatizar a importância dos quatro conjuntos de dados, 

mas chama a atenção para o fato de que: 

● o que anteriormente chamou de trabalho prescrito, ou seja, os textos que definem, 

organizam, preparam as tarefas a serem realizadas, passou a ser denominado de textos 

prefigurativos, após se observar que não se encontrava neles prescrições explícitas. No 

entanto, após análises mais aprofundadas, esses textos foram denominados de textos 

ou documentos do entorno-precedente ao agir, por terem outras finalidades, que não 

apenas a antecipação das maneiras de agir (BRONCKART, 2008a, p.132). 

● o conjunto de textos produzidos por observadores externos a partir das gravações 

das tarefas ainda não foram incluídos na pesquisa, tendo sido deixados para uma fase 

posterior, devido à enorme quantidade de dados a serem coletados e analisados 

(BRONCKART, op. cit., p.133). 

Verificamos com essas reelaborações, como pontuado anteriormente, que o ISD ainda 

se encontra em construção, (re)direcionando seus trabalhos à luz de pesquisas que estão sendo 

realizadas a partir de seus pressupostos teórico-metodológicos. 

No entanto, é inevitável se observar que essa ciência do humano fornece um enquadre 

teórico-metodológico que pode subsidiar as pesquisas sobre o trabalho geral e, no caso mais 

específico do nosso estudo, sobre o trabalho educacional, focalizando-o a partir de um viés 

linguístico, por considerar a linguagem como central para o desenvolvimento humano. É 

                                                 

51 Salientamos que, como explicitado anteriormente (cf. p. 21), este trabalho se alinha a esta dimensão do plano 
de pesquisa elaborado por Bronckart (2006a, 2008a). Interessa-nos investigar a representação, ou seja, a 
interpretação que a professora dá ao seu agir.  
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possível se verificar que, ao recorrer às contribuições das Ciências e Psicologia do Trabalho, o 

ISD continua a enfatizar a sua intenção de ser uma corrente interdisciplinar, a fim de poder 

dar conta da complexidade e diversidade das atividades humanas que busca investigar. 

 Em nossa pesquisa, coletamos os dados a partir do procedimento teórico-metodológico 

proposto pelo ISD, como veremos no próximo capítulo, e analisamos as representações 

presentes no discurso da professora sobre seu agir, materializado nos textos produzidos nos 

momentos pré- e pós-tarefa, tomando por base parte dos mecanismos de responsabilização 

enunciativa (BRONCKART, 2008a), como já explicitado anteriormente.  
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CAPÍTULO III – PERCURSO METODOLÓGICO 

Após estabelecermos o objeto de nosso estudo e as bases teóricas sobre as quais nos 

apoiamos para sua análise, apresentamos, neste capítulo, o percurso metodológico seguido 

para empreendermos esta investigação. 

3.1 Natureza da pesquisa 

Esta pesquisa se filia a uma abordagem qualitativa de cunho interpretativo por lidar 

com o que McDonough e McDonough (1997, p. 52) denominam de significados locais, isto é, 

com a maneira como as pessoas envolvidas em uma ação a interpretam para elas próprias e 

entre elas, além de objetivar “desvelar características universais e genéricas do fenômeno em 

questão através de estudo detalhado de contextos individuais, de ‘microculturas locais52’” 

(McDONOUGH e McDONOUGH, op. cit.). 

 Nesse panorama qualitativo, o estudo de caso foi o procedimento escolhido, por ser, 

como explica Johnson (1992), uma metodologia essencialmente: i) qualitativa - podendo 

incluir a quantificação de alguma informação; ii) naturalística, pois se baseia na coleta de 

dados em situações reais e iii) descritiva pois objetiva descrever o fenômeno, podendo ir além 

da descrição, chegando a interpretações culturais e contextuais. 

Considerando o nosso objetivo (cf. p. 21), justificamos a opção pelo estudo de caso 

por nos interessar focalizar uma situação específica, buscando descrever e compreender as 

suas especificidades e singularidades, a partir de dados coletados em contextos reais (uma 

escola da rede particular de ensino). Interessa-nos um maior entendimento sobre o fazer 

docente, a partir do conhecimento mais aprofundado sobre o que uma professora realmente 

faz e pensa, não com a intenção de universalizar modos de agir e fazer, mas como forma de 

contribuir para a descrição e compreensão dos elementos que constituem a multifacetada 

atividade do professor. 

                                                 

52 “Interpretative research indeed does aim to uncover generic, universal features of the phenomenon in question 
through comprehensive and detailed study of individual contexts, of “local micro-cultures”[…]” 
(McDONOUGH e McDONOUGH, 1997, p. 52)  
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Dessa forma, como o nosso foco é o de analisar as representações de uma professora 

de língua inglesa sobre seu agir docente – a partir do seu próprio discurso - (cf. p. 21), com 

vistas à compreensão do trabalho do professor, utilizamos os procedimentos teórico-

metodológicos propostos pelo ISD, como já citamos anteriormente, por essa perspectiva 

considerar central o papel da linguagem nas diversas condutas humanas, linguagem esta que é 

constitutiva do trabalho do professor. 

O plano de pesquisa seguido está descrito na seção a seguir (3.2), assim como a 

justificativa da utilização da entrevista como método de pesquisa e a descrição da Instrução 

ao Sósia, que foi o procedimento utilizado no segundo momento da entrevista pré-tarefa. Nas 

seções subsequentes (3.3 e 3.4), contextualizaremos a pesquisa, justificando a escolha da 

professora participante, e explicitaremos os procedimentos de análise. 

3.2 Procedimentos para coleta de dados 

Para a realização do trabalho, seguiu-se o plano de pesquisa abaixo: 

 1. Entrevista pré-tarefa, gravada em áudio, realizada em dois momentos: 

1º) entrevista em que foram feitas questões gerais (ver Apêndice A) sobre o 

aprendizado de língua estrangeira da professora, seu envolvimento com o 

ensino dessa língua, o seu trabalho docente e a experiência como aluna de 

Graduação no curso de Língua Inglesa. Essa primeira entrevista foi realizada 

na universidade em que a professora é aluna, em dias e horários combinados 

com a mesma e objetivou coletar informações que servissem para a 

composição do perfil da docente, auxiliando, possivelmente, na análise dos 

dados. 

2º) entrevista, realizada na escola onde a professora leciona, que compreendeu 

duas partes (ver perguntas no Apêndice B): 

a) perguntas relacionadas a assuntos que julgávamos ser pertinente 

aprofundar em relação ao primeiro momento da entrevista; e 

b) pergunta-padrão da instrução ao sósia, procedimento que será 

descrito adiante (cf. p. 72-74). 
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Essa separação da entrevista pré-tarefa em dois momentos distintos pretendeu fazer 

com que a professora não se preocupasse com os assuntos levantados na entrevista durante a 

preparação e ministração da aula e, também, deixar o segundo momento da entrevista, o qual 

incluía a instrução ao sósia, mais curto, viabilizando a sua execução sem atrapalhar o horário 

da escola (já que o segundo momento da entrevista pré-tarefa, a gravação da aula e a 

entrevista pós-tarefa deveriam acontecer no mesmo dia). 

 2. Gravação53 em áudio e vídeo da realização da tarefa (trabalho realizado) pela 

professora. Vale salientar que essa aula não foi assistida pela pesquisadora durante a 

filmagem para que as perguntas da entrevista pós-tarefa tivessem realmente o objetivo de 

conhecer, a partir do olhar da professora, o que havia acontecido. A aula foi filmada por uma 

pessoa do núcleo familiar da pesquisadora; 

 3. Entrevista pós-tarefa (ver perguntas no Apêndice C) realizada com a professora; 

etapa que buscou dar acesso ao trabalho interpretado, fazendo vir à tona o trabalho real, e que 

permitiu analisar o que emergiu na consciência discursiva da professora que pode evidenciar a 

(re/des)construção de suas representações sobre o próprio agir, em uma comparação com a 

entrevista pré-tarefa; 

 4. Comentário feito, por escrito, pela professora participante sobre a aula gravada, 

após a entrevista pós-tarefa, utilizando-se da escuta da gravação da entrevista pré-tarefa; etapa 

que pretendeu, também, dar acesso ao trabalho interpretado, oportunizando à docente um 

segundo momento para se posicionar quanto ao seu agir. É importante ressaltar que esse 

comentário faz parte da metodologia da instrução ao sósia e que trouxe outros aspectos não 

mencionados na entrevista pós-tarefa. 

Dessa forma, o corpus a ser utilizado neste trabalho foi composto por textos gerados a 

partir das entrevistas pré- e pós-tarefa que foram transcritas54 e do comentário escrito, feito 

pela professora, após a entrevista pós-tarefa, conforme o quadro 2 a seguir: 

                                                 

53 As gravações das aulas foram realizadas por serem parte integrante do plano de pesquisa proposto pelo ISD 
para a análise do trabalho. No entanto, elas não serão incluídas neste trabalho. 

54 As transcrições de todas as entrevistas (pré- e pós-tarefa) encontram-se no Tomo II deste trabalho gravado em 
CD. Salientamos que este segundo tomo é composto por dois arquivos: um que consta da transcrição de todas as 
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Elementos 
constitutivos do 

corpus 

Locais, datas e duração das 

entrevistas – professora Zoraide 

Entrevista pré-tarefa 
- 1º momento 

Local: Universidade 
Data: 07 de fevereiro 2009 
Duração: 51m 44s 

Entrevista pré-tarefa 
– 2º momento + sósia 

Local: EESM (Escola em que Zoraide 
leciona) 
Data: 15 de maio 2009 
Duração: 25m 56s 
Segundo sósia55: 8m 49s 

Gravação de aula Data: 15 de maio 2009 
Duração: 42m 32s 

Entrevista pós-tarefa Data: 15 de maio 2009 
Duração: 8m 

Comentário por 
escrito realizado 
após a entrevista 
pós-tarefa 

Entregue à pesquisadora no dia 23 de 
maio de 2009 

Quadro 2 - Elementos constitutivos do corpus 

  Na seção 3.4, dedicada aos procedimentos de análise, explicaremos como os textos 

foram transcritos e como os dados foram tratados. 

3.2.1 Entrevista 

 Seguindo os procedimentos teórico-metodológicos propostos pelo ISD 

(BRONCKART, 2006a), utilizamos a entrevista como instrumento de coleta de dados em um 

momento pré- e pós-tarefa, como observado na seção anterior. Considerando que o escopo 

deste trabalho é conhecer as representações de uma professora de inglês sobre seu agir, 

optamos pela entrevista semi-estruturada, por entendermos, em concordância com Flick 

(2002), que  

[...] é mais provável que os pontos de vista dos sujeitos entrevistados sejam 
expressos em uma situação de entrevista com um planejamento 

                                                                                                                                                         

entrevistas realizadas com a professora; e um segundo, que contém todos os apêndices não incluídos neste 
primeiro tomo. 

55 Como será explicado adiante (cf. p. 75), a professora Zoraide fez duas instruções ao sósia. 
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relativamente aberto do que em uma entrevista padronizada ou em um 
questionário (p. 89). 

 Dessa forma, as entrevistas foram orientadas pelas perguntas previamente elaboradas 

com base nas questões de pesquisa (ver Apêndices A, B e C), levando-se em conta que, 

durante esse tipo de entrevista, ao entrevistador é dada a liberdade de escolher que perguntas 

fazer, em que ordem e quando (FLICK, 2002, p.106). Observa-se que à interação é dada 

grande ênfase nesse tipo de entrevista, podendo o pesquisador omitir perguntas ou fazer 

outras não selecionadas anteriormente, o que, de fato, aconteceu. 

 No caso da entrevista pré-tarefa (segundo momento), foi utilizado ainda o 

procedimento da Instrução ao Sósia que será detalhado na próxima seção. 

3.2.2  Instrução ao sósia 

No âmbito das pesquisas de análise do trabalho, vários métodos foram desenvolvidos 

como a autoconfrontação simples e cruzada e a instrução ao sósia. Esta última constitui-se de 

uma entrevista em que o trabalhador deve descrever sua tarefa no maior número de detalhes 

possível respondendo à pergunta: Suponha que eu seja seu sósia e que amanhã vou substituí-

lo em seu local de trabalho. Que instruções você deveria me transmitir para que ninguém 

perceba a substituição?56 (CLOT, 2007, p.144). 

A história do termo Sósia remonta à mitologia greco-latina, mais especificamente, à 

Comédia de Plauto, dramaturgo romano, em que Sósia era escravo do rei Anfitrião. Conta-se 

que Júpiter, rei dos Deuses, fez-se passar por Anfitrião, marido de Alcmena, por quem tinha 

se apaixonado, e, para que seu plano não falhasse, disfarçou seu filho, Mercúrio, de Sósia. 

Assim, ao voltarem da guerra, os verdadeiros Anfitrião e Sósia não entendem o que está 

acontecendo e a presença de personagens idênticos no mesmo lugar cria uma série de 

confusões e faz rir (CHEVILLARD; NEUMAYER, 2007, p.1). 

                                                 

56 Encontramos em outros autores (BOURNEL-BOSSON, 2006) uma versão um pouco modificada da pergunta-
padrão da Instrução ao Sósia: “Suponha que sou seu sósia e que amanhã vou substituí-lo em seu local de 
trabalho. Diga-me precisamente o que devo fazer para que ninguém perceba a substituição.”  

 



73 

 

O cômico e curioso mito de Sósia, como atestam Chevillard e Neumayer (2007, p.1), 

inspirou vários procedimentos e oficinas de formação nos últimos 30 anos, sendo o texto 

“Esperienza operaia, coscienza di classe e psicologia del lavoro”57, de Ivar Oddone, 

Alexandra Re e Gianni Briante um dos fundadores do procedimento Sósia. 

Yves Clot (cf. p. 60), em sua entrevista a Anna Rachel Machado (2004, p. 3), enfatiza 

que o contato com Oddone e a Instrução ao Sósia o fez transformar a psicologia do trabalho 

em psicologia dos trabalhadores, e que, em 1985, considerando as teorias de Vygotsky 

(Pensamento e Linguagem) para entender as mudanças na psicologia do trabalho, tentou tratar 

o trabalho como um campo essencial de desenvolvimento humano. Interessava transformar o 

trabalho, sendo importante o conhecimento da situação de trabalho para orientar a 

ação/transformação. 

Assim, a Clínica da Atividade preocupa-se com o desenvolvimento de instrumentos 

para dar ao trabalhador a oportunidade de desenvolver sua interpretação sobre sua situação de 

trabalho, de organização da sua experiência profissional, favorecendo a elaboração estilística 

que pode revitalizar o gênero (CLOT, 2007). Alinhado a essa perspectiva, Clot (1995) sugere 

que a formalização da experiência aparece cada vez mais como uma condição para o exercício 

da profissão, por ser este entendido como produção e transmissão de saberes. 

O ponto central da Instrução ao Sósia (cf. p. 60) é permitir que o trabalhador descreva 

como desenvolve sua atividade ao invés de por que o faz dessa maneira. Espera-se que sejam 

descritas questões relacionadas com a chegada ao trabalho, relações com colegas e superiores 

etc., de forma que a atividade seja entendida e descrita a partir dos três pólos do triângulo 

proposto por Clot (1999, p. 99-106 apud BOURNEL-BOSSON, 2005, p. 39): o objeto (a 

tarefa), os outros envolvidos na mesma tarefa e o sujeito. Devem também ser contempladas 

questões com relação ao que o trabalhador não faz na situação de trabalho, o que poderia 

fazer, mas não deve, etc., pois, como aponta Clot (2007, p. 146), “a ação não vivida faz parte 

do real da atividade com o mesmo estatuto da ação vivida.” 

                                                 

57 O livro foi traduzido para o francês por Yves Clot, em 1980, recebendo o título “Redécouvrir l’expérience 
ouvrière – vers un autre psychologie du travail”. 
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A atividade de transmitir instruções rigorosas ao sósia representa uma atividade 

relativa ao próprio trabalhador mediatizada pela linguagem: o sujeito confronta a si mesmo ao 

descrever sua atividade levando em conta seu interlocutor (sósia). Um segundo momento de 

auto-confrontação acontece, após a entrevista do sósia, quando ao trabalhador é pedido um 

comentário escrito que deve ser produzido com a escuta do material gravado da entrevista. 

Como aponta Nicolini (2009), a prática da Instrução ao Sósia se desenvolveu em duas 

direções distintas seguindo as tradições acadêmicas da França e Itália. Na França, como 

observamos, ela foi remodelada por um grupo de ergonomistas que se interessavam pelo 

potencial de treinamento e mudança proporcionados por essa metodologia. Numa perspectiva 

clínica, Clot e colegas se preocuparam, por sua vez, em utilizar esse instrumento para 

descrever a prática com o objetivo de transformá-la. Na Itália, ainda segundo o mesmo autor, 

a Instrução ao Sósia se desenvolveu como método de coleta de dados e como uma forma de 

entender e representar a prática. 

É a essa segunda perspectiva que nosso trabalho se vincula, na medida em que nos 

utilizamos do instrumento do sósia para coletar dados que demonstrassem o entendimento e 

representação que uma professora tem do seu agir. No entanto, não negamos o potencial de 

desenvolvimento que o sósia proporciona quando faz com que o professor veja sua atividade 

de uma perspectiva diferente para poder descrevê-la e quando lhe dá uma oportunidade de se 

ouvir e comentar por escrito o registro da interação. 

3.3 Contexto de pesquisa 

 Nosso estudo tem como foco uma professora58 de ensino fundamental e médio de 

língua inglesa de uma escola particular, localizada no interior do estado de Pernambuco, que, 

por questões de sigilo, será designada pela sigla EESM. A referida professora é aluna regular 

de um curso de Licenciatura em Inglês de uma universidade particular no estado da Paraíba, 

tendo sido aluna da pesquisadora no segundo semestre letivo de 2008, período em que cursou 

as disciplinas de Linguística Aplicada, Metodologia do Ensino de Língua Inglesa e 

Metodologia do Trabalho Científico. 
                                                 

58 Foi assinado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, incluído no projeto que foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa, CEP/CCS/UFPB, por unanimidade, na 4ª Reunião Ordinária, realizada no dia 
27/05/08, sob Protocolo n°0172. 
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 Durante as disciplinas, a professora participou ativamente das discussões em sala de 

aula, sempre trazendo questionamentos e vivências relacionados à sua prática de sala de aula, 

buscando se desenvolver na sua atividade docente. Participou também de uma atividade 

envolvendo diários dialogados em que, semanalmente, os alunos-professores que tinham 

interesse podiam trocar experiências e ideias com a professora (-pesquisadora) através de 

relatos escritos sobre suas salas de aula, processo de aprendizagem etc. 

A professora de língua inglesa do Ensino Médio e Fundamental da EESM sempre se 

mostrou preocupada com seus alunos, elaborando projetos que colocou em prática na escola, 

procurando, como diz em um relato no diário sobre um dos projetos, “mudar para melhorar”. 

Em seu diário, abordou temas como os projetos, as dificuldades para implementá-los, as 

conquistas junto aos alunos e direção da escola, satisfação e desenvolvimento profissional, 

papel da Graduação nas mudanças implementadas em suas aulas, preocupações externas à 

sala de aula que afetavam o trabalho de ensino, entre outros. Esse seu envolvimento e busca 

por desenvolvimento profissional nos chamaram a atenção. 

A turma escolhida para a gravação da aula da referida professora foi a do 7º ano, por 

questões de tempo, já que foi pedido à docente que, diante do seu horário na escola, 

escolhesse uma turma cujo horário fosse compatível com todas as etapas da coleta de dados: 

entrevista pré-tarefa (segundo momento), aula e entrevista pós-tarefa, que deveriam ser 

realizadas no mesmo dia. No entanto, como não foi possível gravar por inteiro a aula dessa 

turma, devido a problemas técnicos com os aparelhos de filmagem, foi gravada, também, a 

aula seguinte que aconteceu em uma turma do 8º ano59. Vale salientar que decidimos realizar 

a segunda gravação porque o plano de pesquisa do ISD inclui a gravação da tarefa como parte 

integrante da pesquisa. No entanto, como a professora, no momento da entrevista pós-tarefa, 

mostrou-se interessada em refletir sobre a aula da primeira turma, consideramos o comentário 

escrito dessa aula também, apesar da ausência do material filmado e da entrevista pós-tarefa. 

