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“(...) sou professora quando programo o tempo, o conteúdo, a avaliação diagnóstica de meus 
alunos... Tento ser psicóloga quando observo o estágio de desenvolvimento que meu aluno se 

encontra para entender o motivo de determinado comportamento e as dificuldades em sua 
aprendizagem; psicopedagoga quando lido com alunos hiperativos, disléxicos; analfabetos, às vezes, 

com necessidades especiais (surdo, dificuldade cognitiva...), assistente social quando providencio 
Xerox, jornal, revistas, DVDs (com meus próprios recursos) para elucidar minhas aulas e por que não 

dizer, quando fico de mãos atadas com alunos indisciplinados...” 
(Texto de comentário da professora experiente, 

 coletado em: 24 de agosto de 2010 ) 
 
 
 
 

“Acho que o “ofício” de professor é realmente um dom e como dom não podemos desperdiçar com 
atitudes que não vão nos fazer enriquecer como pessoas e também não fazer os outros crescerem e 

darem o melhor de si”.  
(Texto de comentário da professora iniciante,  

coletado em: coletado em 20 de agosto de 2010 ) 
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RESUMO 
O objetivo desta pesquisa é o de verificar se o procedimento de instrução ao sósia 

pode ou não vir a contribuir com a formação de futuros professores. A instrução ao sósia 
(CLOT, 2006, 2010) é um procedimento constituído por duas etapas de produção dos textos: 
de instruções e de comentário. Na primeira, uma situação fictícia é criada para a substituição 
de um professor por um pesquisador que precisa de informações precisas sobre como se 
comportar para minimizar o ato dessa substituição.  Dessa interação, pesquisador e professor 
produzem, em co-autoria, um texto oral (posteriormente transcrito). Na segunda etapa, o 
professor, após ler o texto de instrução transcrito, escreve um comentário a respeito de suas 
impressões sobre o que leu. Como esses textos se configuram sobre o trabalho do professor, 
nosso objetivo principal é o de levantar que representações, perspectivas e estilos do ensino 
como trabalho podem ser identificados nesses textos e que implicações isso acarretaria na 
formação de futuros professores.  

Para isso, assumimos o quadro teórico-metodológico do Interacionismo 
Sociodiscursivo - ISD (BRONCKART, 1999, 2006, 2008; GROUPE LAF - Langage-Action-
Formation, 2004), unindo-o às concepções desenvolvidas pelo grupo ERGAPE - Ergonomie 
de l’Activité Personnels de l’Education (AMIGUES, 2004; SAUJAT, 2004) e pela Clínica da 
Atividade (CLOT, 2006, 2010; FAÏTA, 2005; ROGER, 2007), conforme já vem sendo feito 
pelas pesquisas sobre o ensino como trabalho do Grupo ALTER (ABREU-TARDELLI, 2006; 
BRONCKART & MACHADO, 2004; BUENO, 2009; CORREIA, 2007; LEITE, 2009; 
LOUSADA, 2006; MACHADO, 2009, 2010; MAZZILLO, 2006; TOGNATO, 2009;). 
Também adotamos os estudos desenvolvidos pela Linguística Sistêmico-funcional 
(HALLIDAY, 1994) e pela Análise de Discurso (MAINGUENEAU, 2005). Apoiamo-nos, 
assim, em um referencial teórico-metodológico com base na perspectiva sócio-histórica e 
cultural, juntamente com uma abordagem filosófica, social, discursiva e ideológica da 
linguagem de Volochinov (1929/1999). Todas essas teorias possibilitam um estudo 
aprofundado sobre a representação do trabalho docente, a fim de trazer uma ampla 
compreensão sobre as possibilidades de uso e as implicações do procedimento investigado na 
formação de futuros professores.  

Nosso corpus é proveniente do uso do procedimento de instrução ao sósia, com a 
participação de duas professoras de Língua Portuguesa: uma experiente com mais de 20 anos 
de carreira e, a outra, iniciante, atuando na profissão há um ano e, também, graduanda do 
último ano do Curso de Licenciatura em Letras. Ambas trabalham em escolas públicas 
municipais e estaduais do ensino fundamental (EF-II) do interior paulista, mais 
especificamente, da região de Jundiaí. 

Os resultados de análise dos textos apontaram para as características gerais do 
procedimento de instrução, bem como as representações, perspectivas e estilos sobre o agir do 
professor de cada participante. Consideramos, então, o procedimento válido, já que se trata de 
um procedimento dialético que nos permite identificar e debater diferentes representações 
sobre um mesmo trabalho, levando-nos a uma síntese de ideias e ideais acerca do ensino 
como trabalho. Constatamos, também, que, com o procedimento, podemos estabelecer um 
diálogo promissor, em que trabalhador ou futuro trabalhador contribuía com seu coletivo e 
vice-versa, fortalecendo as bases genéricas da atividade, em que professor experiente e 
iniciante reconheçam-se nelas e as reconheçam ao exercerem seu ofício, aumentando, assim, 
seu poder de agir. 

 
Palavras-chave: Trabalho do professor, Formação inicial, Procedimento de Instrução 

ao Sósia, Poder de agir. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to verify if doubling instruction procedure can bring contribution on 
the training of a future teacher. Doubling instruction procedure (CLOT, 2006, 2010) consists 
of two writing phases: instructions and comments. On the first, a fictitious situation is created 
for a teacher’s substitution by a researcher who needs accurate information on how to behave 
in order to minimize the substitution act. From this interaction, teacher and researcher produce 
an oral text and later transcript it as co-writers. On the second, the teacher reads the 
instruction transcription and writes personal remarks about this reading. Since those two 
writings are about the teacher’s work, our main goal is to learn which representations, 
perspectives and styles from teaching as work can be identified in those texts as well as the 
implications of it on the training of future teachers. 

To achieve that, we undertake the theoretical and methodological framework from the 
Social Discursive Interacionism - SDI, (BRONCKART, 1999, 2006, 2008; GROUPE LAF - 
Language-Action-Formation, 2004), along with the conceptions developed by ERGAPE 
group - Ergonomie de l’Activité Personnels de l’Education - (AMIGUES, 2004; SAUJAT, 
2004) and by the Activity Clinic (CLOT, 2006, 2010; FAÏTA, 2005; ROGER, 2007), as it has 
been done by the research ALTER group(ABREU-TARDELLI, 2006; BRONCKART & 
MACHADO, 2004; BUENO, 2009; CORREIA, 2007; LEITE, 2009; LOUSADA, 2006; 
MACHADO, 2009, 2010; MAZZILLO, 2006; TOGNATO, 2009;) on teaching as work. We 
also conceive the studies from Functional Systemic Linguistics (HALLIDAY, 1994) as well 
as from Discourse Analysis (MAINGUENEAU, 2005) all of which constitutes a theoretical 
and methodological framework based on social, historical and cultural perspective along with 
philosophical, social, ideological and discursive approach of the language studies from 
Volochinov (1929/1999). All these theories enables an in depth representation study on the 
teaching work in order to bring a broad understanding about the usage possibilities and 
implications of the investigated procedure for the training of future teachers. 

Our corpora is originated from the doubling instruction procedure generated from the 
participation of two Portuguese language teachers: a senior teacher with twenty years of 
teaching experience and a junior teacher with one year of experience who is also a student 
majoring in language teaching attending the last year of an undergraduate program. Both of 
them work for elementary public schools in Jundiaí located in São Paulo countryside.  

Text analysis signals to general characteristics of the doubling instruction procedure, 
as well as the teaching representation, perspective and styles from each participant’s behavior. 
We consider the procedure effectual since it is dialectic enabling identification and discussion 
about different representations of the same work which also guides us to summarize ideas and 
ideals on teaching as work. We also conclude that with this procedure it is possible to 
establish a promising dialogue in which the worker or future worker is able to contribute for 
the collectivity and vice-versa, strengthening generic activity basis whereas the experienced 
or inexperienced teachers recognize themselves in their practice enhancing their participation. 

 
Key words: teacher’s work, initial and social formation, doubling instruction 

procedure, power act. 
 
 
 



xi 

 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO ..............................................................................................................1 

As motivações e a pesquisa ...........................................................................................4 

 

CAPÍTULO I - O trabalho como agir humano e o ensino como trabalho .......................10 
 1.1 O trabalho como processo e produto de desenvolvimento ............................................10 

1.2 Fundamentos do trabalho no desenvolvimento humano ...............................................14 

1.3 O ensino como trabalho .................................................................................................20 

 

CAPÍTULO II - Cursos e dispositivos de formação de professores no Brasil: uma breve 

contextualização .....................................................................................................................24 

2.1 Implantação e estabelecimento dos cursos de formação: uma história ainda muito 

recente .................................................................................................................................25 

2.2 Por uma concepção dos dispositivos de formação ........................................................29 

 

CAPÍTULO III - Instrução ao sósia: instruir para co mpreender, compreender para 

instruir  .....................................................................................................................................32 

3.1 A instrução ao sósia e seus fundamentos ......................................................................32 

3.2 Instrução ao sósia: como se faz e para que serve? ........................................................36 

 

CAPÍTULO IV - O agir interpretado e os mundos representados na e pela linguagem 

...................................................................................................................................................41 

4.1 Os princípios norteadores do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) ...........................43 

4.2 A trajetória do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) ..................................................45 

4.3 A linguagem como agir na configuração das condutas humanas ..................................50 

4.4 A interpretação do agir humano na e pela linguagem ...................................................53 

4.5 Mundos representados: bases para o agir humano ........................................................56 

4.6 Por uma “análise descendente” do agir humano ...........................................................58 

4.7 Procedimentos de análise de textos: investigando o agir humano ................................61 

4.7.1 Os elementos do contexto de produção .................................................................62 



xii 

 

4.7.2 Nível organizacional: .............................................................................................65 

4.7.3 O nível enunciativo ................................................................................................70 

4.7.4 O nível semântico ..................................................................................................73 

 

CAPÍTULO V - Procedimentos metodológicos de coleta e de análise dos 

dados.........................................................................................................................................79 

5.1 O contexto da pesquisa e as participantes......................................................................79 

5.1.1 A participante professora experiente......................................................................80 

5.1.2 A participante professora iniciante/estagiária.........................................................81 

5.1.3 A coleta de dados da professora experiente.................................................................82 

5.1.4 A coleta de dados da estagiária ..............................................................................86 

5.2 O uso do procedimento de instrução ao sósia................................................................87 

5.3 As perguntas de pesquisa...............................................................................................88 

5.4 A seleção dos dados.......................................................................................................89 

5.5 Os Procedimentos de análise .........................................................................................90 

 

CAPÍTULO VI – Resultados das análises do textos de instrução ao sósia e dos 

comentários .............................................................................................................................93 

6.1 Elementos contextuais de produção dos textos de instrução .........................................94 

6.2 Características gerais dos textos de instrução ...............................................................99 

6.2.1 Textos de instrução ao sósia: nível organizacional ...............................................99 

6.2.2 Textos de instrução ao sósia: nível enunciativo...................................................111 

6.3 Elementos do trabalho do professor nos textos de instrução ao sósia..........................119 

6.3.1 O professor e o outrem: ações e instrumentos......................................................120 

6.3.2 O profissional e a organização do ambiente de trabalho......................................130 

6.3.3 Resumo dos resultados apresentados ...................................................................138 

6.4 Comentários e sua relação com os textos de instrução................................................141 

 

 CONCLUSÕES: Reconhecer-se no métier e reconhecê-lo pelo poder de agir..............151 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ...............................................................................159 



xiii 

 

ANEXOS................................................................................................................................164 

Anexo 1 – Transcrição: Instrução ao sósia da professora experiente.................................165 

Anexo 1a – Comentário sobre as instruções – professora experiente...........................187 

Anexo 2  – Transcrição: Instrução ao sósia da professora iniciante/estagiária..................189 

Anexo 2a – Comentário sobre instruções – professora iniciante/estagiária..................200 

Anexo 3 – Atividade 1 – Primeira página de jornal...........................................................201 

Anexo 3a – Atividade 2 – Estrutura do gênero notícia .................................................202 

Anexo 4 – Entrevista por escrito – Professora Experiente.................................................203 

Anexo 5 – Entrevista por escrito – Professora Iniciante/estagiária ...................................204  

 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Elementos constitutivos do trabalho .......................................................................19 

Figura 2: Elementos da atividade docente e suas relações......................................................21 

Figura 3: Os processos e suas relações ...................................................................................75 

Figura 4: Contextos dos textos de instrução ...........................................................................98 

Figura 5: Elementos constitutivos do trabalho .....................................................................119 

Figura 6: Elementos do trabalho docente configurados nas instruções da professora 

experiente................................................................................................................................130 

Figura 7: Elementos do trabalho docente configurados nas instruções da professora 

iniciante/estagiária..................................................................................................................139 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS  

Tabela 1: Relações conjuntivas e disjuntivas ..........................................................................66 

Tabela 2: Tipos de discursos e implicações ............................................................................68 

Tabela 3: Plano Global dos textos de instrução ao sósia.......................................................100 

Tabela 4: Progressão Temática..............................................................................................104 

Tabela 5: Actantes Centrais...................................................................................................120 



1 

 

INTRODUÇÃO 1 

 

A educação é, sem dúvida, um tema recorrente na política, na pesquisa acadêmica, na 

sociedade, no núcleo familiar, enfim, é um tópico temático que envolve a todos. A palavra de 

ordem do momento é a qualidade2 na educação. Para isso, formam-se ONGs, criam-se 

projetos, propostas, pesquisas, planos nacionais, em busca de respostas e de melhores 

“resultados”. Nessa corrida, a qualidade na formação do professor é considerada essencial 

para aprimorar, capacitar habilidades pedagógicas, o que implica diferentes abordagens e 

concepções teórico-metodológicas tanto na formação continuada como na formação inicial. 

Diante dessa problemática, sobre a qualificação de profissionais, tão abrangente e que 

envolve questões de diferentes ordens, centramo-nos na formação do futuro professor, pois 

pressupomos que, nela, pode-se desenvolver um espaço dialógico em favor da clareza e da 

maior criticidade sobre o trabalho do professor, o que contribuirá com o desenvolvimento de 

um profissional mais preparado para as situações concretas de trabalho. 

Para isso, nossa pesquisa filia-se e contribui com o projeto do grupo ALTER (Análise 

da Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações), coordenado pela Profa. Dra. Anna 

Rachel Machado, no Programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. 

O grupo ALTER já desenvolveu e continua a desenvolver diversas pesquisas 

(BRONCKART & MACHADO, 2004; BUENO, 2009; CORREIA, 2007; MACHADO, 2009, 

2010; LEITE, 2009; TOGNATO, 2008, só para citar algumas) por novas teorias e concepções 

metodológicas sobre o trabalho docente a partir do estudo da relação entre linguagem e 

trabalho educacional, formando parcerias institucionais nacionais (UFG, PUC-SP, PUC-MG, 

PUC-RJ, UNISINOS, UEL, UniCEUB) e internacionais (UNIGE; LAF; ERGAPE; CNAM; 

UNIVERSIDADE DE LISBOA). 

Conforme já vem sendo feito pelas pesquisas3 do Grupo ALTER (ABREU-

TARDELLI, 2006; BRONCKART & MACHADO, 2004; BUENO, 2009; CORREIA, 2007; 

                                                           
1 Esta pesquisa conta com o financiamento integral do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPq. 
2
 As palavras que se referem a “qualidade” estão em itálico, já que, a nosso ver, trata-se de termos carregados de sentido 

próprio de um discurso dominante. 
3 No final da década de 90, iniciou no país uma nova abordagem de estudo sobre o trabalho docente, em que se assumiu o 
ensino como trabalho e numa perspectiva discursiva. Essa nova abordagem ganhou força e expandiu-se com os vários 
programas de pós-graduação stricto sensu em Linguística Aplicada que surgiram no Brasil, como, por exemplo: o Programa 
de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), o Programa de Pós-
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LEITE, 2009; LOUSADA, 2006; MACHADO, 2009, 2010; MAZZILLO, 2006; TOGNATO, 

2009;), assumimos o quadro teórico-metodológico do Interacionismo Sóciodiscursivo - ISD 

(BRONCKART, 1999, 2006, 2008; GROUPE LAF - Langage-Action-Formation, 2004), que 

defende as práticas de linguagens como fenômeno de negociação, configuração e 

transformação do agir humano e a importância dos textos (orais ou escritos) como produto 

empírico de análise e interpretação do agir humano.  

Unimos a esses referenciais as concepções desenvolvidas pelo grupo ERGAPE - 

Ergonomie de l’Activité Personnels de l’Education (AMIGUES, 2004; SAUJAT, 2004), que 

têm por objetivo compreender a situação de trabalho docente levando em conta os diferentes 

conflitos desse métier, e os estudos desenvolvidos pela Clínica da Atividade (CLOT, 2006, 

2010; FAÏTA, 2005; ROGER, 2007), que visa compreender e explicar a função que o trabalho 

exerce no processo de desenvolvimento humano, também subsidia essa pesquisa. Além de 

adotarmos os estudos desenvolvidos pela Linguística Sistêmico-funcional (HALLIDAY, 

1994) e pela Análise de Discurso (MAINGUENEAU, 2005).  

Esses grupos formam os pilares teóricos desta pesquisa por diversas razões: atuam de 

forma transdisciplinar em suas investigações, partem do mesmo pressuposto teórico 

vigotskiano sobre o desenvolvimento humano, assumem a linguagem numa perspectiva sócio-

discursiva e ideológica (VOLOCHINOV, 1929/1999) e o trabalho numa abordagem marxiana 

(MACHADO, 2009). Enfim, esses grupos subsidiam-nos teórico-filosoficamente e 

metodologicamente, disponibilizando-nos procedimentos de coleta e de análise de dados para 

uma investigação quanto ao papel da linguagem no trabalho educacional e as implicações 

desse trabalho no processo de formação e de desenvolvimento do profissional como do 

próprio métier. 

Fundamentados por meio desse conjunto teórico-metodológico, é que objetivamos 

verificar se o procedimento de instrução ao sósia pode ou não vir a contribuir com a formação 

de futuros professores.  

Ressaltamos que a instrução ao sósia (CLOT, 2006, 2010) é um procedimento 

constituído por duas etapas de produção de textos: o de instrução e o de comentário. Para a 

produção do texto de instrução, cria-se uma situação fictícia, em que o pesquisador irá 

substituir o professor em seu trabalho e, para isso, necessita de instruções precisas sobre como 

agir em seu lugar para que ninguém do local de trabalho perceba a substituição; nessa 

                                                                                                                                                                                     
Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina (UEL), o Programa de Pós-Graduação em 
Letras da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/Minas). 
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interlocução, pesquisador e professor produzem um texto oral (posteriormente transcrito). 

Para a produção do texto de comentário, o professor, após ler o texto de instrução transcrito, 

produz um comentário por escrito a respeito de suas impressões sobre o que leu. Uma vez que 

esses textos se configuram sobre o trabalho do professor, nosso objetivo mais específico é o 

de levantar que representações, perspectivas e estilos do ensino como trabalho podem ser 

identificados nesses textos e que implicações isso geraria para a formação de futuros 

professores. 

Nesta pesquisa, compreendemos que o trabalho do professor é dinâmico, marcado por 

relações múltiplas e simultâneas, que exigem do profissional “(...) imediatismo, rapidez e 

imprevisibilidade (...)” (CORREIA, 2007, p. 58). Diante de um trabalho tão movente, o 

professor recorre e produz diferentes recursos externos e internos, conforme as necessidades 

de seu trabalho. Isso se traduz numa organização e reorganização contínua do trabalho 

educacional em que o professor imbuído de motivos e intenções próprias e coletivas 

transforma o seu trabalho.  

Segundo Bronckart (2009), esse trabalho de organização e reorganização consiste na 

“ inteligibilidade da profissão” (2009, p. 11) que é de difícil apreensão. Para o autor, 

compreender e clarificar essas questões que consistem na significação e nas condições de 

realização do trabalho docente, não só é uma forma de contribuir com a “(re)-valorização” do 

trabalho como também com a “necessária melhoria na qualidade e na eficácia das formações” 

(2009, p. 161). Logo, compreender como o trabalho do professor vem se configurando e se 

transformando é uma maneira de contribuir com o reconhecimento do trabalho do professor e 

com melhorias na formação, preparação dos futuros professores às situações concretas de 

trabalho.   

Com esse entendimento sobre a importância de recorrer à inteligibilidade docente, 

utilizamos o procedimento de instrução ao sósia, de acordo com as etapas descritas acima, 

com duas professoras4 de Língua Portuguesa: uma experiente com mais de 20 anos de carreira 

e, a outra, uma estagiária em pré-serviço5 (iniciante). Ambas trabalham em escolas públicas 

municipais do ensino fundamental (EF-II) do interior paulista. 

                                                           
4
 O Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP. – Sede Campus Monte Alegre -, em reunião 

Ordinária em 03/05/2010, aprovou a realização desta pesquisa (coleta dos dados) protocolada no comitê pelo número 
100/2010.   
5 A estagiária cursa o último ano do curso de graduação em Letras (curso de 3 anos presencial, com licenciatura em Inglês e 
Língua Portuguesa). Além dos estágios obrigatórios pelo curso de graduação, a estagiária está trabalhando como professora 
em dois projetos do município, isto é, encontra-se em pré-serviço. Isso será melhor explicado no capítulo IV, na seção: 
estagiária.  
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Após essa apresentação da pesquisa, detalharemos a seguir as razões que motivaram 

sua realização, bem como sua historicidade, buscando delinear seu processo sociohistórico 

que nos levou a formular nossas questões de pesquisa. 

 

 

As motivações e a pesquisa 

São vários os motivos que me6 guiaram até a realização dessa pesquisa, em especial, 

minha paixão pela licenciatura. Desde criança, aprendi com minha mãe a respeitar, senão, a 

venerar meus professores.  

Durante a graduação, percebi que a representação do papel do professor entre meus 

colegas e, até, dos professores formadores era diferente da minha. Existia um discurso geral, 

que valorizava demais o conteúdo, o conhecimento de teorias e métodos de ensino, enquanto 

que o trabalho tal como realizado pelo professor em sala de aula era sempre muito criticado. 

Um exemplo bem ilustrativo foi o meu primeiro estágio (dos quatro no total), em que obtive a 

seguinte tarefa: observar várias aulas de um professor do ensino fundamental, encontrar um 

problema e produzir um projeto de intervenção que contemplasse a minha regência de cinco 

aulas como forma de contribuição e de possível solução para o problema encontrado naquele 

contexto de ensino.  

Sem experiência prática (nunca havia ministrado aulas) e sem uma base teórica sólida 

(p. ex. procedimentos de ensino e aprendizagem de leitura), o estágio passou a ser para mim 

um espaço de dúvidas sobre como agir, o que observar, o que determinar adequado e 

inadequado e, o mais difícil, como o outro (o professor) deveria ou não agir. Uma situação 

que valorizava o conteúdo ensinado na Universidade, enquanto previa que na situação de 

trabalho do professor haveria o erro, a divergência entre o ideal (ensinado na Universidade) e 

o trabalho docente tal como concretizado em sala de aula.   

Mas foi também na Universidade que, no 4º Semestre do curso, obtive a oportunidade 

de iniciar um estudo sobre o ensino como trabalho e suas implicações com a linguagem. 

Naquele semestre, na disciplina “Seminário”, em 2006, estudei com a Profa. Dra. Luzia Bueno 

a respeito das novas posturas de investigação e perspectivas sobre o trabalho do professor 

(naquele momento: BRONCKART & MACHADO, 2004; MAZZILLO, 2006; ABREU-

                                                           
6
 O uso da primeira pessoa do singular (eu) justifica-se por ser um relato pessoal, particular.  
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TARDELLI, 2006; LOUSADA, 2006, AMIGUES, 2004; SAUJAT, 2004, CLOT, 1999; 

CLOT e FAÏTA, 2000 entre outros). 

No decorrer dessa disciplina, realizei diversas leituras teóricas, observei o trabalho do 

professor em sala de aula, registrei minhas interpretações e avaliações em diários de 

observação e discuti, em classe, com a professora formadora e com colegas de curso nossas 

considerações. Todo esse processo me fez perceber como avaliei negativamente um trabalho 

que havia apenas observado e não exercido. Nesse momento, compreendi que me faltavam 

subsídios para interpretar o trabalho do professor, pois faltava uma informação fundamental: 

qual seria a interpretação do professor observado por mim sobre seu próprio trabalho? Em que 

nossas avaliações divergiriam e convergiriam? Quais seriam os motivos, finalidades que 

guiaram as ações do professor? Sem essas informações, constatei que o trabalho do professor 

esvaziava-se em muitos significados importantes para uma interpretação mais precisa. 