 Por ser tão envolvida com seu curso de Graduação e com sua profissão, além de 

interessada em discutir e pensar sobre sua prática docente, a pesquisadora convidou a 

professora para participar desta pesquisa, convite que foi aceito prontamente. Vale salientar 

                                                 

59 Utilizou-se o horário do intervalo para a entrevista pré-tarefa, mais especificamente, a parte de instrução ao 
sósia referente à turma do 8º ano, já que as outras perguntas já haviam sido feitas antes da aula do 7º ano.  
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que o convite foi feito quando o semestre já tinha se encerrado e a professora não era mais 

aluna da pesquisadora. 

 Ressaltamos, mais uma vez, que nos referiremos à professora participante dessa 

pesquisa utilizando o seu próprio nome, Zoraide, por escolha da mesma. 

3.4 Procedimentos de análise 

  Como visto na seção 3.2, o corpus utilizado neste trabalho foi composto por textos 

gerados a partir das entrevistas pré- e pós-tarefa que foram transcritas e do comentário escrito, 

feito pela professora, após a entrevista pós-tarefa. 

É importante esclarecer que, para a transcrição das entrevistas, utilizamos a notação 

proposta pela Análise da Conversação (ver Apêndice D) com base em Dionísio (2001, p. 76) e 

consideramos a unidade comunicativa (UC) como unidade de análise, fundamentando-nos em 

Marcuschi (2002, para sala de aula). 

 Segundo Marcuschi (op. cit., p. 9), a Unidade Comunicativa (UC) é uma noção 

relevante para o estudo das características linguísticas da fala, tratando-se de uma unidade que 

equivale à noção de oração ou frase, podendo ser descrita como uma “frase da fala”, que pode 

ser identificada com base não apenas em aspectos sintáticos, mas também entoacionais e 

discursivos (especialmente os marcadores conversacionais, tais como né?; viu?; tá; certo; 

entendeu? etc. ). Como aponta o autor, trata-se de uma unidade constituída por duas margens 

(uma direita e uma esquerda) e um núcleo informacional, características que orientam na 

identificação das UCs. Assim, 

● a margem esquerda, que pode ser entendida como a abertura da UC, é caracterizada pela 

presença de um marcador conversacional (apesar de ser facultativo), pela continuação da fala 

anterior, pela presença de conectores lógicos (porque, então, se etc.), de interjeições (oba!, 

meu Deus!); ou fórmulas (na minha opinião, de acordo com); 

● a margem direita é geralmente marcada por prosódia ascendente (como uma interrogativa) 

ou descendente (como um ponto final de frase), podendo ainda ser distinguida por marcadores 

conversacionais, pausas, interjeições ou anacolutos (rompimento da estrutura nuclear); 
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● o núcleo informacional, como o nome indica, contém uma unidade de sentido, a qual possui 

completude semântico-pragmática e sintática, sendo crucial que apresente uma curva 

entoacional completa (CHAFE, 1987, p. 38 apud MARCUSCHI, 2002). 

 Após transcrevermos as entrevistas com base na identificação das UCs, os textos 

transcritos e os comentários escritos foram, então, analisados, considerando-se os mecanismos 

de responsabilização enunciativa (BRONCKART, 2008a), mais especificamente, as vozes, 

como explicitado no capítulo anterior. 

A fim de empreendermos a análise das vozes, identificamos, na transcrição das 

entrevistas pré-tarefa, os momentos em que a professora se referia ao seu agir docente, ou 

seja, em que o conteúdo temático se referia diretamente à representação da docente sobre seu 

fazer, já que as entrevistas também focalizaram aspectos tais como o contexto de 

aprendizagem da língua estrangeira pela professora. Após essa identificação, buscamos as 

vozes que se faziam presentes nesses excertos de representação do agir, identificando-as com 

cores diferentes, e as quantificamos (cf. figura1, p. 84). Nessa primeira fase de identificação e 

quantificação das vozes, não consideramos as vozes presentes na entrevista pós-tarefa porque 

nos interessava, posteriormente, fazer uma comparação entre a entrevista pré e a entrevista 

pós-tarefa.  

No entanto, como observamos durante a análise, o comentário escrito pós-tarefa - que 

foi feito pela professora fora do momento de gravação e após a escuta da entrevista pré-tarefa 

- mostrou-se extremamente rico em termos de reflexão e representação do seu agir. Por essa 

razão, ao invés de analisarmos as vozes em uma comparação entre as entrevistas pré e pós-

tarefa, decidimos comparar o que aconteceu em termos de representação e reflexão sobre o 

agir nos momentos de entrevista pós-tarefa e comentário escrito pós-tarefa, como veremos no 

capítulo de análise a seguir. 

Após a identificação das vozes, iniciamos a nossa análise que focalizou as vozes mais 

recorrentes, já que não seria possível analisar todas as vozes presentes no discurso da 

professora. Assim, com relação às vozes de personagens, priorizamos a voz da professora que, 

como veremos, aparece frequentemente em diálogo com outros personagens, tais como os 

colegas, a direção e coordenação da escola. Em sequência, analisamos as vozes dos alunos, 

que têm uma presença significativa na representação de Zoraide sobre seu agir. 
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É importante salientar também que os momentos em que fizemos perguntas 

específicas sobre a Graduação não foram selecionados para a análise de vozes de 

personagens, já que essas perguntas poderiam ter direcionado a resposta da professora 

participante. Para a identificação do que chamamos da ‘voz da academia’, consideramos os 

momentos em que, ao representar seu agir, a professora se utiliza do discurso acadêmico para 

justificar suas ações e escolhas. 

Vejamos, no capítulo seguinte, a leitura que fizemos do agir de Zoraide a partir das 

representações explicitadas através do seu discurso. 
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CAPÍTULO IV – CONSTRUINDO SENTIDOS SOBRE 

REPRESENTAÇÕES DO AGIR DOCENTE 

Neste capítulo, buscaremos fazer uma leitura do agir da professora participante deste 

estudo como representado através de seu discurso. Faremos essa análise considerando a 

categoria das vozes, que fazem parte dos mecanismos de responsabilização enunciativa 

propostos por Bronckart (cf. capítulo I). 

Como exposto anteriormente, Bronckart considera que esses mecanismos, que se 

dividem em vozes e modalizações, situam-se em uma camada mais superficial do folhado 

textual (cf. p. 48-49), por não estarem diretamente ligados à progressão do conteúdo temático, 

assumindo o papel de esclarecer os posicionamentos enunciativos expressos em um texto e de 

apresentar as avaliações feitas sobre o conteúdo temático. Em outras palavras, esses 

mecanismos esclarecem quem assume a responsabilidade pelo que é enunciado (vozes) e que 

avaliações são feitas a partir dessas instâncias enunciadoras (modalizações). As vozes e 

modalizações, portanto, são responsáveis pela coerência pragmática de um determinado texto, 

auxiliando na interpretação do mesmo. No entanto, para este trabalho, nos concentraremos 

apenas nas vozes, haja vista que, pela extensão do trabalho, não seria possível analisar 

profundamente as duas categorias. 

É importante lembrar, sucintamente, que, como já observado no capítulo I, a camada 

dos mecanismos enunciativos traz, em sua concepção, a importância dada aos 

posicionamentos axiológicos que invariavelmente assumimos no discurso, defendida por 

Bakhtin (apud FARACO, 2007). Filiamo-nos ao filósofo quando este afirma que, ao 

utilizarmos a linguagem, não fazemos escolhas linguísticas aleatórias, mas sim nos 

orientamos pela relação de valores estabelecidos entre as vozes sociais existentes, com as 

quais dialogamos e sobre as quais exprimimos posicionamentos de valor. O signo linguístico, 

assim, não é entendido como algo que reflete o mundo, mas como algo que também o refrata, 

conforme proposições do Círculo de Bakhtin (cf. p. 33), na medida em que se reveste de 

valores e significados que estão atrelados às diversas experiências humanas e, portanto, aos 

diversos discursos que se confrontam, se complementam e se contradizem, atendendo a 

diversos interesses sociais. 
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Dessa forma, para se compreender qualquer situação de ação humana, é necessário 

esclarecer os valores sobre os quais esta se organiza (FARACO, 2007, p. 45). Entendemos, 

então, que, ao analisarmos as vozes e como elas são gerenciadas nos textos da professora 

sobre seu agir, poderemos construir sentidos sobre como essa docente representa esse agir: 

quem assume, no discurso, a responsabilidade pelo que é dito ou feito em relação ao trabalho 

docente e como as diversas vozes influenciam e/ou interferem nesse trabalho. 

Assim, é considerando a categoria dos mecanismos enunciativos, proposta por 

Bronckart (1999), que retomamos as nossas questões de pesquisa: 

1. Que vozes estão presentes nos discursos da professora sobre o seu agir? 

2. Como se dá o gerenciamento dessas vozes? 

3. Como se configuram, através das vozes, as representações sobre o agir em uma comparação 

da entrevista pós-tarefa e comentário escrito pós-tarefa? 

Antes de iniciarmos nossa leitura dos dados, é importante lembrar que os textos aqui 

analisados foram produzidos através de procedimentos propostos pelo ISD e do instrumento 

de coleta de dados intitulado de Instrução ao Sósia utilizado amplamente nas Ciências do 

Trabalho (cf. capítulo III). Dessa forma, consideraremos, para essa análise, os textos das 

entrevistas pré-tarefa e pós-tarefa, além do comentário escrito pós-tarefa. Lembramos, ainda, 

que o comentário escrito de Zoraide compreendeu 4 partes: a. comentário sobre a aula do 7º 

ano; b. comentário sobre a aula do 8º ano; c. desabafo 1 e d. desabafo 2. Pelo título dado pela 

professora às partes c e d (desabafo), é possível verificar que o comentário escrito envolveu 

outros tipos de reflexão que não apareceram na entrevista pós-tarefa, que girou em torno de 

questões mais concretas sobre as aulas ministradas, como pontuaremos adiante. 

Considerando, então, que a professora Zoraide, ao produzir esses textos, estava em 

uma situação de produção determinada que, como aponta Bronckart (cf. p. 45-47), poderia 

influenciar a organização do texto, julgamos importante apresentar os parâmetros objetivos e 

sociossubjetivos que envolveram as ações de linguagem. 
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Parâmetros objetivos 

Espaço de ação 

1º momento entrevista pré-tarefa: universidade onde Zoraide 
faz o curso de Graduação 
 
2º momento entrevista pré-tarefa, gravação de aula e 
entrevista pós-tarefa: Escola EESM 
 
Comentário escrito pós-tarefa: casa da participante 

Tempo de ação 
 

Entrevista pré-tarefa:  
1º momento: 51m  44s 
2º momento: 25m 56s 
Sósia 8º ano: 8m 49s 
Entrevista pós-tarefa: 8m  

Emissor Zoraide 
Co-emissor Pesquisadora 

  
Parâmetros sociossubjetivos 

Quadro 
social de interação 

Universidade onde Zoraide estuda e escola onde leciona 

Estatuto do enunciador 

Aluna da universidade e professora de inglês de escola da rede 
particular de ensino 

Estatuto dos destinatários Pesquisadora e ex-professora de Zoraide 
Relações de objetivo Colaborar com o desenvolvimento de uma pesquisa científica 

Quadro 3 - Condições de produção dos textos utilizados como corpus da pesquisa 

Como explicitado nos procedimentos metodológicos (cf. capítulo III), a professora que 

colaborou com este estudo foi aluna da pesquisadora em três disciplinas da Graduação em 

2008, mas, ao ser convidada para participar da pesquisa em 2009, já não estava mais na 

condição de aluna da mesma. Embora as perguntas feitas nas entrevistas abordassem tanto o 

agir da participante como professora, quanto seu papel de aluna da Graduação, selecionamos, 

para esta análise, os momentos em que Zoraide assume a posição de professora ao produzir 

seus discursos, ou seja, os momentos em que ela se refere explicitamente à sua experiência 

como docente. 

Iniciaremos a nossa análise identificando as vozes e evidenciando como elas são 

gerenciadas no discurso da professora sobre seu agir. Retomando a classificação das vozes 

elaborada por Bronckart (cf. 50-51), lembramos que o autor as divide em: vozes de 

personagens, vozes sociais e a voz do autor empírico. 
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As vozes de personagens60 são aquelas que estão diretamente ligadas, na condição de 

agentes, ao conteúdo temático. Na entrevista pré-tarefa da professora Zoraide, por exemplo, 

encontramos a voz de uma colega (Ls 432 - 435)61, estudante de Letras, que está marcada pela 

citação direta de um conselho: 

431. ela disse assim 
432. “olhe zoraide 
433. pense bem 
434. porque não adianta fazer uma coisa só por fazê 
435. você tem que fazê” (p. 10)62 

As vozes sociais, por sua vez, configuram-se como instâncias avaliativas externas ao 

conteúdo temático. Na voz de Zoraide, vemos emergir um discurso religioso (Ls 1335 – 

1342), por exemplo, através do qual a professora pauta suas ações. Dessa forma, mesmo não 

concordando com as atitudes que uma de suas coordenadoras tomou em relação ao seu 

trabalho, a docente diz: 

1333. Z63: porque assim 
1334.  eu não queria eu não queria ficá com aquela mágoa dela 
1335.  era final/  
1336. o natal estava chegando 
1337.  eu sou encarregada da novena da família 
1338. P: ahã 
1339. Z: então como era que eu ia ficá com aquela mágoa no peito 
1340. P: ahã 
1341. Z: de uma pessoa né? 
1342.  que eu iria trabalhá no próximo ano 
1343.  aí eu fui conversá com ela (p. 28-29) 

                                                 

60 Os excertos que utilizamos na análise trazem sempre uma seção maior do que a que estamos analisando, a fim 
de dar ao leitor uma ideia mais clara do contexto em que determinada voz aparece. Esclarecemos que as vozes de 
personagens aparecem entre aspas nos excertos. 

61 Ao longo do trabalho, os números nos parênteses que seguem as letras “Ls” são utilizados para se referirem às 
linhas no material transcrito, a fim de melhor orientar o leitor na compreensão da análise. Enfatizamos que, 
como explicitado no Capítulo III, as falas das professoras estão organizadas em unidades comunicativas (UCs). 

62 Os números das páginas apresentados após os excertos referem-se às páginas da transcrição das entrevistas, 
que se encontra no Tomo II deste trabalho. 

63 Em todos os excertos, “P” se refere à pesquisadora e “Z”, à professora Zoraide. 
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Já a voz do autor empírico, marca, no caso específico do nosso corpus, a posição 

pessoal da professora, através de um “eu” (Ls 1132 - 1136), que exemplificamos com: 

1132. eu demoro mais do que antes 
1133. eu pesquiso 
1134. eu vou em vários livros 
1135. eu vou na internet 
1136. eu busco coisas novas (p. 24) 

Após essa retomada dos tipos de vozes propostas por Bronckart, daremos início à 

identificação e análise das vozes presentes no discurso da professora Zoraide. 

4.1 Vozes de personagens 

 Iniciaremos pela identificação e análise das vozes de personagens. Como essas 

personagens trazem frequentemente, no seu discurso, vozes sociais a partir das quais se 

posicionam em relação aos mais diversos conteúdos temáticos, analisaremos essas vozes 

sociais na medida em que aparecerem no discurso das personagens. As vozes sociais que não 

aparecem nos excertos escolhidos para exemplificar as vozes de personagens estão descritas e 

analisadas em uma subseção correspondente, já que se configuram como extremamente 

importantes para a leitura que fazemos do agir da professora. 

 Vale salientar, ainda, que a análise apontou para a necessidade de já investigarmos o 

gerenciamento das vozes ao mesmo tempo em que as identificamos, já que, muitas vezes, 

chamou a atenção o fato de determinada voz aparecer frequentemente em determinada 

situação (como voz prescritiva, por exemplo), demandando, assim, uma análise do seu 

gerenciamento no discurso da professora. 

Assim, analisando o discurso da professora Zoraide com relação às vozes de 

personagens que consideramos mais significativas, nos textos das entrevistas pré-tarefa, temos 

a seguinte situação representada nesta figura: 
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Figura 1 - Vozes de personagens presentes no discurso da professora Zoraide 

 Observamos na figura que, no discurso da professora em questão, há 10 vozes 

classificadas sob o mesmo estatuto de vozes de personagens, cujo conteúdo, de alguma forma, 

se relaciona ao contexto escolar: seja a Zoraide enquanto docente (vozes dos documentos 

oficiais, editoras, coordenadora, diretora e colegas), seja enquanto aluna de Graduação (voz 

da professora universitária). No total, há 85 ocorrências desse tipo de voz. 

Para um melhor entendimento sobre como essas vozes de personagens64 se 

materializam no discurso de Zoraide, exemplificamos cada uma delas a seguir: 

a. Diretora ou supervisora: 

1146. Z: aí ela disse 
1147. “não 
1148. eu vim só vê que barulho era esse” (p. 25) 

                                                 

64 Todos os exemplos das vozes de personagens encontram-se no Tomo II (Apêndices de E a J) deste trabalho 
gravado em CD. 
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b. Coordenadora 1: 

1288. Z: (risos) então a minha coordenadora do médio me chamou na semana pedagógica 
1289. e pediu p’eu esquecê 
1290. deixá pra lá as oitavas mesmo 
1291. e que não deixasse ela não  
1298. ela disse 
1299. “você tem alguma coisa contra o médio?” (p. 28) 

 c. Coordenadora 2: 

1354. Z: aí ela falou 
1355. “não zoraide 
1356. pedagogicamente você foi ótima”  [coordenadora diz a Zoraide que o fato de ela perder 

turmas na escola não tem a ver com a sua atuação pedagógica, mas com alguma outra questão 
que ela não menciona] (p. 29) 

 
d. Colegas professores: 
 

528. Z: porque ela diz assim 
529. “engraçado 
530. a U te preparou pra isso 
531. e eu fiz faculdade em Goiâna 
532. e ninguém me preparou pra nada” (p. 12) 
 

e. Alunos: 
 

878. Z: eles falam perguntam assim 
879. “é pra traduzir é professora?” (p. 19) 

 
f. PCN: 
 

688. Z: porque os PCNs pedem 
689. que a gente assim 
690. explore muito o diálogo 
691. a conversação 
692. a interpretação (p. 15) 

 
g. Editora: 
 

463. Z: a longman 
464. ela/ ela dá capacitação pra o professor 
465. a longman 
466. se a gente ligá  
467. eles mandam material que a gente tá precisando (p. 50) 
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h. Parente: 
 
269. Z: aí meu esposo chegou e disse 
270. "cochilou" (p. 65) 
 

i. Professora da Universidade: 
 
503.  Z: daquela maneira de 
504.  “o caminho é esse” 
505. “é por aqui” (p. 11) 

 
j. Própria professora para si mesma: 
 

969. Z: “será que eu conquistei por eu ter sido boazinha? 
970. P: ahã  
971. Z: ou será qu’eu conquistei pelo meu profissionalismo?” 
972. P: sei 
973. Z: “pelo meu lado profissional?” (p. 21) 

 
l. Própria professora endereçada a outros (alunos, diretora, Deus) 
 

1149. Z: “não é que eu tô fazendo uma dinâmica 
1150. e é sobre vocabulário 
1151. e os meninos cada vez que arremassa arremessa a bola de sopro 
1152. ele tem que dizê uma palavra em inglês 
1153. e o que devolve também tem que dizê uma em inglês” (p. 25) 

  

4.1.1 Zoraide enquanto personagem 

Com relação à frequência, verificamos que, de um total de 85 ocorrências (100%) de 

vozes de personagens, 47, ou seja, quase 56%, dizem respeito à voz da própria professora, às 

vezes endereçada a outras instâncias tais como direção, alunos, colegas e até a Deus, ou a ela 

própria. Vale a pena notar que, em 10 ocorrências, a professora se dirige a ela mesma, 

refletindo sobre o seu fazer docente (Ls 90 - 92 e Ls 1511 – 1512) e os estudos/apoio da 

Graduação (Ls 1552 - 1554), conforme excertos abaixo: 

89. porque você  
90. “poxa  
91. eu faço tanta coisa  
92. e ainda tem essa crítica” (p. 53) 

1510. Z: porqu’eu dizia 
1511. “ai meu deus 
1512. tenho que enfrentá” [sobre como se sentia antes em relação à sala de aula] (p. 32) 
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1548. Z: hoje não 
1549. aí eu penso assim 
1550. eu penso muito assim 
1551. depois que sair daqui 
1552. “e aí o que fazê? 
1553. o suporte?  
1554. onde é que eu vou tê esse suporte?” 
1555. aí eu penso já assim 
1556. num/num ... no mestra:do (p. 33) 

Parece-nos que, ao se representar repetidas vezes como personagem, especialmente 

quando se dirige a outros personagens (37 ocorrências), a professora traz ao presente algumas 

situações passadas, de modo que aparenta vivenciá-las outra vez, sejam situações de sala de 

aula ou outras relacionadas a questões de trabalho. Observamos que essas situações 

presentificadas são conflituosas principalmente quando a voz da professora aparece em 

diálogo com outros personagens de maior hierarquia na escola, tais como coordenação e 

direção, ou com alguns outros professores. 

44..11..11..11  ““éé  mmuuiittoo  ddiiffíícciill  vvooccêê  ssaabbêê  qquueemm  ttoorrccee  ppoorr  vvooccêê””  

Em um determinado momento da entrevista, Zoraide, ao trazer para o seu discurso a 

sua própria voz e a de uma colega (Ls 1649 - 1691), reforça um argumento que apresenta, 

segundo o qual não é possível trabalhar com outros professores no sentido de crescer e se 

desenvolver profissionalmente. Como explica, esse sentimento se desenvolveu com as 

experiências por ela vivenciadas na própria escola em que trabalha. O excerto abaixo explicita 

o que pensa e o porquê: 

1645. olha 
1646. é muito difícil você sabê quem torce por você 
1647. e quem não torce sabe?  
1648. é muito difícil 
1649. eu lembro 
1650. quando eu aprendi logo a fazê as as palavras cruzadas no computador  
1651. que a professora A passou pra gente o site 

1659. Z: e eu como eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudá 
1660. eu gosto de trocá ideias 
1661. eu eu num vejo muita maldade nas pessoas 
1662. eu passei isso pra uma colega minha /.../  
1663. P: ahã 
1664. Z: qu’ela já tá há vinte e cinco anos na escola 
1665. o que foi que aconteceu? 
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1666. quando ela foi passá 
1667. eu falei pra ela 
1668. “olha 
1669. eu faço isso quando eu estou com tempo né? 
1670. na grade tá sobrando tempo 
1671. e eu quero fixá mais o vocabulário 
1672. quando eu quero que os meninos pare um pouco 
1673. P: ahã 
1674. Z: e se concentre 
1675. quando eu quero trabalhá a concentração” 
1676. P: ahã 
1677. Z: então o que foi que aconteceu? 
1678. uma aluna falou assim pra ela 
1679. “zoraide sempre faz isso com a gente” 
1680. aí qual foi a resposta dela? 

1689. ela falou assim 
1690. “e por que você não falou falou isso pra diretora? 
1691. que zoraide só fazia isso?”(p. 35 - 36) 

Considerando a última parte do excerto acima, é curiosa a retomada que vemos do 

item “sempre” na fala da aluna (L 1679), que se transforma em “só” na fala da professora (L 

1691). As personagens que aparecem no discurso de Zoraide revelam a representação que ela 

tem do mundo e, mais especificamente, da situação que vivencia/vivenciou, principalmente se 

atentarmos para o fato de que estamos tendo acesso ao que essas personagens ‘disseram’ não 

através de uma transcrição de suas falas, mas através da representação que Zoraide faz delas 

no seu discurso. Ao retomar “sempre” na fala da aluna como “só”, Zoraide enfatiza a 

representação da outra professora como alguém que está contra o seu trabalho, alguém com 

quem não pode contar na escola. 

Baseando-se nessa experiência descrita no excerto anterior e em outras situações, 

Zoraide revela ter medo – palavra que repete três vezes – (Ls 1696, 1711 e 1713) de trabalhar 

conjuntamente com outros colegas, por não saber se eles têm a mesma intenção de 

compartilhar e crescer e dirige-se a si mesma (Ls 1697 - 1699), refletindo sobre a situação. 

Vejamos: 

1695. assim existe aquela vontade 
1696. mas existe o medo de que 
1697. “será que aquele colega tá sendo sincero? 
1698. será que aquele colega tá/ tá com o mesmo objetivo que eu?  
1699. com o mesmo pensamento?” 



89 

 

1710. Z: mas eu/ eu juro a você 
1711. como eu tenho muito medo 
1712. depois dessa e de outras  
1713. eu fiquei co:m muito medo (p. 36) 

A partir do excerto iniciado na página 87 (Ls 1645 - 1691), verificamos que há certo 

conflito entre as duas professoras envolvidas na situação descrita. Considerando a informação 

que Zoraide traz em seu discurso (linha 1664, cf. p. 87) de que sua colega (que 

denominaremos professora X) trabalha na escola há 25 anos, poderíamos pensar em uma 

oposição que envolve: 

 Professora Zoraide                                    x                         Professora X 

pouco tempo na escola             muito tempo na escola (25 anos) 

inovação (cruzadinhas da internet) trazida 
pelo contato com a Graduação (professora 
da universidade “passou o site”) 
 

            professora possivelmente afastada 
           das “novidades” que “dinamizam” 
           a sala de aula 

Prática inovadora            Prática tradicional 

Quadro 4 - Representações conflituosas de duas professoras 

 É possível dizer que se ouve aqui uma voz social bastante disseminada de que 

professores que estão em sala de aula há muito tempo geralmente se encontram desatualizados 

quanto a novas metodologias e, muitas vezes, fechados a inovações, sendo, no entanto, 

respeitados pela direção das escolas onde trabalham. Zoraide, ao trazer para o seu discurso a 

informação de que a professora está na escola há 25 anos, apresenta um cenário em que há 

resistência por parte de colegas mais antigos para inovar e se diz amedrontada pela possível 

repercussão desse conflito, visto que, ao mencionar a direção, a professora X traz a figura 

responsável por manter (ou não) a professora Zoraide empregada na escola. Confirmação 

desse poder da direção da escola pode ser notada em: 

1210. e quando minha coordenadora minha diretora chamou 
1211. e me disse 
1212. que infelizmente minha coordenadora tinha dito que eu não tinha é: ... 
1213. não tinha domínio com as turmas maiores 
1214. e por causa disso eu ia perdê as oitavas séries né? (p. 26) 
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Essa falta de apoio dos colegas de trabalho é notória em outras situações (L 548) 

quando Zoraide, por exemplo, fala da dificuldade de trabalhar com projetos na escola, como 

podemos verificar em seguida: 

541. Z: na escola 
542. e assim foi mu:ito di-fícil 
543. pelo fato de que assim 
544. era muita renúncia 
545. de hora de recreio  
546. P: ahã 
547. Z: muitas vezes minhas colegas diziam 
548. “qué que tanto tu faz lá embaixo com os menino hein?” 
549. P: ahã 
550. Z: assim 
551. “não eu tô só conversando com eles” (p. 12) 

Como vemos, a professora lista como dificuldades o fato de que precisou dedicar 

horas de recreio ao trabalho com os projetos e o fato de que outros colegas sempre 

perguntavam o que ela estava fazendo com os alunos nos horários extraclasse. A forma como 

a pergunta é feita pela colega-personagem (L 548) denota, mais uma vez, a falta de apoio que 

Zoraide sente por parte de outros professores. Essa falta de apoio é evidenciada também no 

fato de Zoraide responder à pergunta sem mencionar o projeto, dizendo que está apenas 

conversando com os alunos (L 551). 

Podemos aqui retomar ainda a noção já expressa no capítulo II (cf. seção 2.2) de 

trabalho prescrito para construir sentido para essa situação expressa no excerto acima. O 

trabalho prescrito, como vimos, está no nível da organização e normatização da ação do 

professor (BRONCKART, 2006a, 2008a), sendo essa prescrição geralmente expressa em 

textos como manuais, leis, materiais didáticos etc. 

É interessante observarmos que, quando os professores perguntam o que Zoraide fazia 

com os alunos na hora do recreio (L 548), seu discurso parece indicar que eles entendem que 

ela não está cumprindo algo que está explicitamente prescrito: que a hora do recreio é uma 

hora de lazer em que professores e alunos não devem trabalhar. Essa noção é corroborada pela 

resposta de Zoraide que, ao invés de dizer que estava trabalhando em um projeto, omite essa 

informação e, alinhando-se à prescrição que estabelece o que se deve fazer no recreio, 

responde que estava apenas conversando com os alunos (L 551). 
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No entanto, esse ‘silenciamento’ dos projetos que está encaminhando com seus alunos, 

inclusive na hora do recreio, pode também indicar que Zoraide não quer demonstrar que está 

além das práticas docentes tradicionais, já que isso entraria em choque com a atuação de 

outros professores mais tradicionais da escola, de quem, possivelmente, veio a pergunta sobre 

o que ela estava fazendo no recreio com os alunos. 

44..11..11..22  ““ddêê  eesssseess  mmeeuuss  aalluunnooss  aaoo  oouuttrroo  pprrooffeessssoorr””  

Continuando a análise dos personagens que têm voz no discurso de Zoraide, 

reforçamos a ideia de que estes geralmente presentificam situações de conflito: a professora 

parece reviver o que aconteceu, dando ênfase à dificuldade enfrentada, ao desgaste emocional 

vivenciado. O excerto seguinte, que continua o diálogo iniciado nas linhas de 1210 - 1214 (cf. 

p. 89), ilustra uma dessas situações: 

1215. então na ho:ra eu falei pra ela 
1216. “olhe 
1217. se eu vô perdê as oitavas 
1218. se minha coordenadora disse que eu não tinha condições de ensiná os mais velhos 
1219. ou os mais os mais é:  
1220. os mais adultos 
1221. então  eu abro mão do médio também 
1222. P: ahã 
1223. Z: porque se eu não tenho capacidade de ensiná a oitava 
1224. como é qu’eu vô pego de quinta à sétima 
1225. quebro 
1226. e pego esses meus alunos de novo no primeiro ano?  
1227. então a senhora faça o seguinte 
1228. dê esse meus alunos ao outro professor” (p. 26) 

 Zoraide sugere, em sua fala, que a decisão de ela ficar ou não com as turmas da 8ª 

série depende de outras forças presentes na escola (a coordenadora 2 que ela traz na linha 

1218), e não necessariamente de sua atuação pedagógica, pois como poderia ela ser professora 

de alunos do Ensino Médio e não ser capaz de ‘dominar’ turmas de 8ª série? 

 Essas relações de poder e situações conflituosas vêm novamente à tona quando a 

professora, através da voz de seus personagens, demonstra: 

 ● como a coordenadora 1 – que é a coordenadora do Ensino Médio, a quem a professora se 

dirige como “Dona V” – (L 1253) defende seu trabalho e tenta convencê-la a permanecer com 

o Ensino Médio; 
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1240. eu disse a ela 
1241. “obrigada por ter confiado no meu trabalho” 
1242. aí ela disse  
1243. “nã:o 
1244. que história é essa? 
1245. eu num confiAVA não 
1246. eu confIO no seu trabalho 
1247. eu gosto da sua proposta” 
1248. P: ahã 
1249. Z: aí eu olhei assim pra ela 
1250. ela fez 
1251. “F65 conversou com você não foi?” 
1252. eu disse 
1253. “foi dona V 
1254. e eu entreguei o médio” 
1255. ela disse  
1256. “você fez isso comigo?” 
1257. eu disse  
1258. “ fiz”  
1259. aí ela fez 
1260.  “eu respeito seus motivos mas não aceito” (p. 27) 

1288. Z: então a minha coordenadora do médio me chamou na semana pedagógica 
1289.  e pediu p’eu esquecê 
1290. deixá pra lá as oitavas mesmo 
1291. e que não deixasse ela não  
1292. P: ahã 
1293. Z: ela gostava muito do meu trabalho 
1294. tudinho 
1295. P: ahã 
1296. Z: então tudo bem 
1297. eu até le agradeço 
1298. ela disse 
1299. “você tem alguma coisa contra o médio?” 
1300. eu disse 
1301. “nenhuma nenhuma 
1302. ao contrário 
1303. a senhora sabe que eu amo” 
1304. aí ela disse 
1305. “então fique comigo 
1306. deixe pra lá e fique comigo” (p. 28) 

● como a coordenadora 2 mostra o poder decisório que possui, ao dizer que ela foi bem 

pedagogicamente, mas dando a entender que ainda perderá as turmas da 8ª série; 

                                                 

65 F é a diretora da escola. 
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1354. aí ela falou 
1355. “não zoraide 
1356. pedagogicamente você foi ótima” (p. 29) 

● como a filha da coordenadora, aluna da futura 8ª série, parece ter alguma influência na 

decisão da mesma; 

1262. Z: aí passou 
1263. na semana pedagógica ela me chamou 
1264. e disse que entendia o meu motivo 
1265. porque até então ficou uma grande questão no ar  
1266. essas oitavas série 
1267. a filha da minha coordenadora estu/ é aluna 
1268. P: ah 
1269. Z: foi minha aluna na sétima 
1270. P: ahã 
1271. Z: então eu não 
1272. ficou uma grande dúvida pra mim até hoje 
1273. o que foi qu’ela passou pra mãe 
1274. pra mãe tomá essa atitude só com as oitavas” (p. 27) 

● e como a coordenação, mais tarde, devolve-lhe as turmas sem maiores explicações: 

1307. só que depo/ dois dias depois 
1308. eu tava à noite em casa 
1309. e ela ligou pra mim 
1310. e disse 
1311. “zoraide 
1312. olhe 
1313. você é uma pessoa muito de deus 
1314. e você vai ficá com as oitavas (p. 28) 

Nesse último excerto, observa-se ainda a recorrência ao discurso religioso (L 1313) - 

outra voz social bem marcada no discurso da professora, como veremos adiante -, por parte da 

coordenação escolar, para justificar a permanência da professora nas suas turmas. Não se 

menciona qualquer explicação para o acontecido nem para as novas decisões que foram 

tomadas ou alguma avaliação da competência didático-pedagógica de Zoraide, a não ser o 

fato de que Deus ‘ajudou’ na resolução do problema, por Zoraide ser “uma pessoa muito de 

Deus”. 

Corroborando ainda essa noção de que as vozes dos personagens - principalmente a de 

alguns professores e as de instâncias hierarquicamente superiores – aparecem, explicitamente, 

através de citações, ou antecedidas por verbos dicendi (disse, falou), presentificando situações 
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conflituosas, apresentamos o personagem do professor de música, com quem Zoraide diz 

trabalhar de forma interdisciplinar no seu projeto: 

630. Z: o professor de música também 
631. P: e como foi esse trabalho assim 
632. de convidar o professor de outra discipli:na 
633. Z: foi muito bom 
634. assim o professor tava chegando na escola 
635. e ele é uma pessoa assim 
636. muito disponível sabe? 
637. uma pessoa bem calma 
638. mas muito disponível 
639. então assim 
640. ele foi o apoio que eu precisava pra aula 
641. pras aulas 
642. pra apresentação de música 
643. porque ele ficou com toda aquela parte técnica ali  
644. assim ajeitando o som (p. 14) 

305. então eu tô trabalhando com o professor de música 
306. P: ah 
307. Z: então ele tá dando aula de flauta (p. 47) 

Dois fatores chamam a atenção nesse personagem: i) o fato de que a fala do professor 

não aparece citada, confirmando a ideia de que essa fala é mais comumente explicitada no 

discurso de Zoraide quando há uma situação conflituosa, para enfatizar a dificuldade vivida e 

envolvida no ‘ser professor’; e ii) o fato de a professora, ao trazer o professor de música ao 

seu discurso, deixar claro que ele está há pouco tempo na escola, num aparente resgate da voz 

social, já comentada anteriormente, de que os professores mais recentemente contratados 

estariam mais abertos a trabalhar em equipe do que os mais antigos. 

A próxima seção focaliza Zoraide enquanto personagem em diálogo com a diretora, 

que representa alguém de maior hierarquia na escola. 

44..11..11..33  ““ee  qquuaanndd’’eeuu  mmee  vviirroo  ttáá  aa  ddiirreettoorraa  lláá  nnaa  ppoorrttaa  oollhhaannddoo””  

No discurso da professora, a escola não parece ser um lugar de apoio ao trabalho 

docente, pois há momentos em que ela precisa justificar à direção (Ls 1149 - 1153) o que está 

fazendo: 

1144. e quand’eu me viro tá a diretora lá na porta olhando  
1145. P: ahã 
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1146. Z: aí ela disse 
1147. “não 
1148. eu vim só vê que barulho era esse” 
1149. “não é que eu tô fazendo uma dinâmica 
1150. e é sobre vocabulário 
1151. e os meninos cada vez que arremassa arremessa a bola de sopro 
1152. ele tem que dizê uma palavra em inglês 
1153. e o que devolve também tem que dizê uma em inglês” 
1154. P: ahã 
1155. Z: e assim vai o vôlei na sala de aula (risos) (p. 25)  

Observamos, nesse excerto, que essa justificativa que a professora se sente obrigada a 

dar à direção é implicitamente pedida quando a diretora (L 1148) diz que veio “só vê que 

barulho era esse”. O trabalho realizado (cf. 59) por Zoraide, que envolve uma atividade em 

que os alunos precisam se movimentar na sala de aula, provavelmente causando barulho, 

aparenta entrar em choque com o que está prescrito. A voz da diretora parece sinalizar que o 

silêncio é a prescrição e que esse tipo de atividade não está prevista ou não é recomendada. 

No entanto, na continuação da entrevista, Zoraide disse que não houve nenhum 

problema com a direção em relação à atividade. Podemos, assim, notar que, como aponta 

Souza-e-Silva (cf. p. 59), o trabalho realizado também pode transformar as prescrições e não 

apenas ser uma resposta a elas. É possível entender essa não-oposição da direção à atividade 

(após a explicação da professora) e o tom positivo (L 1155) com que a professora termina de 

interpretar essa situação como uma indicação de que há uma possibilidade de essa prescrição 

ser revista ou modificada. 

Aqui, podemos retomar ainda a noção de gênero profissional que, como já discutimos 

no Capítulo II, foi proposta por Clot, fundamentado no conceito de gêneros do discurso 

apresentado por Bakhtin (1992 [1979]), para quem o discurso se organiza através de tipos de 

enunciados relativamente estáveis adequados a cada situação de interação humana. 

Poderíamos definir o gênero profissional como um conjunto de maneiras de agir que é 

construído socialmente e compartilhado por aqueles envolvidos na mesma situação (cf. p. 61-

62). Os indivíduos que realizam uma mesma atividade compartilham formas de começá-la, de 

utilizar instrumentos, de organizar a ação etc. que são relativamente estáveis e formam o 

gênero profissional. 

No entanto, assim como os gêneros do discurso, o gênero profissional também sofre 

modificações através da ação de um indivíduo, ou seja, através do estilo profissional. Dessa 
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forma, podemos observar a importância da ação do indivíduo que, ao modificar prescrições, 

por exemplo, contribui para a transformação do gênero e consequente desenvolvimento da 

atividade. No excerto das linhas 1144 – 1155, podemos observar uma modificação da 

prescrição provocada pela professora (a quebra do silêncio) que poderá acarretar uma 

renormalização da atividade prescrita, transformando, assim, o gênero profissional. 

Retomando e reforçando a ideia de que a professora não se sente apoiada pela escola, 

observamos que ela apresenta a Graduação como o espaço que respalda essa (re)orientação do 

seu fazer docente. Esse apoio é evidenciado na utilização de “segura” (Ls 1495 - 1496): 

1495. enquanto eu estou aqui66 eu me sinto segura 
1496. eu me sinto segura de enfrentá uma sala de aula (p. 32) 

Vemos, na passagem abaixo, que a coordenação/supervisão da escola parece assumir 

apenas um papel de controle sem, no entanto, apoiar o professor: 

716. eu comecei a ver assim 
717. luchesi quando ele fala sobre avaliação 
718. eu eu digo assim pra mim mesma 
719. “ele tá certo é isso mesmo”  
720. então assim 
721. há coisas em que e:u acredito 
722. então assim 
723. ho:je eu sei me defendê mais 
724. hoje se alguma supervisora chegá 
725. “você tá errada por causa disso disso disso” 
726. eu digo  
727. “não  
728. eu estou certa por causa disso disso e disso” (p. 16) 

Chamam-nos a atenção a força e a negatividade expressas nas escolhas lexicais da 

professora que diz se sentir capaz de se defender (L 723) de uma suposta supervisora que 

possa a vir acusá-la de estar errada (L 725) com o que tem aprendido na Graduação (Ls 716 - 

717). A coordenação/supervisão não só recusa o apoio, mas acusa (Ls 724 - 725) a 

professora, e esta, por sua vez, busca estar preparada para se defender. 