Pensando nisso, é que decidi desenvolver uma pesquisa7 de conclusão do curso de 

graduação, que abordasse dois pontos de vista sobre um mesmo trabalho do professor: a de 

um estagiário no último ano do curso de Letras e a do professor atuante que fora observado 

pelo mesmo estagiário, para que assim, tivéssemos duas perspectivas sobre um mesmo 

trabalho, detectando a divergência e a convergência entre esses pontos de vista.  

Ainda durante a realização dessa pesquisa na graduação, iniciei o chamado “pré-

serviço”. Trabalhava como professora eventual em várias escolas estaduais. Ministrei aulas de 

diferentes disciplinas (Língua Portuguesa, Filosofia, Inglês, Geografia, História) em turmas e 

períodos distintos também. Durante essa experiência, verifiquei o quanto o trabalho do 

professor é movente, complexo, constituído de situações imprevistas, que exigem do 

profissional atenção contínua e redobrada para a qualquer momento reorganizá-lo, reconstruí-

lo, ou seja, o professor precisa gerar e gerir uma flexibilidade e agilidade de raciocínio 

imediata para reorganizar-se e reconstruir sua aula, situações nem sempre apresentadas aos 

futuros professores (BUENO, 2009).  

Logo, constatei que havia uma distância sistemática entre o que a Universidade nos 

ensinava sobre como realizar o trabalho do professor e como ele é realizado ou, ainda, 

impedido ser realizado nas situações concretas de trabalho, faltava esclarecimento sobre as 

dimensões e a complexidade que configuram essa profissão. Convencida da importância de 

                                                           
7
 GOMES, Kátia Diolina. Diário de Campo e Instrução ao Sósia: dialogar para melhor compreender o trabalho docente. 2008. 104f. 

Monografia (Licenciatura em Letras) – Curso de Letras da Unidade Acadêmica da Área de Ciências Humanas e Sociais da Universidade São 
Francisco, Itatiba-SP. Monografia defendida e aprovada na Universidade São Francisco em JUNHO de 2008. 
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pesquisar mais sobre o trabalho do professor em situações concretas de trabalho em 

consonância ao espaço de formação de futuros docentes, é que desenvolvi esta pesquisa de 

mestrado, buscando averiguar um procedimento que nos permitisse levantar perspectivas 

distintas sobre o trabalho do professor, num confronto dialógico, em prol da diminuição da 

distância entre o teorizado (Universidade) e o real da atividade do professor (o vivido ou o 

impedido do trabalho no cotidiano).  

Essa proposta de confronto fundamenta-se na concepção vygotskiana de que o 

conflito, a tensão, as contradições são fontes para a formação e o desenvolvimento humano. 

Portanto, sendo o trabalho do professor tão enigmático, é importante gerir um espaço que 

privilegie o debate, o confronto de ideias e ideais, de concepções e das diferentes maneiras de 

realização do trabalho docente, entre aprendizes, professores-formadores e professores 

atuantes, como forma de contribuição para que todos possam desenvolver certa criticidade e 

clareza da profissão de educador (BUENO, 2009).  

Recorremos, então, ao emprego do procedimento de verbalização sobre o trabalho, a 

instrução ao sósia8 (CLOT, 2006), com duas participantes: uma professora experiente e uma 

professora iniciante/estagiária, que têm tempo totalmente diferente de atuação na docência, 

mas que tiveram que instruir sobre como realizar uma mesma tarefa docente: introduzir o 

gênero notícia9 para o sétimo ano do ensino fundamental.  

O procedimento de instrução ao sósia, conforme já mencionamos, é composto de duas 

etapas de produção de textos: na primeira etapa, o procedimento exige que se crie uma 

situação fictícia em que a pesquisadora é sósia da participante e irá substituí-la por um dia ou, 

conforme determinamos nesta pesquisa, na tarefa específica de introduzir o gênero notícia 

para o sétimo ano. Para desencadear essa situação imaginária se faz a seguinte pergunta para 

cada participante (as professoras): “Suponha que eu seja seu sósia e que amanhã eu deva 

substituir você em seu trabalho. Que instruções você deveria me transmitir para que ninguém 

perceba a substituição?” (CLOT, 2006, p.144). A partir dessa pergunta, cada profissional 

(professoras, experiente e iniciante/estagiária) inicia suas instruções e a sósia (a pesquisadora) 

as questiona, buscando instruções detalhadas sobre como fazer a tarefa para que a substituição 

seja mais perfeita possível.  
                                                           
8
 Destacamos que o procedimento de instrução ao sósia foi utilizado nos anos 70, particularmente, em seminários de 

formação operária de trabalhadores da FIAT, na Universidade de Turim, por Oddone (1981) e colaboradores. A instrução ao 
sósia é, recentemente, muito utilizada no quadro de pesquisa que foque a Linguagem e Trabalho, a Linguagem e Trabalho 
Educacional, como na Psicologia do Trabalho, por exemplo, a Clínica de Atividade do CNAM (Conservatoire Nacional des 
Arts et Métier) e o grupo ALTER-PUC/SP (Análise da Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações). 
9 A escolha pelo gênero notícia justifica-se, uma vez que esse gênero é solicitado no planejamento escolar do município e é 
um dos instrumentos de avaliação da produção textual dos alunos pela secretaria da educação municipal. 
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Segundo Clot (2006, p. 147), essa interlocução entre o instruir de cada professora e o 

questionar da pesquisadora estabelece um movimento dialógico, que leva à produção de um 

texto de instrução em co-autoria sobre a atividade. Nessa interlocução, as professoras têm 

que, obrigatoriamente, (re)pensar sobre suas próprias ações, buscando antecipar todas as 

possíveis situações favoráveis e desfavoráveis dentro do seu contexto de trabalho (CLOT, 

2006, p. 147). 

Depois de transcritas pela pesquisadora as instruções das professoras, cada professora 

lê suas instruções e tece um comentário por escrito sobre suas próprias instruções. 

Segundo Clot (2006), a primeira etapa da instrução ao sósia é um momento em que o 

trabalhador confronta-se com sua própria atividade a partir da mediação do sósia e a segunda 

etapa é o momento de decifração, de confronto com a materialização do “intercâmbio” entre o 

profissional e o sósia, em que as instruções dadas, certamente, dirigiram-se a outros, não 

somente ao sósia (CLOT, 2006, p. 144). Logo, a instrução ao sósia é um procedimento que 

promove conflitos entre o trabalhador e sua atividade, o que “pode tornar causa de uma 

transformação da atividade” (CLOT, 2006, p. 144). 

Ainda que seja um rico procedimento dialógico, compreendê-lo é fundamental para 

sabermos se é possível, com esse procedimento, estabelecer um espaço de formação que 

venha diminuir a distância entre o teorizado e as condições concretas de trabalho e que 

implicações isso poderia gerar na formação inicial. Por isso, buscamos responder as seguintes 

perguntas de pesquisa:  

 

1) Quais as características que constituem o procedimento de instrução ao sósia, o 

que essas características nos permitem saber sobre as representações do trabalho docente?  

2) Quais elementos constitutivos do trabalho docente e suas implicações, o 

procedimento de instrução ao sósia nos permite identificar? Quanto aos elementos 

constitutivos do trabalho docente, indagamos sobre:  

2a) Quais pessoas (pais de alunos, coordenador etc.) interferem direta ou 

indiretamente no trabalho das professoras? 

2b) Como as professoras organizam o ambiente de trabalho delas?  

2c) Qual o papel das professoras na realização desse trabalho?  

2d) Que instrumentos/artefatos (lousa, giz, gêneros) são utilizados pelas 

professoras? 
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Discutidas essas questões, procuramos refletir sobre a validade do uso do 

procedimento e suas implicações, enquanto um possível dispositivo de formação inicial. 

Essa reflexão é fundamental, pois, segundo Bueno (2009), o campo do estágio é pouco 

privilegiado com pesquisas, mais ainda no que se refere à análise de textos produzidos nesse 

espaço. Portanto, investigar textos produzidos na situação de formação é uma forma de 

levantar as representações que se configuram nesses textos e, consequentemente, 

compreendermos o processo de formação e de como poderemos interferir nele com possíveis 

mudanças de paradigmas teóricas e empíricas.  

Encerrada a apresentação desta pesquisa, destacamos que a mesma está organizada 

com: quatro capítulos de discussões teórico-metodológicas, um quinto capítulo apresentando 

a trajetória de coleta e de análise dos dados, um sexto capítulo delineando os resultados de 

análise e, por fim, o último capítulo com nossas conclusões.  

Salientamos que esta pesquisa centra-se no ensino como trabalho e, sendo assim, é 

necessário que apresentemos, no primeiro capítulo de discussões teórico-metodológicas, as 

diferentes concepções acerca do trabalho e do trabalho educacional, buscando compreendê-las 

para, assim, defendermos um posicionamento sobre o ensino como trabalho. No segundo 

capítulo, esclarecemos sobre o espaço em que investigamos o trabalho docente: a formação 

inicial. Portanto, buscamos em dados históricos, sociais, políticos e ideológicos que 

participaram da implantação e do estabelecimento dos cursos de formação de professores no 

Brasil, para conhecer parte dessa história, que pode elucidar alguns dos interesses político-

ideológicos, econômicos e educacionais que influenciaram a constituição desses cursos e, 

consequentemente, os discursos oriundos deles. Ainda nesse capítulo, discutimos os 

principais dispositivos utilizados em estágios para a formação de futuros professores, já que 

ao abordá-los e compreendê-los podemos propor outros, bem como, aprender com eles, 

tornando assim nossas discussões muito mais ricas acerca do uso do procedimento de 

instrução ao sósia. Aproveitando a discussão sobre os diferentes dispositivos empregados na 

formação de professores, delineamos, no terceiro capítulo, o procedimento utilizado nesta 

pesquisa, apontando sua origem e as bases teórico-metodológicas que sustentam, legitimam e 

justificam o uso do mesmo. Considerando que a instrução sósia implica na produção de textos 

sobre o trabalho docente, tratamos de destacar, no quarto capítulo, as bases filosóficas e 

epistemológicas do papel da linguagem na configuração do agir humano e em como esse 

papel está diretamente relacionado com a formação e com o desenvolvimento humano, daí a 

importância de analisar textos. 
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No quinto capítulo, delineamos o contexto de coleta da pesquisa, a apresentação das 

participantes, das perguntas de pesquisa, da seleção dos dados e de como as análises foram 

conduzidas, esclarecendo, assim, os caminhos trilhados para a realização deste trabalho. Após 

definirmos os caminhos metodológicos de coleta e de análise, desenvolvemos o sexto 

capítulo, destacando os resultados de análise de forma comparativa, crítica, reflexiva sobre os 

aspectos identificados nos textos. Então, frente as nossas considerações sobre os resultados de 

análises, no último capítulo, formulamos nossas conclusões, perspectivas e expectativas tanto 

sobre o uso do procedimento de instrução ao sósia na formação inicial, como a respeito do 

ensino como trabalho.  
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CAPÍTULO I 

O trabalho como agir humano e o ensino como trabalho 

 
“Segundo a perspectiva histórico-cultural, não é o andar ereto, em si, que caracteriza o homem, mas o 

andar ereto que libera as mãos, que viabiliza o trabalho e a produção de instrumentos; não é a emissão de sons 
enquanto tal, nem a linguagem já dada, a priori, mas movimentos e sons que compartilhados com o outro, 

interpretados pelo outro, vão se tornando gestos e palavras significativos”  

(SMOLKA et. al., 1994:73) 

 

Neste capítulo, defenderemos nossa concepção de trabalho e de ensino como trabalho. 

Para isso, apresentaremos, na primeira seção, algumas concepções e pré-noções que ao longo 

da história se fizeram presentes no processo de desenvolvimento e de transformação dos 

meios e dos modos de trabalho. Durante esse processo, várias áreas das ciências emergiram 

e/ou renovaram-se (Ergonomia Francófona, Psicologia do Trabalho, Clínica da Atividade) 

interessadas em investigar o campo do trabalho, o que ocasionou novas perspectivas sobre as 

dimensões do trabalho e de seus efeitos no processo de formação e desenvolvimento humano. 

Esses estudos foram estendidos ao campo educacional, produzindo novas abordagens de 

pesquisas e concepções teórico-metodológicas sobre o ensino como trabalho, conforme 

apresentadas nas seções a seguir. 

 

 

1.1 O trabalho como processo e produto de desenvolvimento 

Nesta seção, trataremos de buscar definir e assumir uma concepção para o termo 

trabalho. Como conceber o trabalho? Qual o seu papel no desenvolvimento humano? São 

questionamentos que orientarão nossas discussões.  

Ao buscarmos responder a primeira pergunta (como conceber o trabalho?), 

percebemos o quão difícil é defini-lo, graças à infinidade de formas distintas de realização do 

mesmo. O trabalho está tão presente em nossas vidas, que normalmente nem pensamos sobre 

ele: como o fazemos e qual o seu papel em nossa vida, o que pode levar às pessoas a não se 

darem conta da importância desse agir para o desenvolvimento do humano.  
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Ao discutir as possíveis concepções de trabalho, Bronckart (2008) esclareceu que é 

comum que ele seja compreendido como uma atividade coletiva organizada em benefício de 

um grupo, mas alertou para o fato de que a espécie humana não é a única a desenvolver 

“atividades coletivas organizadas destinadas a assegurar a sobrevivência dos membros do 

grupo” (BRONCKART, 2008, p. 93). Uma colméia é um bom exemplo, pois nela há uma 

organização hierárquica (abelha rainha, zangão e operárias), em que as abelhas assumem 

diferentes funções: a abelha rainha produz ovos; o zangão fecunda a rainha e as abelhas 

operárias se dividem em tarefas, como, coletar pólen, própolis e néctar, limpar a colméia, 

cuidar das crias, produzir geléia real, vigiar e guardar a colméia, arquitetar os alvéolos. Enfim, 

produzem uma atividade coletivamente organizada.  

Entretanto, esse trabalho tão rico das abelhas não ocorre antes de sua realização, no 

pensar delas. As abelhas não antecipam o que irão fazer, como fazer, não estipulam metas, 

não estabelecem laços econômicos com a produção, não produzem meios (instrumentos) de 

produção. Só o que podem fazer os animais não racionais é utilizar a natureza e modificá-la 

pelo mero fato de sua presença nela. Enquanto, o homem, ao contrário, com a liberação das 

mãos, modifica a natureza.  

Com as mãos livres “podia agora [o homem] adquirir cada vez mais destreza e 

habilidade; e essa maior flexibilidade adquirida transmitia-se por herança e aumentava de 

geração em geração” (ENGELS, 1876/2004, p. 16), levando o “homem a descobrir nos 

objetos propriedades até então desconhecidas” (ABREU-TARDELLI, 2006, p.27). Esse 

processo de evolução gerou, segundo Engels (1876/2004), muitas transformações físicas, 

biológicas, cognitivas e de sentido, que possibilitaram a organização social do homem graças 

ao trabalho, ao manuseio e à transformação de objetos em favor da sobrevivência. Portanto, 

“o aparecimento e o desenvolvimento do trabalho são considerados condição primeira e 

fundamental da existência do homem” (ENGELS, 1876/2004, p. 76)  

Tal concepção, que coloca o trabalho como grande recurso de desenvolvimento 

humano, nem sempre foi compreendida ou reconhecida. O trabalho ao longo do tempo 

recebeu diferentes definições e status social. No registro bíblico, por exemplo, o trabalho é o 

castigo pela desobediência do casal Adão e Eva: “Você terá de trabalhar duramente a vida 

inteira. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer que a terra produza algum alimento” 

(Bíblia Sagrada, O novo testamento, 1988, Gênesis, 3,4 – p. 05). 
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Na Grécia e na Roma antiga, segundo Machado (2007), o trabalho era desvalorizado 

socialmente, pois as atividades que fossem para a subsistência econômica e para a produção 

de bens materiais estavam reservadas aos escravos. Tanto que o termo trabalho, nas línguas 

grego-românicas, deriva do nome dado ao chicote de três pontas usado para castigar escravos, 

o “tripalium”. 

Com o surgimento da Revolução Industrial, no século XVIII (1760), houve uma 

transformação no modo de viver: do manufatureiro para maquinofatura, houve, então, a 

substituição da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico pelo 

sistema fabril, o que promoveu o trabalho assalariado, ocasionando uma reorganização sócio-

econômica. Essa reorganização contribuiu para estabelecer o sentido dado ao trabalho “tal 

como o concebemos hoje, no discurso cotidiano” (MACHADO, 2007, p.7).  

Essa nova forma de organização sócio-econômica, centrada no consumo de bens e 

produtos, impôs também “processos implícitos ou informais de análise do trabalho, mesmo 

que só da parte dos chefes de empresa” (BRONCKART, 2008, p. 95), o que culminou no 

desenvolvimento da ciência Taylorista/Fordista10.  

A preocupação com a rentabilidade do empregador levou o taylorismo a pesquisas 

voltadas para o desenvolvimento da produção em série ou em cadeia produtiva. Para isso, 

criavam-se normas e regras que deviam ser cumpridas à risca, com severa precisão pelo 

trabalhador, destituindo dele o direito ao merecimento pelo trabalho realizado, já que o 

mesmo era apenas mais uma parte/elemento na cadeia produtiva. Sobre esse aspecto da 

ciência Taylorista, Clot (2006) argumenta que essa ciência não exigia muito do trabalhador, 

na verdade, exigia muito pouco, o que implicava em uma amputação da iniciativa criativa do 

mesmo. Tal amputação provocava, inclusive, o esgotamento, o estresse e diversos conflitos no 

indivíduo. O Taylorismo, então, condenava “o homem a uma imobilidade que é uma tensão 

contínua” provocada pelas “possibilidades que se sentem, mas que não podem ser vividas, 

daquilo que não se pode fazer no âmbito daquilo que se faz” (CLOT, 2006, p. 14-15).  

                                                           
10 O Taylorismo é uma teoria criada pelo engenheiro Americano Frederick W. Taylor (1856-1915) que a desenvolveu a partir 
da observação dos trabalhadores nas indústrias. O engenheiro constatou que os trabalhadores deveriam ser organizados de 
forma hierarquizada e sistematizada, ou seja, cada trabalhador desenvolveria uma atividade específica no sistema produtivo 
da indústria (especialização do trabalho). No taylorismo, o trabalhador é monitorado segundo o tempo de produção, cada 
indivíduo deve cumprir sua tarefa no menor tempo possível, sendo premiados aqueles que se sobressaem, isso provoca a 
exploração do proletário que tem que se “desdobrar” para cumprir o tempo cronometrado. Por exemplo, o fordismo, na 
indústria automobilística norte-americana, que foi “a máxima aplicação dos princípios da organização científica do trabalho” 
em série ou em cadeia produtiva (Machado, 2007, p. 9). 
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Marx ampliou as concepções acerca do trabalho buscando defender o “verdadeiro 

trabalho” sobre o “trabalho alienado”. Para o estudioso, o trabalho alienado definia-se como a 

materialização de um objeto, que gerava um estranhamento por parte do trabalhador sobre o 

mesmo, pois gerava uma “falta de realização, criada pela sociedade capitalista de produção, 

[que] opõe-se ao trabalho criador” (ABREU-TARDELLI, 2006, p. 32). O trabalho criador é, 

portanto, o “verdadeiro trabalho”, a expressão criativa e transformadora do homem, uma força 

estruturadora da vida em sociedade e da singularidade humana, um recurso “de sua realização 

e de seu desenvolvimento, que engaja a totalidade do humano e potencializa o 

desenvolvimento de suas capacidades” (MACHADO, 2007, p.7). 

Fundamentada nessa perspectiva materialista histórico-dialética, Machado atribui ao 

trabalho o status de 

  

condição básica e fundamental de qualquer vida humana, fundadora do humano e do 
social, como atividade universal criativa, de expressão e de realização do ser 
humano, em que o homem, ao mesmo tempo em que coloca nos objetos externos 
todas as suas potencialidades subjetivas, vai descobrindo e desenvolvendo 
plenamente a sua própria realidade. (MACHADO, 2007 p. 7) 

 

Logo, podemos afirmar que o trabalho exerce, além de uma função sócio-econômica, 

transformadora dos processos de produção e de produtos, uma função psíquica no sujeito 

trabalhador, ou seja, o trabalho contribui diretamente com o processo de formação e de 

desenvolvimento humano. Para compreendermos melhor essa influência do trabalho no 

desenvolvimento humano, Machado (2007), com base em Clot (1999), subsidia-nos com uma 

concepção “provisória”11 das dimensões que constituem o trabalho, conforme apresentamos a 

seguir,  

a) O trabalho é pessoal, pois é sempre único, envolvendo a totalidade das dimensões 

do trabalhador (físicas, mentais, práticas, emocionais etc.);  

b) É plenamente interacional, já que o trabalhador ao agir sobre o meio e utilizar 

recursos/instrumentos para realizar sua ação, o mesmo modifica o meio e 

apropria-se dos instrumentos de modo a transformá-los para adequar à sua ação. 

Nessa relação com o meio e os instrumentos, o homem os transforma e é por eles 

transformado;  

                                                           
11

 Machado considera que diversas e diferentes pesquisas estão sendo realizadas acerca do trabalho e que, com esses estudos, 
novas características e definições podem ser identificadas e incorporadas à noção de trabalho.  
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c) É mediado por instrumentos que podem ser simbólicos (o planejar mentalmente 

uma aula) ou materiais (a lousa, o giz, a transparência);  

d) É interpessoal, pois envolve sempre uma interação com outrem, que são todos os 

possíveis indivíduos envolvidos direta ou indiretamente na realização do trabalho 

e que podem estar presentes ou ausentes;  

e) É impessoal porque é prescritivo, normativo, constituído por regras oriundas que 

formalizam, certificam o trabalho para todos do coletivo de trabalho;  

f) É transpessoal, visto que é um agir guiado por modelos de agir específicos de 

cada métier de trabalho que se constituem ao longo da historicidade de cada 

trabalho. 

Como vimos compreender esse objeto tão multidimensional não é tarefa fácil, por isso, 

na próxima seção, discutiremos mais sobre as novas ciências e vertentes teóricas de 

investigação do trabalho, para levantarmos mais elementos sobre o trabalho e esclarecermos o 

seu papel no desenvolvimento humano.   

 

 

1.2 Fundamentos do trabalho no desenvolvimento humano 

Nesta seção, apresentaremos algumas abordagens de estudos desenvolvidos em 

pesquisas de oposição ao taylorismo, mais especificamente, como elas contribuíram para uma 

nova perspectiva sobre o trabalho e de seu papel no desenvolvimento humano. 

A Ergonomia Francófona12 surgiu no pós-guerra, da 2ª Guerra Mundial, em oposição 

ao taylorismo/fordismo, particularmente, contra as condições de trabalho desenvolvidas nos 

Estados Unidos. E foi idealizada pelo Dr. Alain Wisner, que se recusava a assumir a 

Psicologia do Trabalho como uma ciência de aplicação de conhecimentos, isto é, negava a 

condição científica de detentora do saber. Para o doutor, o conhecimento estava nas situações 

de trabalho, lugar onde o trabalhador expressa sua criatividade no enfrentamento de 

problemas, numa relação dinâmica de transformação e de criação de soluções (CLOT, 2010). 

                                                           
12 Na Segunda Guerra Mundial, o serviço da Defesa Nacional Britânica realizou diversas pesquisas em função de aliviar os 
esforços humanos em circunstâncias limites dos soldados, o que resultou, após a guerra, em 1947, na fundação da Ciência 
Ergonômica – a Ergonomia. Segundo Souza-e-Silva (2004) o termo ergonomia, “[...] do ponto de vista etimológico, designa 
a ciência do trabalho” (2004, p.86).  
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Dr. Wisner (1995) rejeitava a precisão científica, por exemplo, a taylorista, que buscava saber 

para prever e prever antes mesmo de agir e defendia a importância do “agir sem ser capaz de 

prever tudo, a fim de saber”. Em outras palavras, o ergonomista perseguiu a ideia de que seria 

na ação que o conhecimento emerge, nas situações efetivas da experiência humana (WISNER, 

1995 apud CLOT, 2010, p. 46).  