                                                 

66 Como esta entrevista foi realizada na universidade em que a professora é aluna, o “aqui” presente na sua fala 
remete à universidade, ao curso de Graduação. 
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A Graduação, por sua vez, representada aqui a partir da referência às leituras de textos 

de Luchesi (L 717), deu, aparentemente, a Zoraide a base de que precisava para se sentir mais 

confiante e justificar suas escolhas de trabalho (Ls 716 - 717), como se vê na situação 

hipotética (L 724 - 728) apresentada por ela nesse excerto. 

4.1.2 Alunos enquanto personagens 

Além das vozes da direção e coordenação, vemos aparecer como personagens os 

próprios alunos que, com suas intervenções, também avaliam e influenciam/interferem no 

trabalho da professora. 

44..11..22..11  ““mmeessmmoo  eelleess  ssaabbeennddoo  qquuee  ssããoo  ooss  ddoonnooss  ddaa  bbaagguunnççaa  eelleess  qquueerreemm  aallgguuéémm  ddee  ppuullssoo””  

Ao incluir os alunos 16 vezes como personagens na construção do seu discurso, 

entendemos que Zoraide lhes dá um papel de destaque na representação que faz do seu 

trabalho. Por exemplo, ao falar sobre como se vê enquanto professora, Zoraide se refere aos 

alunos como os principais responsáveis por uma mudança no seu comportamento. Ela explica 

que era “muito mãezona” (L 919, cf. p. 101), que não sabia dizer ‘não’ aos alunos (L 924, cf. 

p. 101) e que eles próprios avaliaram/avaliam sua atuação enquanto docente (L 948), 

causando-lhe sofrimento (Ls 950 - 953), mas direcionando-a a uma transformação (L 995 - 

999), que ela aceita de forma positiva (Ls 1007 - 1008): 

948. até alunos disseram no meu projeto 
949. que eu não tinha moral 
950. e aquilo me magoou muito 
951. poxa 
952. uma pessoa não tê moral 
953. eu achei muito pesado sabe? 
954. não tê moral (p. 20-21) 

995. /.../ eu notei que eles fazem a bagunça 
996. mas querem ser 
997. mas querem que o professor tenha autonomia 
998. que o professor tenha moral  
999. como eles dizem  
1000. P: ahã 
1001. Z: mesmo eles sabendo que são os donos da bagunça 
1002. mas eles querem alguém de pulso (p. 21-22) 

1007. aquele aquele aquilo ali pra mim 
1008. foi muito bom assim (p. 22) 
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Essa desconstrução que os alunos causam na representação que a professora tem do 

seu papel é observada na linha 995, quando Zoraide diz ter ‘notado’, se dado conta, a partir da 

ação dos alunos, de que aquela não era a forma como deveria agir. Dirigindo-se a si mesma, 

numa tentativa de se posicionar frente ao que vivenciou com os alunos na situação descrita 

anteriormente, a professora reflete (Ls 969, 971 e 973): 

966. Z: então assim 
967. eu conquistei muitos alunos 
968. mas às vezes eu me pergunto 
969. “será que eu conquistei por eu ter sido boazinha? 
970. P: ahã  
971. Z: ou será qu’eu conquistei pelo meu profissionalismo? 
972. P: sei 
973. Z: pelo meu lado profissional?”(p. 21) 

Podemos observar, no entanto, que apesar de ela ter iniciado esse processo de 

(re)construção do que acredita ser seu papel agora, em contraste com um antes, Zoraide 

sugere que esse processo ainda está em andamento: 

975. Z: então essa resposta eu não posso nem lhe dá agora 
976. talvez eu lhe dê no final do a:no (risos) (p. 21) 

É interessante observar que a presença dos alunos como instância que provoca 

mudanças na representação de Zoraide sobre o seu fazer acontece em outros momentos. 

Observemos o excerto a seguir: 

73. até uma aluna falou pra mim outro dia assim 
74.  “professora é”  
75. como é?   
76. que eu devia trocá mais assim ...  
77. envolvê-los mais  
78. P: sei 
79. Z: não ficá só ditando 
80. P: ahã 
81. Z: as minhas regras 
82. P: ahã 
83. Z: envolvê-los mais  
84. eu achei assim  
85. muito bom (p. 53) 

94. Z: mas isso pra mim é um alerta 
95. P: sei  
96. Z: então eu/ eu (...) começá a envolvê não é? 
97. não ficá ali  
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98. dando aquela aula como se eu fosse a dona toda poderosa ali não é? 
99. P: sei 
100. Z: aquela que sabe tudo  
101. e eles não sabem nada  
102. e que muitas vezes acontece mesmo que um aluno  
103. eu falando dos animais  
104. o aluno deu uma aula sobre o coala que eu ne:m  
105. P: hã 
106. Z: nem sabia né?  
107. então assim  
108. existe aquela troca (p. 53-54) 

Vemos, nesse excerto, como o comentário de uma aluna (Ls 74, 77, 79 e 81) faz a 

professora refletir (Ls 94 e 96-98) sobre o seu papel, desconstruindo a imagem do professor 

tradicional “todo poderoso” (L 98) e reforçando, através do seu discurso, a nova representação 

do professor que ouve o aluno, dando-lhe voz e deixando que participe ativamente da aula. 

Adiante, observaremos que, em outros momentos, Zoraide reforça esse afastamento da 

representação do professor todo-poderoso, que, segundo ela, é respeitado pelos alunos. Essa 

preocupação de ser respeitada também se faz bastante presente na fala da professora. 

Notamos, ainda, considerando os alunos enquanto personagens no discurso de 

Zoraide, a influência direta que têm no (re)direcionamento do trabalho docente, explicitada no 

próximo excerto. A professora, ao discorrer sobre qual seria o papel do professor de inglês no 

Ensino Médio, demonstra que considera as expectativas dos discentes (Ls 58 -62): 

54. Z: no ensino médio 
55. no ensino médio eu acho o papel do professor 
56. ele é mais voltado pra o vestibular mesmo 
57. P: ahã 
58. Z: o aluno ele pede mesmo 
59. ele pede que se trabalhe ENEM 
60. que se trabalhe é:  
61. questões da UFPB 
62. questões da UPE (p. 41-42) 

A partir do excerto acima (Ls 58 -60), podemos olhar para os alunos não apenas como 

uma voz importante na (des/re/co)construção da identidade/papel da professora, mas como 

instância que também prescreve seu trabalho no que diz respeito aos assuntos a serem 

estudados. O aluno chega a sugerir o conteúdo (Ls 59, 61 e 62) a ser trabalhado em sala. 
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É interessante observar que essa presença dos alunos não apenas acontece na 

entrevista pré-tarefa, mas também na entrevista pós-tarefa quando a professora reflete sobre a 

aula que ministrou minutos antes. Isso reforça essa influência discente na forma como Zoraide 

avalia, planeja e direciona seu trabalho. Vejamos: 

63. P: e aí a partir dessa aula o que é que você agora planeja fazê? 
64. assim baseado ni:sso 
65. Z: nessa aula quando terminou essa aula 
66. chegou um menino e disse 
67. "professora faça um repolho maior" 
68. porque eu acho que ele queria respondê 
69. P: ah 
70. Z: e não chegou até ele 
71. P: sei 
72. Z: então assim eu senti necessidade de trabalhá mais a oralidade com eles 
73.  trabalhá mais o speaking (66 e 67) 

A professora realizou uma atividade em que os alunos passavam de uns para os outros 

uma bola feita com várias “camadas” de papel, parecendo, assim, um repolho. Os alunos que 

ficassem com o “repolho” na mão, deveriam retirar o papel que formava a camada externa do 

mesmo e responder à pergunta que estava lá. Zoraide, ao trazer o comentário do estudante, 

parece refletir, a partir da voz desse aluno, sobre a necessidade de trazer mais perguntas, de 

uma próxima vez, para que todos possam participar. 

Observamos, assim, que, ao refletir sobre o que aconteceu em sala (L 68) e, a partir 

das perguntas que lhe são feitas (L 63), Zoraide pensa sobre ações futuras (Ls 72-73). É 

interessante verificar que, assim como nas entrevistas pré-tarefa, ela traz, mais uma vez, um 

aluno como personagem (L 67), ouvindo e dando voz aos discentes nessa representação que 

faz do seu agir. 

Aprofundaremos mais esse aspecto da reconstrução/coconstrução da representação 

docente de Zoraide na próxima subseção. 

44..11..22..22  ““ee  eessssaa  zzoorraaiiddee--mmããee  eellaa  ffooii  mmuuiittoo  pprreejjuuddiiccaaddaa””  

É interessante nos determos um pouco nessa situação de transformação de atitude da 

professora, a fim de observarmos, mais de perto, como Zoraide construiu sua identidade e 

como vem encaminhando esse processo de reconstrução/coconstrução. 
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Salientamos que, apesar de este não ter sido nosso objetivo inicial, acreditamos que os 

dados indicam uma necessidade de nos posicionarmos com relação às questões identitárias 

presentes no discurso da professora. Assim, esclarecemos que entendemos identidade a partir 

da concepção de Moita Lopes (2003), para quem a identidade é um “construto de natureza 

social” (p. 20) diferente de identidade pessoal que diz respeito à natureza individual de cada 

um. Dessa forma, a identidade surge a partir das práticas discursivas realizadas em contextos 

sócio-histórico-culturais determinados. Vejamos como essa questão vem à tona no discurso de 

Zoraide. 

Quando a pesquisadora pergunta a Zoraide quem ela é em sala de aula, como ela se vê, 

a professora inicia sua fala utilizando a forma adverbial antes (Ls 909 e 911), sugerindo que 

vai estabelecer um contraste com o agora: 

909. Z: antes 
910. P: ahã 
911. Z: a:ntes eu era muito insegura sabe?  
912. assim eu... eu sabi:a... 
913. P: um 
914. Z: assim eu tinha certeza 
915. qu’eu tinha condições de ensiná 
916. qu’eu tinha conteúdo pra isso 
917. mas eu era muito insegura (p. 20) 

Ao explicitar que era insegura, Zoraide esclarece que esse sentimento não tinha 

nenhuma relação com o que ela parece considerar imprescindível ao fazer do professor: o 

domínio do conteúdo, demonstrando que, no entanto, havia outros fatores necessários, para 

que ela realizasse de forma satisfatória sua tarefa de professora. Logo após, a professora 

justifica essa insegurança: 

918. porque existia uma zoraide na época 
919. existia uma zoraide que era muito mãezona sabe? 
920. P: ahã 
921. Z: e essa zoraide-mãe 
922. ela foi muito prejudicada 
923. P: ahã 
924. Z: essa zoraide-mãe que não sabia dizê um não ao aluno pra ir no banheiro 
925. não sabia dizê um não pra o aluno que queria tomá água (p. 20) 

Vemos que Zoraide marca, mais uma vez, essa insegurança como algo do passado, 

utilizando a expressão “na época” e criando uma personagem para distinguir entre a Zoraide 
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de agora e a Zoraide do passado, que ela denomina de Zoraide-mãe. Essa separação de 

atitudes fica ainda mais evidente com a utilização da terceira pessoa (ela) para referir-se a si 

própria, como pudemos verificar no excerto anterior, e com a declaração da morte (L 989) 

daquela que personifica sua antiga atitude: 

987. eu falei pra eles 
988. “esqueçam a zoraide do ano passado 
989. ela morreu” (p. 21) 

Após sermos apresentados à Zoraide-mãe, ficamos sabendo como a professora 

construiu essa sua identidade: 

926. P: e por que você acha que você era essa zoraide-mãe?  
927. o que é que lhe fazia agir dessa forma em sala de aula? 
928. Z: é porque como meu filho não gosta muito de estudá 
929. P: ahã 
930. Z: então assim 
931. eu via os meus aluno refletido nele 
932. P:ahã 
933. Z:é como se eu quisesse protegê o meu filho 
934. P:ahã 
935. Z:tá entendendo?  
936. assim é como se eu quisesse 
937. que os professores tratassem MEU filho daquela maneira como eu tratava os dele 
938. aos filhos deles (p. 20) 

Observamos, nesse trecho, que Zoraide constrói sua identidade de professora a partir 

da sua posição de mãe – enfatizando a representação subjetiva do mundo -, querendo dar aos 

seus alunos o tratamento que gostaria que seu filho recebesse. No entanto, como vimos 

anteriormente (cf. seção 4.1.2), são os próprios alunos, a partir de suas representações de qual 

é o trabalho do professor, que vão influenciar a transformação das crenças e atitudes da 

professora. A própria professora enfatiza essa influência dizendo: 

993. Z: olhe 
994. quem matou zoraide foi os próprios alunos (p. 21) 

Entretanto, mesmo declarando a ‘morte’ de Zoraide-mãe, é interessante observar como 

esse entrelaçamento entre o papel de mãe e de professora está presente, explícita e 

implicitamente, em outros momentos do discurso de Zoraide. Neste próximo excerto, por 

exemplo, a professora diz não saber que posicionamento toma (L 348): 
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346. Z: eu me acho uma pessoa muito de coração  
347. assim eu me acho aquela assim  
348. às vezes eu não sei se tô sendo mãe ou se tô sendo professora  
349. P: entendo 
350. Z: e assim  
351. eu queria assim na hora de ...  
352. não deixá tanto o meu lado mãe falá (p. 59) 

Em outro momento, justamente quando se posiciona mais concretamente com relação 

a sua atuação em sala de aula, na situação em que instrui o sósia, a professora se enquadra 

enunciativamente como mãe e não como docente, ao se referir explicitamente a um filho (L 

122), o que demonstra a tensão entre esses dois papéis que compõem sua representação de 

professora. Ouvimos, nas linhas 122 - 126, a voz da mãe e não da professora: 

114. Z: hoje eu vou começá com/ com é: um cd/ um cd é é gospel 
115. P: sei 
116. Z: então a gente vai cantá um pouco 
117. é a acolhida 
118. pra que deus abençoe a aula e:  
119. pra fazê os agradecimentos né?  
120. porque assim  
121. eu não acho que  
122. não adianta só a gente tá dizendo ao filho 
123. “estude 
124. estude 
125. estude  
126. estude”  
127. e não mostrá que existe um deus vivo por trás disso tudo (p. 54) 

Nesse excerto acima, chama-nos ainda a atenção o fato de que a professora apresenta 

um momento de acolhida (L 117) como parte integrante do seu trabalho de sala de aula, sendo 

esse momento uma prescrição estabelecida por ela mesma. Observamos, com esse exemplo, 

que não apenas instâncias externas ligadas à escola (como leis, programas, material didático, 

escola) prescrevem a atividade do professor, mas ele próprio, a partir de suas representações 

sobre seu ofício, prescreve determinados aspectos do trabalho: a professora estabelece um 

momento em sua aula para agradecer a Deus, estabelecendo as razões para esse agir (Ls 120 – 

127), fundamentando-se, mais uma vez, no discurso religioso. 

4.1.3 Percepção de outras vozes de personagens na construção identitária da professora 

Voltando a considerar a mudança no posicionamento enunciativo de Zoraide, notamos 

que, apesar de os alunos terem sido, digamos, o gatilho para a desconstrução da representação 
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da professora, como visto anteriormente, ela também foi/é influenciada por outros agentes que 

a docente não nomeia diretamente, mas que remetem, possivelmente, a vozes de colegas (L 

946) e instâncias superiores, que, no seu entender, a ameaçam (L 962), e que, talvez por isso, 

não são nomeadas: 

941. Z: é  
942. na época eu achava não é? 
943. P: ahã 
944. Z: eu achava que era correto 
945. mas assim 
946. houve muitos comentários 
947. que eu não tinha domínio de turma (p. 20) 

960. Z: pra primeiro acordá 
961. pra primeiro acordá  
962. assim eu tive que primeiro recebê uma ameaça de perdê as turmas 
963. pra primeiro acordá 
964. então eu vi que o caminho não era por ali (p. 21)  

Um outro aspecto importante que observamos, com relação a essa reconstrução do seu 

papel de professora, é que Zoraide também é influenciada por colegas que admira, professores 

que, segundo ela, “não dão aula, dão show” (Ls 1046 - 1047). Vejamos: 

1042. e eu tinha eu tenho eu tenho ainda assim 
1043. uma inveja 
1044. mas uma inveja assim entre aspas 
1045. assim daqueles professores que são bem sucedidos 
1046. daqueles professores que não dão aula  
1047. dão show (p. 22) 

Através desse comentário, a professora recupera uma voz social, segundo a qual o 

professor no momento atual, para conseguir realizar um bom trabalho, precisa ser mais que 

um professor, precisa ser um artista, o que é sugerido na expressão “dão show” (L 1047).  

Zoraide classifica os professores que “dão show” como “professores bem-sucedidos” (linha 

1045), assumindo-se aparentemente como uma profissional que não é bem-sucedida, por não 

corresponder a essa imagem disseminada do professor que dá show. O desejo de ser essa 

professora bem-sucedida é expresso nas linhas 1042 – 1044, quando a professora diz “ter 

inveja” desses profissionais. 

Zoraide cita, então, uma colega da área de literatura e língua portuguesa como o 

exemplo desse ideal a que ela almeja (Ls 1052 e 1055), o que aparece em: 
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1050. assim eu tenho uma colega lá C  
1051. que eu digo assim a ela 
1052. “quando eu crescê eu quero sê como você” 
1053. ela é professora de literatura e português 
1054. P: hã 
1055. Z: “quando eu crescê eu quero sê como você” 

1060. eu acho C uma professora muito assim 
1061. capacita:da 
1062. inovado:ra 
1063. toca violão nas aulas dela 
1064. se-gura:nça 
1065. ela te:m assim 
1066. ela tem o qu’eu queria tê 
1067. que é assi:m...  
1068. é:...  
1069. não é que a pessoa use da:... 
1070. da do podê que tem como professô 
1071.  mas eu queria que os alunos me respeitassem mais assim (p. 23) 

Segundo Zoraide, essa colega é “capacita:da, inovado:ra, toca violão nas aulas dela” 

(Ls 1061 - 1063), o que a aproximaria do ideal da professora que dá show, do tipo de 

professora que Zoraide gostaria de ser, alinhando-se à voz social já comentada. No entanto, 

vemos ressurgir na voz da professora algo com que ela ainda se preocupa, que torna visível, 

mais uma vez, a tensão que apresentamos anteriormente entre a Zoraide de agora e a Zoraide-

mãe: a questão da segurança (L 1064) em sala de aula ligada ao desejo de ser “respeitada” (Ls 

1066 e 1071) pelos alunos (cf. p. 99). 

Observamos aqui um aspecto importante na (re)construção da identidade de Zoraide: o 

fato de que ela, ao entrar em contato com outra professora, observa e avalia como essa 

docente age e como se comporta, o que, de certa forma, reflete na forma como Zoraide se vê 

enquanto professora. Isso corrobora a reflexão de Mazzillo (2004), que, ancorando-se nas 

contribuições do Círculo de Bakhtin, retomadas por Bronckart, aponta que o professor se 

constitui como tal a partir do outro. Ou seja, ao entrar em contato com diferentes formas de 

agir docente - seja observando outros professores, conversando com eles sobre trabalho ou 

aulas etc. – o professor avalia as condutas do outro e, ao mesmo tempo, avalia suas próprias 

condutas. 