Inicia-se, então, uma renovação na Psicologia do Trabalho, elevando o campo do 

trabalho, em especial, a atividade exercida pelo trabalhador ao status de excelência para uma 

psicologia fundamentada. Daí a emergência de vertentes teórico-metodológicas, como, a 

Ergonomia da Atividade e a Clínica da Atividade de investigação do trabalho in loco, isto é, 

na situação de trabalho, na atividade do trabalhador e no trabalhador. Essas vertentes 

promoveram pesquisas, sobre a “multidimensionalidade, que envolve [o] funcionamento 

fisiológico, cognitivo, afetivo e social” do trabalhador (MACHADO, 2007, p. 10). 

No início dos anos setenta, houve um forte impulso e estabelecimento da ergonomia 

francófona ao evidenciarem que a meta “taylorista de prescrever as tarefas dos trabalhadores 

em seus mínimos detalhes era totalmente inexeqüível, dada a inevitável distância entre a 

prescrição e a atividade real do trabalhador” (MACHADO, 2007, p. 10). Os pesquisadores das 

ciências do trabalho, como a Ergonomia da Atividade, detectaram uma distância entre a tarefa 

tal como é dada (a prescrição ou normas de condutas para realizar um trabalho) e o trabalho 

tal como é concretizado pelo trabalhador. A tarefa seria o trabalho prescrito e o trabalho como 

foi concretizado é o trabalho realizado.  

O trabalho prescrito, segundo René Amigues (2004), do grupo ERGAPE (Ergonomie 

de l’Activité des Professionnels de l’Education), é “a tarefa [que] refere-se ao que deve ser 

feito e pode ser objetivamente descrita em termos de condições e de objetivo, de meios 

(materiais, técnicos...) utilizados pelos sujeitos” (AMIGUES, 2004, p.39), ou seja, é a norma 

de como deve ser executado determinado trabalho.  

Yves Clot13 (2006), da Clínica da Atividade, estende a concepção de trabalho prescrito 

como o resultado ou o arquivo histórico de uma dada atividade de trabalho. Segundo o 

                                                           
13 O Prof. Dr. Yves Clot é professor de Psicologia do CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) de Paris, onde é 
responsável pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Psicologia do Trabalho, e investiga sobre os gêneros profissionais e 
dos estilos de ação em situação de trabalho, como também a elaboração e aperfeiçoamento de metodologias 
(autoconfrontação simples e cruzada e instrução ao sósia). Nesse sentido, o professor desenvolve vários trabalhos de 
intervenção que visam ao desenvolvimento das atividades e dos sujeitos no trabalho. De filiação vigotskiana e Bakhtiniana, 
mantém relações científicas desenvolvendo pesquisas conjuntas e colaborativas com o Grupo ERGAPE- Institut de 
Formation de Maîtres de Marseille, em especial com o linguista Prof. Dr. Daniel Faïta , e com o Grupo LAF (Langage-
Action-Formation), da Universidade de Genebra, coordenado pelo Prof. Dr. Jean-Paul Bronckart. No Brasil, assume um 
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estudioso, as prescrições são as memórias de diferentes iniciativas de trabalhadores ao longo 

do tempo, pois  

reutiliza[m] o patrimônio social incorporado pelas técnicas, pelas línguas, pelas 
regras e pelos procedimentos institucionais, formalizações que ‘retêm’ a memória 
das atividades, [são] uma espécie de pré-trabalho usável para todo trabalho futuro 
(CLOT, 2006, p.95).  

 

Embora a prescrição seja uma norteadora, orientadora do trabalho a ser realizado, ela 

nunca dará conta de abarcar toda a complexidade das diferentes situações de concretude do 

trabalho, pois “[...] há geralmente uma distância sistemática entre o trabalho tal como é 

prescrito e o trabalho efetivamente realizado pelo operador” (AMIGUES, 2004, p. 40). Isso se 

dá uma vez que as prescrições são produzidas por um poder hierárquico, um poder prescritivo 

dado àquele que não está no exercício do trabalho. O trabalho realizado, então, deve ser 

compreendido como o trabalho efetivado, isto é, todas as ações desempenhadas e que, por 

isso, é passível de observação e de descrição, é o trabalho tal como fora realizado. 

Nessa relação entre trabalho prescrito e realizado, abre-se uma lacuna entre o possível 

de ser realizado e o que se espera na realização do mesmo. Logo, a ação empregada pelo 

sujeito profissional durante o exercício de seu trabalho é uma prática “mais ou menos 

conflitual para regular essa distância (...) e construir recursos que contribuirão para seu 

desenvolvimento profissional e pessoal” (AMIGUES, 2004, p.40). É nesse processo de 

regulação do trabalho (prescrito e realizado) que ocorre o trabalho real, isto é, a regulagem, a 

readaptação de normas, de situações, de recursos, em que muitas ações são realizadas e outras 

não, sendo todas elas elementos do “trabalho real”. Clot (2006) traz uma grande contribuição 

à compreensão do trabalho, ao detectar que a não ação interfere na ação seguinte, elevando 

esta ao status de um elemento do trabalho real. O trabalho real envolve a expertise do 

trabalhador em organizar seu trabalho diante de diferentes situações, nesse processo, ações 

podem ou não ocorrer e vão interferir diretamente na configuração e no resultado do mesmo. 

O trabalho real é mais abrangente que o trabalho prescrito e o realizado, pois se caracteriza 

como uma fonte inesgotável de conhecimentos (teóricos e práticos), de perspectivas pessoais 

e coletivas, de frustrações sentidas, de sucessos previstos ou imprevistos que interagem entre 

si e podem ocorrer antes, durante ou depois da realização de um trabalho. Bueno (2007), 

apoiada nos estudos de Clot, esclarece que o trabalho real “[...] ultrapassa aquilo que é visível, 

                                                                                                                                                                                     
Acordo Interinstitucional firmado entre o CNAM e a PUC de São Paulo, no qual estão envolvidos pesquisadores do 
Programa de Estudos Pós-graduados em Lingüística Aplicada e do Programa de Psicologia da Educação. 
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observável, ou seja, (...) o trabalho real envolve também o trabalho pensado, desejado, 

impedido, possível, etc.” (BUENO, 2007, p. 38). 

O trabalhador, portanto, ao buscar vencer os possíveis conflitos durante a realização de 

seu trabalho, pode produzir e, ao mesmo tempo, desenvolver diferentes estratégias e 

habilidades que se tornam elementos de capacitação de seu agir no trabalho. Esse fator de 

desenvolvimento de capacidades era, antes, no taylorismo, considerado um déficit, já na 

Ergonomia Francófona, o fato de o operário regular/adaptar a tarefa conforme a situação real 

de seu trabalho para concretizá-lo, torna-se “elemento constitutivo da atividade de trabalho e 

manifestação da inteligência criadora dos trabalhadores no confronto com a situação real em 

que se encontram” (MACHADO, 2007, p. 11).  

Para um trabalhador realizar um trabalho, ele precisa, de algum modo, ter acesso ao 

subentendido da atividade, isto é, à memória dessa atividade que o orientará sobre os modos 

de realizá-lo. Por exemplo, se a cada vez que um professor fosse dar aula tivesse que inventar 

o gênero ministrar/dar aula, a educação seria impossível. Sendo assim, da mesma forma que 

ocorre na linguagem, em que os enunciadores assumem um gênero de discurso relativamente 

estável (BAKHTIN, 1979/2000) para realizar uma prática de linguagem, o trabalhador 

também utiliza os “gêneros da atividade” (CLOT & FAÏTA, 2000, p.11).  

Clot & Faïta (2000) recorrem aos estudos bakhtinianos sobre gêneros de discurso para 

apontarem a existência de tipos relativamente estáveis de atividades socialmente organizadas 

por um métier profissional. Segundo Clot (2006), “o gênero é também história de um grupo e 

memória impessoal de um local de trabalho (...) sempre se tratará das atividades ligadas a uma 

situação, das maneiras de apreender as coisas e as pessoas” (2006, p. 38). Os gêneros de 

atividade são, portanto, formas de realizar um determinado ofício e das quais são 

compartilhadas por todo o coletivo (os colegas de profissão) desse mesmo ofício. É chamada 

de regras de ofício, uma “espécie de “memória coletiva”, impessoal, que é transmitida pelo 

coletivo de trabalho” (MAZZILLO, 2006, p. 29). Essa “memória” comunica-se numa rede de 

enunciados convencionados e relativamente estáveis praticados por um determinado grupo 

profissional que marca a “perspectiva da memória coletiva a qual abrangeria as formas de 

fazer e de dizer” um trabalho (MAZZILLO, 2006, p. 30). 

Sendo assim, o trabalho é um fenômeno social, não é um objeto qualquer, externo, 

isolado, indiferente às pessoas e ao contexto social. Ao contrário, o trabalho é realizado por 

pessoas, para as pessoas, em diferentes lugares, logo, o trabalho é uma “atividade dirigida” 
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(CLOT, 2006, p. 95). Atividade dirigida “não só pelo comportamento do sujeito ou dirigida 

por meio do objeto da tarefa, mas também dirigida aos outros” (CLOT, 2006, p. 97). Dito de 

outra forma, o trabalho constitui-se de uma tríplice relação, em que o trabalhador (o 

profissional) realiza uma atividade de trabalho, mas, para isso, ele precisa organizar o 

meio/ambiente (o objeto) para exercer a atividade, numa relação direta e indireta com 

diferentes pessoas, colegas de profissão, chefes, clientes (o outrem), sendo que essa relação 

tríade é sempre mediada por instrumentos materiais ou simbólicos. Por exemplo, o trabalho 

no campo é realizado por um trabalhador (o agricultor), que deverá organizar o meio (a terra) 

para realizar seu trabalho. Nessa relação entre o agricultor e a organização do meio, o 

trabalhador poderá recorrer a instrumentos (enxada, colheitadeira, tobata, ciclos da lua) e, 

além disso, o trabalho exige a relação do trabalhador com outrem (colegas de trabalho, chefes, 

revendedores etc.) que pode ser mediada por instrumentos (celular, textos, gestos).  

Para compreendermos o que são esses instrumentos e como mediam nossas ações, 

devemos, primeiro, compreender o termo instrumento numa perspectiva vygotiskiana e, 

segundo Rabardel (1995), estabelecer a diferença entre artefato e instrumento. Na sociedade 

(grupos sociais), inúmeros artefatos são e foram produzidos sócio-historicamente pelo homem 

e estão disponíveis para o homem, sendo que eles podem se tornar ou não instrumentos 

mediadores da ação humana. O que são esses artefatos? Uma mesa é um artefato, por 

exemplo, e pode se tornar instrumento quando a utilizamos seja para estudar, seja para ceiar, 

seja para sentar, seja para subir, entre tantas possibilidades de uso. O mais importante é que 

quando a utilizamos como um recurso facilitador, ampliador, mediador de nossas 

capacidades, ela deixa de ser um artefato e passa a ser instrumento, mas isso requer um 

processo de “apropriação pelo e para o próprio sujeito” desse artefato (MACHADO, 2010, p. 

164, grifo da autora).   

Para melhor compreender esse processo de apropriação, recorremos a Schneuwly 

(2004) que buscou nas palavras de Marx e Engels (1846/1969) uma ampla significação para o 

termo apropriação, como “o desenvolvimento de uma totalidade de capacidades nos próprios 

indivíduos” (MARX E ENGELS, 1846/1969 apud SCHNEUWLY, 2004, p. 23). 

Portanto, a apropriação de um instrumento já é um fator de desenvolvimento do 

indivíduo, pois a partir dela ocorre no sujeito “construções representativas referentes ao 

instrumento” em virtude do para quê que se destina a ação, numa dada situação 

(MACHADO, 2010, p. 164). Apropriar-se de um artefato, tornando-o seu instrumento, exige 

que o sujeito inserido numa dada situação, com determinado objetivo, busque e recorra a 
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instrumentos para ampliar, estender suas próprias capacidades. Para compreender, retomemos 

o artefato mesa, para cada ação (estudar, ceiar, sentar e subir) o sujeito tem uma situação e um 

objetivo específico e, diante disso, ele a utiliza segundo suas necessidades, transformando-a 

diante das possibilidades de uso. Por exemplo, pensemos na possibilidade de usar a mesa 

como apoio, ao subir nela, nossa estatura física aumentará e, ao mesmo tempo, será atribuída 

outra possibilidade de uso a ela. Isso ocorre graças a “esquemas de utilização” que o sujeito 

elabora, isto é, articula as possibilidades de uso do artefato/instrumento em virtude de uma 

situação de ação (SCHNEUWLY, 2004, p. 24). Assim, tornar instrumento é ampliar a 

capacidade de ação humana (pelo homem) de acordo com as suas necessidades (para o 

homem).  

Se é impossível restringir as diversas e diferentes situações, objetivos, necessidades de 

ação de um sujeito sócio-historicamente inserido, logo, é impossível limitar a diversidade de 

instrumentos (materiais e simbólicos) criados e transformados em “esquemas de utilização” 

próprios, modificando “evidentemente as maneiras de nos comportamos” ao longo da história 

(SCHNEUWLY, 2004, p. 23-24).  

Dessa maneira, podemos afirmar que o instrumento torna-se um fenômeno capaz de 

alterar modos e meios de realizar um trabalho, o que consiste em mudanças, inclusive, no 

modo de pensar o trabalho, o que lhe atribui a propriedade de contribuir com o processo de 

desenvolvimento do trabalhador e do próprio métier. Por exemplo, as mudanças na maneira 

de conceituar o trabalho, de realizá-lo e de vivê-lo com o avanço tecnológico dos meios de 

produção na Revolução Industrial, ou ainda, nos tempos atuais, com a descoberta da genética, 

com a impulsão da tecnologia da informática e da robótica. De maneira bem esquemática e 

resumida, segue abaixo o triângulo com os elementos constitutivos da atividade de trabalho 

(profissional, objeto, outrem e instrumentos) que mencionamos: 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO:    
Organizar o meio de trabalho/o ambiente. 

OUTREM – outros:  são os 
destinatários do trabalho exercido. 

O SUJEITO PROFISSIONAL: a fonte da ação humana empregada no 
trabalho. 

OS ARTEFATOS:  objetos materiais 
ou simbólicos 

INSTRUMENTO

Figura 1 – Elementos constitutivos do 

trabalho. 
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A partir da figura acima, é possível verificarmos as três diferentes direções da ação do 

trabalhador (objeto, outrem e o próprio profissional), sendo que essas ações são mediadas por 

determinados instrumentos. Embora essas relações ocorram dentro de qualquer trabalho 

exercido, as implicações estabelecidas entre o profissional e o objeto, ou entre o objeto e os 

instrumentos escolhidos pelo profissional sofrem ‘conflitos’, pois há entre esses elementos 

uma resistência na concretização do trabalho.  

Para melhor exemplificarmos esses conflitos, tomemos como exemplo o trabalho 

docente em sala de aula: é comum o professor solicitar um trabalho, uma leitura ou a 

realização de exercícios e alguns ou a maioria dos alunos não entender ou não realizar a 

tarefa, obrigando o professor a reorganizar sua aula, repensar nas possíveis mudanças de 

modo imprevisível e imediato. Essa tensão, numa perspectiva vygotskiana, estabelece uma 

zona de desenvolvimento proximal, promovendo assim o desenvolvimento do trabalhador. 

Logo o trabalho é um fator de desenvolvimento, como o ensino como trabalho.   

Para melhor compreensão dos elementos que constituem e que estão no centro dos 

conflitos de reelaboração e de realização do trabalho docente, passaremos à próxima seção 

para discutirmos o ensino como trabalho. 

 

 

1.3 O ensino como trabalho 

Nesta seção, trataremos de definir o ensino segundo nossas concepções de trabalho, 

buscando advogar sobre a perspectiva do ensino como trabalho. 

Até aqui, defendemos que todo trabalho tem suas dimensões pessoais, interacionais, 

interpessoais, impessoais, transpessoais e é mediado por instrumentos, além de ser uma 

atividade dirigida ao próprio trabalhador, ao objeto e aos outros. Com o trabalho docente não 

é diferente, logo, o ensino deve ser investigado como trabalho.  

Essa perspectiva do ensino como trabalho centra-se na atividade do professor e não no 

professor. Esta questão é essencial, porque, segundo Saujat (2004), vivemos um paradoxo: “o 

ensino é, sem dúvida, o trabalho mais estudado, tão grande é o número de pesquisas que lhes 

são consagradas, mas não sabemos quase nada do ensino como trabalho” (SAUJAT, 2004, p. 

19). Essa falta de conhecimento pode ser explicada por diferentes abordagens que centram 
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“Alunos, pais, colegas, direção, ‘os 
outros interiorizados’”  

“Construir e gerenciar um ambiente de trabalho coletivo 
que possibilite a aprendizagem de determinados 
conteúdos disciplinares e o desenvolvimento de 
capacidades”  

Objetos materiais (lousa, giz, etc.) ou 
simbólicos (prescrições, gêneros da 
atividade, livro didático etc.), entre 
outros. 

suas investigações no professor e não na atividade dele, o que as levam a categorizar o 

professor, “rotulando-o”, avaliando a eficácia ou não desse profissional (SAUJAT, 2004).  

Outras abordagens contribuem para passar a ideia simplista de que a atividade docente 

limita-se a seguir instruções e a realizar uma dada tarefa, como numa receita. Amigues (2004) 

alerta que “a ação do professor é naturalmente considerada do ponto de vista prescritivo ou 

normativo da instituição” (2004, p. 37). Em outras palavras, nesta perspectiva, o trabalho do 

professor resume-se a realizar tarefas, como, onde e quando deve fazer e o quê deve ser feito, 

desprezando, assim, as habilidades, as capacidades, a formação e o desenvolvimento natural 

que são construídos e vividos pelo profissional no exercício de sua atividade.  

Refutamos, então, esses tipos de abordagens, pois compreendemos que o trabalho 

educacional é marcado pela “complexidade e multidimensionalidade” de suas práticas 

(SAUJAT, 2004, p. 19) e que compreender como esse trabalho é realizado é iniciarmos um 

diálogo, um espaço de debate sobre como ele vem sendo configurado, transformado pela 

atividade humana. É levantar e compreender quais são os elementos que constituem e que 

participam direta ou indiretamente dessa atividade de trabalho, numa perspectiva sócio-

histórica e cultural, conforme apresentamos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS ARTEFATOS  

PROFESSOR 

INSTRUMENTO  

Figura 2 – Elementos da atividade docente e suas relações, segundo MACHADO 
(2010, p. 165). 
 

SISTEMA DE ENSINO 

SISTEMA EDUCACIONAL 

CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO 

OBJETO OUTREM 



22 

 

Alertamos para o fato de que o esquema acima, formulado por Machado (2010, p. 

165), apresenta apenas os elementos que constituem o trabalho do professor em situação de 

sala de aula e que, evidentemente, outras atividades também devem ser consideradas como 

integrantes do trabalho do professor, como por exemplo, o planejamento de aula que pode 

ocorrer na sala dos professores, no HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo), em casa, 

isto é, em outros momentos, lugares e circunstâncias do desenvolvimento desse trabalho. 

Assumimos, então, tal esquema como um recurso de estudo dos conhecimentos teórico-

práticos da atividade docente, como um “instrumento de ordem heurística para nossas 

pesquisas” (MACHADO, 2010, p. 165), que está em processo de construção e de 

transformação e, portanto, não deve ser considerado sob o ponto de vista de um modelo 

estático, fixo dessa atividade.  

Mesmo porque, a atividade docente dá-se no entrecruzamento desses elementos 

(professor, objeto, outrem, instrumentos) dentro de uma grande rede de relações de nível 

institucional (o de ensino), pedagógico (o da educação) e sócio-histórico. Além disso, 

consideramos que as atividades de linguagens estão “onipresentes” em todo o processo, o que 

justifica não assinalá-las no quadro (MACHADO, 2010).  

Quanto aos elementos da atividade docente, de acordo com Saujat (2004), o objeto da 

ação do professor é a aprendizagem dos alunos, mas para isso, é necessário antes dispor de 

um meio em que o mesmo possa promover o processo de ensino e de aprendizagem, em 

termos mais comuns, “ter uma classe que funcione” (SAUJAT, 2004, p. 29). Isso pode 

significar a organização do comportamento dos alunos, o que implica a utilização de 

diferentes instrumentos, envolvendo uma situação específica (de ensino, educacional e sócio-

histórica), enfim, é nessa teia que se constrói o magistério.   

Saujat (2004) recorre às definições de Daniellou (1996) para melhor esclarecer esse 

dinamismo, 

  

os professores em trabalho tecem, eis os fios que os ligam aos programas e 
instruções oficiais, às ferramentas pedagógicas, às políticas educacionais, às 
características dos estabelecimentos e dos alunos, às regras formais, ao controle 
exercido pela hierarquia (...) ei-los ligados a sua própria história, a seu corpo que 
aprende e envelhece; a uma imensa quantidade de experiências de trabalho e de 
vida; a vários grupos sociais que lhes oferecem saberes, valores, regras às quais se 
ajustam dia após dia; a seus familiares também, fontes de energia e de preocupação; 
a projetos, desejos, angústias, sonhos... (DANIELLOU, 1996 apud SAUJAT, 2004, 
p. 29) 
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Assim, o trabalho do professor implica “novas experiências, transformações do corpo 

e dos saberes disponíveis para serem, por sua vez, tecidos na obra de uma vida” 

(DANIELLOU, 1996, apud SAUJAT, 2004, p. 29). Com as discussões apresentadas até aqui, 

podemos dizer que o trabalho educacional é um fenômeno de desenvolvimento humano, em 

que realizá-lo consiste em “tecer” novas formas e possibilidades de fazê-lo e de transformá-lo, 

o que o torna altamente enigmático e significativo.  

Diante das considerações sobre as implicações do trabalho e do ensino como trabalho 

na formação e no desenvolvimento humano, que levantamos neste capítulo, questionamos: 

como apresentar essas características peculiares do trabalho do professor ao futuro professor? 

Para respondermos a essa pergunta, devemos antes, levantar o que já está sendo realizado no 

campo da formação inicial, que dispositivos estão sendo empregados, como podemos efetivar 

contribuir com esse processo. Para tanto, no próximo capítulo, discutimos esse espaço, desde 

a implantação e expansão dos cursos de formação de professores aos dispositivos utilizados 

atualmente. Assim, teremos condições de refletir sobre as concepções teóricas e ideológicas 

que alicerçam a formação inicial e as implicações dos dispositivos utilizados. 
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CAPÍTULO II 

Cursos e dispositivos de formação de professores no Brasil: uma 

breve contextualização 

 

“Através dos outros, nos tornamos nós mesmos”.  

(VYGOTSKY) 

 

 

Este capítulo justifica-se uma vez que o espaço investigado é o da formação inicial, 

bem como a verificação da aplicabilidade de determinado procedimento nele. Portanto, é 

fundamental que saibamos como esse espaço foi construído ao longo de sua história, sob que 

perspectivas ideológicas e teóricas, como também, é fundamental levantarmos os diferentes 

dispositivos utilizados na formação inicial para esclarecermos prováveis pontos falhos e 

positivos dos mesmos. De modo, que tenhamos uma projeção mais abrangente desse espaço 

para refletirmos sobre as possíveis contribuições de nossa pesquisa, já que segundo a 

perspectiva vygotskiana, é na interação com outrem que poderemos definir, tornar quem 

somos, logo, essa pesquisa busca a si mesma com as discussões desse capítulo. 

Sendo assim, dividimos esse capítulo em duas seções, a primeira traçará algumas 

características sócio-históricas da implantação e do estabelecimento dos cursos de formação 

de professores no Brasil, buscando compreender, pelo menos em parte, os aspectos históricos, 

políticos, culturais e econômicos que influenciaram a implantação e expansão desses cursos. 

Na segunda seção, discutiremos os dispositivos utilizados para a formação de futuros 

professores, a fim de compreendermos a influência dos mesmos na formação de inicial, 

fornecendo-nos elementos para futuras interpretações e conclusões acerca das representações 

que a professora iniciante/estagiária configurou em seus textos sobre o trabalho do professor. 
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2.1 Implantação e estabelecimento dos cursos de formação: uma história 

ainda muito recente 

 

Nesta seção, objetivamos discutir os motivos que impulsionaram a implantação e o 

estabelecimento dos cursos de formação no Brasil, para isso, buscamos uma referência 

histórica de outros países que saíram na frente do Brasil no que diz respeito à implantação de 

cursos voltados para a formação de professores, para maior compreensão desse contexto 

sócio-histórico.   

Graças ao advento da Revolução Industrial (1ª Revolução – Inglaterra, 1760), a 

Europa saiu na frente dos demais países de economia agrícola, como, o Brasil, em relação a 

investimentos em educação. Com a industrialização, houve uma transformação nos meios e 

modos de produção, o que exigiu do mercado mão de obra especializada e qualificada. Essa 

necessidade de mão de obra especializada, segundo Bueno (2009), promoveu o interesse de 

investidores em educação.  

Investir em educação significava investir em novas escolas, novas salas de aulas, 

novos professores... Logo, houve a consequente necessidade de formar e preparar novos 

professores. Entretanto, o Brasil era um país altamente agrícola no século XVIII e, em relação 

aos demais países da Europa, padeceu longos cem anos, ou mais, com o atraso do advento da 

indústria brasileira (TANURI, 2000).  

Segundo Saviani (2009), pesquisador em filosofia e história da educação, a 

implantação dos cursos de formação de professores no Brasil pode ser melhor compreendida 

em seis principais momentos. Durante essa trajetória, dois modelos de formação 

configuraram-se nesses cursos: o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos (a teoria) e o 

modelo pedagógico-didático (a prática), conforme veremos a seguir: 

1. No século XIX (1827 a 1890), no Império, houve a implantação da Lei das Escolas 

de Primeiras Letras14, a lei obrigava aos futuros professores a se instruir no método de ensino 

mútuo15, que parecia ser suficiente para manter as poucas escolas que havia (TANURI, 2000). 

O sistema mútuo funcionava da seguinte maneira: alunos escolhidos pelo professor 

assessoravam-no e, assim, ao mesmo tempo em que aprendiam a ler e a escrever também 

aprendiam a ensinar, a ser professor. Embora pareça que esse sistema de formação dos futuros 
                                                           
14 Sabe-se que o Decreto Federal nº 52.682, em 1963, criou, oficialmente, o Dia do Professor, no dia 15 de outubro porque esta data está 
relacionada à criação dos cursos primários em todo o país pelo imperador D. Pedro I, por meio da Lei de 15 de outubro de 1827. 
15 Método pedagógico formulado, no início do século XIX, pelos ingleses Andrew Bell (1753-1832), e Joseph Lancaster (1778-1838).  
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professores estivesse baseado em uma formação prática, na verdade, buscava-se o aluno com 

maior conhecimento, sem a preocupação com o preparo pedagógico-didático do mesmo. 

Nesse sistema, o futuro professor tinha que, obrigatoriamente, prover os custos de sua 

formação (SAVIANI, 2009).  

2. Entre1890 a 1932, houve expansão e fortalecimento das Escolas Normais, a partir 

de uma reforma nas escolas públicas do Estado de São Paulo. Essa reforma possibilitou a 

criação da Escola-Modelo que estava diretamente ligada à Escola Normal (ensino primário). 

A inovação consistia na inclusão de atividades de práticas docentes e em uma preparação 

pedagógico-didática na formação do futuro professor. Os outros estados seguiram o exemplo 

de São Paulo ou enviaram seus alunos (futuros professores) para estagiarem ou se formarem 

na escola.  

3. Só entre 1932 a 1939, os primeiros cursos em nível Universitário de Pedagogia e de 

Licenciatura foram implantados pelos Institutos de Educação de São Paulo (1934) e do 

Distrito Federal (1935) que, na época, era a cidade do Rio de Janeiro. Esses primeiros cursos 

(Pedagogia e Licenciatura) ocorreram num contexto em que o presidente Vargas usou 

políticas de modernização, criando novos ministérios (Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio e o Ministério da Educação e Saúde). Nesse momento também foi assinado por 

mais de 100 intelectuais ligados à Educação e às Ciências Sociais o documento “Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova”, que objetivava implantar um plano de reestruturação 

educacional nos níveis da política educacional, mais precisamente, no que se refere à 

legislação educacional, o Sistema Nacional de Ensino que integrava os sistemas municipais e 

estaduais e reestruturava os currículos. Além de o documento defender a ideia de educação 

em horário integral.  

4. Entre 1939 a 1971, na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, 

o modelo de formação de professores privilegiava o ensino de disciplinas específicas nos três 

primeiros anos e no quarto (o último ano) o ensino das disciplinas de cunho didático. Esse 

modelo ficou conhecido como esquema 3 + 1 e espalhou-se por todo o Brasil como 

procedimento de formação dos futuros professores tanto para os cursos de Licenciatura como 

para os cursos de Pedagogia. O futuro professor, para garantir no futuro a qualidade e eficácia 

de seu trabalho, deveria primar por um amplo conhecimento de conteúdos teóricos 

descartando tanto o conhecimento pedagógico-didático, como prático-laboratoriais 

(SAVIANI, 2009).  
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5. No decorrer de 1971 a 1996, houve a substituição das Escolas Normais pelo 

Magistério. Em 1971, após o golpe militar (1964), uma nova lei de diretrizes e bases foi 

promulgada na educação, alterando a nomenclatura do ensino primário e médio, para ensino 

de 1º. Grau (atualmente, Ensino Fundamental) e de 2º. Grau (atualmente, Ensino Médio). A 

formação do professor poderia ocorrer com curso de Magistério (nível 2º Grau), do qual o 

professor habilitava-se para atuar no ensino infantil e nos quatros primeiros anos do 1º. Grau. 

Para a formação de professores responsáveis pelas cinco últimas séries do 1º. Grau e para o 

ensino do 2º. Grau, o futuro professor deveria graduar-se no curso superior de Licenciatura 

curta (3 anos, habilitação apenas para 1º Grau) ou longa (4 anos, habilitação para ensinar no 

1º e 2º Grau).  

6. No período de 1996 a 2006, mais especificamente em dezembro de 1996, o 

Presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

em defesa dos direitos universais de todos à Educação. Na nova LDB, o Ensino Médio passou 

a ser obrigatório e gratuito (art. 4), a educação infantil foi privilegiada com atendimento 

gratuito em creches e pré-escolas, criaram o Plano Nacional de Educação (art. 87) entre 

tantos. Em relação à formação de professores, a LDB, segundo Saviani (2009), regularizou os 

Institutos Superiores de Educação e as Escolas Normais Superiores, institutos que assumem 

uma perspectiva de formação rápida e de baixos custos. Saviani também argumenta que os 

institutos tanto incorporaram os cursos de Pedagogia e de Licenciatura como influenciaram a 

elaboração das novas diretrizes curriculares do curso de pedagogia homologada em 2006.  

Em síntese, com a apresentação acima, percebemos que somente com o processo de 

industrialização e urbanização do país, em 1930, é que houve o interesse político e econômico 

em desenvolver novas escolas especializadas para formar professores. Com a aceleração da 

indústria brasileira, os investimentos em educação começaram a tomar contornos mais 

abundantes e específicos, já que emergiu a necessidade de mão-de-obra qualificada.  

Essa nova demanda por mão de obra qualificada provocou novas políticas 

educacionais com uma tendência/abordagem pedagógica nomeada de “Currículo como 

Tecnologia” ou “Tecnicismo” (BUENO, 2009, p. 39). Essa tendência pedagógica visava a um 

sistema escolar capaz de preparar o aluno para o trabalho, “para o desenvolvimento 

econômico do país” (TANURI, 2000, p.38). De modo mais amplo, tanto a implantação tardia 

dos cursos de formação como as transformações ao longo de seu estabelecimento sofreram 

influência direta do campo político-econômico e ideológico que circunscreveram os moldes 

das políticas-educacionais de cada período. A transformação do país em recém-descolonizado 



28 

 

para uma República Democrática e capitalista neo-liberal marcou e contribuiu para dar 

contornos no papel da escola e, consequentemente, no papel desempenhado pelo professor 

que precisa obter quantidade de conhecimento adequados à formação, à preparação do aluno 

para o mercado de trabalho. 

O pesquisador Saviani (2009) defende que o grande problema dos cursos de formação 

de professores consiste na luta entre os modelos conteúdos culturais-cognitivos (a teoria) e o 

modelo pedagógico-didático (a prática) e alerta para uma predominância das universidades 

brasileiras, influenciadas pelo Estado, de unificarem estruturalmente os currículos formativos, 

de modo a centrar-se no modelo “conteúdos culturais-cognitivos”. Esse modelo foi 

privilegiado, uma vez que, “sob uma hegemonia de uma elite de corte liberal-burguês, a 

escola secundária foi definida como o lugar da distinção de classe cujo papel era garantir aos 

membros da elite o domínio daqueles conteúdos que a distinguem do povo-massa” 

(SAVIANI, 2009, p. 149). Durante o estabelecimento dos cursos de formação de professores, 

podemos constatar que o método didático ou prático-pedagógico sofreu sempre um 

desprestígio: o esquema 3 + 1, citado acima, é um exemplo claro da noção herdada sócio-

historicamente em supervalorizar o conteúdo (a teoria) frente ao pedagógico (a prática).  

Entretanto, na Lei de Diretrizes e Bases – LDB de 1996, segundo Bueno (2009), 

buscou-se integrar o teórico (conteúdo) ao pedagógico (prático), instituindo, então, um 

aumento considerável no número mínimo de horas a estagiar (de 100h para 400 horas) e o 

Conselho Nacional de Educação (CNE) formulou o parecer no. 21/2001 buscando valorizar o 

espaço do estágio como um lugar de “coroamento formativo” (p.5 apud BUENO, 2009, p. 

40). 

Apesar dessas preocupações em aumentar o número de horas de estágio e a valorizar o 

espaço do estágio, os documentos não se referem ao como fazer, a como realizar o estágio 

para que se obtenha um conhecimento prático do trabalho do professor, isto é, um 

conhecimento da situação/condição e peculiaridades desse trabalho na sua concretização 

(BUENO, 2009). Essa falta de direcionamento e de orientação sobre como realizar um estágio 

dá margem para que haja diferentes tipos/maneiras de proceder/realizar um estágio. As 

implicações dessa “liberdade” é a questão que discutiremos na seção seguinte. 
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2.2 Por uma concepção dos dispositivos de formação   

 

Como discutimos na seção anterior, a implantação e o estabelecimento dos cursos de 

formação chegaram de modo tardio e influenciado por interesses econômicos no país, o que 

contribuiu para a caracterização de cursos muito mais preocupados em privilegiar o conteúdo 

do que a prática. Verificamos, também, que recentemente houve uma maior preocupação 

(LDB, 1996; CNE/CP no 21/2001) em promover e em valorizar o conhecimento prático, 

contudo, não há uma orientação sobre o como estagiar, o que culminou em uma diversidade 

de tipos e maneiras de realizar um estágio. Nesta seção, então, buscaremos uma melhor 

compreensão dos fatores positivos e negativos que configuram os dispositivos de estágio.  

As pesquisadoras Pimenta e Lima (2004, 2005/2006) definem o papel do estágio como 

o campo que deve possibilitar aos futuros professores a compreensão da “complexidade das 

práticas institucionais e das ações praticadas por seus profissionais, como alternativa no 

preparo para sua inserção profissional” (PIMENTA E LIMA, 2004, p.43). Em um artigo da 

Revista Poíesis (2005/2006), as pesquisadoras defendem o estágio pelo seu caráter científico, 

definindo-o “como um campo de conhecimento, o que significa atribuir-lhe um estatuto 

epistemológico que supera sua tradicional redução à atividade prática instrumental” 

(PIMENTA E LIMA, 2005/2006, p. 6). 

Buscando algumas definições sobre o estágio, trataremos primeiro de compreender 

alguns dos tipos/maneiras de como se faz, se realiza o estágio, para, então, assumirmos uma 

concepção de estágio. Pois entendemos que é a partir do estudo de como realizam os estágios, 

que chegaremos a uma definição de estágio. 

De acordo com Pimenta e Lima (2004), o estágio é um dos complexos componentes 

que envolvem a formação docente e que deve ser estudado. Com esse enfoque, as autoras 

detalham as quatro principais possibilidades de executar, planejar e refletir sobre o processo 

de estágio. Em outras palavras, apresentam os quatro tipos mais usados nos diferentes 

processos de estágio em cursos de formação inicial no Brasil. 

I. O primeiro tipo de estágio centra-se na observação da aula e na repetição do modelo 

observado, aqui, segundo Pimenta e Lima (2004), o estágio passa a ser um espaço de 

conservação de “hábitos, ideias, valores, comportamentos pessoais e sociais legitimados pela 

cultura institucional dominante” (2004, p. 36).  



30 

 

II.  O segundo tipo assume um caráter tecnicista, isto é, o trabalho docente resume-se em 

uma prática técnica X, da qual deve ser ensinada ao estudante (ensinar como se portar, dirigir-

se ao aluno, produzir/utilizar material), essa concepção pressupõe que exista uma “receita” e, 

como tal, deve ser consultada e reproduzida para o sucesso profissional. Pode-se dizer que 

esse tipo de estágio não privilegia o sujeito profissional/social e as condições sócio-históricas, 

políticas, ideológicas e culturais em que o mesmo se insere.  

III.  Outro estágio, o terceiro, é oriundo do tecnicista, pois uma vez que se considera uma 

“receita”, uma técnica precisa para a realização de um trabalho educacional, pressupõe-se que 

tudo que “fuja” do padrão (ideal) seja um “erro”, um desvio no uso dos conhecimentos 

técnicos que devem ser apreendidos. Essa perspectiva idealista contribui para uma visão 

deturpada do trabalho do professor, levando o estagiário a crer que muito do que observa é 

uma falha desse profissional ou por falta de conhecimento ou por falta de competência. 

Assim, o estágio torna-se um lugar de julgamentos e críticas ao profissional da educação em 

tradicionalistas, atrasados, acomodados, desinteressados, fracos etc. O que, apenas, contribuiu 

para gerar desconfiança em torno dos estagiários e, consequentemente, em até na recusa em 

recebê-los nas instituições escolares.  

IV.  Por fim, Pimenta e Lima (2004) discutem o quarto tipo de estágio: o estágio como 

pesquisa. Esse tipo de estágio assume o foco de buscar integrar a prática com a teoria, de 

modo que o estagiário participe ativamente em discussões teórico-práticas, e que analise, 

pense, questione e opine sobre o que estudou, o que viu e o que realizou. Pimenta e Lima 

(2004) argumentam que esse tipo “supõe que se busque novo conhecimento na relação entre 

as explicações existentes e os dados novos que a realidade impõe” (2004, p.46).  

A partir desse levantamento, verificamos que o processo de estágio pode assumir 

diferentes formas, modos de exercê-lo e, para cada tipo, há uma concepção e um objetivo 

particular. Entendemos que não adianta o uso de uma teoria numa situação idealizada, é 

preciso, confrontar-se com o cotidiano da sala de aula, que é abundante em múltiplas 

situações previsíveis ou não, pois o estágio deve ser um “processo de apreensão da realidade”, 

segundo a pesquisadora Pimenta (2001, p.76).  

A pesquisadora e professora-formadora Bueno (2009), ao investigar o papel do 

estágio, constatou que os estagiários, após o estágio, mantém uma perspectiva muito 

idealizada sobre o que é ser professor, com pré-noções, muitas vezes, até utópicas sobre como 

realizar o trabalho docente, o que a levou a defender um “olhar interdisciplinar” (BUENO, 
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2009, p. 214) no processo de estágio, isto é, um espaço em que houvesse a influência de 

outras disciplinas e que considerasse tanto o “papel do professor idealizado, quanto o do 

professor-supervisor e do professor observado, além de uma relação dialógica entre textos, 

professores e estagiários” (op. cit. p. 213).  

Bronckart (2009), ao apresentar e sublinhar a pesquisa de Bueno (2009), defende que 

o estágio deve ser compreendido como um espaço de interação entre professores-formadores, 

estagiários, professores-observados, desenvolvendo então uma 

 

zona de desenvolvimento proximal dentro da qual as significações atribuídas às 
condutas observadas seriam requestionadas, renegociadas, e poderiam se 
transformar em representações novas e dinâmicas das múltiplas facetas do trabalho 
educativo (BRONCKART, 2009, p. 16) 

 

Dentro desta perspectiva vygostkiana de formação e desenvolvimento humano 

assumida por Bronckart (2009), o diálogo, o conflito, as tensões, entre pontos de vista, entre 

ideias e ideais, torna-se o fator frutífero para um processo de estágio que contemple os 

conteúdos e a prática, que efetivamente possibilite maior criticidade sobre esse trabalho em 

todos os envolvidos. Em outras palavras, o estágio passa a ser entendido como um espaço 

interativo que vise ultrapassar o limite do que deve ser pelo e como é realizar o trabalho de 

professor. Nesse espaço, parece-nos que os procedimentos que privilegiem a linguagem são 

fundamentais para estabelecer o conflito de representações, de ideias e ideais em textos, seja 

orais ou escritos, portanto, no próximo capítulo, abordaremos o procedimento de verbalização 

de instruções ao sósia, para melhor compreendê-lo nas suas limitações e/ou possibilidades de 

uso na formação inicial.  
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CAPÍTULO III 

Instrução ao sósia: 

instruir para compreender, compreender para instruir  

 

O desenvolvimento é uma luta de opostos.  

(VYGOTSKI) 

 

Nos capítulos anteriores, discutimos sobre a complexidade que marca o ensino como 

trabalho e a necessidade de criar no estágio um espaço de embates teóricos e práticos sobre o 

trabalho docente com os diferentes atores envolvidos (professores-formadores, estagiários, 

professores-observados etc.), para que haja uma aproximação mais acentuada das condições 

reais de trabalho com as discussões teórico-metodológicas assumidas pelos formandos. 

Entretanto, nos falta discutir como e porque os procedimentos de verbalização podem 

contribuir com a constituição desse espaço. 

Para tanto, iniciaremos este capítulo apresentando o procedimento de instrução ao 

sósia e o que nos motivou a recorrer a esse procedimento, bem como uma síntese dos 

resultados que outras pesquisas obtiveram com esse procedimento, para assim termos maior 

clareza das implicações dos procedimentos de verbalização, em especial, da instrução ao 

sósia, em um espaço de formação. 

 

 

3.1 A instrução ao sósia e seus fundamentos  

 

Para que possamos defender o procedimento de instrução ao sósia, devemos esclarecer 

o que é esse procedimento e, para isso, teremos que dispor de uma discussão teórica sobre os 

fundamentos que sustentam o desenvolvimento e a utilização do mesmo. 

Ressaltamos que uma ação tal como pode ser observada só pode ser descrita pelo seu 

plano de ação realizado, mas o que está subjacente a essa realização não. Filliettaz (2004) 

apóia-se em Habermas (1993) para defender que a “observação direta da atividade de trabalho 
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mostra-se intrinsecamente limitada e não pode, em nenhum caso, fornecer-nos uma 

compreensão detalhada das práticas estudadas” (2004, p. 202).  

O pesquisador, que analisa o papel da linguagem no trabalho, afirma que grandes 

pesquisadores que estudam o trabalho (ergonomia, psicologia do trabalho, sociologia das 

organizações etc.) desenvolveram diversos dispositivos metodológicos que privilegiassem a 

verbalização no e sobre o trabalho, para apreender os elementos que nos escapam a uma 

simples observação, tais como: autoconfrontação simples e cruzada, a instrução ao sósia, a 

entrevista de explicitação, a escrita biográfica etc. Para Filliettaz, “essas estratégias 

encontram-se atualmente no centro dos métodos de análise do trabalho e não estão ausentes 

dos dispositivos de formação” (2004, p. 202).  

A partir dessa perspectiva de verbalização no e sobre o trabalho é possível a 

articulação entre os saberes relativos à expertise do trabalhador e ao acadêmico do 

pesquisador (SCHWARTZ, 2002). A proposta de articular tais saberes, originalmente, 

iniciou-se no final dos anos 70 e início dos 80 (1979 – 1982), com os estudos desenvolvidos 

pelo psicólogo Ivar Oddone (1981) e sua equipe, em Turim (Itália).  

O psicólogo idealizou e estabeleceu a Comunidade Científica Ampliada, que 

objetivava estabelecer uma nova forma de conhecimento sobre o trabalho: articular os 

conhecimentos dos próprios trabalhadores e confrontá-los com os dos pesquisadores e vice-

versa. Conforme explicam Barros e Oliveira (2009), Oddone (1986) justifica essa proposta 

por considerar que a articulação entre os saberes sempre fora muito superficial, promovendo 

uma “incultura por parte do pesquisador e do trabalhador” (2009¸ p. 7), pois para se conhecer 

o trabalho devemos, antes, conhecer os saberes produzidos pelo trabalhador e confrontá-los 

com os científicos. Aqui podemos, então, compreender a epígrafe deste capítulo, pois nela 

encontra-se o “espírito científico” a que Oddone buscou, originando a proposta de 

reformulação da Psicologia do Trabalho (CLOT, 2010).  

Oddone, com esse propósito de investigar o trabalho pela perspectiva do trabalhador, 

experimentou vários procedimentos de verbalização do trabalho sem sucesso, pois os 

procedimentos não traziam os resultados esperados, já que os trabalhadores “eliminavam 

aquilo que pensavam que os entrevistadores já sabiam, o que lhes parecia óbvio” 

(TOGNATO, 2008, p. 110). Em outras palavras, os trabalhadores deixavam de dizer muito 

sobre seu próprio trabalho. 
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O psicólogo, persistindo no seu propósito, gerou alianças entre trabalhadores 

(sindicatos) e universidades, o que influenciou os cursos de formação que buscavam “instituir 

um espaço de trocas e debates entre conceitos científicos, resultados de outras pesquisas, e a 

experiência prática dos trabalhadores da escola acerca das relações entre saúde, trabalho e 

processo formativo” (BARROS E OLIVEIRA, 2009). Foi então, nesse contexto de alianças, 

particularmente, nos seminários de formação de operários da FIAT na Universidade de Turim, 

que Oddone et. al. (1981) desenvolveu o procedimento de instrução ao sósia para apreender a 

“experiência formalizada, elaborada, transmissível e renovável” (CLOT, 2010, p.92). 

Yves Clot, em entrevista com Leny Sato, revela que sofreu grande influência de 

Oddone, devido à ideia de Oddone de “os trabalhadores ‘entrarem’ na psicologia do trabalho 

por meio da ‘comunidade científica ampliada’, [que] de certa maneira, seria a psicologia do 

trabalhador” (CLOT, 2006b, p.100). Ainda, Clot afirma que esta inovação na psicologia do 

trabalho só foi possível devido a Oddone ter “um espírito prático e o interesse, a preocupação, 

de saber ‘como’, não ‘o que’ os trabalhadores sabem” (CLOT, 2006b, p. 100). 

Assim, influenciado por Oddone, Clot retomou e desenvolveu o procedimento de 

instrução ao sósia16 levado pelo interesse em compreender “como” o trabalhador faz seu 

trabalho. Em nota, Faïta (2005) defende que o procedimento das “instruções ao sósia” 

consiste em levar cada trabalhador a “organizar as representações que ele faz para si de seu 

comportamento no cotidiano de trabalho, de modo, a torná-las transmissíveis e eventualmente 

utilizáveis” (2005, p. 28). 

Para isso, no procedimento de instrução ao sósia, cria-se uma situação fictícia, em que o 

pesquisador, diante do trabalhador, apresenta-se como sósia desse trabalhador, isto é, alguém 

muito parecido fisicamente com o trabalhador e que deverá substituí-lo no seu trabalho, sendo 

que esta substituição não deve ser percebida por ninguém do trabalho. Para que essa situação 

fictícia de substituição seja perfeita, é necessário que o trabalhador instrua com detalhes o 

como fazer seu trabalho e que o sósia pergunte, questione, visando apreender o máximo das 

instruções. O procedimento é iniciado então com a seguinte pergunta: “Suponha que eu seja 

seu sósia e que amanhã eu deva substituir você em seu trabalho. Que instruções você deveria 

me transmitir para que ninguém perceba a substituição?” (CLOT, 2006, p. 144).  

                                                           
16 Destacamos que diversos grupos de pesquisa, atualmente, recorrem ao procedimento de instrução ao sósia, como, a Clínica 
da Atividade (CLOT, 1999/2006 e CLOT e FAÏTA, 2000), o grupo ERGAPE de Saujat (2002, 2004), Faïta (2004, 2005), 
entretanto, conforme salienta Tognato (2009), no Brasil é um procedimento pouco difundido. 
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 Essa interlocução necessária de instruir e de questionar promove um texto em co-

autoria, já que se estabelece um diálogo conflitante entre o que se deve fazer e os 

questionamentos do sósia sobre como fazer o trabalho. Segundo Faïta (2005) são duas 

expertises de origens diferentes; uma relativa aos conceitos científicos outra aos conceitos 

cotidianos, em que ambas focam um mesmo objeto.  