A reconstrução da sua identidade de professora tem sido marcada pela oposição entre 

o que ela quer ser e o que é agora enquanto docente, ou seja, há na sua voz uma oposição 
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entre a professora que quer ser respeitada e a professora que não se julga respeitada, pela 

razão seguinte: 

1077. eu acho que eles descobriram a minha fragilidade 
1078. eles sabem que:  
1079. se eles me pedirem muito 
1080. eu não sei dizê não (p. 23) 

É interessante verificar que a professora utiliza a palavra “fragilidade”, ligando a sua 

‘falta de domínio’ das turmas a uma característica pessoal, que influencia na forma como se 

comporta enquanto docente. Zoraide, no entanto, enfatiza que seu processo de transformação 

está acontecendo, ao dizer que vem melhorando (Ls 1082 - 1084) e ao trazer a voz dos alunos 

atestando essa diferença (L 1091): 

1082. Z: (risos) já tô melhó 
1083. já melhorei muito 
1084. melhorei muito 
1085. já digo muito não 
1086. “não não não 
1087. vai agora não 
1088. não vai agora não” 
1089. assim 
1090. aí ele disseram até assim no outro dia 
1091. “zózó veio muito diferente mesmo esse ano” (risos) (p. 23) 

Observamos, nesses dois últimos excertos, esse movimento de mudança da professora 

quando ela diz que não sabe dizer não (L 1080), mas que, agora, já diz “muito não” (L 1085). 

Sistematizando essa (re)construção do papel de Zoraide a partir da observação do agir 

do outro (Professora Y), apresentamos o seguinte quadro: 

Zoraide  Professora Y 

Não parece se ver como uma professora bem-

sucedida 

 Bem-sucedida/ dá show 

Precisa ainda aprender muito  Capacitada 

Tenta inovar  Inovadora 

Tem medo/ é frágil/ sente-se ameaçada  Segura 

Mãezona/ não tem moral/ não sabe dizer “não”  Respeitada 

Quadro 5: A construção do papel de professora de Zoraide pela observação do outro (Professora Y) 
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Reforçando a ideia de que o desejo de ser respeitada pelos alunos (cf. p. 99 e 105) é 

algo bastante forte na voz de Zoraide, trazemos a voz da professora quando cita, na entrevista 

pós-tarefa, um episódio que ocorreu durante a aula gravada. Já no final da entrevista, 

perguntamos a Zoraide se havia ainda algo que ela queria comentar sobre a aula (Ls 126 – 

128). No início, a professora parece não se lembrar de nada ou não querer comentar algo (Ls 

129 - 130), mas logo cita o episódio (Ls 140 – 154): 

126. P: alguma coisa que você fez que você não tinha me dito?  
127. no início você disse “é assim assim assim que você vai fazê”  
128. então teve alguma coisa que você não tinha me dito e que aconteceu? 
129. Z: e que aconteceu é::...  
130. deixa eu me lembrar... 
131. P: você chegou comentando alguma coisa 
132.  “dei todos os a-VISOS  
133. dei todos os re-CADOS” 
134. Z: sim  
135. é porque eu sempre eu pensei que eu não precisasse chamá tanta atenção deles  
136. tem uns dois ou três que já é conhecido mesmo  
137. que assim 
138.  ficam querendo muito aparecê 
139. P: hã 
140. Z: então o que fugiu do meu controle foi que o menino tava com uma bola 
141.  eu pedi a bola  
142. e ele guardou a bola dentro da bolsa  
143. eu fui peguei a bola de dentro da bolsa  
144. e coloquei em cima do birô  
145. então ele me desafiou mesmo nessa hora  
146. ele queria vê até que ponto  
147. até que no final eu consegui pegá essa bola 
148. P: ahã 
149. Z: quando eu saí da sala eu entreguei a bola que era dele  
150. que eles vão ter a sexta aula  
151. então assim isso saiu um pouco do meu controle 
152. P: ahã 
153. Z: porque assim  
154. eu achei assim muita ousadia da parte dele na hora da bola (p. 68) 

É relevante notar como isso parece marcar a professora porque, no comentário escrito 

dessa aula, é sobre esse episódio que a professora fala. Depois de resumir em 4 linhas o que 

fez em sala, referindo-se especificamente às atividades realizadas, a professora dedica o resto 

do seu comentário a descrever o acontecimento (19 linhas, no texto manuscrito). Escreveu a 

professora: 
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“Um dos meninos já no final da aula estava brincando com uma bola e isto 

atrapalhou um pouco, pedi que me devolvesse a bola e ele a guardou na 

bolsa. Pedi mais uma vez que me devolvesse e quando coloquei a bola em 

cima do meu birô, tocou para terminar a aula e ele foi buscá-la sem minha 

autorização. No outro dia houve plantão pedagógico e eu falei com seu pai 

sobre o comportamento do referido aluno em sala de aula. No dia seguinte, 

o aluno me chamou e pediu desculpas.” 

Zoraide não faz nenhuma reflexão sobre como se desenvolveram as atividades, mas 

parece extremamente interessada em relembrar o episódio para mostrar qual foi o desfecho 

dessa situação, que ela já havia descrito na entrevista pós-tarefa. A experiência foi tão forte 

que ela praticamente só focalizou o incidente no seu comentário. Entendemos que esse 

episódio traz à tona, mais uma vez, toda essa dificuldade que aparentemente a professora 

enfrenta com relação à questão da sua autoridade e de ser respeitada pelos alunos. 
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De forma geral, ao analisarmos as vozes de personagens, podemos observar que 

Zoraide se representa muito fortemente como personagem - em situações de reflexão consigo 

mesma e em interlocução com personagens de maior hierarquia na escola ou colegas – e que 

aos alunos também é dado um papel influente na representação da professora sobre o seu agir. 

Na próxima subseção, analisaremos as vozes sociais que emergem no discurso de 

Zoraide. 

4.2 Vozes sociais 

4.2.1 Retomando as vozes sociais 

 Como observamos no início da nossa análise, já mencionamos algumas vozes sociais, 

por elas fundamentarem o discurso de alguns dos personagens sobre os quais falamos na 

seção 4.1. 

Entre essas vozes, estão aquelas que se referem diretamente ao trabalho docente e ao 

discurso religioso. Exemplo dessa primeira categoria, no discurso de Zoraide, é a voz que 

sugere a ideia de que professores mais antigos na escola não estão abertos a mudanças e 

trabalho em grupo, enquanto os mais novos e novatos seriam mais receptivos a esse tipo de 

atividade entre docentes. Há ainda a recuperação da voz social que diz que, atualmente, o 

professor bem sucedido é aquele que dá “show”, que não é apenas professor, mas um artista. 

 Considerando o discurso religioso, vemos que ele emerge frequentemente para 

justificar ações tanto da professora como das instâncias superiores da escola (cf. p. 93). 

Observamos que, em muitos momentos, decisões são tomadas pela professora e pelas 

instâncias superiores com base nesse discurso, sem que qualquer menção seja feita à 

qualificação dos profissionais ou sua competência didático-pedagógica. Esse discurso pode 

ser ainda analisado como uma voz que indiretamente prescreve o trabalho da professora 

quando observamos que ela justifica a inclusão de certas atividades (como a acolhida, cf. p. 

103) a partir de suas convicções religiosas. Vejamos outro exemplo da ocorrência dessa voz: 

1810. Z: e na hora eu não tinha a quem recorrer 
1811.  eu recorri a deus 
1812.  “deus 
1813.  me ajuda 
1814.  o que é qu’eu faço? 
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1815.  e agora 
1816.  o que é qu’eu faço?” 
1817.  então assim 
1818.  eu disse 
1819.  “vocês vão apresentá uma dinâmica” (p. 38 - 39) 

Esse excerto parece enfatizar o poder de prescrição dessa voz, pois a professora, 

segundo ela mesma, na ausência de outro apoio (L 1810), recorre a Deus (Ls 1811-1812) para 

pedir orientação (Ls 1814-1816) quanto ao que fazer com uma aluna. Observemos, agora, 

outras vozes sociais presentes no discurso de Zoraide. 

4.2.2 O livro didático 

O livro didático aparece no discurso de Zoraide como uma voz social prescritiva do 

seu fazer. A primeira menção que Zoraide faz ao livro acontece quando perguntamos se ela 

tem um livro didático e como prepara suas aulas. A professora, então, enfatiza que o livro 

didático escolhido é atualizado e “todo baseado nos novos PCNs de língua estrangeira” (p. 

15), trazendo a importância do material como instância prescritiva do seu trabalho, por este 

seguir o documento que rege nacionalmente o ensino no Brasil em termos de currículo. 

No entanto, sentimos uma tendência da professora de relativizar o uso do livro 

didático. O trecho abaixo, por exemplo, mostra a preocupação da professora de enfatizar que 

não é o livro didático apenas que organiza seu trabalho: 

751. P: mas aí já tem definido o que é que você tem que vê com os alunos 
752. em termos de conteú: do  
753. de ativida:de  
754. ou é seguir o livro? 
755. Z: não não não 
756.  não é seguir o livro assim  
757.  a gente faz o projeto 
758.  todos os professores  
759. nós nos juntamos os professores de línguas (p. 16) 

Entretanto, apesar de dizer que não é o livro que define os conteúdos a seguir nas aulas 

de LE (L 756), a professora cita novamente o livro como fonte da prescrição do trabalho (L 

826): 

815. P: assim  
816. você tem aulas de gramática  
817. de te:xto  
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818. como é essa programação 
819. Z: tem tudo 
820. P: existe  
821. existe  
822. a escola já define qual é o plano de curso  
823. o que é que tem que ser visto em cada bime:stre 
824.  ou quem define isso?  
825. como é? 
826. Z: nós definimos de acordo com o livro (p. 18) 

É interessante esse movimento que observamos com relação ao discurso sobre o uso 

do livro didático. Logo após dizer que o que tem que ser visto pelos alunos é definido de 

acordo com o livro, Zoraide ameniza essa prescrição: 

828. Z: aí também nós podemos acrescentá (p. 18) 

Essa função prescritiva do livro será retomada - no segundo momento da entrevista 

pré-tarefa, que aconteceu 3 meses depois da primeira parte da entrevista – quando a 

professora explica: 

316. P: certo  
317. e: quem define o que seus alunos vão estudá nas aulas de inglês durante o ano?  
318. como é? 
319. Z: o material didático né?  
320. eu tenho /nós temos o livro didático  
321. P: certo 
322. Z: ali eu tenho...  
323. toda a/ a/ a  o conteúdo a ser dado  
324. mas eu sempre fujo um pouquinho  
325. eu sempre fujo  
326. porque assim  
327. eu acho assim  
328. que/ que tudo lhe é permitido  
329. mas nem tudo lhe convém não é? (p. 47) 

Novamente, verificamos a tendência de relativizar a função prescritiva do livro quando 

a professora diz que sempre foge um pouquinho (Ls 324-325). No entanto, essa função de 

prescrição está bem marcada nesse excerto, principalmente nas linhas 319 e 323 quando 

Zoraide afirma que o livro define o “conteúdo a ser dado”. Aqui, chama-nos a atenção ainda o 

uso do marcado conversacional “né?” (L 319), que parece indicar que Zoraide espera que 

compartilhemos da afirmação de que é o livro didático que deve definir o que é para ser visto 

pelos alunos. 
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Observemos, na próxima seção, outros exemplos de vozes sociais que emergem na 

representação de Zoraide sobre seu agir. 

4.2.3 Outras vozes sociais presentes na construção identitária da professora 

 Vemos emergir no discurso de Zoraide vozes sociais que formam a sua representação 

sobre o que é ser professor e o que é o trabalho docente. No final da entrevista pré-tarefa, ao 

perguntarmos o que é, para ela, ser professora, Zoraide explica: 

1782. o que é ser professora? 
1783. Z: pra mim 
1784. sê professora não é só transmitir o seu conheci/  
1785. seus conhecimentos 
1786. mas aprendê também sabe? (p. 38) 

Observamos, nesse excerto, a presença de uma voz social que afirma que ser professor 

é também aprender, o que mostra, mais uma vez, o afastamento de Zoraide da representação 

do professor tradicional que “sabe tudo” e que, por isso, é “todo-poderoso”, conforme 

discutimos anteriormente (cf. p. 98-99). 

Essa noção do aprendizado ligado à profissão docente aparece novamente no 

comentário pós-tarefa. Após relatar que precisou modificar seu plano de aula porque os 

alunos não haviam levado os livros naquele dia, a professora escreve: 

 

“Mas tudo na vida tem um aprendizado e comigo foi:  
- Nós professores temos que estar seguros em relação ao conteúdo que será 
trabalhado na sala de aula. 
- Estar sempre preparados também para possíveis imprevistos.” 
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Ouvimos novamente uma voz social ligada ao aprendizado, segundo a qual é possível 

aprender com todas as situações pelas quais passamos na vida. Para Zoraide, a profissão 

docente, como vimos anteriormente, traz aprendizados. 

Ao falar sobre quais foram esses aprendizados proporcionados pela situação vivida em 

sala, verificamos, ainda, que a professora retoma algo que também já havia pontuado em uma 

entrevista pré-tarefa: a ideia de que professores precisam ter conhecimento do conteúdo que 

vão ensinar (cf. p. 101). Entretanto, ao mesmo tempo em que reconhece a importância do 

domínio do conteúdo, Zoraide enfatiza a necessidade de os professores estarem sempre 

preparados para lidar com imprevistos. É interessante que essa noção do imprevisto na sala de 

aula aparece no discurso de Zoraide justamente após a ministração da aula – e não na 

entrevista pré-tarefa, por exemplo -, quando ela vivenciou um momento inesperado. 

Podemos retomar aqui, com essa menção que Zoraide faz aos imprevistos em sala de 

aula, a noção de trabalho real, postulada por Clot (cf. p. 61), que enfatiza a complexidade 

desse trabalho, salientando que, além do trabalho realizado, o trabalho real envolve 

impedimentos, atividades não-realizadas etc. Como assevera Lousada (cf. p. 61), essa é uma 

noção extremamente importante ao se analisar o trabalho docente, uma vez que o mesmo 

envolve atividades que muitas vezes não são realizadas por questões de prescrições, tempo, 

reflexão do professor, entre outras. 

Verificamos que, embora a professora tivesse um plano para aquela determinada aula, 

ela não conseguiu colocá-lo em prática devido à ausência do material que os alunos deveriam 

ter levado. Zoraide diz que precisou encontrar uma outra atividade para fazer durante o tempo 

alocado para sua matéria, mostrando que a situação exigia que ela lidasse com algo 

imprevisto. 

Zoraide termina esse comentário dizendo que um ponto muito positivo nela é o fato de 

que se sente capaz de ensinar do maternal até o 3º ano (Médio), alinhando-se à voz social que 

mencionou, segundo a qual o professor tem que estar sempre seguro com relação ao conteúdo. 

Logo depois, ela faz uma ressalva: 
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“Mas, ao mesmo tempo, sei que não posso me acomodar com isso, pois quero 
ser uma professora que inova, que se capacita, que mesmo que não consiga 
mudar a realidade do ensino da língua inglesa no Brasil, mas que faça isto com 
suas turmas, pois já é um bom começo.” 

Zoraide diz que, apesar de saber que tem conhecimento de todo o conteúdo da matéria 

de inglês, não quer se acomodar. Acrescenta, então, que modelo de professor ela deseja seguir 

(“professora que inova, que se capacita”) e afirma qual é o seu compromisso com o ensino da 

língua inglesa (“mesmo que não consiga mudar a realidade do ensino da língua inglesa no 

Brasil, mas que faça isto com suas turmas, pois já é um bom começo”). 

Ousaríamos dizer que a voz da academia pode ser ouvida nesse último parágrafo do 

comentário: ao afirmar que é capacitada para ensinar qualquer série, Zoraide poderia sugerir 

que não precisa mais aprender para exercer seu ofício de professora. Entretanto, faz questão 

de dizer que sabe que não pode se acomodar, aparentemente, revelando a voz da academia 

que se opõe a essa ideia do professor pronto, que já sabe de tudo. 

Essa voz da academia, como veremos na próxima seção, faz-se bastante presente no 

discurso de Zoraide, influenciando suas atitudes e coconstruindo a sua identidade docente. 

4.2.4 Percepção da voz da academia na construção identitária da professora 

 Como observaremos nessa seção, a voz da academia é uma voz social extremamente 

forte no discurso de Zoraide sobre o seu agir, influenciando-a na construção da sua identidade 

docente. No entanto, verificamos que as experiências enquanto aluna da Educação Básica e 

professora também têm um papel relevante nessa construção identitária. 
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 Assim, iniciaremos esta seção mostrando como a observação de outros professores 

durante os anos de escola regular e o exercício da profissão docente influencia(ra)m a forma 

como Zoraide foi/vem se definindo como professora. Por fim, salientaremos o papel da voz da 

Graduação nesse processo. 

44..22..44..11  AA  ffoorrmmaaççããoo  ddoocceennttee  ppeellaa  oobbsseerrvvaaççããoo  ee  aa  eedduuccaaççããoo  ffoorrmmaall  

Considerando a identidade que Zoraide construiu para si enquanto professora (cf. 

seção 4.1.1), ressaltamos que, além de ela ter sido influenciada por seu papel de mãe, ela pode 

ser entendida como fruto de uma certa oposição entre o que Zoraide acreditava ser a escola e 

o papel do professor quando começou a lecionar - a partir de sua vivência na escola enquanto 

aluna (Ls 215, 218 e 220) - e o que ela encontrou na escola atual enquanto professora (L 222). 

Assim, Zoraide se reporta ao tempo em que era aluna da mesma escola em que hoje trabalha e 

explica o que ela esperava encontrar lá quando começou a lecionar (L 220): 

214. Z: porque eu era acostumada a que?  
215. eu estudei aqui desde criança  
216. então era a época das freiras 
217. P: ahã 
218. Z: então ninguém dava um piu na aula 
219. P: ahã 
220. Z: então eu cresci achando que ia encontrar esses alunos (risos) (p. 64) 

Como vemos na última linha desse excerto, a professora utiliza o verbo crescer, de 

forma que enfatiza que a construção dessa representação de como os alunos deveriam se 

comportar aconteceu ao longo do período em que estava na escola, enquanto se formava e 

crescia. Isso corrobora as reflexões aqui já citadas de Lortie (1975, apud BAILEY et al., 

1996)  e Guedes (2006) sobre o que chamaram, respectivamente, de “13,000-hour 

apprenticeship of observation67” e “formação mimética”, quando enfatizam a relevância do 

período que os professores vivem na escola enquanto alunos para sua formação docente. 

Observamos que a forma como a professora age, a representação que tem do seu papel e do 

papel dos alunos foi pautada pelo que viveu e aprendeu na escola na condição ainda de aluna, 

ou seja, bem antes de chegar à educação superior. A própria representação do professor que é 

                                                 

67 O termo se refere à aprendizagem pela observação. Para Lortie (1975, apud BAILEY et al., 1996), as 13,000 
horas que os alunos passam na escola até o final da Educação Básica, observando professores, influenciam a 
maneira como se comportam/formam como docentes. 
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respeitado e seguro, por exemplo, pode ser identificada aqui quando a professora diz que 

“ninguém dava um piu” (L 218, p. 115). 

Essa crença de Zoraide de que iria encontrar aqueles alunos da época em que era 

estudante vai ser abalada quando a professora - já exercendo o papel de docente e não mais na 

condição de aluna - encontra uma “realidade totalmente diferente” (L 222), a qual ela 

qualifica de “chocante” (L 225), como verificamos abaixo: 

221. P: ahhh 
222. Z: e encontrei uma realidade totalmente diferente 
223. P: certo  
224. e como é essa nova realidade? 
225. Z: essa nova realidade é um pouco chocante  
226. porque assim  
227. além de você percebê que os alunos eles tão mais autosuficientes...  
228. assim num é?  
229. num existe mais aquele respeito de "o professor" né?  
230. ele vê como zoraide  
231. ele le vê como zozó  
232. ele não  
233. são poucos os que tem aquele ainda sabe? (p. 64) 

 Esse excerto estabelece justamente a oposição de que falamos há pouco: de um lado, 

temos uma representação do que deveria ser o papel do professor e dos alunos a partir das 

experiências vivenciadas por Zoraide enquanto aluna da Educação Básica; e, de outro, uma 

realidade que a professora classifica de chocante, por indicar uma nova identidade para alunos 

e professor. É importante lembrar que essas identidades são construídas socialmente: 

posicionamo-nos constantemente quanto às vozes sociais existentes, de acordo com os valores 

que lhes são atribuídos sócio-historicamente, como postula o Círculo de Bakhtin (cf. p. 34). 