Dessa forma, podemos afirmar que é  

 

pela mediação do sósia, que ele [trabalhador] realiza aquilo que não fez, em resposta 
a um interlocutor que lhe propõe, sem necessariamente percebê-lo, opções que ele 
recusou considerar, que ele obliterou ou desconheceu, ignorou ou, pelo contrário, 
buscou em vão descobrir (CLOT, 2006, p.147). 

 

Clot (2006) defende que a instrução ao sósia é um rico procedimento dialético, em que o 

sósia “deve ser o especialista que não o é” (2006, p. 149), isto é, aquele que sabe, mas ao 

mesmo tempo não sabe, uma personagem artificial capaz de produzir uma interlocução sobre 

“aquilo que faço e aquilo que poderia fazer” (2006, p. 149).  

Nesta interlocução, o uso dos pronomes ‘eu’ e ‘você’ traz implicações: o ‘eu’ deve ser 

utilizado pelo sósia (p. ex.: Mas como eu devo fazer a chamada?) como uma forma de assumir a 

responsabilidade pela realização do trabalho. Já o trabalhador e instrutor deverá recorrer ao 

pronome ‘você’, (p. ex. Você deve chegar uns dez minutos antes das sete), buscando distanciar-se 

do seu trabalho. Segundo Clot (2010), “trata-se de desligar-se de sua experiência a fim de que 

esta se torne um meio de fazer outras experiências. É tornar a experiência já feita, disponível 

para a experiência a fazer” (CLOT, 2010, p. 93). Assim como o sósia deve buscar aproximar-

se do trabalho a fazer, o trabalhador deve afastar-se, para que possa ‘olhar’ para suas 

instruções não como próprias, únicas de si mesmo, mas principalmente do coletivo de 

trabalho, como elementos integrantes do seu métier.  

O trabalhador tem então que, obrigatoriamente, (re)pensar sobre suas ações, buscando 

antecipar todas as possíveis situações favoráveis e desfavoráveis dentro do seu contexto de 

trabalho, o que o obriga a dizer aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer dentro 

daquela função. Conforme Clot (2006), o “sósia “exige” um acesso, não só à vivência da 

ação, mas aquilo que não aconteceu e não é vivido pelo sujeito” (CLOT, 2006. p. 146). 

Promove-se, então, uma nova elaboração mental, uma reorganização do próprio fazer, 

gerando propriedades e possibilidades para uma nova atitude. É nesse momento que podemos 

afirmar que “transmitir é tornar possível um novo ato” (CLOT, 2006, p.148). 
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A instrução ao sósia possibilita reviver o trabalho de uma maneira pessoal, “oferecendo 

ao coletivo a oportunidade de um aperfeiçoamento”, pois as “instruções transmitidas ao sósia 

são de alguém, e unicamente dele, a propósito dos meios utilizados por todos; elas são 

suscetíveis de enriquecer, ao mesmo tempo, o sujeito e o grupo” (CLOT, 2010, p. 93-94), 

contribuindo, de acordo com Kátia Kostulski (2010, em curso17), para constituir o coletivo de 

trabalho (o métier). 

Apoiada na proposição vygotskiana de que “O homem está pleno, em cada minuto, de 

possibilidades não realizadas”18, Kostulski (2010, em curso) argumentou que o não realizado 

pesa no homem, por isso é importante ver o que se realizou e o que é possível de ser 

realizado. Para a pesquisadora, ao falarmos sobre as possibilidades dá-se uma maior clareza 

sobre as possíveis escolhas, e a instrução ao sósia é uma atividade discursiva que nos permite 

discutir a atividade realizada sob a perspectiva do real da atividade. 

 Mas como realizar o procedimento de instrução ao sósia? Essa é questão que 

trataremos a seguir. 

 

 

3.2 Instrução ao sósia: como se faz e para que serve? 

 

Se a instrução ao sósia é o nosso procedimento de coleta principal devemos então 

detalhar como e para que empregá-lo, para discutirmos as possibilidades de aplicação e de 

utilidade do procedimento. Isso é o que nos propomos nesta seção.  

Basicamente, a instrução ao sósia resume-se em duas etapas: uma de coleta das 

instruções do trabalhador (texto oral gravado em áudio) e outra da produção escrita do 

trabalhador sobre suas próprias instruções. Nesta segunda etapa, o trabalhador lê as suas 

instruções já transcritas e tece um comentário por escrito sobre elas.  

Entretanto, a realização da instrução ao sósia pode ser muito mais complexa. Segundo 

Kostulski (2010, em curso), o procedimento consiste em algumas etapas que podem ou não 

serem realizadas integralmente, vejamos: 

                                                           
17 Curso: “Linguagem, Trabalho e Desenvolvimento”, ministrado pela Profa. Dra. Kátia Kostulski, durante a semana de 25 a 
29 de Outubro de 2010, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. 
18

 Esta proposição encontra-se também na obra de Clot (2010, p. 103) com a referência: Vygotski, 2003, p. 74. 
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1º.  Pede-se ao trabalhador instruções sobre como realizar uma atividade 

específica, a partir da situação fictícia que se criou de substituição do trabalhador por um 

sósia (fisicamente parecido com o trabalhador). Isso pode ser realizado com um ou mais 

profissionais da mesma área, assim, teremos várias instruções sobre uma mesma atividade. 

Em média, o tempo de coleta das instruções não deve ser muito maior que quarenta minutos 

de gravação para cada participante, para que não fique desgastante;  

2º.  Ao encerrar as gravações, o grupo de profissionais ou mesmo o trabalhador 

com o sósia poderá/rão discutir sobre as instruções; 

3º.  No dia seguinte, os trabalhadores realizam efetivamente a atividade que 

instruíram; 

4º.  Após realizarem a atividade, os trabalhadores, então, escutam as gravações de 

suas instruções e as transcrevem, registrando: suas surpresas, o que instruiu e não fez, o que 

não instrui e fez etc. 

5º.  Por fim, os participantes do procedimento reúnem-se, discutem sobre suas 

experiências e tecem um comentário.  

Como podemos identificar, a instrução ao sósia é um processo bastante rico, porém 

simples e fácil de ser aplicado, ainda assim, nem sempre é possível realizá-lo em todas suas 

etapas. Por exemplo, nesta pesquisa, recorremos a duas participantes (com tempo de serviço 

diferente), utilizamos duas etapas (oral e escrita) de forma individual, não havendo um 

confronto direto entre as instruções das participantes, mas houve a determinação de uma 

atividade específica para a coleta das instruções. Kostulski, ao discutir e contribuir com esta 

pesquisa, esclareceu que o procedimento de instrução ao sósia apresenta uma grande 

variedade de formas de aplicações, ora é o pesquisador que a transcreve, ora recorre-se a 

apenas um trabalhador ou mais, ora apenas se coleta as instruções da primeira etapa... Em 

outras palavras, o procedimento é flexível e pode ser adaptado conforme os objetivos que se 

propõem ou mesmo às condições de pesquisa que se tem. O mais importante é criar, na 

primeira etapa, a situação fictícia de substituição, pois é a partir do confronto do sósia com o 

trabalhador, da surpresa do sósia sobre uma dada instrução que emerge aquilo que funciona e 

aquilo que empaca no trabalho (KOSTULSKI, 2010, em curso).  

Na etapa em que o trabalhador deve tecer um comentário sobre as suas próprias 

instruções, segundo Clot (2006), há novamente um conflito entre o trabalhador e “uma 

atividade de escritura que é ela mesma, eventualmente, endereçada a outros que não o sósia” 
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(CLOT, 2006, p. 144). Essa atividade de “escritura” é o resultado do conflito entre as 

instruções do trabalhador e os questionamentos do sósia, além da atividade efetivamente 

realizada pelo trabalhador (CLOT, 2006), eis a condição para se desenvolver uma nova 

“tomada de consciência” não apenas sobre o objeto, mas sobre si mesmo. O trabalhador tem, 

então, a oportunidade de se perceber no outro, no questionamento do outro, na forma conjunta 

que desenvolveram uma atividade e da forma como a realizou, despertando uma consciência 

para novas possibilidades. Para Clot (2006) “a tomada de consciência não é apenas uma nova 

representação do objeto, sendo também, simultaneamente, outra representação do sujeito que 

‘se percebe’ na atividade do outro, esse outro que ele investiu e com quem se confronta” 

(CLOT, 2006, p. 148). Muniz (2008) defende que a instrução ao sósia é um recurso 

metodológico que não pode ser considerado uma técnica a favor do simples conhecimento da 

atividade, mas sim, um instrumento de “desenvolvimento do poder de agir dos protagonistas 

do trabalho” (2008, p. 80), em outras palavras, do coletivo de trabalho. 

Esta é a grande motivação por optarmos pela instrução ao sósia, por a 

compreendermos como um dispositivo de instrumentalização psicológica e crítica tanto para o 

trabalhador como para o futuro trabalhador, isto é, possibilita o desenvolvimento e formação 

do métier e dos sujeitos trabalhadores, sejam experientes ou iniciantes. Isso é possível, porque 

o procedimento tem uma base filosófica monista-materialista (SPINOZA, 1677/1965), que 

assume o homem trabalhador na sua integridade de suas capacidades físicas, emotivas, 

fisiológicas, psíquicas, o que implica em priorizar a linguagem no processo de formação e de 

desenvolvimento humano. Clot (2006) argumenta que numa perspectiva vygotskiana, o 

diálogo e o conflito são energias motrizes do desenvolvimento, logo, o procedimento de 

instrução ao sósia, por si só, já provoca transformações.    

Devemos também considerar outros aspectos da instrução ao sósia: é flexível quanto à 

forma e ao contexto de utilização; constitui e fortalece o coletivo de trabalho; protege o 

trabalhador da exposição direta do seu trabalho (com o uso do pronome você, o profissional 

afasta-se de sua atividade e tem a oportunidade de vê-la externada como mais um elemento do 

métier de trabalho); gera um embate, um confronto entre o que se externa e o que se faz 

realmente, comprovando para o próprio trabalhador o alto nível de complexidade de seu 

trabalho, em síntese, gera maior criticidade sobre o que se faz e como se faz. Por isso, é um 

procedimento também utilizado na formação de futuros professores. 

Na formação inicial para professores podemos citar: Saujat (2002) e Faïta (2005) do 

grupo ERGAPE (Ergonomie de l’Ativité dês Professionnels de l’Education), do Institut de 
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Formation de Maîtres de Marselhe; Goudeaux (2007), da Universidade Genebra, Charmillot, 

Goudeaux, Seferdjeli & Stroumza (2006) e Goudeaux & Stroumza (2004) que defendem a 

instrução ao sósia como um dispositivo de pesquisa, de formação e de desenvolvimento. 

Esses são alguns nomes que recorrem à instrução ao sósia para a formação de professores, e é 

válido destacar, que esse procedimento é muito utilizado em outras situações de pesquisas, 

como em Kostulski (2009) que investigou o trabalho jurídico francês.  

No Brasil, como já mencionamos, o procedimento ainda é pouco difundido, todavia, 

diferentes pesquisadores o utilizam para conhecer mais sobre o trabalho do professor ou 

outros campos de trabalho. Por exemplo, o trabalho de Muniz (2008), integrante do grupo 

ALTELIER, do LAEL, na PUC/SP, da linha de pesquisa Linguagem e Trabalho, que 

investigou o trabalho da defensoria pública de Minas Gerais.  

No campo do trabalho do professor, temos: Maria Isabel Tognato (2008) que utilizou a 

etapa oral de coleta das instruções do trabalhador ao sósia, durante uma semana com 

professores do ensino fundamental, em Língua Inglesa, da rede pública do Estado do Paraná. 

Segundo Tognato (2008), em suas conclusões, o uso do procedimento de instrução lhe 

permitiu enxergar além do óbvio, pois, seria muito natural que, com a pesquisa, chegasse às 

minúcias do trabalho dos professores (como chegou: atividades antes, durante e após a sala de 

aula), porém, o que ela também constatou foi que a instrução ao sósia lhe possibilitou 

reavaliar e repensar sobre seu próprio trabalho.  

Adriana Pinto (2009) investigou o trabalho do professor do interior paulista, do Ensino 

Fundamental, com a etapa oral de coleta das instruções com o procedimento de instrução ao 

sósia. A partir da pesquisa, a pesquisadora identificou os elementos do trabalho do professor 

(professor, outrem, objetos) e a relação do professor com esses elementos, isto é, os conflitos 

e as possíveis soluções para esses conflitos, como também, detectou as tarefas prescritas e 

autoprescritas. Com isso, concluiu que através do procedimento de instrução podemos 

adequar melhor as pesquisas científicas ao trabalho do professor, evitando ser mais um 

problema para o professor resolver e, sim, contribuindo de fato para uma transformação do 

métier e dos trabalhadores e não apenas absorvendo informações ou mesmo censurando-as. 

A pesquisadora, Siderlene Muniz-Oliveira (2011), integrante do grupo ALTER, 

recorreu à primeira etapa do procedimento de instrução ao sósia (o texto de instruções) para 

investigar o trabalho do professor de pós-graduação, strictu sensu, de uma universidade 

pública. A estudiosa constatou a multiplicidades de funções exercidas pela professora, que 
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apresentou em suas instruções um esgotamento com a sobrecarga de ter que gerir várias 

atividades, que implicam em funções e posicionamentos profissionais diferenciados. Segundo 

Muniz-Oliveira (2011), essas dificuldades deveriam ser colocadas no coletivo de trabalho, 

para que assim, o próprio coletivo buscasse “caminhos para sanar essas dificuldades e 

renormalizar as prescrições, visando a diminuição de seu sofrimento no trabalho” (2011, p. 

156). Logo, o procedimento lhe permitiu ter uma dimensão mais abrangente da complexidade 

que marca o trabalho do professor de pós-graduação, inclusive da necessidade de 

consolidação do métier de trabalho (MUNIZ-OLIVEIRA, 2011).  

Em outras palavras, com os resultados dessas pesquisas (pesquisas de doutorado), 

podemos afirmar que o procedimento de instrução ao sósia contribui para uma maior 

sensibilidade e criticidade sobre a complexidade da atividade do trabalhador, o que é um fator 

positivo tratando-se de um dispositivo que vise à formação e ao desenvolvimento do 

trabalhador e de seu métier. 

Encerramos esse capítulo, após definirmos o procedimento de instrução ao sósia, 

como podemos utilizá-lo e o que nos motivou a isso, conforme proposto. Passaremos, então, a 

discussão dos caminhos metodológicos de coleta e de análise próprios dessa pesquisa.       
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CAPÍTULO IV 

O agir interpretado e os mundos representados na e pela linguagem 
 

“A palavra é o fim que coroa a ação”. 
(VYGOTSKI, 2000)  

 

Nos capítulos anteriores: defendemos nossa concepção de trabalho e de ensino como 

trabalho; apresentamos uma contextualização histórica da constituição e do estabelecimento 

dos cursos de formação para professores e dos principais dispositivos de formação do futuro 

professor; para então, expormos o procedimento de verbalização, a instrução ao sósia. Em 

resumo, delineamos nosso campo de estudo para discutir a aplicabilidade de um procedimento 

na formação inicial e verificamos o agir humano enquanto trabalho e o ensino como trabalho, 

buscando detalhar as diferentes dimensões e características implicadas nesse agir tão essencial 

no desenvolvimento humano, entre outras coisas, o que conferimos até aqui é que o papel da 

linguagem é central e decisivo para uma maior compreensão dos elementos que compõem o 

trabalho do professor. Daí a importância de estudar esse papel linguageiro que configura e 

regula o agir humano, atuando como um instrumento psicológico mediador do processo de 

formação e desenvolvimento do humano, portanto essas serão as questões tratadas nesse 

capítulo. 

 Ressaltamos a necessidade de buscar procedimentos que possam aproximar o futuro 

professor da inteligibilidade profissional (BRONCKART, 2009). Mas para isso, precisamos 

desenvolver, no estágio, um espaço de diálogo entre professores formadores, professores 

atuantes e futuros professores sobre a atividade educacional, a fim de construir novas 

possibilidades e representações para e sobre o agir. Sendo assim, é importante que 

justifiquemos como o diálogo, a verbalização da atividade docente no estágio poderá servir 

como recurso de formação, o que nos obriga a esclarecer o papel que a linguagem exerce na 

formação e no desenvolvimento humano e como investigaremos a atividade docente a partir 

da análise da linguagem (textos orais ou escritos).  

Para isso, recorremos ao quadro teórico-metodológico do Interacionismo 

Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2006, 2008; BRONCKART & LAF, 2004) que é uma 

vertente e um prolongamento do Interacionismo Social (VYGOTSKI, 2000), assumindo uma 

abordagem filosófica, social, discursiva e ideológica da linguagem, conforme Volochinov 
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(1929/1999). Adotamos o Interacionismo Sociodiscursivo (doravante ISD) por ser uma teoria 

que, entre outros objetivos mais amplos, visa a aperfeiçoar um quadro teórico-metodológico 

que sustente e esclareça as práticas de ensino, como também, as condições e as características 

da atividade de linguagem no âmbito da formação e do desenvolvimento humano 

(BRONCKART, 1999).  

Como lingüistas aplicados e pesquisadores interacionistas sociodiscursivos, 

defendemos uma perspectiva transdisciplinar de investigação e, portanto, acrescentamos para 

as discussões deste capítulo concepções de outras vertentes teóricas, como: a da Linguística 

Sistêmica Funcional (HALLIDAY, 1994); da Análise do Discurso (MAINGUENEAU, 2005 

e CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008); da Análise da Conversação (KERBRAT-

ORECCHIONI, 2006) que contribuirão para um debate mais enriquecedor dos conhecimentos 

aqui discutidos, sobretudo em relação às questões de ordem lingüístico-discursivas.  

Para melhor esclarecermos os motivos de elegermos o ISD como principal referencial 

teórico desta pesquisa, na primeira seção deste capítulo, destacaremos seus princípios 

fundadores, que também sustentam nossa pesquisa. Na segunda seção, faremos um breve 

levantamento das etapas de construção, desenvolvimento e de expansão do ISD, situando-o 

historicamente, mas principalmente, destacando as primeiras preocupações que motivaram as 

discussões teóricas do ISD. Dentre essas preocupações, o papel da linguagem é considerado 

como decisivo na investigação do estatuto humano, portanto, na seção seguinte, definiremos 

nossa concepção de linguagem, a fim de destacar e de defender um posicionamento 

epistemológico de linguagem que nos permita defender o papel da linguagem na configuração 

do agir humano. Na quarta seção, trataremos da importância da interpretação do agir como 

recurso orientador das condutas humanas para, na quinta seção, destacarmos os parâmetros 

sociais (os mundos representados), em que nos pautamos para interpretar/avaliar o agir 

humano. Assim, defenderemos um trabalho de análise descendente, isto é, uma análise que 

parta dos conhecimentos sociais e que chegue ao nível micro das unidades lingüísticas 

textuais, o que justificará o tipo de análise que propomos. Finalmente, na sétima seção, 

apresentarmos como e com quais recursos (categorias) realizaremos tal análise. Todas essas 

discussões serão fundamentais, tanto para compreendermos o papel da linguagem na 

configuração das condutas humanas, como para o reconhecimento do agir humano através 

dela, identificando as interpretações, avaliações e representações do agir, mais 

especificamente, o do professor experiente e o do professor iniciante/estagiário.  
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4.1. Os princípios norteadores do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) 

 

Nesta seção, destacaremos alguns dos princípios que sustentam e orientam os estudos 

do Interacionismo Sóciodiscursivo, o que nos permitirá defender um posicionamento 

epistemológico norteador das investigações desenvolvidas nesta pesquisa.  

Inicialmente, destacamos o termo interação, do qual deriva o termo interacionismo. 

Segundo o dicionário de Análise de Discurso, de Charaudeau & Maingueneau (2008), 

interação emergiu enquanto termo teórico nas Ciências da Natureza e da Vida (Biologia, 

Física, Química), definida como influência recíproca entre dois ou mais fenômenos, em que 

qualquer fenômeno não se realiza sozinho, depende da interação com o outro. Segundo os 

pesquisadores, a interação tornou-se “objeto de estudo de diversas escolas e subdisciplinas, 

que convergem para formar o que se pode chamar de ‘galáxia interacionista’” 

(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008 p. 282). E foi primeiro na sociologia que o 

termo se implantou e, posteriormente, na lingüística e na psicologia. 

Bronckart (1999) defende que a posição epistemológica de investigação interacionista 

deve se preocupar com as “condições sob as quais, na espécie humana, se desenvolveram 

formas particulares de organização social, ao mesmo tempo que (ou sob efeito de) formas de 

interação de caráter semiótico” e como se dão as características estruturais e funcionais dessa 

organização (1999, p. 22). 

Grandes nomes como Piaget, Vygostki, Wallon, Mead, Blumer ultrapassaram a 

dicotomia orgânico-social recorrendo ao aspecto multidisciplinar e transdisciplinar ao fazer 

ciência, favorecendo o estudo dos fenômenos humanos (sociais, culturais, históricos, 

fisiológicos, emocionais etc.) de forma mais unificada e abrangente.  

O ISD assume esse aspecto multi e transdiciplinar, não se caracterizando como uma 

corrente particularmente linguística, ou psicológica, ou sociológica, pois a teoria 

bronckartiana contesta a divisão das ciências humanas/sociais e defende o estabelecimento de 

uma “Ciência do Humano”, que vise à compreensão do processo de formação, de 

funcionamento e de desenvolvimento humano em seus múltiplos aspectos (BRONCKART, 

1999).  

Essa abordagem transdisciplinar “inspira-se em um conjunto de princípios gerais (...) 

resumidos em três grandes temas [materialismo, monismo e evolucionismo]” 
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(BRONCKART, 2008, p. 109-110). O monismo, partindo de Spinoza (1677/1954 apud 

BRONCKART, 2008) e o materialismo, a partir de Marx e Engels, assumem que tudo no 

universo é, em essência, matéria em constante atividade, que dá forma a “objetos” físicos e 

psíquicos, que são complementares entre si. A partir dessas perspectivas, materialista e 

monista, podemos considerar que esses “objetos” em atividade constante e indissociáveis 

interagem entre si, produzindo recursos para sua própria organização e desenvolvimento, num 

processo de evolução permanente (BRONCKART, 2008, p. 109-110), que ocorre de forma 

dialética, isto é, a evolução é o resultado do atrito e do confronto das diferenças estabelecidas 

entre o sujeito e a realidade, em que a linguagem atua de forma decisiva na afirmação e na 

negação da realidade pelos sujeitos. Logo, assumimos a perspectiva vigotskiana, de que o 

conflito dialógico é o detonador do desenvolvimento humano.  

Com essas posições o Interacionismo Sociodiscursivo chega à problemática do papel 

da linguagem na formação, no funcionamento e no desenvolvimento humano, daí o termo 

“discursivo”, defendendo que, nas relações sociais, “os membros de um grupo constroem um 

acordo [na e pela atividade de linguagem] sobre o que é o mundo em que estão mergulhados 

e, em particular, sobre o que são os contextos do agir” (BRONCKART, 2008, p. 72) dos 

membros do grupo. Em outras palavras, é nas interações sociais mediadas pela linguagem que 

o homem legitima, representa, organiza seu mundo e as condutas humanas aceitáveis ou não a 

determinados contextos. Logo, a linguagem exerce um papel decisivo na formação, 

funcionamento e desenvolvimento humano, tópico que trataremos mais adiante, na terceira 

seção (4.3).   

Antes de discutirmos as questões acerca do papel da linguagem, destacaremos, a 

seguir, a trajetória do ISD, por dois motivos particulares: primeiro, porque sendo nós 

pesquisadores sócio-interacionistas, não podemos deixar de buscar na história o processo de 

construção, de aprofundamento e de expansão dessa teoria e daqueles que contribuíram para 

essa construção; e, segundo, por entendermos que ao apresentarmos o contexto sócio-histórico 

do ISD, esclareceremos também o raciocínio científico, filosófico, político e social que 

fundamentam essa teoria e que sustentam nossa investigação. 
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4.2 A trajetória do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) 

 

Nesta seção, destacaremos a trajetória histórica da formação e expansão do ISD, pois 

consideramos que apresentá-la e discuti-la é uma forma de contribuir para o esclarecimento 

das influências e dos questionamentos que promoveram a emergência dessa teoria.  

Tal trajetória, segundo Fourcade & Bronckart (2007), está inserida num quadro 

histórico de expansão e de desenvolvimento de movimentos intelectuais no campo da 

Lingüística, na epistemologia interacionista (Piaget, Vygotski), na dialética marxista, na 

filosofia da linguagem, na psicologia. Enfim, uma trajetória histórica que ocorreu num 

período privilegiado por múltiplas influências e questionamentos (FOURCADE e 

BRONCKART, 2007). Para melhor compreendermos essa trajetória, recorremos ao texto 

Fourcade & Bronckart (2007), entre outros textos (BRONCKART, 2006; MACHADO & 

MAGALHÃES, 2009) e apresentaremos, assim como Fourcade & Bronckart (2007), essa 

trajetória em quatro etapas. Alertamos para o fato de incluirmos o contexto histórico de 

desenvolvimento e expansão do ISD no Brasil, não como mais uma etapa, mas sim, como um 

elemento colaborador desse processo. Entretanto, por uma questão de clareza do texto, será 

apresentada ao final das quatro etapas, conforme seguem. 

a) O primeiro momento (1966 – 1976) foi marcado pela iniciação acadêmica de 

Bronckart, em Liège, na Bélgica, em Psicologia, onde iniciou seus questionamentos 

epistemológicos no Laboratório de Psicologia Experimental criado por Marc Richelle. 

Durante sua formação, Bronckart assumiu os princípios de Vygotski, Leontiev e Luria e fez 

críticas19 ao construtivismo piagetiano “en relación a la subestimación piagetiana del papel de 

los factores sociales y del lenguaje” (FOURCADE e BRONCKART, 2007, p. 11).  

Em função das duras críticas à teoria piagetiana, o professor Richelle encaminhou 

Bronckart à Universidade de Genebra, mais especificamente, ao Centro de Epistemologia 

Genética, fundado e dirigido por Piaget, e à Unidade de Psicolinguística administrado por 

Hermine Sinclair. Foi durante esse processo de formação que Bronckart trabalhou lado a lado 

de Piaget (ver Bronckart e Karmiloff-Smith, 1978) e iniciou com Sinclair a implantação de 

dois programas de pesquisa voltados para o estudo da apropriação e do desenvolvimento da 

linguagem. Nesse período, o pesquisador em formação, já levantava alguns questionamentos 

                                                           
19

 Destacamos, segundo Fourcade & Bronckart (2007), que as criticas não impediram Piaget de convidar Bronckart a 
participar da direção do importante volume “Psychologie” , publicado em 1987.  
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epistemológicos a respeito do papel da linguagem na formação e no desenvolvimento 

humano: 

 

 Entre las conductas representativas, parte integrante de la inteligencia humana, 
¿juega el lenguaje un papel particular en razón de sus características estructurales 
especificas? ¿Cual es el impacto sobre la comunicación social de la aparición en la 
especie humana de conductas comunicativas basadas en la representación? 
(BRONCKART, 1976 apud FOURCAD & BRONCKART, 2007, p. 13). 

 

Para tantos questionamentos, Bronckart buscou uma formação “complementar em 

linguística enunciativa sob direção de Culioli” (BRONCKART, 2006, p. 13), em que adotou 

um modelo de quadro interpretativo para a análise dos dados de sua tese de doutorado 

(Bronckart, 1976). 

b) O segundo momento (1977 – 1985) consistiu de um aprofundamento e expansão 

dos conhecimentos e saberes desenvolvidos no período anterior iniciado com a publicação, 

em 1977, do livro “Teorias da Linguagem. Uma introdução crítica”. Essa publicação, além 

de datar o início de um novo período, também apresentou a emergência de um processo de 

questionamentos e estudos acerca do papel da linguagem, que vai das concepções de 

linguagem ao funcionamento do discurso, com a publicação de “O funcionamento dos 

discursos. Um modelo psicológico e um método de análise” (BRONCKART et. al., 1985 

apud FOURCAD & BRONCKART, 2007). Ainda em 1976, Bronckart assumiu a regência da 

disciplina Psicopedagogia das Línguas, na Universidade de Genebra, o que lhe impôs a 

necessidade de uma nova formação em Ciências da Educação, e é nesse quadro histórico, que 

se iniciou uma preocupação didática sobre o “problema das condições de adaptação dos 

modelos teóricos e de aula e do trabalho professor (problema esse que depois foi chamado de 

‘transposição didática’)” (BRONCKART, 2006, p.13). Com a participação de vários 

pesquisadores e colaboradores, entre eles, Daniel Bain e Bernard Schneuwly, o estudioso 

criou e testou sequências didáticas e elaborou um modelo teórico buscando sustentar, 

esclarecer e contribuir com a prática educacional, conforme apresentado em várias 

publicações da época: Bain, Bronckart et al., 1982; Bain, Bronckart e Schneuwly, 1985; 

Bronckart, Bain, Schneuwly, Davaud e Paquier, 1985 (BRONCKART, 2006). Esse 

movimento originou a terceira etapa da trajetória de formação do Interacionismo 

Sociodiscursivo, conforme veremos a seguir. 

c) O terceiro momento (1985 – 1997) foi o resultado das investigações e indagações 

de Bronckart e colaboradores para o aperfeiçoamento de um quadro teórico-metodológico que 
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sustentasse a problemática do papel da linguagem na formação e no desenvolvimento humano 

e da transposição didática na prática do ensino. Com esse propósito, os estudiosos revisitaram 

criticamente o pensamento filosófico vygotskiano, “reexaminar[am], na obra de Saussure, o 

papel da apropriação dos signos na emergência da consciência humana e, por fim, estudar[am] 

os efeitos produzidos pelo domínio dos gêneros de textos e tipos de discurso no 

desenvolvimento” (BRONCKART, 2006, p. 14). Esses estudos resultaram na obra de 1997, 

“Atividade de linguagem, textos e discursos. Por um interacionismo sociodiscursivo”.  

A obra é o resultado de diversos trabalhos empíricos articulados a uma série de 

referenciais teóricos sobre o domínio das operações (praxiológicas e comunicacionais) da 

linguagem no pensamento consciente humano. Tais trabalhos promoveram a emergência do 

estudo da linguagem e da didática no ensino da língua como recurso para a compreensão do 

funcionamento, formação e desenvolvimento humano (BRONCKART, 1999) e fomentaram 

mais estudos e aprofundamento, conforme veremos a seguir.  

d) O quarto momento (1997 – 2004) foi de consolidação e de expansão do 

Interacionismo Sociodiscursivo com a formação do grupo de estudos Language-Action-

Formation (LAF), que conduziu o projeto de pesquisa “L’analyse des actions et des discours 

em situation de travail et leur exploitation dans les démarches de formachion”. Os 

conhecimentos desenvolvidos neste projeto resultaram na publicação coletiva (Bronckart, 

Bulea, Fillietaz, Fristalon, Plazaola Giger, Revaz) da obra “Agir et discours en situation de 

travail”, em que os autores defendem que “las conductas o actividades verbales pueden 

ayudar a comprender el modo de funcionamiento de la conducta o actividad humana en 

general” (FOURCADE & BRONCKART, 2007, p. 8).    

Durante o quarto momento, vários trabalhos foram desenvolvidos, por exemplo, 

Bronckart, 2004, 2006, 2008; Schneuwly & Dolz, 2004, na Suíça, Coutinho, 2003, em 

Portugal e Miranda, 2004, 2005, na Argentina, só para citar alguns. E no Brasil, houve grande 

aceitação da teoria interacionista sociodiscursiva, tornando o país um terreno “fértil” 

(MACHADO & GUIMARÃES, 2009) para a expansão das concepções do ISD.  

Várias pesquisas contribuíram para o estabelecimento do Interacionismo 

Sociodiscursivo no Brasil, em especial, as pesquisas do grupo ALTER (Análise da 

Linguagem, Trabalho e suas Relações), coordenado pela Profa. Dra. Anna Rachel Machado, 

que orientou/orienta diversas pesquisas com abordagem do ISD (Abreu-Tardelli, 2006; 

Barricelli, 2007; Bueno, 2007; Correia, 2007; Leite, 2009; Silva, 2009; Pinto, 2009; Tognato, 
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2008, só para citar algumas). Além de produzir uma intensa lista de artigos, livros, 

conferências (Bronckart & Machado, 2004; Machado, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 

2009a, 2009b, 2010; Machado & Bronckart, 2009; Guimarães, Machado & Coutinho, 2007; 

Bronckart, Machado & Matêncio, 2008; Machado, Lousada & Abreu-Tardelli, 2010a, 2010b; 

entre tantos).   

O terreno fértil brasileiro para a promoção do ISD, segundo Machado & Guimarães 

(2009), deu-se graças a um contexto social-histórico-cultural particular. Esse contexto 

originou-se de fatos políticos e educacionais marcantes na história brasileira, da década de 60 

ao final da de 90.  

Na década de 60, a ditadura instaurou-se no poder político do país e durante quase 

uma década a educação “consubstanciou na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1971), em que assumia o chamado ‘tecnicismo educacional’” (MACHADO & 

GUIMARÃES, 2009, p. 19). Entretanto, segundo as autoras, em meados dos anos 70, o poder 

ditatorial inicia seu enfraquecimento e críticas e questionamentos emergem sobre o papel da 

educação na manutenção ou transformação de ideologias dominantes. 

O Brasil, então, é marcado “por lutas políticas e conseqüentes transformações na 

sociedade brasileira” (MACHADO & GUIMARÃES, 2009, p. 20), na década de 80. As 

‘Diretas Já’, a promulgação da nova Constituição Brasileira (1988) são exemplos de fatos 

políticos que retratam as lutas e a busca pela renovação. É nesse contexto, que as concepções 

socialistas de educação (Marx, Engels, Gramsci, Althusser e Bourdieu) são retomadas, em 

função de “uma visão de educação como prática social política e transformadora” 

(MACHADO & GUIMARÃES, 2009, p. 20).  

Os anos 90 foram marcados por uma intensa atividade política: (i) novo presidente, 

Collor de Melo, eleito em eleições de voto direto; (ii) ‘ impeachement’ do presidente Collor; 

(iii) substituição do presidente pelo vice, Itamar Franco; (iv) implantação do plano real; (v) e 

duas eleições para eleger Fernando Henrique Cardoso como presidente. Toda essa intensa 

atividade política, de acordo com Machado & Guimarães (2009), não trouxe grandes 

mudanças na política educacional inaugurada por Collor, pois o presidente em questão 

defendia uma política educacional marcada pelo “discurso da ‘modernização econômica’”, 

baseada em reformas neoliberais (MACHADO & GUIMARÃES, 2009, p. 22). Em 1994, foi 

promulgado o “Plano Decenal de Educação para Todos”, documento norteador das políticas 
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públicas educacionais, propagando, assim, as reformas educacionais (MACHADO & 

GUIMARÃES, 2009, p. 22). Nesse mesmo momento e sob a mesma perspectiva do plano, 

 

(...) iniciou-se, sob orientação do Banco Mundial/BIRD e da UNESCO e de técnicos 
e especialistas estrangeiros, a produção dos ‘Parâmetros Curriculares Nacionais’, 
documentos que teriam forte impacto nos diferentes níveis de ensino, oficializando-
se a visão da educação como fator de desenvolvimento econômico e/ou como 
instrumento de formação de mão-de-obra qualificada para as necessidades de 
mercado (MACHADO & GUIMARÃES, 2009, p. 23). 

 

As autoras defendem que a publicação dos PCN’s foi fundamental para a expansão da 

teoria interacionista sociodiscursiva, pois nos parâmetros havia uma clara influência dos 

estudos genebrinos como o de Bronckart (1985). Além disso, os documentos apoiavam, se 

não exigiam, o ensino de língua materna através do ensino de gêneros de textos, proposta 

originada dos estudos desenvolvidos em Genebra, mais precisamente, de Schneuwly & Dolz 

(MACHADO & GUIMARÃES, 2009).  

Destacamos também que nesse período, houve uma forte repercussão das teorias 

vygotskiana e bakhtiniana; um incentivo a pesquisas de intervenção na escola, uma expansão 

das áreas de conhecimento da Linguística, em especial, da Linguística Aplicada (CELANI, 

1992) e da Análise do Discurso, além de discussões sobre os problemas na teoria e na prática 

do ensino da leitura e da produção de textos. 

Machado & Guimarães (2009) argumentam que o contexto sócio-histórico, seja no 

campo político-econômico, seja no campo científico contribuiu para que o quadro teórico-

metodológico do ISD chamasse a atenção dos estudiosos. Se pensarmos no contexto 

científico, no qual, pesquisadoras, como, Rojo, Machado e Magalhães, estavam inseridas, no 

da Linguística Aplicada, efetivamente o interesse seria natural, pois, os anos 90 foram 

momentos em que os linguistas aplicados destacaram sua maturidade científico-político-social 

(CELANI, 1992).  

Nesse período, a Linguística Aplicada (LA) deixou de ser vista apenas como uma área 

do ensino de Língua Estrangeira ou Materna, ou ainda uma área dependente da Linguística, 

consolidando-se como uma área da ciência geradora de conhecimentos, que preza pela 

interlocução dos conhecimentos em função da análise e da interpretação das condições e do 

funcionamento da produção da linguagem, a fim de compreender o seu papel mediador nas 

interações sócio-histórico-culturais (CELANI, 1992). Celani (1992) ressalta “(...) que não há 

atividade humana na qual o lingüista aplicado não tenha um papel a desempenhar. Por 
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estarem diretamente empenhados na solução de problemas humanos que derivam dos vários 

usos da linguagem (...)” (CELANI, 1992, p. 21, grifo da autora) 

Evidentemente que sendo as pesquisadoras linguistas aplicadas, a empatia pela 

abordagem teórico-metodológica do ISD seria natural, já que a maior preocupação do ISD 

origina-se da problemática do papel da linguagem na formação e desenvolvimento humano e 

da construção de um quadro teórico-metodológico coerente com as abordagens vigostkianas e 

da linguística sobre texto/discurso em função de uma integração e compreensão dialética das 

teorias com as práticas educacionais (MACHADO & GUIMARÃES, 2009).   

Consequentemente, iniciaram-se a difusão de ideias e de acordos interinstitucionais 

entre os pesquisadores da Universidade de Genebra e os do LAEL, na PUC/SP, em 1995, 

dando origem à primeira publicação da tese com os pressupostos do ISD (MACHADO, 

1998), o que resultou em uma série de diferentes pesquisas de mestrado e doutorado, 

incluindo esta, num desenvolvimento científico sólido, permanente e fértil, mas 

principalmente, interacionista sociodiscursivo. A partir de então, a expansão da corrente 

teórica do ISD fortaleceu-se com outros vínculos institucionais nacionais (UNISINOS, UEL, 

só como exemplo) e internacionais (Clínica da Atividade, ERGAPE entre outros). Esses 

grupos trocaram e trocam conhecimentos com participações em projetos de pesquisa, 

conferências, simpósios, congressos no Brasil e no exterior e preocupam-se, cada um com a 

sua especificidade, em compreender o papel que a linguagem exerce na configuração das 

condutas humanas e na gênese do pensamento consciente, questões que trataremos nas seções 

seguintes.  

 

 

4.3 A linguagem como agir na configuração das condutas humanas 

 

Na seção anterior, identificamos uma preocupação do ISD com o papel da linguagem 

nas interações sociais, em especial, na configuração das condutas humanas e na gênese do 

pensamento consciente. Entretanto, aprofundamos pouco (ou quase nada) esse tópico. Sendo 

assim, nesta seção, vamos discuti-lo, primeiro, defendendo a concepção de linguagem e, 

segundo, discutindo o papel que a linguagem exerce na configuração do agir humano. 

Em primeiro lugar, salientamos que as concepções que assumem a linguagem como 

um reflexo/expressão do pensamento ou como um código capaz de transmitir uma mensagem 
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exata entre interlocutores, não são aceitas pela teoria que assumimos. Opomo-nos à 

perspectiva de um “caráter unívoco” da linguagem (intercompreensão total e absoluta entre 

interlocutores) e a de linguagem como espelho das lógicas humanas, por admitirmos a 

“dimensão ativa da linguagem”, que se organiza em discursos ou textos (BRONCKART, 

2008, p. 69-70).  

Defendemos que linguagem é, sobretudo, uma atividade social específica, isto é, uma 

prática, um agir social que ocorre nas interações humanas, num agir ‘dirigido a’ que é a 

atividade de linguagem (BRONCKART, 2008) e numa unidade comunicativa situada, 

acabada e auto-suficiente, segundo às circunstâncias contextuais em que está inserida, que é o 

texto (BRONCKART, 1999, p. 75). A linguagem, assim, com objetivos específicos, é um 

processo ativo e criativo, produtora de objetos de sentido e (re)produtora de si mesma nas 

interações sociais. E está em atividade e transformação permanente, sendo que, nesse 

processo dinâmico é, “necessariamente, constitutiva das unidades representativas do 

pensamento humano” (BRONCKART, 2008, p. 71).  

Reforçamos ainda que a linguagem é o recurso mediador de criação, de organização e 

de transformação dos instrumentos20 psicológicos na formação do pensamento consciente, 

pois a prática de linguagem possibilita ao organismo humano apropriar-se das particularidades 

das atividades sociais e do meio, como também estabelecer acordos de organização, regulação 

e configuração de modelos para o agir. O encontro dialético das práticas linguageiras com as 

formas de condutas humanas nas atividades sociais e com os conhecimentos sócio-histórico-

culturais compartilhados desenvolve a identidade da pessoa21, na formação do seu 

pensamento consciente que emerge dessas interações sociossemióticas. Conforme Bronckart 

exemplifica: 

 

O jovem ser humano se apropria progressivamente das regras de ação e de 
comunicação em uso em seu ambiente (ele as coloca em prática em sua atividade e 
em suas produções verbais iniciais). Depois ele as interioriza, ou seja, ele elabora 
uma linguagem interior que retoma e reorganiza as formas psíquicas provenientes da 
linha natural do desenvolvimento, o que se traduz pela elaboração de um 
funcionamento psíquico sistemático e operatório (o pensamento), mais e mais 
acessível à autoconsciência (ou consciente) (BRONCKART, 2006, p. 101). 

 

                                                           
20 O termo instrumento aqui é assumido na perspectiva vygotskiana do termo, que, no próximo capítulo, melhor 
detalharemos. No momento, é importante esclarecer que o termo instrumento não se refere à concepção de linguagem como 
codificação e decodificação do pensamento. Ver Bronckart (2006; 2008); Rabardel (1989); Scheneuwly e Dolz (2004). 
 
21 O termo pessoa refere-se a indivíduos “conscientes de sua identidade e capazes de colaborar com as outras na construção 
de uma racionalidade do universo que os envolve”( Bronckart, 1999, p. 22)  
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Inserimo-nos, então, no quadro teórico e filosófico da linguagem de Volochinov 

(1929/1999), que defende que todas as unidades de conhecimento humano têm um estatuto 

social e semiótico, pois é nas interações humanas que os significados são criados e 

transformados. Mais especificamente, o conhecimento humano ocorre a partir de um espaço 

semiótico e de formação social, pois “esse espaço semiótico e esse papel contínuo da 

comunicação social como fator condicionante não aparecem em nenhum lugar de maneira 

mais clara e completa do que na linguagem” (VOLOCHINOV, 1929/1999, p.36). 

Nesta perspectiva, Braga (2010) defende que não vivemos em um mundo físico, bruto, 

sólido; mas sim num mundo “interpretado pelos outros” (2010, p. 29). Vivemos em um 

mundo onde objetos, atividades, imagens são abstraídas e interpretadas pela sua significação e 

não pela sua materialidade. Em outras palavras, a autora esclarece que o que “é internalizado 

é a significação da ação, não a ação ou o objeto em si mesmo, mas a significação que tem para 

as pessoas e que emerge nas relações” (BRAGA, 2010, p. 29).   

A significação consiste em atribuirmos significados a ações ou a objetos e, para isso, 

criamos e utilizamos os signos, pois é a partir dos signos, “formas comuns de correspondência 

entre representações sonoras e representações sobre quaisquer aspectos do meio” 

(BRONCKART, 1999, p. 33), que significamos a realidade, a explicamos, a contestamos, a 

distorcemos, a refletimos, estabelecendo parâmetros entre uma realidade e outra.  

Esses parâmetros só são possíveis graças a um acordo estabelecido nas interações 

sociais através das práticas de linguagem, do agir comunicacional, que regulam as condutas 

humanas estabelecidas socialmente. Segundo Bronckart (2006), isso só é possível desde “(...) 

que seja estabelecido entre os interactantes um entendimento ou um acordo sobre o que são as 

situações nas quais se desenrola a atividade” (2006, p. 73) e esse acordo ou 

“intercompreensão necessária” (Op. cit:73) é estabelecido a partir do agir comunicacional. O 

agir comunicacional “não é outra coisa que a linguagem”, seja oral ou escrita 

(BRONCKART, 2008, p.24), retomando Habermas, o agir comunicacional visaria a 

estabelecer um acordo sobre os meios e os modos do agir humano num dado contexto sócio-

histórico e cultural.  

É, então, a partir do acordo do agir comunicacional, que regulamos o agir praxiológico, 

o agir prático, que está “destinado a criar as condições indispensáveis à existência da 

sociedade” (BUENO, 2007, p. 58). Em outras palavras, por meio do agir comunicacional, 

imprimimos às condutas humanas sentidos, significados, tornando-as ações significantes, isto 
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é, interpretando-as, atribuindo a elas motivos, intenções e recursos ao se realizarem, questão 

que discutiremos na próxima seção. 

 

 

4.4 A interpretação do agir humano na e pela linguagem 

 

Nesta seção, objetivamos discutir a interpretação do agir humano na e pela linguagem, 

pois se o agir comunicacional regula o agir praxiológico, devemos buscar compreender como 

isso ocorre. 

Bronckart (2006) defende que o agir humano é como uma “obra aberta22, um 

fenômeno cuja significação continua suspensa e que se torna, portanto, necessariamente, 

objeto de interpretações” (2006, p.70). De maneira genérica, podemos afirmar que todos agem 

no mundo, mas, ao agirmos, estamos abertos¸ expostos a interpretações e avaliações tanto 

num nível coletivo quanto individual. Em outras palavras, ao agirmos, além de sofrermos uma 

possível avaliação de outros, também nos auto-avaliamos, pois, ao interpretarmos, buscamos 

compreender não só o agir do outrem, mas também o nosso, uma vez que, nesse processo, 

raciocinamos e ordenamos as possíveis formas de condutas para um dado contexto social, 

regulando o agir prático. 

Ao buscar adequar, regular as condutas humanas, dar uma certa ordem a fenômenos 

aparentemente díspares e incompreensíveis, o homem, segundo Ricoeur (1983 apud 

BRONCKART, 1999, 2006, 2008), procura compreender a realidade, elaborando textos 

narrativos, em que, nos espaços fictícios, imprima a seus atores motivos, intenções e recursos 

para realizar uma determinada ação ou atividade em uma dada cena ou contexto, dando ordem 

ao “caos existencial”. Dessa maneira, o homem busca traduzir e compreender o agir possível 

no seu mundo social.  

Em relação a essa característica de busca de compreensão do mundo pelos textos 

narrativos, Bronckart (1999) a estende para todos os textos, acentuando que, de fato, é “a 

organização textual em si mesma, quer seja produzida na modalidade oral ou na escrita, é 

dotada dessa função de reestruração” (1999, p. 63) do agir no mundo. Dito de outra maneira, é 

                                                           
22

 Grifo do autor 
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no agir comunicacional (textos orais ou escritos) que se configura, se reestrutura e se 

compreende ou se imprime ao agir humano os motivos, as intenções e os recursos para agir.  

Assim os motivos, as intenções e os recursos de um agir que configuram nos e pelos 

textos (orais ou escritos), podendo ser identificados em três planos: o motivacional, o da 

intencionalidade e o dos recursos. Em relação ao plano motivacional do agir, busca-se 

interpretar as razões que levam a um agir, e esses motivos podem ser da ordem externa ou 

interna. As razões de ordem externa são os determinantes externos que levam ao agir, que se 

originam do social, do institucional, da família etc. (MACHADO et. al., 2009). Como 

exemplo, “A Secretaria do Estado de São Paulo exigiu o uso dos Cadernos do Professor”. 

Neste caso, a Secretaria é o determinante externo das razões para o agir do professor, isto é, 

para o uso dos Cadernos. As razões do agir de ordem interna são as razões próprias de um ou 

mais agentes que o levam a agir. Por exemplo, “Trabalho com alunos do Ensino Médio, 

porque gosto de ensinar adolescentes”. Neste exemplo, a razão é particular, poderia ser de 

outros também, caso o agente (aquele que age) fosse um grupo de professores. Nota-se que as 

razões são particulares, mas que podem ser compartilhadas por outros, e, nesse exemplo, a 

razão interna é o gostar/a preferência em ensinar alunos adolescentes.   