Ou seja, parece-nos possível afirmar que, no nosso exemplo, a partir do momento que se tem 

alunos “mais autosuficientes”, tem-se professores menos rígidos e relações mais flexíveis. 

Vale a pena observar que, a partir da realidade de professora, Zoraide começa a 

reinterpretar as suas representações à luz da observação de colegas que admira, como 

comentamos anteriormente, e levando em conta a influência da Graduação. Estabelece-se, 

nesse processo de ressignificação das atitudes e papéis de alunos e professor, uma relação de 

antes e depois da Graduação, cuja voz é sentida pela presença de nomes e ideias de autores 

(Ls 189-207) no discurso da professora. A partir de leituras (Ls 191 e 193) e contato com 
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outros conhecimentos e formas de agir, a professora reelabora suas experiências e conceitos 

(L 207): 

188. mas eu/ eu inda eu  
189. a conversa eu inda vou muito por... por...  
190. ai agora eu esqueci o nome dele  
191. celso antunes 
192. P: ahã 
193. Z: quando ele diz que nem toda conversa é indisciplina 
194. P: ahã 
195. Z: porque antes eu achava que toda conversa era indisciplina 
196. P: sei 
197. Z: então quando ele alega  
198. quando ele dá alguns eventos  
199. tipo o aluno passou o final de semana sem se vê  
200. viajou  
201. muitas novidades  
202. o time dele ganhou  
203. então é lógico que ele queira trazer aquilo pra sala de aula né?  
204. pra os alunos  
205. então assim  
206. a conversa desde que seja pra (...)  
207. eu não vejo mais como indisciplina como eu via antes 
208. P: sei como é que você tratava antes? 
209. Z: antes pra mim era  
210. eu chegava até a dizê   
211. “isso não é mais indisciplina  
212. é falta de respeito mesmo” (p. 63-64) 

É interessante verificar, nesse excerto, como a professora reconstrói essa noção de 

indisciplina a partir da leitura de textos de Celso Antunes.  Ao dizer, “eu não vejo mais como 

indisciplina como eu via antes”, Zoraide mostra que houve uma mudança em sua 

representação sobre o que é indisciplina. Na última linha do excerto (L 212), observamos que 

essa noção de disciplina estava, para Zoraide, muito ligada à noção de respeito ao professor, 

construída, provavelmente, enquanto aluna da Educação Básica. Como vimos antes, Zoraide 

afirma que, em seu tempo de escola, “ninguém dava um piu na aula”, referindo-se à sua 

representação do que era bom comportamento (cf. p. 115). Após suas leituras, Zoraide deixa 

de entender a indisciplina dos alunos como uma falta de respeito e passa a entendê-la como 

um comportamento, digamos, normal dos jovens que querem compartilhar com outros o que 

fizeram, por exemplo, no final de semana. 
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Após se dizer chocada com a realidade encontrada na escola (cf. L 225, p. 116), 

Zoraide apresenta ainda uma outra diferença entre o tempo em que era aluna e hoje: o fato de 

que o professor começou a desempenhar papéis que eram de competência da família (Ls 236 - 

238), adicionando mais atribuições ao seu ofício. Observamos que a professora, diante da 

realidade que vivencia, define a complexidade do trabalho docente através da noção de 

complicação (Ls 235, 241 e 244), apontando que o acréscimo de atividades “veio a complicá 

mais ainda o papel do professor”: 

235. eu acho que complicou mais ainda  
236. quando o professor começou a tomá o papel 
237. o papel que era da família 
238. passou a ser do professor 
239. P: ahã 
240. Z: e isso eu acho  
241. que veio a complicá mais ainda o papel do professor 
242. P: é... 
243. Z: assim a...  
244. complicado de forma que assim (p. 64) 

Após esse momento, vemos ecoar no discurso da professora outra voz social que 

afirma existir, nos dias de hoje, uma diferença entre os papéis de professor e educador. Ao 

estabelecer essa distinção, observamos que Zoraide define o professor (Ls 251 - 253), 

ancorando-se no discurso de que aquele que ‘apenas’ se preocupa com sua matéria não é mais 

o modelo a que se almeja, opondo-o à representação de educador (Ls 254 - 261) que 

envolveria várias novas atividades que tornam ainda mais complexo (Ls 235 e 241), segundo 

a própria professora, o ofício de ensinar.  A professora encerra esse segmento, alinhando-se 

explicitamente ao discurso de ser educador: 

245. a profissão de professor hoje se ele...  
246. porque depende  
247. eu vejo como o professor  
248. e tem  
249. pra mim tem o professor e tem educador 
250. P: hã 
251. Z: professor pra mim é aquele que dá a matéria 
252.  e/ e na prova ele pega o resultado daquilo que ele deu  
253. contanto que ele deu  
254. pra mim o educador  
255. ele vai mais além não é?  
256. ele/ ele busca mais assim...  
257. abrangê mais o mundo do aluno  
258. ele busca o entendimento mais com o aluno  
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259. a proximidade  
260. entendê o porquê de certas atitudes  
261. certas situações assim 
262. P: e você se vê como o quê? 
263. Z: eu quero ser uma educadora (risos) 
264. P: (risos) 
265. Z: eu estou caminhando para isso sabe? (p. 64-65) 

É curioso, a nosso ver, como essa noção que vai sendo construída pela professora 

sobre qual é o papel do docente (re)afirma um afastamento da representação mais tradicional 

que se tem desse profissional, num discurso que prega a ineficiência desse ‘modelo’ frente as 

necessidades e exigências atuais. Considerando as ‘novas’ técnicas e atitudes exigidas do 

‘novo professor’/educador, ouvimos uma outra voz, de acordo com a qual o professor precisa 

dinamizar sua aula, torná-la interessante (Ls 1137 e 273 - 275). Essa voz aparece no discurso 

de Zoraide em vários momentos, mas, ao mesmo tempo, começa a ser relativizada por um 

outro discurso de reação a essa utilização de dinâmicas sem um objetivo didático maior, que 

visa apenas a envolver e tornar interessante (L 1140), o qual julgamos ser influenciado pela 

academia (L 1138). Vejamos: 

1137. assim eu gosto muito de trabalhá com dinâmica de sala de aula 
1138. agora tudo dentro de um objetivo 
1139. e antes não 
1140. eu trabalhava dinâmica só por trabalhá (p. 24) 

267. ontem mesmo eu tava deitada com os olhos fechados 
268. e com o livro aqui no colo 
269. aí meu esposo chegou e disse 
270. "cochilou" 
271. eu disse 
272. "não 
273. eu tô pensando no que é que eu vou levá pra os meus alunos de novidade 
274. de interessante de... sabe?  
275. que envolva..." (p. 65) 

Poderíamos, a partir da voz da professora, considerando todas essas representações 

dos papéis de professor e aluno que vão sendo por ela construídas enquanto aluna na escola 

regular e docente, pensar na seguinte sistematização: 
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Representações sobre o papel de professor e 
aluno construídas por Zoraide enquanto 

aluna da Educação Básica 

Representações sobre o papel de professor 
e aluno construídas por Zoraide enquanto 

professora 

Alunos que não dão um piu 
Alunos que respeitam e temem o professor 
Alunos que sabem menos que o professor 
 
 
Professor que tem autoridade, decide e 
sabe tudo – professor todo-poderoso 
Professor que apenas dá a matéria e faz 
prova 

Alunos auto-suficientes 
Alunos que não respeitam o professor 
Alunos definem o que querem estudar – 
“pedem vestibular” 

    
Professor com novas atribuições – 
educador 
Professor que dá show 

Quadro 6 - Representações sobre o papel do professor e do aluno 

O fato de sistematizarmos essas representações, no quadro acima, não significa dizer 

que entendemos que elas são estanques, mas sim que influenciam umas às outras, 

complementam-se, confrontam-se etc. Além das representações construídas enquanto aluna da 

Educação Básica e professora, percebemos, claramente, em nossos dados, que a Graduação 

exerceu uma significativa influência na construção da identidade docente de Zoraide, como 

veremos nas próximas subseções. 

44..22..44..22  ““hhoojjee  eeuu  nnããoo  vveejjoo  mmaaiiss  aa  aavvaalliiaaççããoo  ddaa  mmeessmmaa  ffoorrmmaa””  

A voz da Graduação se revela como uma voz social bem marcada no discurso de 

Zoraide, como observado anteriormente, passando a fundamentar suas decisões e ações em 

sala de aula, sendo enfatizada como um fator que provoca mudanças na forma como ela se 

constrói enquanto professora (Ls 407 e 408): 

406. agora também uma coisa que eu acho que melhorou muito as minhas aulas  
407. foi quando eu/ eu comecei a achá que eu era capaz 
408.  e os meus alunos também  
409. P: e por que? 
410. Z: isso/isso eu só percebi depois das minhas aulas de metodologia do ensino 
411.  na faculdade (p. 49) 

É interessante observar que, sempre que há alguma referência à Graduação no seu 

discurso, a professora utiliza estruturas verbais que semanticamente enfatizam a ideia de 

mudança (começar a fazer algo), de dar-se conta de algo (perceber) ou faz uso do verbo 
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“aprender” (cf. L856, p. 123). No excerto anterior, por exemplo, a professora diz que 

“começou a achar” (L 407) que era capaz e que “percebeu” (L 410) isso com a Graduação. 

Continuando essa fala iniciada no excerto citado (Ls 406 - 411), Zoraide se posiciona 

a respeito da avaliação dos alunos, explicitando o que ela entendia ser seu papel de professora 

(Ls 412 - 413) e como entendia o processo de avaliação, provavelmente a partir de suas 

experiências enquanto aluna da educação básica e professora (Ls 157 - 166).   Ao citar um 

exemplo de uma situação vivenciada com uma aluna (Ls 155 - 171), Zoraide indica 

novamente como essa sua nova forma de agir hoje é influenciada pelo discurso acadêmico (Ls 

169 e 171): 

412. porque antes a minha obrigação era passá o conteúdo 
413. passá o conteúdo 
414. se os meninos tirassem 
415. se a metade tirasse nota baixa 
416. eu era a culpada 
417. se não 
418. se tirasse nota boa  
419. então o mérito era meu  
420. P: e hoje? 
421. Z: hoje não  
422. hoje não  
423. hoje eu não vejo mais a avaliação da mesma forma  
424. a minha avaliação é contínua (p. 49) 

157. Z: outro dia 
158. uma aluna minha tirou um ponto quatro na prova 
159. e eu chamei ela assim à parte  
160. e perguntei 
161. “por que? 
162. o que foi isso?  
163. o que aconteceu?  
164. você não tava entendendo o assu:nto?”  
165. e eu revisei com ela  
166. e ela sabia  
167. então foi só questão de momento 
168. P: ahã 
169. Z: aí é onde eu entro com luchesi né? (risos) 

171. Z: a avaliação é apenas um método seletivo e classificatório né?  
172. eu tenho alunos que são belíssimo na hora da aula 
173. na hora da avaliação (p. 44) 
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Observamos, nesse excerto, um movimento similar àquele que se deu com o 

redimensionamento, por parte da professora, da noção de indisciplina através da leitura de 

textos de Celso Antunes: a partir do contato com textos de Cipriano Luchesi (L 169), Zoraide 

constrói uma concepção de avaliação diferente da que tinha, fundamentada na voz acadêmica. 

Para ela, a avaliação (prova) passa a ser vista como um método de selecionar e classificar os 

alunos (L 171), dando a entender que outros fatores precisam ser considerados quando da 

avaliação discente, já que ela tem alunos que, apesar de terem um bom desempenho em sala 

de aula, não se saem tão bem nas provas. 

44..22..44..33  ““aanntteess  eeuu  eerraa  uummaa  ppeessssooaa  mmuuiittoo  ggrraammaattiiccaall””  

Ouvimos também a voz da Graduação quando a professora fala da sua experiência 

com o ensino da LE propriamente dito: Zoraide afirma que não é mais tão “gramatical” (L 

221) como era e, ao falar da posição de destaque que o texto ocupa hoje em suas aulas, 

reforça a presença do discurso acadêmico na representação do seu fazer. Observamos, 

novamente, um afastamento da representação que a professora tinha do seu fazer, que ela 

classifica agora de “limitado” (L 230), dando a entender que o conhecimento adquirido na 

Graduação tem feito com que ela veja o trabalho docente de forma diferente (Ls 234 -235). A 

diferença entre as duas representações está marcada com um “antes” (L 221) e “hoje” (Ls 

218, 231 - 233): 

218.  Z: hoje assim  
219. há trê/ desde qu’eu entrei na faculdade assim 
220. a minha visão mudou  não é?  
221. antes eu era uma pessoa muito gramatical 
222. não sei se existe essa palavra (risos) 
223. P: (risos) 
224. Z: eu era muito assim 
225.  de: explorar a gramática assim 
226. gramática é:  
227. afirmativa 
228. negativa 
229. interrogativa 
230. eu era essa professo/ essa professora limitada 
231. hoje não 
232. assim hoje 
233. é difícil trabalhá hoje  
234. porque eu tô buscando desd’a quinta série da sexta assim  
235. é interpretação de texto (p. 45) 
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Zoraide diz explicitamente que aprendeu a lidar com o texto de forma diferente na 

Graduação nas aulas de inglês instrumental (Ls 859 - 860): 

850. Z: e uma coisa também 
851.  que me chocava muito 
852.  era quando o professor é...  
853. outros professores até amigos meu mesmo 
854.  pedia pra os meninos traduzir um texto todo 
855. P: ahã 
856. Z: eu aprendi assim 
857. que isso é to-talmente  
858. é um pensamento to-talmente errado 
859. então quando eu paguei inglês instrumental assim 
860.  me ajudou muito a como trabalhá textos (p. 18-19) 

Observamos quão marcante foi esse aprendizado quando Zoraide se diz “chocada” (L 

851) com a prática da tradução ainda realizada nas aulas de LE (Ls 853 - 854). É relevante 

notar, no entanto, que essa mudança não é de todo tranquila, já que Zoraide diz que o trabalho 

com a utilização de textos é difícil (Ls 232-235, cf. p. 122). 

Essa voz da academia que se opõe ao uso da tradução nas aulas de Língua Estrangeira 

emerge novamente, na entrevista pós-tarefa, quando Zoraide responde à pergunta sobre como 

faria a interpretação de texto que propôs em sua aula, caso fosse realizá-la em outra situação. 

Vejamos: 

98. Z: faria individual  
99. cada um respondendo o seu  
100. faria com o uso do dicionário  
101. só não um dicionário como assim pra ele olhá palavra por palavrinha 
102. P: sei 
103. Z: mas eles se sentem seguro quando tão com o dicionário na mão 
104. eu noto que o dicionário repassa pra eles uma segurança 
105. P: ahã 
106. Z: e assim o que eu acho bom do dicionário  
107. é porque ele pode vê que tal palavra pode significá várias coisas  
108. e ele vai tê que vê naquele contexto dele ali 
109. P: ahã 
110. Z: qual é que vai cair melhor  
111. é esse o meu interesse com o dicionário 
112. P: sei 
113. Z:  não é de uma tradução palavra por palavra (p. 67) 

Ouvimos aqui a voz da Graduação quando a professora se posiciona sobre o uso do 

dicionário (L 101, 111 e 113), salientando que não é a favor da tradução palavra por palavra 
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(L 113). Zoraide, depois de dizer que faria a atividade com o uso do dicionário, salienta duas 

vezes que não o utilizaria para o aluno olhar palavra por palavra, parecendo reforçar o que 

aprendeu na Graduação com relação ao uso da tradução e ao trabalho com textos nas aulas de 

LE (cf. p. 123). 

Sentimos, também, no discurso de Zoraide, a tensão entre ensinar ou não a gramática: 

184. Z: pronto 
185.  a gente hoje se vê muito falá em/ em a gramática contextualizada 
186.  a gramática contextualizada 
187.  mas eu ainda acho que a gramática ela deve sê dada 
188. P: sei 
189. Z: o aluno tem que sabê ali no texto 
190.  o que é um verbo 
191.  o que é um artigo  
192. P: ahã 
193. Z: não é?  
194. então assim  
195. eu posso trabalhá isso  
196. a gramática ela inserida  
197. mas eu tenho que esclarecê pra os meus alunos  
198. o que é aquele assunto de gramática  
199. P: sei 
200. Z: eu num posso simplesmente dizê é:  
201. tire tantos verbos do/ do 
202. tire os verbos de um texto  
203. retire tantos verbos de um texto 
204. P: sei 
205. Z: sem explicá aos meus alunos 
206.  que existem verbos regulares 
207.  irregulares  
208. P: sei 
209. Z: sabe?  
210. eu acho que assim  
211. que a gramática deve tá inserida SIM  
212. mas ela tem que ser dada (p. 44-45) 

Observamos que a professora traz para o seu discurso a voz acadêmica que defende o 

ensino de língua contextualizado (Ls 185 -186 e 211), opondo-se ao ensino apenas estrutural 

da língua. Ao mesmo tempo, verificamos que ela se posiciona com relação a como interpreta 

essa ‘nova’ orientação do ensino de LE (Ls 200 – 207): Zoraide entende que essa concepção 

mais recente do ensino de línguas exclui o ensino explícito da gramática, que ela ainda 

acredita ser importante para o processo de ensino-aprendizagem de LE (L 187). 
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É interessante notar como esse posicionamento de Zoraide com relação à importância 

do ensino da gramática se dá linguisticamente. Vejamos: 

187. mas eu ainda acho que a gramática ela deve sê dada 

195. eu posso trabalhá isso  

197. mas eu tenho que esclarecê pra os meus alunos  

200. eu num posso simplesmente dizê é: 

A professora inicia dizendo que “ainda acha” (L 187) importante esse conhecimento, 

ressaltando um julgamento subjetivo - a partir de sua interpretação do que é seu trabalho de 

professora de LE - do que acredita ser relevante para o ensino de línguas. Logo depois, ela 

enfatiza que “pode” (L 195) trabalhar dessa maneira, realçando sua capacidade de ação, o 

“poder-fazer”, de que nos fala Bronckart, quando estabelece as modalizações pragmáticas (cf. 

p. 51). A seguir, Zoraide diz que “tem que” esclarecer a gramática e que “não pode” apenas 

trabalhar o texto, reforçando a importância que atrela ao ensino da gramática e como essa 

noção prescreve seu trabalho. 

44..22..44..44  ““hhoojjee  eeuu  sseeii  mmee  ddeeffeennddêê  mmaaiiss””  

Além de o discurso acadêmico influenciar as representações da professora com relação 

ao seu trabalho em sala de aula, chama-nos ainda mais a atenção o fato de ele aparecer como 

fonte de empoderamento da professora com relação ao seu fazer, a sua profissão. Zoraide, ao 

se utilizar do discurso acadêmico, mostra-se mais segura e consciente para desenvolver seu 

trabalho e justificar suas ações a instâncias superiores, como vimos anteriormente (cf. p. 96), 

quando diz se sentir capaz de se “defender” de qualquer coordenador que venha a questionar 

suas atitudes. 

Esse empoderamento através do conhecimento proporcionado pela Graduação pode 

ser ainda observado na situação em que ela conversa com a coordenadora sobre a situação de 

perder as turmas da 8ª série (Ls 1344 – 1353, cf. p. 126), explicando que ela aceitaria, se essa 

‘punição’ (L 1348) tivesse vindo em outros anos (Ls 1346 - 1347), mas não agora (L 1349 e 

1351), quando ela trabalhou com segurança e consciência (Ls 1352 - 1353). Vejamos: 
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1205. como eu trabalhei com muita segurança em dois mil e oito 
1206. sempre consciente do que tava fazendo 
1207. de cada detalhe 
1208. de cada atividade 
1209. de cada projeto 
1210. e quando minha coordenadora minha diretora chamou 
1211. e me disse 
1212. que infelizmente minha coordenadora tinha dito que eu não tinha é: ... 
1213. não tinha domínio com as turmas maiores 
1214. e por causa disso eu ia perdê as oitavas séries né? (p. 26) 

1344. aí eu falei pra ela assim 
1345. “olhe 
1346.  se fosse o ano passado 
1347.  se fosse o outro ano  
1348. eu aceitaria 
1349.  mas esse ano não 
1350. P: ahã 
1351. Z: esse ano eu não aceito 
1352. porque eu tenho consciência do meu trabalho 
1353. do meu trabalho do ano todo aqui”(p. 29) 

A nosso ver, a influência da voz da academia no discurso de Zoraide culmina com o 

comentário que ela faz para si própria, recriminando a atitude da coordenadora, quando esta 

diz que ela agiu bem pedagogicamente, não mencionando o real motivo para a perda das 

oitavas séries: 

1360. Z: aí me deu vontade de dizê 
1361.  “poxa 
1362.  você nunca leu nada de ninguém” 
1363. porque uma pedagoga dizê pra mim 
1364.  que pedagogicamente eu fui muito bem 
1365.  e ia me tomá as oitavas sabe? (p. 29) 

Com o comentário, “poxa, você nunca leu nada de ninguém”, Zoraide indica que 

entende que a leitura de autores reconhecidos academicamente deve embasar o agir daqueles 

que trabalham com a Educação, ressaltando, mais uma vez, a importância que dá à voz da 

academia. 