Na interpretação do plano da intencionalidade do agir verificamos os objetivos que 

levam ao agir, mais especificamente, refere-se aos efeitos que se quer/espera produzir com o 

agir e podem interpretadas/representadas de duas formas: como finalidades ou como intenções 

(MACHADO et. al., 2009). Interpretamos como finalidades quando os objetivos/os efeitos 

que se espera for de mais de um, isto é, quando o agir for realizado por um coletivo 

(MACHADO et. al., 2009). Exemplo: “Os coordenadores devem orientar os professores, 

para que eles usem adequadamente os Cadernos dos Professores”. Os coordenadores agem 

(agir coletivo) sobre os professores com a finalidade de que os professores utilizem 

adequadamente os Cadernos (efeito esperado). Por outro lado, as intenções do agir referem-se 

ao(s) efeito(s) esperado(s) por indivíduo. Retomando, ao exemplo anterior, caso o agir fosse 

de um coordenador específico (agir individual), logo o efeito esperado seria a sua intenção. 

No plano dos recursos também podemos identificar elementos de ordem externa 

(artefatos) e de interna (capacidades). Da ordem externa, os artefatos podem ser materiais 

(quadro negro) ou semiológicos (textos). Eles se “encontram no ambiente social e podem 

estar disponíveis para o agir ou não” (MACHADO et. al., 2009, p. 23). Por exemplo: Ensinar 

gêneros só com lousa e giz é muito difícil. Neste exemplo, o agir de ensinar gêneros foi 

prejudicado pela falta de outros recursos que podem ser tanto materiais (retroprojetor) como 
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semiológico (textos), pois os recursos materiais disponíveis (lousa e giz) não são suficientes. 

Quanto às capacidades, elas são recursos da ordem interna, o que é interno, próprios do 

agente, e podem ser tanto processos mentais, como comportamentais (MACHADO et. al., 

2009), incluindo a própria transformação dos artefatos, que apropriados pelo indivíduo se 

tornam instrumentos para o agir. São “as atitudes, os sentimentos, os valores, os 

conhecimentos teóricos e práticos, os processos físicos etc., necessários para a realização de 

um determinado agir” (MACHADO et. al., 2009, p. 24). Exemplo: “A professora cria 

diferentes formas de explicar um mesmo conteúdo”. Dito de outra forma, a professora tem a 

capacidade de criar diferentes maneiras de explicar.  

Como já apresentamos, interpretamos o agir humano em busca de uma melhor 

compreensão, organização, adequação de nossas próprias condutas, pois buscamos atribuir 

significados ao agir e ao papel conferido àquele(s) que age(m). Contudo, como definir o 

termo agir? Agir, segundo Bronckart (2006), assume um “sentido genérico [e] designa 

qualquer comportamento ativo de um organismo vivo” (2006, p. 137), mas, ao interpretá-lo, 

interpretamos os elementos que acabamos de apontar: as razões para o agir, as intenções e os 

recursos e capacidades atribuídas (ou não) aos actantes, recorrendo a terminologias para 

caracterizá-lo como ação ou atividade e entre agente/actante e ator.  

O agir será uma ação quando se coloca no texto um actante que é posto como 

responsável por esse agir, com motivos, objetivos e capacidades próprias. Nesse caso, o(s) 

actantes(s) responsável(eis) pela ação ou atividade recebe(m) o status de ator(es), como em: 

“Carlos jogou uma pedra na janela da vizinha, porque não gostava dela”. Neste exemplo, 

Carlos é o único ator, logo temos uma ação (jogar a pedra na janela), a ele foi dado um 

recurso que é um instrumento material (a pedra), os motivos atribuídos são de ordem interna 

(não gostar da vizinha) e uma intenção, que podemos inferir, (quebrar a janela). Seguindo essa 

mesma lógica de interpretação da ação, o agir será atividade, quando dois ou mais atores 

agirem e a eles forem atribuídos razões, intenções e recursos para agir.  

Portanto, na interpretação/representação do agir em textos (orais ou escritos) os 

sentidos são reestruturados, reorganizados e transformados. Entretanto, essa interpretação é 

uma “face”, um tipo de abordagem possível para a interpretação do agir. Devemos levar em 

consideração que todo agir fundamenta-se num quadro sócio-histórico e cultural maior, do 

qual deve ser compreendido (BULEA, 2010). Esse quadro ou organização social consiste em 

um conjunto de conhecimentos físicos, sociais e subjetivos que fundamentam modos de agir 

“adequados ou não” ao grupo, por exemplo, no métier de trabalho do professor. Ao 
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avaliarmos/interpretarmos o agir, fazemos de acordo com o que julgamos adequado (ou não) 

segundo os parâmetros da sociedade onde vivemos, mas como esses parâmetros se constituem 

e influenciam nas nossas avaliações e interpretações, são questões que trataremos na seção 

seguinte.  

 

 

4.5 Mundos representados: bases para o agir humano 

 

Como já apontamos anteriormente, a prática de linguagem ou agir comunicacional nos 

permite estabelecer acordos sobre modos de agir e nos fornece parâmetros (conhecimentos 

sociais, físicos e subjetivos) para avaliá-los e interpretá-los. Neste capítulo, visamos 

esclarecer o que são esses parâmetros e como eles influenciam, interferem em nossas 

avaliações e interpretações. 

Os parâmetros ou representações são “sistemas de coordenadas formais” a partir das 

quais o agir pode ser situado e avaliado (BRONCKART, 2006, p. 70). Esse sistema consiste 

num quadro social gerador de convenções e de comportamentos onde as modalidades do agir 

se inscrevem e se validam, onde o indivíduo busca “‘ornar’ sua ação de características 

singulares” aos traços do coletivo (BRONCKART, 2006, p. 70). Esses sistemas podem 

também ser chamados de mundos representados ou mundos formais.  

Os mundos formais ou mundos representados são marcados pelo caráter coletivo, uma 

vez que são produzidos na e pela formação social, a partir de modos de organização, de 

regulação do agir humano segundo normas, valores e regras compartilhadas por um grupo 

social que situam e avaliam um agir em um dado contexto. Essas modalidades de organização 

e de controle do agir humano são sócio-historicamente produzidas, isto é, já são dadas pelas 

gerações anteriores; no entanto, são continuamente reestruturadas pelo social e representam as 

propriedades que convalidam um agir. Os mundos representados podem ser compreendidos a 

partir de três dimensões ou mundos distintos: o objetivo (físico), o social e o subjetivo 

(BRONCKART, 1999). 

Sobre o mundo objetivo ou físico, podemos afirmar que ele resulta dos conhecimentos 

acumulados sobre o meio físico, o ambiente em que se está pretendendo intervir. O mundo 

social resulta dos conhecimentos sobre normas de condutas humanas, que um grupo 

estabelece para interagir. E, por fim, o mundo subjetivo são os conhecimentos acumulados 
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sobre as características próprias de cada indivíduo (as habilidades, eficiência, coragem etc.) 

(BRONCKART, 1999, p. 34). Por exemplo, sabemos que o esporte natação ocorre na água, 

que pode ser em uma piscina de 50m de comprimento, dividida em raias de 2,5m de largura 

para cada nadador e com uma profundidade mínima de 2m. Esses são alguns dos 

conhecimentos do mundo físico desse esporte. Quanto ao mundo social, existem regras, 

normas que devem ser seguidas, numa competição, por exemplo, os nadadores devem ficar 

imóveis, aguardando o sinal/o disparo do juiz para a saída (início da competição). Caso algum 

nadador saia antes do tiro (“queimando” a prova), o juiz retornará a saída, mas na segunda 

vez, se um nadador sair antes, ainda que ele não tenha “queimado” a prova da primeira vez, 

será desclassificado. E quanto ao mundo subjetivo, isto é, a habilidade, a eficiência em nadar 

será própria de cada um, levando-nos a ser um nadador/esportista recordista e medalhista ou 

não. 

Esses três mundos formam os parâmetros, as coordenadas em que todo agir humano 

“exibe formas de pretensões à validade”: pois, ao agir, buscamos fazer que o outro o 

considere como verdadeiro em relação ao mundo físico, legítimo em relação às normas 

sociais e apropriado e sincero em relação ao mundo subjetivo (BRONCKART, 2006, p. 72, 

grifo do autor). Esses três mundos “constituem os receptáculos de conhecimentos e [são] 

fontes das determinações externas sobre as condutas individuais de cada pessoa” (BULEA, 

2010, p. 79). 

Entretanto, além dos três mundos, existe ainda o mundo vivido. Bronckart (2008) 

retoma Habermas (1987b; 1987c) para esclarecer que o mundo vivido consiste num “conjunto 

de experiências” que o agente acumulou durante a vida (BRONCKART, 2008, p. 28). O 

mundo vivido não tem organização lógica, é de natureza holística e implícita, e é regido por 

hipóteses e convicções sobre o contexto e sobre o próprio agir, é o mundo pessoal, singular e 

particular de cada sujeito (BRONCKART, 2008, p. 28). É o conjunto de experiências que o 

agente acumulou e que possibilita a ele ter uma pré-compreensão do contexto do agir e dos 

possíveis efeitos de seu agir.  

Dessa maneira, os mundos formais e o vivido interferem e influenciam nossas 

interpretações e condutas. Para Bronckart (2008), ao interpretarmos um agir estabelecemos 

relações entre os conhecimentos dos mundos formais (físico, social e subjetivo) com os do 

mundo vivido. Ressaltamos que nesses mundos há uma série de conflitos, de representações 

de mundos que colidem entre si, o que implica em escolhas constantes a si fazer. Conforme 
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Bronckart (2008), essa “dialética que se instaura entre [esses] mundos é o fator principal do 

desenvolvimento humano” (BRONCKART, 2008, p.28).  

Em síntese, vivemos e viemos a um mundo permeado por uma série de conhecimentos 

(atividades, valores, recursos) compartilhados nas relações sócio-históricas culturais e 

semióticas. Bronckart (2006) denomina esses conhecimentos compartilhados pelas práticas 

sociossemióticas ou “conjunto de construções da história social humana” de pré-construtos 

(2006, p.104). Os pré-construtos resultam de diferentes conjuntos de conhecimentos de 

elementos específicos do ambiente humano, desde as atividades humanas (verbais e não 

verbais) tão “complexas [que] vão além das exigências imediatas de sobrevivência” 

(BRONCKART, 2008, p. 112) passando pelas normas, leis do contexto sócio-histórico às 

representações do mundo de cada pessoa.  

Bronckart (2008) sublinha ainda que as organizações sociais formais (escola, trabalho) 

e informais (família) mediam os conhecimentos oriundos dos pré-construtos aos indivíduos de 

seu grupo social, que, por sua vez, ao se confrontarem, se apropriarem de um determinado 

conhecimento, o transformam e o devolvem aos pré-construtos. Assim, há uma permanente 

relação dialética entre os conhecimentos dos pré-construtos e os das pessoas, sempre mediada 

por outrem das diferentes organizações sociais formais ou informais, e esse “(...) movimento 

dialético permanente orienta o desenvolvimento das pessoas” (BRONCKART, 2008, p. 112). 

Em outras palavras, tal movimento produz um efeito sobre a pessoa e a seu grupo social.  

Ao compreendermos que os pré-construtos são conjuntos de diferentes tipos de 

conhecimentos compartilhados/mediados por um grupo social (p. ex. O trabalho docente) e 

que provoca efeitos tanto no mundo como no processo de formação e de desenvolvimento do 

humano, consideramos essencial uma análise que prime por investigar esses conhecimentos, 

suas formas de mediação e seus efeitos, o que discutiremos a seguir. 

 

 

4.6 Por uma “análise descendente” do agir humano 

 

Nesta seção, trataremos de esclarecer o que denominamos de “análise descendente” e 

o que justifica o trabalho de análise numa abordagem descendente. Para isso, devemos 

retomar a discussão da seção anterior sobre a importância do papel da linguagem no processo 

de construção dos conhecimentos propriamente humanos (os pré-construtos), das mediações e 
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de seus efeitos, pois defendemos que analisar esses níveis nos possibilita identificar alguns 

dos fatores que constituem o processo de formação e de desenvolvimento das pessoas. 

Para melhor compreendermos essa abordagem de análise descendente, é necessário 

que retomemos as concepções de linguagem que discutimos na seção 2.3 deste capítulo, pois, 

segundo Bulea (2010), os fundamentos das concepções de linguagem servem de base para os 

procedimentos de análise das práticas.  

Sendo assim, em benefício de um trabalho de análise descendente refutamos as 

concepções de linguagem como reflexo do pensamento e como código de transmissão exata 

de uma mensagem, pois, tais concepções nos restringiriam a uma análise “duplamente 

ascendente” da linguagem, isto é, primeiro se analisa “os processos de pensamento e, depois, 

os processos linguageiros que os traduziriam” (BRONCKART, 2008, p. 70). Uma análise que 

desprezaria o caráter ativo e social da linguagem, voltada para as particularidades das 

unidades lingüísticas e pouco (ou quase nada) preocupada com as condições de produção de 

um texto oral ou escrito, impossibilitando-nos de abranger a linguagem em sua perspectiva 

histórica e dialética, em seu processo de desenvolvimento descontínuo e de transformação 

permanente e, principalmente, no papel dessas características na gênese e no processo de 

desenvolvimento humano. 

Se o homem, enquanto ser consciente de si mesmo, é o resultado da confrontação das 

construções internas (representações subjetivas) com as de outrem mediada pela linguagem, 

logo, não podemos excluir da análise do agir humano o contexto sócio-histórico e cultural. 

Muito pelo contrário, devemos buscar um “debate de conhecimento visando ao agir” 

(BULEA, 2010, p. 81). Esse debate é possível em uma análise descendente, pois ela prima por 

uma abordagem “plural e multiforme que se trata de considerar a compreensão do agir (ou do 

trabalho) por pessoas concernentes ao agir e ao trabalho, que visa a considerar a realidade 

ativa, evolutiva e não predeterminada” das interpretações da prática humana (BULEA, 2010, 

p. 81).  

A “análise descendente”, segundo Bronckart (2008), insere-se num quadro teórico-

metodológico da análise dos discursos estabelecido por Volochinov (1929/1999), que buscou 

“esclarecer o estatuto e as condições de desenvolvimento da ideologia, isto é, dos mundos de 

conhecimento especificamente humanos”, que são de natureza semiótica e produzidos pelas 

interações sociais (BRONCKART, 2008, p. 75). Nessa perspectiva, todas as unidades de 

conhecimento humano têm um estatuto semiótico, que é o resultado dos discursos/textos 
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produzidos nas interações sociais (BRONCKART, 2008). Logo, ao identificarmos os 

componentes dos pré-construtos, processos de mediações e seus efeitos, melhor 

compreenderemos o processo pelo qual o homem (de um determinado grupo, como o trabalho 

do professor) vem se constituindo, formando-se e desenvolvendo-se. Isso é possível porque a 

análise descendente nos permite apreender elementos dos três níveis: pré-construtos, 

mediações e efeitos, visando a identificar: 

1º. Os conhecimentos tipicamente humanos (os elementos dos pré-construtos): as 

formas de condutas humanas estabelecidas nas formações sociais; os textos; os gêneros, as 

representações dos mundos objetivo, social e subjetivo; 

2º. Os procedimentos de mediação socissemióticos: da educação formal e 

informal, das interações sociais cotidianas;  

3º. Os efeitos que resultam das mediações e apropriações dos conhecimentos 

propriamente humanos: o processo de advento do pensamento consciente; o processo de 

desenvolvimento das pessoas e a transformação dos componentes dos pré-construtos. 

Esses níveis mantêm-se em movimento permanente e dialético e são fundamentais 

para a formação e para o desenvolvimento humano; pois se os pré-construtos interferem no 

desenvolvimento das pessoas, estas, ao receberem (por mediação) algum componente dos pré-

construtos, vão também interferir e influenciar os construtos coletivos. Para melhor 

exemplificarmos esse movimento, utilizamos a situação desta pesquisa: temos duas 

participantes (uma professora experiente e outra iniciante/estagiária) e solicitamos orientações 

sobre como ministrar uma aula. Aula é um gênero, um conhecimento compartilhado, um pré-

construto a que elas podem recorrer. Entretanto, elas o modificam, adequando a aula a sua 

situação particular de produção. Esse movimento dialético permanente de desenvolvimento e 

de transformação permite-nos concordar com Bronckart (2008) que, recorrendo a Vygotski 

postula: “não se pode compreender o humano a não ser compreendendo sua construção ou o 

seu vir-a-ser” (BRONCKART, 2008, p. 111).   

Ao demonstrarmos a importância do papel da linguagem (textos orais ou escritos) 

nesse processo de construção e de desenvolvimento do humano, nada mais justificável que 

uma análise que se centre em identificar as representações/interpretações/avaliações tal como 

configuradas nos textos. Como realizá-la e quais os recursos que utilizaremos (ou categorias 

de análise), são as questões que trataremos na seção seguinte. 
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4.7 Procedimentos de análise de textos: investigando o agir humano 

 

Nesta seção, apresentaremos as categorias de análise que utilizaremos para 

identificarmos as representações sobre o trabalho docente (um agir humano). Essa 

apresentação dar-se-á por subseções para uma exposição mais didática, entretanto, 

enfatizamos que os níveis e as categorias de análise apresentadas devem ser consideradas 

como complementares entre si, formando uma rede de sentidos, uma unidade textual em 

correlação.  

Se é nas e pelas atividades de linguagem que representamos/interpretamos/avaliamos 

o mundo e o agir humano, logo, são os textos (orais ou escritos) que devemos analisar, pois 

são os textos os “correspondentes empíricos/lingüísticos das atividades de linguagem” 

(BRONCKART, 2006, p. 139). Os textos podem ser definidos “como toda unidade de 

produção verbal que veicula uma mensagem organizada e que visa a produzir um efeito de 

coerência sobre o destinatário” (BRONCKART, 2008, p. 87), como também “o reflexo e o 

principal instrumento de interação social, que se cristalizam na forma de gêneros” (DOLZ e 

SCHNEUWLY, 2004, p. 51).  

O conjunto de diferentes espécies de textos, que tenham características relativamente 

estáveis e estão disponíveis como modelos nas formações sociais, são denominados de 

gêneros de texto (BRONCKART, 1999). Os gêneros de textos “apresentam certas 

propriedades estruturais mais ou menos estabilizadas e mais ou menos identificáveis” 

(BULEA, 2010, p. 65) que possibilitam a adaptação ou não, a mobilização ou não, o uso ou 

não em determinadas situações de interação.  

Em outros termos, o protagonista de uma ação de linguagem recorre ao conjunto de 

representações do mundo físico, social e subjetivo de sua situação de produção e elege um 

gênero de texto e, deste, um texto que terá características particulares, isto é, será marcado 

com “traços das decisões tomadas pelo produtor individual em função da sua situação de 

comunicação particular” (BRONCKART, 1999, p.77). Ressaltamos que essas decisões são 

versões particulares dessas representações sociais, pois, caso fosse outrem (seja um 

observador, seja outro produtor), esses poderiam traçar diferentes decisões, umas mais, outras 

menos díspares na produção de um mesmo texto. 
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Sendo o texto um produto tão heterogêneo, discutir sobre como e com quais categorias 

analisá-lo é fundamental, portanto detalharemos, nas subseções seguintes, o quadro 

metodológico de análise de textos. 

 

 

4.7.1 Os elementos do contexto de produção 

 

Conforme discorremos acima, as representações sociais influenciam diretamente na 

escolha e na produção textual, contribuindo, inclusive, com aspectos estruturais internos do 

texto, pois são as características da situação de produção (momento da produção) que 

motivarão a escolha do gênero como também as características ímpares/particulares da 

produção textual.  

A partir dos recentes estudos desenvolvidos por Machado & Bronckart (2009), 

consideramos que há um de elementos contextuais que podem influenciar a produção do 

texto, tais como: o contexto sócio-histórico, o suporte em que o texto está sendo veiculado, o 

contexto linguageiro imediato, o intertexto, os contextos físico e sociointeracional.  

O contexto sócio-histórico possibilita levantar hipóteses sobre a conjectura social, 

política e cultural, em que os textos foram produzidos e quais são as implicações dessas 

conjecturas na produção, já que ao produzir um texto, no século XXI, sobre o trabalho do 

professor implica representações de mundos distintas das do século XVIII, o que vai 

certamente influenciar nas interpretações e avaliações do agir apresentado no texto. Machado 

& Bronckart (2009) alertam que um texto produzido numa determinada época se mostrará 

como “a expressão de uma mesma formação discursiva-ideológica” (2009, p. 47).  

O suporte é o elemento físico que transporta o texto, onde o texto estará “preso” 

fisicamente e sempre ligado, pois existe diferença quando se produz um artigo para um jornal 

escrito, uma revista, um livro etc. Eles são suportes diferentes com significados distintos que 

influenciarão a produção do artigo, o que impõe uma análise desse elemento. Já o contexto 

linguageiro imediato consiste em outros textos que compartilham com um determinado texto 

o suporte. Dito de outra forma, o contexto linguageiro imediato é um conjunto de textos que 

são transportados e veiculados pelo mesmo suporte, em que uma análise, ainda que superficial 

desses textos, contribuirá para levantar as possíveis e mais influentes representações. É uma 
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maneira de identificar o “tom”, o enfoque privilegiado nos textos e que vão ou podem intervir 

na produção de um determinado texto. Para destacar a importância da análise desses 

elementos: suporte e contexto linguageiro imediato, Machado & Bronckart (2009) recorreram 

à pesquisa de Barbosa (2009), já que a pesquisadora analisou crônicas sobre o trabalho 

docente veiculadas em diferentes revistas. Ao analisar o suporte e os demais textos, a autora 

pôde identificar a influência desses textos sobre as crônicas analisadas, pois as crônicas 

apresentaram representações/avaliações/interpretações do trabalho docente segundo aos 

“modelos valorizados pelos editores da revista” (MACHADO & BRONCKART, 2009, p.48), 

que se configuravam no conjunto de textos que acompanhavam as crônicas. 

O intertexto a importância do intertexto evidencia-se por apontar características 

semânticas de outros textos que vão influenciar diretamente nas representações configuradas 

no texto analisado. 

Como já afirmamos os elementos do contexto de produção “exercem uma influência 

necessária (mas não mecânica) sobre a organização dos textos” (BRONCKART, 1999, p.93). 

O contexto físico de produção está relacionado ao mundo objetivo/físico (lugar, momento, 

emissor, receptor) e o contexto sociointeracional aos mundos social e subjetivo, 

influenciando a produção textual pelo agente-produtor. Os elementos desses contextos 

sinalizarão como as representações do produtor sobre a situação de produção (momento da 

produção) influenciaram na configuração do texto e o efeito que busca produzir no 

destinatário. 

  O contexto físico de produção refere-se às representações sobre o lugar físico de 

produção (biblioteca, sala de aula etc.), do emissor (quem produz o texto), do receptor (quem 

recebe texto), do momento da produção. Pode-se dizer que produzir um texto no e para o 

ambiente e pessoas do núcleo acadêmico é diferente de uma situação informal, como, 

produzir um texto na residência e para pessoas da família. 

O contexto sociointeracional de produção refere-se ao lugar social de produção dos 

textos (acadêmico, sagrado, familiar), papel social do enunciador e do/s destinatário/s e o 

objetivo da produção textual. Machado & Bronckart (2009) alertam para um complexo 

desdobramento possível do papel social do enunciador em outros diferentes papéis durante o 

processo de produção. Por exemplo, durante uma conversa familiar, o enunciador conversa 

com seu avô. O enunciador tem o papel social de neto, porém no decorrer da conversa pode 

assumir o papel de médico (dando orientações médicas ao avô) ou pode assumir outro papel 

como o de amigo, dependendo do curso da conversa. Segundo Kerbrat-Orecchioni (2006), é 

fundamental separarmos o papel social do enunciador com o seu estatuto. O papel social 
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oscila (médico, amigo), já o “estatuto é constitutivo da pessoa engajada numa interação” (op. 

cit. 2006, p. 33), isto é, o estatuto é mais estável (neto). Esta diferença será utilizada em 

nossas análises até mesmo para torná-la mais didática, além de mais completa. Destacamos 

que essa oscilação dos papéis sociais ocorre numa correlação com os objetivos que o 

enunciador tem sobre o seu interlocutor, ou seja, o enunciador troca de papéis conforme o 

efeito que visa atingir sobre seu interlocutor. Como no exemplo acima, o neto, assume um 

papel social de especialista em alguma medicina, porque almeja que seu avô tome o remédio 

corretamente. 