Para visualizarmos melhor essa influência da Graduação na construção da 

representação de Zoraide sobre seu agir como professora, elaboramos o quadro abaixo, em 

que elencamos atitudes e posicionamentos que ela separa com um antes e um depois da 

Graduação. Observemos: 
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Antes da Graduação, a professora... Depois da Graduação, a professora... 

entendia que tinha a obrigação de apenas 
passar o conteúdo. 
achava que se os alunos tirassem notas 
baixas, a “culpa” era dela. Se os alunos 
tirassem notas boas, o mérito era dela. 
era uma professora “gramatical” e 
“limitada”. 
trabalhava dinâmicas por trabalhar. 
achava que toda conversa era indisciplina. 

começou a achar que ela e os alunos eram 
capazes. 
passou a ver a avaliação de forma diferente 
(avaliação contínua). 
além da gramática, passou a incluir textos em 
suas aulas e a evitar traduções. 
se sente mais capaz de explicar suas ações e 
de se “defender” caso alguém questione o faz 
em sala. 
se preocupa com o objetivo de cada atividade 
que leva para a sala de aula. 
considera importante a leitura de autores 
reconhecidos academicamente que escrevem 
sobre assuntos relacionados à educação. 
reconstrói conceitos como o de indisciplina e 
avaliação. 

Quadro 7 - Representações da professora antes e depois da Graduação 

 Nesta seção, observamos como é forte a presença da voz da academia no discurso de 

Zoraide, influenciando seu agir e a maneira como se vê enquanto professora. É interessante 

notar ainda como é recorrente a noção de transformação e mudança que se faz presente na fala 

da professora, através de colocações como “já melhorei muito” (cf. p. 106), “a minha visão 

mudou, não é? (cf. p. 122) e “uma coisa que eu acho que melhorou muito as minhas aulas” 

(cf. p. 120). 

 Depois de analisarmos como as vozes de personagens e as vozes sociais contribuem 

para a construção da identidade de Zoraide, parece-nos importante ressaltar, mais uma vez, a 

importância que Bronckart (cf. p. 24) atrela à linguagem, mostrando que é justamente através 

das práticas linguageiras que os indivíduos se desenvolvem não apenas em relação aos saberes 

e conhecimentos, mas também em relação às suas identidades. Observamos que é na interação 

com as diversas vozes e posicionando-se em relação a elas que Zoraide vai construindo sua 

identidade docente. Notamos também que o estudo dessa linguagem nos possibilita 

compreender a complexidade da atividade humana. 

 Na próxima subseção, focalizaremos a voz do autor empírico no discurso de Zoraide. 
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4.3 Voz do autor empírico 

 Após elencarmos e discutirmos as vozes de personagens e as vozes sociais presentes 

no discurso da professora Zoraide, analisaremos, nesta seção, como a voz do autor empírico 

se faz presente na sua representação do agir. Vale aqui lembrar que, como já discutimos (cf. p. 

51), esse conceito se refere à instância que está na origem do que é dito, respondendo como 

agente da ação de linguagem. 

Ressaltamos que não nos interessou uma quantificação do “eu” enquanto voz de autor 

empírico, mas sim uma investigação sobre o posicionamento enunciativo da professora ao 

longo da entrevista. Focalizamos os momentos em que a professora assume a 

responsabilidade pelo seu agir a partir da utilização de um “eu”, assim como aqueles 

momentos em que essa responsabilidade é dividida com alguma outra instância através da 

utilização de expressões como “a gente”, “nós” ou “o(s) professor(es)”. 

 Observamos que, em praticamente toda a entrevista, a professora exprime a sua 

posição pessoal através de um “eu”, sendo essa voz do autor empírico extremamente forte: 

517. então depois qu’eu paguei metodologia 
518. eu/eu tudo o que eu faço hoje 
519. faço com mais cautela 
520. se eu vou aplicá um exercício 
521. eu vejo se tá coerente à minha turma 
522. à realidade da minha turma 
523. eu olho os objetivos (p. 11) 

247. eu vejo como o professor  
248. e tem  
249. pra mim tem o professor e tem educador (p. 64) 

Apesar de essa presença tão marcante do “eu” no discurso parecer indicar um agir 

extremamente centrado no professor, é preciso que nos lembremos de quão frequente é a voz 

dos alunos enquanto personagens na representação que Zoraide (cf. seção 4.1.2) tem do seu 

fazer, o que aponta para uma responsabilidade compartilhada entre os alunos e a professora. 

Aparentemente, essa representação centrada no “eu” reforça o argumento da professora, 

apresentado anteriormente, de que é impossível trabalhar conjuntamente com colegas. A 

professora sempre assume o discurso sem que haja um significativo compartilhamento com 

outros professores de decisões, atividades etc. 
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É interessante observar que, em alguns momentos, quando a professora se utiliza de 

expressões como “a gente” e “nós” (Ls 757, 759, 765), por exemplo, parecendo dividir a 

responsabilidade do que enuncia com outros professores da escola, isso não se concretiza na 

continuação da sua fala. Observemos o que acontece quando ela é inquirida sobre como se 

define o que os alunos vão estudar. Perguntamos se é apenas seguir o livro, e a professora diz: 

755. Z: não não não 
756. não é seguir o livro assim  
757. a gente faz o projeto 
758. todos os professores  
759. nós nos juntamos os professores de línguas 
760. P: ah os professores têm têm  
761. Z:    [os professores por área 
762. P: têm uma participação 
763. ahã 
764. Z: isso 
765. então fizemos o projeto (p. 16-17) 

Vemos aqui uma possível indicação de que há um trabalho conjunto entre os 

professores (Ls 757 – 759). No entanto, logo após, a professora começa a descrever o seu 

projeto e observamos que, na verdade, não há/houve um trabalho conjunto, mas cada 

professor escolhe sobre o que trabalhará no seu projeto individualmente, sem uma integração 

entre professores ou disciplinas. A professora volta, assim, a organizar o seu discurso em 

torno do “eu”: 

766. Z: e cada um disse o que queria fazê 
767. então eu escolhi 
768. eu escolhi pra trabalhá com a sétima série 
769. com a música ‘imagine’ (p. 17) 

Voltando à presença dos alunos no discurso da professora, verificamos que, além de 

aparecerem como personagens, há a presença das formas “a gente” (Ls 1736-1737 e 74, cf. p. 

130) e “nós” (Ls 275 e 277, cf. p. 130), referindo-se à professora e os alunos, como autor 

empírico. Esses alunos aparecem enquanto autor junto com Zoraide principalmente quando 

ela se refere a questões de sala de aula, ao que efetivamente vai fazer/fez com os alunos. Essa 

voz da professora e alunos está presente em: 

1733. Z: então eu coloco uma música bem suave 
1734. e é bem ventilado lá 
1735. e eles deitam e eu começo a falá assim 
1736. “de tudo o que a gente viu 
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1737. tudo o que a gente aprendeu 
1738. como foi” 
1739. P: ahã 
1740. Z: “como não foi” (p. 37) 

275. Z: então nós fizemos uma feirinha 
276. P: ahã 
277. Z: e fizemos uma aula prática 
278. inclusive tá até no site da escola (p. 46) 

74. Z: e assim a gente explorou shakespeare e:  
75. algumas outras coisas assim 
76. da literatura inglesa (p. 42) 

Com relação ao uso do “a gente”, há ainda a referência à professora e os outros 

professores da escola que aparece quando Zoraide se refere à situação em que ela e um outro 

professor estão fiscalizando a prova que uma aluna surda está fazendo. Esse uso do “a gente” 

se justifica pelo fato de ela estar se referindo a algo que a escola não oferece a nenhum 

professor: um intérprete (Ls 1885 - 1888). Vemos que essa forma linguística aparece também 

quando a professora menciona normas a que estão submetidos outros professores da escola 

(Ls 439 - 442): 

1885. eu achei que ele agiu certo sabe? 
1886. assim a gente não tem é:  
1887. intérprete na escola  
1888. então a gente tem que procurá fazê o melhó (p. 40) 

436. Z: tenho 
437. pronto 
438. se eu resolvê que a minha próxima/ 
439. porque a gente tem que cumprir não é?  
440. a secretaria exige uma nota né? 
441. P: ahã 
442. Z: o sistema exige (p. 49-50) 

 Podemos encontrar, ainda, o “a gente” sendo utilizado para compartilhar a 

responsabilidade do que é enunciado com outros professores e, possivelmente, com a 

pesquisadora. Vejamos o excerto seguinte que traz a voz social segundo a qual é impossível 

se aprender a língua estrangeira na escola regular: 

119. Z: às vezes eu me/ eu me deparo com uma situ/  
120. com situações que os parâmetros ali é:  
121. fica difícil pra mim é 
122.  por que?  
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123. no interior principalmente 
124. se eu tivesse uma turma homogênea 
125. onde meus alunos tivessem  
126. fossem pra cursinho de inglês desde criança 
127. P: ahã 
128. Z: ficava mais fácil né?  
129. P: sei 
130. Z: mas eu me deparo com uma turma  
131. em que de trinta e cinco aluno 
132. seis faz cursinho de inglês 
133. faz cursinho de idiomas né? 
134. P: ah 
135. sei 
136. Z: assim 
137. a gente sabe que quando o aluno 
138. ele faz ele faz cursinho de idioma  
139. fica muito mais fácil trabalhá 
140. fazê o trabalho da gente de professor de língua estrangeira (p. 43) 

Observamos que o início desse segmento (Ls 119 – 130) traz a voz do autor empírico 

materializada no “eu”, explicitando que Zoraide entende que, se ela tivesse uma turma 

homogênea em que os alunos fossem pra cursinhos, seu trabalho seria mais fácil. Parece-nos 

importante ressaltar que, no entanto, Zoraide não continua sua fala em primeira pessoa – 

marcada não apenas pela presença do “eu” (Ls 119, 124 e 125), mas também por outras 

formas relacionadas à primeira pessoa como “mim” (L 121) e “meus” (L 125) – dando lugar à 

forma “a gente” (Ls 137 – 140), numa indicação de que essa crença é algo compartilhado 

pelos professores de LE enquanto um grupo. 

 É interessante ainda notar que essa ‘transição’ de um posicionamento enunciativo 

para outro é marcada pela presença do marcador conversacional “né?” (L 128 e 133), 

indicando que Zoraide espera que a pesquisadora compartilhe da mesma ideia. Ao trazer o “a 

gente” para essa argumentação, Zoraide sugere um compartilhamento de responsabilidade 

com relação a essa sua atitude, sugerindo ser esta não apenas uma opinião pessoal, mas uma 

realidade conhecida como verdadeira por outros profissionais de língua estrangeira (como a 

pesquisadora). 

 Ainda na categoria de autor empírico, encontramos a referência genérica ao docente 

através da utilização da forma “o professor”. Entretanto, observamos que essa referência 

parece ser influenciada por algumas perguntas da entrevista (Qual o papel do professor de 

Inglês no Ensino Fundamental?, por exemplo). No excerto abaixo, por exemplo, é possível se 
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notar que, depois de utilizar “o professor” (Ls 8 e 10), Zoraide retoma a primeira pessoa e 

passa a estabelecer o que pensa ser o papel do professor a partir do “eu” (L 14), indicando que 

toma para si a responsabilidade do que enuncia: 

7. Z: certo 
8. no ensino no ensino fundamental eu vejo assim o professor ....  
9. não só de lín/ de línguas 
10. mas também o professor de um modo geral 
11. ele assim ele deve direcioná mais para a parte de... 
12. como educador 
13. porque é ali que ele tá formando o cidadão não é? 
14. então assim EU gosto de trabalhá assim 
15. interdisciplinando (p. 40-41) 

Uma outra passagem que reforça esse argumento de que Zoraide faz uso de “o 

professor” guiada pela pergunta que lhe é feita é a seguinte: 

1829. P: assim o professor tem algum: alguma capacitação pra isso?  
1830. como é que você se vê com esse 
1831. Z: infelizmente não 
1832. eu acho assim 
1833. essa área ainda totalmente despreparada 
1834. o professor não tá preparado ainda pra isso 
1835. então com S em especial  
1836. eu procuro trabalhá com S 
1837. a auto-estima dela (p. 39) 

Observamos, novamente, que, embora Zoraide faça menção ao “professor” 

generalizando (1829 e 1834), nas linhas 1832 e 1836, a professora volta a utilizar o “eu”, 

assumindo a responsabilidade sobre o que enuncia com relação ao seu fazer. 

Assim, podemos observar que a materialização do autor empírico no discurso de 

Zoraide se dá através da utilização de diferentes formas linguísticas, atreladas a diferentes 

posicionamentos enunciativos. Essas escolhas reforçam o que defende Bakhtin, para quem 

nossas escolhas linguísticas não são aleatórias, mas sim guiadas pelos valores que essas 

formas assumem enquanto construção sócio-histórica nas relações humanas (cf. p. 34). Assim, 

ao utilizar um “eu” ou “ a gente”, a professora demonstra como assume a responsabilidade do 

que diz ou com quem a divide. 
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Notamos, para utilizar a nomenclatura de Guimarães (2007), uma escala polifônica da 

responsabilidade enunciativa, que vai do “eu”, passando pelo “a gente” e “nós”, até uma 

referência mais genérica ao “professor”. Vejamos o quadro a seguir: 

eu  professora 

a gente  professora + alunos 

professora + colegas 

professora + colegas + pesquisadora 

nós  professora + alunos 

professor  referência genérica 

Quadro 8: Autor empírico x realizações da responsabilidade enunciativa no discurso de Zoraide 

Considerando a voz do autor empírico, verificamos que, embora apareçam expressões 

(“nós”, “a gente”) que indicam um compartilhamento de responsabilidade da professora com 

outros professores, essas são em número muito reduzido quando comparadas à frequência da 

forma “eu”, marcando a posição pessoal da professora no que diz respeito à sua representação 

do agir. No entanto, como apontamos anteriormente, essa constatação não nos permite dizer 

que a professora não compartilha sua responsabilidade com nenhuma outra instância, já que 

observamos a grande influência dos alunos, que aparecem não apenas como personagens, mas 

também como autor empírico (junto com a professora), materializado nas formas “nós” e “a 

gente” no discurso da docente. 

Na próxima seção, analisaremos as representações de Zoraide sobre o seu agir em uma 

comparação entre a entrevista e o comentário pós-tarefa. 

4.4 Configuração das vozes e representações na entrevista e comentário pós-tarefa 

Resumiremos, nesta seção, como, através das vozes, a professora representa seu agir 

em uma comparação entre a entrevista realizada após a filmagem da aula e o comentário por 

ela escrito após a escuta da entrevista realizada antes da gravação da aula. Ênfase será dada à 

relevância da utilização de instrumentos, como a Instrução ao Sósia, para a análise do trabalho 
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do professor, já que as diferentes etapas propostas proporcionam ao professor oportunidades 

diferentes para se posicionar com relação ao seu agir. 

 Observamos que, na entrevista pós-tarefa, a professora reflete sobre as atividades que 

realizou com a turma, avaliando-as e pensando sobre ações futuras. Como vimos, Zoraide traz 

novamente a voz discente, mostrando a atenção que dá ao que os alunos dizem e a como 

avaliam seu trabalho. Além disso, verificamos a recorrência do discurso da Graduação que 

aparece tanto na entrevista como no comentário pós-tarefa, influenciando o agir da professora 

– nas situações de trabalho com textos, por exemplo – e a sua representação sobre qual é o 

trabalho do professor – quando Zoraide estabelece que professora quer ser e qual é o seu 

compromisso com o ensino da LE. 

 A voz social segundo a qual o professor também aprende no exercício do seu ofício 

reaparece no comentário escrito, juntamente com a voz que ressalta a importância de o 

professor dominar o assunto a ser explicado aos alunos. Assim, podemos dizer que, de forma 

geral, as vozes que mais fortemente aparecem no discurso de Zoraide no momento pré-tarefa 

reaparecem nos textos produzidos após a tarefa (entrevista e comentário). 

 No entanto, considerando esses textos produzidos após a aula, verificamos que eles 

fizeram emergir, mais evidentemente, a noção de trabalho real - ao trazerem, por exemplo, 

comentários sobre os imprevistos com que a professora precisou lidar durante a realização da 

tarefa – justamente por terem sido produzidos depois da realização da aula quando a 

professora tinha vivenciado a complexidade da atividade docente.  Além da situação já citada, 

em que os alunos não levaram os livros para a sala, observamos outra ocasião em que a noção 

da imprevisibilidade envolvida no trabalho real se faz presente. Vejamos: 

225. Z: e assim houve algumas surpresas em relação às respostas 
226. P: hã 
227. Z: porque tinha pergunta com verbo to be  
228. tinha pergunta com can  
229. e eles ainda estavam ainda um pouco perdidos  
230. eu senti deficiência nessa parte 
231. P: ahã 
232. Z: pra mim a surpresa foi nessa parte 
233. é: alguns que eu esperei que já tivessem aptos a respostas curtas (p. 66) 
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Notamos que essa noção de imprevisibilidade do trabalho real se materializa na 

palavra “surpresa” que a professora menciona duas vezes. Zoraide se diz surpresa com relação 

a algumas repostas que os alunos deram em uma das atividades propostas, pois ela esperava 

que eles já dominassem um determinado assunto. 

Como já apontamos, os alunos, assim como a academia voltam a aparecer na 

entrevista e comentário pós-tarefa, reforçando o papel que têm na construção da representação 

de Zoraide sobre o seu agir. Além disso, questões como a autoridade de Zoraide são 

novamente mencionadas diante das situações vivenciadas pela professora na ministração de 

sua aula. Entretanto, julgamos relevante salientar que nos chamou a atenção a amplitude das 

questões que apareceram no comentário pós-tarefa, que não se restringiram ao que aconteceu 

na aula gravada, como na entrevista. O comentário escrito parece ter dado à professora a 

oportunidade de se posicionar em relação a outros aspectos de sua vida profissional que não 

apenas aqueles levantados pela entrevista ou pela ministração da aula. 

Após fazer um comentário escrito sobre cada turma, Zoraide acrescenta duas seções ao 

seu texto que intitula de Desabafo 1 e Desabafo 2. É interessante notar o termo que Zoraide 

escolheu para nomear essa parte do comentário: um desabafo é uma expressão franca do que 

se sente, envolvendo geralmente questões que incomodam ou perturbam quem desabafa. A 

professora parece utilizar esse espaço para levantar questões que a incomodam, afligem, mas 

que não apareceram nas entrevistas pré- e pós-tarefa. 

No Desabafo 2, por exemplo, Zoraide focaliza uma questão não ligada às suas turmas, 

mas sim à qualificação e compromisso profissional da professora que assumiu as turmas do 6º 

ano, devido ao preenchimento de todos os seus horários. A professora, apesar de ter aceitado 

assumir as turmas de Inglês, é aluna de um curso de Graduação em Português, não tendo o 

domínio da Língua Inglesa que é a matéria que agora ensina. 

Zoraide enfatiza o sacrifício que faz para cursar uma Graduação em Inglês (“Venho 

estudar em João Pessoa no peito e na raça”) e a decisão de trocar seu curso para Inglês porque 

não queria ensinar Português.  Segundo ela, o ensino vem decaindo justamente porque 

“infelizmente as pessoas estão entrando na sala de aula, pegam matérias que não estão 

preparadas para elas”. 
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Ao final, Zoraide diz: 

 

“Depois que eu percebi o papel importante que o professor tem na vida do 
aluno e o quanto ele é responsável por sua formação me sinto cada vez mais 
preocupada. Às vezes me vem aquele pensamento: Faça o seu e deixe os 
outros. Mas, não consigo”. 

Nessa última parte do comentário, ouvimos, mais uma vez, a influência da voz da 

Graduação no modo de Zoraide ver e interpretar seu trabalho como professora. Ao falar sobre 

a incoerência de a outra professora estudar Português e ensinar Inglês, e, ao enfatizar a 

necessidade de as pessoas se prepararem para ensinar as diferentes matérias, Zoraide ressalta 

a importância da Graduação. Essa influência pode também ser ouvida quando Zoraide diz que 

percebeu “o papel importante que o professor tem na vida do aluno”. 

Ao analisarmos as entrevistas e comentários pós-tarefa, observamos que cada uma 

dessas atividades traz oportunidades diferentes de reflexão e representação da atividade 

docente, por serem realizadas em tempo, espaço e de formas diferentes (oralmente e por 

escrito). Observamos que, na entrevista, a professora descreveu o que fez em sala e explicou 

algumas atitudes dela e dos alunos. Já no comentário escrito, Zoraide retomou alguns assuntos 

citados na entrevista (como, por exemplo, o incidente da bola) e levantou outras questões 

referentes à sua vida profissional que demonstram como ela vê o papel do professor hoje. 

Julgamos importante apontar a relevância, para a pesquisa docente, de instrumentos 

que, como a Instrução ao Sósia, oferecem ao professor a oportunidade de refletir sobre o seu 

agir em situações e de formas diferentes, proporcionando uma visão mais ampla sobre os 

diferentes aspectos que constituem o trabalho docente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou analisar de que forma uma professora de Língua Inglesa, aluna 

de um curso de Graduação em Inglês, representa seu agir no discurso. Nosso objetivo foi o de 

investigar que vozes materializam esse discurso e como elas são gerenciadas, além de 

verificar que representações a professora tem do seu agir. Interessava-nos ampliar a 

concepção do trabalho docente, conhecendo-o a partir do entendimento que o próprio 

professor tem do seu trabalho. 

Para empreendermos nossa análise, utilizamos como suporte teórico as contribuições 

do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), por essa corrente propor categorias para um estudo 

abrangente da linguagem, entendendo que esse estudo das práticas linguageiras situadas 

possibilita a compreensão da complexidade da atividade humana. Mais especificamente, 

nosso trabalho está vinculado à linha de trabalho dentro do ISD que focaliza a formação de 

adultos, interessando-se por como os trabalhadores (professores, no nosso caso) constroem 

suas representações da ação por meio da linguagem. Consideramos, também, algumas 

contribuições da Ergonomia e da Psicologia do Trabalho às quais o ISD recorre quando da 

formulação do seu plano de pesquisa. 

Assim, seguindo o plano proposto pelo ISD para a análise do trabalho docente, 

realizamos a entrevista pré-tarefa com a professora-participante, filmamos a aula e fizemos 

uma entrevista pós-tarefa. Na segunda parte da entrevista pré-tarefa, utilizamos um 

instrumento das Ciências do Trabalho chamado de Instrução ao Sósia, que busca dar ao 

trabalhador uma oportunidade de se auto-confrontar com seu trabalho e suas representações 

sobre ele, na medida em que propõe que o trabalhador (professor) imagine que vai descrever 

uma parte do seu trabalho a um sósia que o substituirá. Essa descrição deve ser o mais 

detalhada possível, já que a ideia é que ninguém perceba a substituição do sósia. Em um 

segundo momento, esse instrumento dá ao professor outra oportunidade de se confrontar 

novamente com a representação que tem do seu fazer ao prever um comentário pós-tarefa 

escrito pelo próprio professor após escutar a entrevista pré-tarefa. De todo o corpus coletado, 

utilizamos as transcrições das entrevistas pré- e pós-tarefa e o comentário escrito pós-tarefa. 

Julgando termos respondido nossas questões de pesquisa, nós as retomamos aqui a fim 

de sistematizarmos nossas reflexões finais: 
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● Que vozes estão presentes nos discursos da professora sobre o seu agir? 

● Como se dá o gerenciamento dessas vozes? 

● Como se configuram, através das vozes, as representações sobre o agir em uma comparação 
da entrevista pós-tarefa e comentário escrito pós-tarefa?  

Considerando os tipos de vozes propostos pelo ISD na categoria dos mecanismos de 

responsabilização enunciativa, identificamos, no discurso da professora, as vozes de 

personagens, as vozes sociais e a voz do autor empírico. 

Entre as vozes de personagens, como observamos, as vozes mais recorrentes são a voz 

da própria professora, tanto se dirigindo a si mesma como a outros personagens, e a voz dos 

alunos. Notamos que a professora se dirige a si mesma em momentos de reflexão sobre seu 

fazer, relacionamento com colegas e alunos e o que vem aprendendo na Graduação. 

Chama-nos a atenção o fato de que os momentos em que a docente se coloca como 

personagem em interlocução com outros professores ou pessoas de maior hierarquia são 

aqueles em que são representados conflitos vivenciados na profissão dentro e fora de sala. A 

nosso ver, o exemplo mais forte da professora enquanto personagem acontece na situação em 

que ela literalmente cria uma personagem, denominada de Zoraide-mãe, referindo-se a ela 

mesma na terceira pessoa. É através de Zoraide-mãe que ficamos sabendo como Zoraide 

construiu sua identidade como professora e que observamos todo o conflito por ela vivenciado 

quando os alunos desconstroem essa identidade, apontando para a construção de uma outra. 

Zoraide-mãe corrobora a nossa afirmação de que é muito marcada a presença da voz da 

professora como personagem em situações conflituosas em que a professora parece reviver 

momentos dolorosos experienciados na sua prática docente. 

Os alunos, por sua vez, em número de ocorrências, são a segunda voz de personagem 

mais presente, atrás apenas das ocorrências da própria Zoraide como personagem. 

Observamos que, nos exemplos em que os alunos aparecem como personagens, apesar de 

alguns focalizarem situações em que Zoraide quer mostrar a influência deles na coconstrução 

da sua identidade – sendo estes momentos que envolvem situações dolorosas para a 

professora - há muitos momentos em que ela parece reconstruir no seu discurso cenas da sala 

de aula, principalmente quando exemplifica como aborda um texto com os alunos, como 

inicia a aula, como tira dúvidas, como negocia questões de disciplina, por exemplo, etc. 
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Esses alunos-personagens também funcionam como uma instância que prescreve o 

trabalho da professora na medida em que eles pedem para estudar questões de vestibulares, 

por exemplo, ou questionam por que a docente fez uma atividade em uma turma e não na 

outra. Considerando ainda a questão da prescrição do trabalho docente, vemos aparecer 

documentos oficiais – como os PCN que surgem no discurso como voz de personagem e voz 

social (ao falar do livro didático) – além de prescrições que a própria professora se impõe a 

partir de um discurso pautado na religiosidade. 

É interessante observar que o discurso religioso emerge tanto como essa instância que 

prescreve o trabalho docente - chegando a professora a recorrer a Deus quando não sabe como 

lidar com uma situação na sala de aula - como em momentos de conflito, quando a direção 

justifica suas ações sem tomar como base critérios profissionais. 

 Outras vozes sociais também marcam o discurso de Zoraide, principalmente, quando 

ela mostra como se deu/dá a construção da sua identidade docente. Essas vozes, que dizem 

respeito diretamente ao trabalho docente, emergem especialmente nos momentos em que a 

professora representa o trabalho do professor, construindo sua identidade docente e apontando 

como gostaria de ser. Assim, a partir dessas vozes, a professora classifica o trabalho do 

professor de línguas estrangeiras como 1. difícil, por ter alunos que não frequentam escolas de 

idiomas; 2. de certa forma, solitário, por não ser possível contar com outros professores, 

principalmente quando estes estão na escola há algum tempo (sendo possível, no entanto, 

contar com professores mais jovens e que possuem menos tempo de experiência); além de 

apontar que gostaria de ser uma professora que “dá show” e, mais que isso, busca ser uma 

educadora; 3. uma atividade que requer conhecimento do conteúdo a ser ensinado, mas 

também habilidade para lidar com situações inesperadas; e 4. uma atividade que proporciona 

aprendizado também para o professor. 

 No entanto, a voz da academia, poderíamos dizer, configura-se como a voz social mais 

fortemente presente na representação da professora sobre o seu agir, emergindo em momentos 

de narração do agir, de referência a prescrições do trabalho docente, de tensão, de avaliação 

do trabalho didático-pedagógico (da própria professora e de colegas) e de reflexão sobre o 

agir. 
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Essa voz se materializa no discurso, principalmente, através da citação de nomes de 

autores e teorias aprendidas na universidade, além de exemplos em que esse discurso 

acadêmico passa a ser fonte de prescrição do trabalho docente. A professora cita mudanças 

que implementou na sua prática, chegando a estabelecer em vários momentos um “antes” e 

um “hoje”, em que atitudes foram modificadas a partir das leituras, discussões e vivências na 

Graduação. Em vários momentos, sentimos também a presença dessa voz a partir do uso de 

verbos como “aprender”, “perceber” e “começar a” que passam a justificar as novas ações da 

professora. 

 Outro aspecto relevante com relação à voz da Graduação é o empoderamento que ela 

dá à professora. Zoraide passa a se sentir mais segura para tomar decisões dentro e fora de 

sala de aula, justificar suas ações, agir mais ativamente e até para se defender de alguma 

‘acusação’ que possa vir a sofrer da direção ou coordenação. 

 Por fim, levando em consideração a voz do autor empírico, observamos que Zoraide 

assume a responsabilidade pelo seu discurso através da forte presença de um “eu” em 

praticamente todo seu discurso, o que aponta para uma responsabilidade não-compartilhada 

de suas ações. Isso poderia dar a impressão de que ela tem um agir centrado apenas no 

professor. Todavia, como já apontamos, os alunos aparecem, mais uma vez, como uma 

instância com quem a professora divide a responsabilidade das situações de sala de aula, 

dando-lhes grande importância na representação que faz do seu agir docente. Essa co-

responsabilidade pode ser notada nos momentos em que a professora utiliza as formas “nós” e 

“a gente”, significando professora e alunos. Assim, acreditamos que esse posicionamento de 

Zoraide materializado recorrentemente no “eu” corrobora o argumento da docente de que não 

é possível trabalhar com outros professores na escola, mas, mais importante, indica que 

Zoraide age de forma mais autônoma: ela busca seus próprios caminhos orientada pelas suas 

leituras, experiências e pela interação com seus alunos. 

Considerando os momentos de entrevista e comentário pós-tarefa, verificamos que, 

durante a entrevista, a professora focalizou a descrição de atividades realizadas em sala, 

justificando o que aconteceu, mas também refletindo sobre situações inesperadas, como o fato 

de os alunos não saberem responder algumas questões que ela já julgava aprendidas.  O 

comentário pós-tarefa, por sua vez, trouxe outras representações presentes na entrevista pré-

tarefa, como, por exemplo, a ideia de que ser professor é também aprender, que o professor 
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deve dominar o conteúdo da sua disciplina e uma questão discutida pela professora referente à 

sua autoridade e respeito por parte dos alunos em relação a ela. 

Constatamos ainda, no comentário, a inclusão de aspectos que extrapolaram a aula 

filmada em si e as questões abordadas nas entrevistas, o que ressalta a relevância de 

instrumentos, como a Instrução ao Sósia, para a análise do trabalho docente, já que as 

diferentes etapas do procedimento oportunizam ao professor momentos diferentes de reflexão 

e representação sobre seu agir, que abrangem dimensões, às vezes, não abordadas nos estudos 

sobre o trabalho docente. 

Verificamos, no comentário de Zoraide, que os aspectos por ela mencionados, mesmo 

sendo diferentes dos que emergiram nas entrevistas, dizem respeito à influência do discurso 

acadêmico na representação que a professora tem do seu agir: Zoraide discute questões de 

compromisso com a qualidade do ensino, dos alunos e com a mudança do ensino da língua 

estrangeira. 

Assim, após respondermos às perguntas de pesquisa, entendemos que podemos 

confirmar a nossa hipótese de que as representações da professora sobre seu agir apontam 

para a multidimensionalidade do trabalho docente e para conflitos entre as diversas vozes 

evidenciadas no discurso. Percebemos, no discurso de Zoraide, como o trabalho docente 

envolve várias dimensões, se considerarmos o trabalho em classe, o relacionamento com 

instâncias superiores que prescrevem o trabalho e são responsáveis pela manutenção do 

emprego do professor, a influência dos pais no trabalho docente etc. É possível notar ainda 

que o trabalho docente (real) não se restringe a prescrições claras e realizações dessas 

prescrições, mas que é atravessado por prescrições impostas por instâncias externas e internas 

à escola, pelo livro didático, pela Graduação, e até pela própria professora, além de incluir 

questões ligadas a impedimentos relacionados a tempo, alunos, material, entre outros. 

Notamos que, em sua representação sobre o trabalho docente, Zoraide traz no seu 

discurso diversas vozes que são conflituosas. Por exemplo, enquanto a professora parece se 

pautar pelo discurso acadêmico em suas ações, o discurso religioso emerge prescrevendo 

atividades, justificando posicionamentos e até sendo considerado para explicar atitudes 

tomadas pela direção da escola, que, aparentemente, ignora a competência didático-

pedagógica como critério para suas decisões. 
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Por fim, não poderíamos deixar de mencionar as implicações da nossa pesquisa. Cabe-

nos aqui, a partir dos dados analisados neste trabalho, apontar a importância do curso de 

Graduação na construção (esta entendida como desconstrução, reconstrução e coconstrução) 

da representação docente sobre o seu agir. Como observamos, o discurso acadêmico se fez 

extremamente presente na fala da professora, prescrevendo ações, empoderando a professora 

para agir na escola e em sala, justificando ações e redimensionando antigas atitudes. 

Parece-nos pertinente enfatizar, no entanto, que, para que os alunos-professores 

possam, de fato, ter experiências significativas, é necessário que os cursos de formação se 

preocupem em unir a teoria e a prática, levando em consideração que 1. os alunos-professores 

- sem experiência docente - já chegam à Graduação com suas representações sobre o que é 

ensinar e aprender uma língua estrangeira, e 2. os professores-alunos - que já têm experiência 

docente - (os quais são muitos se considerarmos os números do governo quando da 

elaboração do Plano Nacional dos Professores da Educação Básica este ano) precisam ter um 

espaço para discutirem, analisarem, avaliarem e redimensionarem a própria prática. 

O aumento da carga-horária de estágio supervisionado e prática nas novas grades para 

os cursos de Licenciatura é uma prova da necessidade dessa ligação estreita entre a formação 

teórica e a prática. No entanto, é preciso que as instituições formadoras se empenhem na 

definição das atividades que serão desenvolvidas em parceria com a escola da Educação 

Básica, a fim de que essas horas sejam bem aproveitadas e realmente utilizadas para 

experiências relevantes para a formação inicial. 

Lembramos que, já na nossa introdução, defendemos a importância da formação do 

professor, mostrando como ela tem sido pauta frequente de discussões nacionais e 

internacionais fomentadas por diversos setores da sociedade. Entendemos que o nosso 

trabalho pode contribuir para as discussões na área da formação docente, na medida em que 

oferece mais um olhar sobre o trabalho do professor, apontando para a compreensão de 

aspectos que não são passíveis de observação, mas que impedem o professor de realizar o que 

foi planejado.  Enfatizamos, dessa forma, a necessidade de se conhecer o trabalho docente 

real, considerando toda a sua amplitude, e a importância de se olhar para esse trabalho a partir 

da perspectiva do próprio professor. Enfim, esperamos que nosso trabalho contribua para 

destacar a relevância de se dar “a palavra ao professor”! 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE A – Perguntas da entrevista pré-tarefa (1º momento) 

1. Como foi sua experiência de aprendiz de Língua Estrangeira? 

2. Como você se tornou professora? 

3. Na sua opinião, qual o papel da Língua Estrangeira na escola? (Por que os alunos devem 
aprender uma Língua Estrangeira?) 

4. Qual o papel do professor de Língua Estrangeira na escola? 

5. O que os alunos devem aprender na aula de Língua Estrangeira? 

6. De que forma você planeja suas aulas? Em que você se baseia para prepará-las? 

7. Você usa o livro didático? Com que frequência? 

8. Você tem acesso aos PCN? (Já leu os PCN?) 

9. Você tem acesso ao PPP da escola? 

10. Que problemas você enfrenta em sala de aula e como lida com eles? 

11. O que a motivou a procurar o curso de Graduação? 

12. O que o curso de Graduação tem lhe acrescentado? Quais têm sido as 
experiências/aprendizados mais relevantes? 

13. Com relação ao diário, como você descreveria a experiência de escrevê-lo? (O que achou 
de escrever o diário?) Sobre o que você escreveu? 

15. Você acha que poderia utilizar o diário em outros contextos com outros colegas de 
profissão? 
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APÊNDICE B – Perguntas da entrevista pré-tarefa: sósia (2º momento) 

1. Qual o papel do professor de Inglês no ensino fundamental (na escola privada)? E no 

Ensino Médio? 

2. Como você descreveria seu trabalho como professora? (Seu trabalho de professora envolve 

o quê – em termos de atividades, decisões?)  

3. O que deve ser ensinado aos alunos nas aulas de Inglês? Por quê? 

3. Quem define o que os alunos vão estudar nas aulas de Inglês durante o ano? Em que se 

baseia essa decisão?  

4. Como você planeja sua aula? (O que você leva em conta e em que se baseia para definir o 

que e como fazer?)  

5. Que papel tem o livro didático no seu trabalho de sala de aula?  

6. Você tem turmas diferentes de uma mesma série? Como é o planejamento dessas aulas? 

(Você prepara aulas diferentes para essas turmas ou ministra a mesma aula?) 

7. Agora, imagine que eu sou sua sósia e que vou substituí-la em sua sala de aula daqui a 
pouco. Diga-me precisamente o que devo fazer para que ninguém perceba a substituição. 
(Mencione atividades como chamada, relacionamento com os alunos, o que considera 
importante que alguém que vai substituí-la deva saber.) 

 

 ● A pergunta de número 5 só será feita se o livro didático ainda não tiver sido mencionado 

pela professora nas respostas às outras perguntas. 
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APÊNDICE C – Perguntas da entrevista pós-tarefa 

1. Como foi a sua aula? Você poderia descrever o que aconteceu? (O que aconteceu? Como 
você se sentiu?) 

2. Se fosse ministrar a mesma aula, como você faria? (Modificaria alguma coisa? Por quê?) 
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APÊNDICE D – Notação68 utilizada para a transcrição das entrevistas 

Ocorrências Sinais Exemplos69 

1. Indicação dos falantes P: pesquisadora 

Z: professora Zoraide 

B: professora Beatriz 

P: certo 

Z: pra que eles num 

 
2. Pausas ... Z: como professora ...  

3. Ênfase maiúsculas que a gramática deve tá 
inserida SIM  

4. Alongamento de vogal : (pequeno) 

:: (médio) 

::: (grande) 

Z: e aí assim eu fique:i é: 

 

5. Silabação - Z: porque eu de-tes-ta-va 

6. Interrogação ? Z: então o que é qu’eu faço? 

7. Segmentos incompreensíveis (...) Z: jamais eu podia eu (...)  

8. Truncamento de palavras ou 
desvio sintático 

/ Z: de/ de/ de me mantê mais 
informada 

9. Comentário da transcritora (   ) P: é: com certeza (risos) 

Z: (risos) então eu tinha a 
obrigação 

10. Discurso reportado “  ” Z: “eu tenho que fazê isso”  

11. Ortografia  mantê, ajudá, vô, ahã, to 

12. Trecho suprimido /.../ Z: eu passei isso pra uma 
colega minha /.../ 

Observações: 

Números por extenso – (Z: trinta e sete foram pra o inglês) 

Palavras estrangeiras em itálico – (ele traz muito listening é::) 

                                                 

68 Adaptado de Dionísio (2001, p. 76) e Medrado (2008, p. 283) 

69 Exemplos retirados do nosso corpus 