Outro aspecto que Machado & Bronckart (2009) enfatizam são os diferentes 

destinatários possíveis para o texto, o que, certamente, traz implicações à produção de um 

texto. Por exemplo, quando o professor da sua aula, faz considerações, sabe que o que diz não 

é apenas aos alunos, há outros destinatários indiretos, como, pais/família dos alunos, coletivo 

de trabalho, entre outros.  

Encerrada essa primeira subseção sobre os elementos externos ao texto, discutiremos, 

nas subseções seguintes, as unidades e estruturas linguísticas que contribuem para a 

composição interna dos textos e nos permitem identificar: a macroestrutura do texto (título, 

números de parágrafos, data etc.); a articulação temática ou dos conhecimentos mobilizados 

no texto (planificação global); as estruturas sintáticas ou lógico-oracionais de agentividade 

(tipos de discurso); a organização interna dos tipos de discurso (sequências textuais); a 

coerência textual (mecanismos de textualização – coesão); a responsabilidade e julgamentos 

do que é dito (mecanismos enunciativos – vozes e modalizações); e, num nível micro, as 

representações sobre as formas de agir (a semântica do agir). Salientamos que procuraremos 

discutir como a análise desses níveis pode nos ajudar a examinar o agir, conforme 

representado nos textos. 

Devido à complexidade dessas unidades ou estruturas linguísticas que apontam desde 

a organização temática à semiologia do agir é que Machado & Bronckart (2009) 

reorganizaram essas unidades e estruturas, dividindo-as de acordo com o nível de textualidade 

enfocado, o que resultou em três níveis: o organizacional, o enunciativo e o semântico; como 

detalharemos a seguir. 
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4.7.2 Nível organizacional:  

 

O plano organizacional pode nos fornecer informações, ainda que parciais, de como a 

figura do protagonista da ação (nesta pesquisa, o professor) e de aspectos de seu agir (o 

trabalho docente) estão sendo construídos nos textos (MACHADO & BRONCKART, 2009). 

Para melhor compreendermos como tais informações são passíveis de identificação, 

precisaremos explorar os elementos que participam de uma análise de nível organizacional. 

O plano global é uma das primeiras características internas do texto que 

identificamos, por ser macro textual, isto é, bastante fácil de ser identificado na maioria dos 

textos. O plano global é a forma e as partes como o texto é organizado, constituído, por 

exemplo, com título, números de parágrafos ou turnos, data, assinatura etc. A identificação 

dessa característica macro organizacional do texto nos permite relacioná-lo a outros textos e, 

consequentemente, a um gênero.  

A articulação temática é o levantamento dos tópicos privilegiados, ou mesmo, 

menosprezados ou esquecidos ao se produzir um texto. No caso do trabalho do professor: 

diário de classe, a relação aluno-professor, o intervalo etc. Segundo Bronckart (1999), as 

temáticas referem-se a informações construídas pelo produtor sobre “conhecimentos que 

variam em função da experiência e do nível de desenvolvimento do agente” (1999, p. 97 e 

98).  

Além do levantamento dos conteúdos abordados, podemos também identificar como o 

produtor, ao produzir um texto, estabelece relações entre o conteúdo abordado e o momento 

da produção textual, e se essa relação ocorre em mundo em curso (mundo ordinário) ou em 

um mundo virtual.  O mundo ordinário é o mundo das representações formais socialmente 

constituídas e reguladas no agir comunicacional e os mundos virtuais ou mundos discursivos, 

imaginários ou não, são sem determinações sobre seu tempo e seu espaço no curso da história 

e do contexto social.  

Para melhor esclarecermos, o mundo ordinário é o mundo em que se situa qualquer 

ação (linguageira e praxiológica), é o mundo em curso (atual, presente), enquanto o virtual é 

do plano discursivo, ou seja, não se traduz em um mundo situado em um determinado tempo e 

espaço, navega e estabelece diferentes relações entre o tempo e o espaço, isto é, o mundo 

virtual é aquele estabelecido pela linguagem, (abstrato) que viaja no tempo e no espaço 
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(passado e futuro). Esses mundos, ordinário e discursivo, estruturam-se em dois tipos de 

relações entre 

 

[...] as diferentes instâncias de agentividade (personagens, grupos, instituições, etc.) 
e sua inscrição no espaço-temporal, tais como são mobilizadas em um texto, e, de 
outro os parâmetros físicos da ação de linguagem em curso (agente-produtor, 
interlocutor eventual e espaço-tempo de produção) (BRONCKART, 1999, p. 152). 

 

Dessa forma, quando um enunciador produz um dado texto, ele estabelece relações 

entre: o conteúdo temático, o momento de produção do texto, o papel do enunciador e as 

ações construídas no texto. Em outras palavras, o produtor poderá articular o conteúdo 

temático dentro do mundo: como um fato passado ou futuro, como um fato fictício ou 

plausível ou, ainda, como um acontecimento em curso.  

Para Bronckart (1999), “as operações de construção das coordenadas gerais que 

organizam os conteúdos temáticos mobilizados em um texto parecem poder ser 

resumidamente uma decisão de caráter binário” (1999, p.152). A relação, então, conteúdo 

temático x momento de produção pode ser: disjunta quando o conteúdo temático incide em 

um tempo e espaço distante, fora da ação de linguagem em que se está produzindo o texto 

(oral ou escrito), logo o conteúdo será narrado a partir do uso de formas lingüísticas temporais 

como ontem, aconteceu etc. E conjunta que ocorre quando o conteúdo temático articula-se 

com um mundo em curso, aqui os fatos, acontecimentos não são narrados, mas expostos, pois 

estão ancorados em coordenadas do mundo ordinário, no momento de produção. Por exemplo, 

ao narrarmos uma história sobre uma dada viagem, ela se passará no momento passado, fora 

do momento de produção da narrativa, do momento em que contamos a história (o mundo em 

curso).  

Segue abaixo a exemplificação das relações estabelecidas: 

 

Relação CONJUNTA  Relação DISJUNTA 

(TEMPO PRESENTE) (TEMPO PASSADO) 

ATO DO EXPOR ATO DO  NARRAR  

 Tabela 1 – Relações conjuntivas e disjuntivas. 
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Ainda segundo Bronckart (1999), o enunciador ao produzir seu texto faz escolhas além 

da ordem do expor ou do narrar e estabelece relações, também de agentividade com os 

parâmetros do contexto de produção, já que essas escolhas podem aproximá-lo ou o distanciá-

lo de seu discurso. Dito de outra forma, o enunciador pode implicar-se no discurso, através de 

elementos dêiticos, interagindo, revelando-se como interlocutor e/ou protagonista de seu 

próprio discurso, além de fazer referências ao seu interlocutor ou pode não implicar-se, 

mantendo-se autônomo, somente narrando fatos e articulando conceitos. Retomando nosso 

exemplo do contar uma história sobre uma viagem, além do ato do narrar, podemos também 

estabelecer implicações entre os interlocutores de agentividade com a história, isto é, serem 

personagens/protagonistas.  

Logo temos: o ato do expor implicado (discurso interativo) e não implicado (discurso 

teórico); e o ato do narrar implicado (relato interativo) e não implicado (narração), conforme 

apresentamos a seguir: 

 

 

 CONJUNTO DISJUNTO 

(tempo presente) (tempo passado) 

EXPOR NARRAR 

Com IMPLICAÇÃO Discurso INTERATIVO RELATO INTERATIVO 

Sem IMPLICAÇÃO Discurso TEÓRICO NARRAÇÃO 

 

No quadro teórico e metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo, quatro tipos de 

discurso na estruturação de um texto são possíveis e identificáveis graças a “um subconjunto 

de tempos verbais, determinados pronomes, determinados organizadores” (MACHADO & 

BRONCKART, 2009, p. 56), conforme apresentamos a seguir: 

• Discurso Interativo: há implicação, marcas que identificam a presença do 

enunciador ou de seu interlocutor dentro de seu discurso, o discurso é produzido com verbos 

que indiquem um mundo em curso (presente). Exemplo: Você tem razão, meu amigo. Vou procurar 

novas maneiras de trabalhar. Como vimos, o exemplo se constrói de pronomes pessoais e 

possessivos que indicam a implicação dos interlocutores (você, meu), e os verbos indicam um 

mundo em curso, o presente. 

Tabela 2 – Tipos de discursos e implicações 
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• Discurso Teórico: não há implicação, ou seja, não há marcas que identifiquem 

a presença da interlocução. No entanto, o verbo continua assinalando o mundo em curso. 

Exemplo: “A vida é sempre o valor maior e sua manutenção, motivo de alívio.”.   Como é possível de ser 

identificado no exemplo, não há marcas que apontem para a implicação do enunciador ou de 

seu destinatário.  

• Discurso Relato-interativo: há marcas, implicação, de interlocução, todavia em 

um mundo passado, distante do momento da produção textual. Exemplo: “Ele me deu só dois 

minutos, e só tinha tempo para levar minha escova de dente ...”.  

• Narração: não há marcas de interlocução, de agentividade, no entanto, também 

é produzido em um mundo passado. Exemplo: “Ela se deu conta de que alguma coisa estava errada”.  

Observa-se ainda que os tipos de discursos podem comportar sequências textuais que 

planejam e organizam internamente suas estruturas frasais ou lógico-oracionais (BULEA, 

2010, p. 69).  

As sequências textuais organizam determinadas ações, temas ou objetos no texto e 

podem nos fornecer dados de como essas ações/temas/objetos estão sendo tratados pelo 

produtor. Parafraseando Bronckart (1999), o produtor dispõe de representações e 

conhecimentos relativos a um tema específico que estão guardados na memória de forma 

lógica, quando o produtor de um texto precisa verbalizar esses representações/conhecimentos 

o mesmo recorrerá a “diversas formas de organização linear (planos, esquemas, sequências 

etc.)” para disponibilizá-los (BRONCKART, 1999, p. 217).  Por exemplo, durante uma 

orientação o professor recorre a várias sequências explicativas para detalhar uma ação ou um 

objeto, isso sinaliza que essa ação/objeto, para ele, possa ser difícil de ser compreendida pelo 

destinatário, ou importante demais, conforme o contexto em que ocorrer. São várias as 

sequências textuais que podemos identificar: 

� Seqüência Narrativa organiza os conteúdos em segmentos narrativos, isto é, 

através de fases organizadas linearmente e hierarquicamente e que apontem: uma situação 

inicial, uma complicação, certas ações/acontecimentos em virtude dessa complicação, uma 

resolução e uma situação final que caracterize um novo início graças à resolução. Além de 

trazer um caráter avaliativo e moral da história que pode aparecer livremente no decorrer da 

história. “As cinco fases principais acrescentam-se outras duas, cuja posição na seqüência é 

menos restrita (...)” (BRONCKART, 1999, p. 221). Esses segmentos são comuns, por 

exemplo, num romance, num conto etc. 
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� Seqüência Descritiva não tem um encadeamento preciso e linear como a 

narrativa, mas traz fases como: a ancoragem que marca o lugar, o posicionamento de quem 

descreve um determinado elemento da temática; a aspectualização que remete à escolha de 

quem descreve quanto ao quê descrever, quais aspectos, ingredientes constituintes do objeto 

em questão; e o relacionamento que são comparações criadas pelo autor da descrição, entre o 

objeto alvo da descrição com outros objetos ou situações plausíveis dentro de um dado 

contexto. Por exemplo, a descrição de uma personagem de um conto etc. 

� Seqüência Dialogal é o embate, a troca de posições entre o emissor e 

destinatário, ocorre em momentos de intercalações entre os interlocutores. Organiza-se 

normalmente em três fases: a abertura que é o início da conversa, por exemplo, “Olá, como 

vai?” . Depois acontece a transação, que é o momento de trocas de quem fala e de quem 

espera a resposta e, por fim, o encerramento, que consiste em emitir uma despedida 

encerrando a conversa. Exemplo: Segmentos de trocas de turnos em um diálogo.  

� Seqüência Argumentativa aborda temas polêmicos, busca-se o 

convencimento, o raciocínio que, segundo Bronckart, “[...] implica, em primeiro lugar a 

existência de uma tese, supostamente admitida, (...) são então propostos dados novos que são 

objeto de um processo de inferência que orienta para uma conclusão ou nova tese.” (1999, 

p.226). Sendo assim, o seguimento argumentativo baseia-se em uma tese inicial (fase da 

premissa), uma fase de argumentos que buscam o convencimento em virtude da provável 

conclusão, uma fase de contra-argumentos e por fim uma fase de conclusão que incide uma 

nova tese sobre a temática em questão. Por exemplo, segmentos que organizam argumentos 

em prol de uma tese, como em uma carta argumentativa, em um artigo de opinião etc. 

� Seqüência Explicativa a temática é um alvo desconhecido que precisa de 

esclarecimentos a seu respeito, de modo a gerar um raciocínio que vise a informar, explicar 

sobre o assunto do segmento. Sofre a fase da constatação inicial que traz um objeto, situação 

etc., a ser explicado; da problematização que questiona o porquê ou o como do alvo abordado; 

de resolução que consiste em responder quaisquer as questão levantadas; e a fase da 

conclusão-avaliativa que reconstrói a constatação inicial.  Exemplo: Segmentos explicativos 

sobre os efeitos colaterais de um medicamento, como, ocorre em bulas de remédio etc. 

� Seqüência Injuntiva descreve uma ação em tom de ordem (uso corrente do 

verbo imperativo), “[...] essas seqüências são sustentadas por um objetivo próprio ou 

autônomo: o agente/produtor visa a fazer agir o destinatário de certo modo ou em uma 
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determinada direção” (BRONCKART, 1999, p. 237). Ainda que tenha objetivos diferentes, 

essa seqüência está baseada nos mesmos princípios da descritiva: a ancoragem, a 

aspectualização e o relacionamento. Exemplo: Segmentos como o modo de usar em rótulos de 

cosméticos, bulas de remédio, modo de fazer em receitas etc. 

� O Script desenrola um fato, uma situação sem utilizar a narrativa, apenas 

constata os fatos sem trazer uma tensão para o texto produzido. Segundo Bronckart (1999, p. 

238), “[...] podemos observar que os acontecimentos e/ou ações constitutivos da história são 

simplesmente dispostos em ordem cronológica, sem que registre qualquer processo de 

tensão”.  Por exemplo, segmentos que organizem fatos de um dia de trabalho, como em um 

relatório. 

� Esquematização é a maneira como o conteúdo temático organiza-se em “[...] 

formas de esquematizações constitutivas da lógica natural (definição, enumeração, enunciado 

de regras, cadeia causal etc.)” (BRONCKART, 1999, p. 239). Por exemplo, um segmento do 

dicionário, de uma lista de compras etc.  

Ainda nesse nível organizacional do texto, encontramos outros elementos que 

contribuem para a trama e coerência textual, são os organizadores textuais: (pontuação, 

conjunções, expressões temporais, expressões de lugar), a coesão nominal (nomes e 

pronomes) e a coesão verbal (tempos verbais e tipos de verbos) articulam-se entre si, 

contribuindo para a construção lógica, coerente e com a progressão temática. 

  

 

4.7.3 O nível enunciativo 

 

Segundo Machado & Bronckart (2009) o plano enunciativo disponibiliza-nos recursos 

para investigarmos “os mecanismos de responsabilização enunciativa em geral, cujo grau é 

marcado por um número grande de unidades lingüísticas” (2009, p. 58) e de posicionamentos 

do enunciador. Dentre eles, por meio da gestão de vozes introduzidas no texto e pelas 

modalizações. 

As vozes configuram-se nos textos como mecanismo de responsabilização do que é 

dito, são índices que nos permitem identificar a quem o enunciador atribui a responsabilidade 

pelo que é dito, pois nem sempre o enunciador se coloca como o responsável no texto ou em 
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um segmento do textual. Authier-Revuz (1982/1998-2001) as denomina de marcas da 

heterogeneidade do sujeito, isto é, as múltiplas vozes que o habitam, em outras palavras, se, 

nossas representações são sóciossemióticas, todo texto apresenta diferentes vozes sociais que 

constituem o enunciador. Elas podem ser: “as do narrador ou expositor do texto, as de 

personagens, as de diferentes instâncias sociais e as do autor empírico do texto” (LOUSADA, 

2006, p. 64).  

Segundo Bronckart (1997 apud LOUSADA, 2006, p. 64), as vozes se configuram nos 

textos de forma explícita ou implícita. Lousada (2006) explica que as vozes explícitas são 

mais fáceis de serem identificadas, pois, são bem marcadas nos textos ao serem admitidas 

pelos produtores, por exemplo, uma citação. Diferente são as vozes implícitas, que apesar de 

estarem “presentes em qualquer tipo de discurso, demandam maior observação para que sejam 

identificadas, já que não são diretamente assumidas por seus autores” (LOUSADA, 2006, p. 

64).  Segundo Machado & Bronckart (2009), “a análise desses marcadores permite identificar 

o grau de distanciamento ou de aproximação com o que enunciador se relaciona com elas” 

(MACHADO & BRONCKART, 2009, p. 60). Em outras palavras, com a análise das vozes, 

poderemos identificar como um tema é tratado, avaliado e por quais instâncias, 

possibilitando-nos uma visão mais abrangente das diferentes representações que se 

convergem e divergem sobre uma dada temática.  

As modalizações são mecanismos textuais que indicam julgamentos sobre o objeto, 

apontam para o posicionamento, a avaliação do enunciador quanto ao objeto temático 

(BRONCKART, 1999). Ressaltamos que as modalizações contribuem com o texto para o 

“estabelecimento de sua coerência pragmática ou interativa e orienta o destinatário na 

interpretação de seu conteúdo temático” (BRONCKART, 1999, p. 330). Em outros termos, as 

modalizações, inspiradas na teoria de Habermas, indicam o posicionamento enunciativo sobre 

um determinado conteúdo. Esse posicionamento pode configurar um grau de verdade 

(modalização lógica); um grau de necessidade, de obrigatoriedade (modalização deôntica); 

um grau de subjetividade (modalização apreciativa); e, finalmente, o grau de interpretação 

sobre a ação do outro (modalização pragmática). Entretanto, um texto ou um segmento textual 

pode se configurar com um grau zero de avaliação, em que não há um tom avaliativo. Logo 

são quatro categorias de modalização, conforme apresentamos a seguir: 

� Modalização lógica (epistêmica): a avaliação é baseada no grau de 

informação, de experiência em relação à temática, de verdade, de certeza, remete ao mundo 

objetivo, ao concreto, ao visível. Para Bronckart (1999), a avaliação nessa função 
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modalizadora baseia-se nas “condições de verdade, como fatos atestados (ou certos), 

possíveis, prováveis, eventuais, necessários, etc.” (1999, p. 330). A modalização lógica pode 

ser identificada a partir de marcadores lexicais, morfológicos (modos verbais, como, por 

exemplo, o futuro do pretérito: iria) . Exemplo: Eu iria viajar. É verdade que o professor sofre para 

trabalhar com o letramento (verdade única, incontestável). 

� Modalização deôntica: baseia-se na avaliação de cunho normativo, “apoiada 

nos valores, nas opiniões e nas regras constitutivas do mundo social (...) do domínio do 

direito, da obrigação social e/ou da conformidade com as normas em uso” (BRONCKART, 

1999, p. 331). São distinguidas pelos marcadores lexicais: dever, ter, obrigação de, ser 

necessário etc. Exemplo: É necessário trabalhar com o letramento. (imposição de regra).   

� Modalização Pragmática: avalia a ação do outro, é a maneira como se 

interpreta a ação do outro, de modo que “[...] atribuem responsabilidades e intenções, razões, 

capacidades de ação para o agente” (CORREIA, 2007, p. 100). Os verbos saber, tentar, 

poder, entre outros, são marcadores dessa modalização. Exemplo: Os alunos tentam aprender. 

(interpretou-se uma tentativa). 

� Modalização Apreciativa: são definidas por avaliações de caráter pessoal, 

subjetivo do enunciador, procedentes do mundo subjetivo. Para Bronckart (1999), uma fonte 

de julgamentos, em que se apresenta o julgamento de valor da entidade avaliadora. São 

representadas por verbos como gostar, ter prazer em, ter a impressão de etc. Exemplo: 

Gostaríamos muito que isso acontecesse. (remete ao subjetivo, pessoal) 

As marcas de pessoa constituem o nível enunciativo por nos permitir identificar o(s) 

protagonista(s) da ação através das marcas de pronomes pessoais de primeira pessoa do 

singular (eu) e do plural (nós, a gente). Por exemplo: “ Eu recorro sempre a Xerox de textos nesta 

escola” (individual) ou “Nós/a gente recorre/mos a Xerox de textos nesta escola” (coletivo). Essas 

marcas são altamente significativas quando detectamos na progressão textual a permanência 

ou a alternância dessas marcas na apresentação do enunciador no agir representado, 

sobretudo, porque, tais marcas nos permitem interpretar tal agir como coletivo ou próprio 

enunciador-actante, dando-nos informações sobre os modos de agir, inclusive, do coletivo 

conforme representado no texto (MACHADO & BRONCKART, 2009, p. 59).  
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4.7.4 O nível semântico  

 

O nível semântico fornece condições de se produzir uma análise mais micro sobre as 

representações configuradas nos textos (MACHADO & BRONCKART, 2009). Com a análise 

de verbos e de nominalizações que se referem ao agir (trabalho do professor), podemos 

identificar as representações acerca do agir do professor e de seu papel conforme configuradas 

no texto.  

Com esse nível de análise da semântica do agir as pesquisas do Grupo ALTER 

(Análise da Linguagem, Trabalho e suas Relações) buscaram identificar “a função sintático-

semântica de todos os constituintes frasais, de acordo com a gramática de casos de Fillmore 

(1975), classificando-os nas seguintes funções: agentivo, objetivo, beneficiário, factivo e 

instrumental” (MACHADO & BRONCKART, 2009, p. 66). Entretanto essa classificação de 

todos os constituintes frasais mostrou-se desnecessária, visto que o objetivo das pesquisas do 

grupo centrava-se em um referente específico: o professor, ou, às vezes, o aluno conforme a 

proposta de cada pesquisa (MACHADO & BRONCKART, 2009). Essas pesquisas, ao 

focarem o trabalho do professor, desenvolveram uma classificação para as representações do 

agir do professor, que considerava diferentes modos de agir do professor: o agir realizado; o 

agir linguageiro com ou sem implicação do aluno, ou seja, verbos e nomes que sinalizem um 

agir de linguagem do professor; o agir não linguageiro, com a identificação de verbos que 

identifiquem gestos corporais do professor; o agir prefigurado, que indica um agir normativo, 

obrigatório ao professor; o agir com instrumentos, que apresente os instrumentos (materiais 

ou simbólicos) utilizados pelo professor ao agir; além da identificação de verbos que 

sinalizem os processos mentais do professor (acreditar, pensar); os processos de construção de 

instrumentos (p.ex. o professor elaborou os slides) e as capacidades, habilidades do professor 

(ver MAZZILLO, 2006; BUENO, 2007; BUZZO, 2008; BUTLER, 2009; LEITE, 2009). 

Essa classificação tornou-se necessária para detectarmos alguns dos modos de agir que 

representam o trabalho docente, como por exemplo, o agir prefigurativo que se apresentaram 

em evidência no trabalho docente (BUENO, 2009), isto é, no trabalho do professor há modos 

de agir obrigatórios determinados por instâncias que nem sempre exercem o ofício (p. ex.: “É 

necessário trabalho com o letramento”), ou, ainda, um agir linguageiro do professor 

(MAZZILO, 2006) que nem sempre requer a implicação/resposta dos alunos (“A professora 

contou uma bela história”).  
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Entretanto, com os resultados das análises das pesquisas e com as discussões em 

grupo, estamos discutindo essas categorias dos modos de agir, como elas são configuradas 

nos textos e como é possível desenvolver uma análise em que os critérios de análise não se 

misturem entre as categorias. Vejamos o exemplo, “A professora falou...” o verbo remete a 

um agir linguageiro da professora (critério: verbo falar – agir lingageiro), contudo, o verbo 

está no passado (critério: verbos no passado indicam um agir realizado), o que marca uma 

ação passada, já realizada. Em outras palavras, os critérios de análise dos modos de agir 

(linguageiro e realizado) estão misturados.  

Sem ainda um estudo mais acentuado sobre essas questões, deixamos nossas reflexões 

como forma de contribuição para futuras pesquisas. Essas reflexões guiaram-nos a buscar em 

outras vertentes teóricas, concepções e categorias de análise do agir humano para nossa 

análise da semântica do agir, conforme configuradas nos textos, tanto abranger nossas 

reflexões, discussões e investigações acerca da semântica do agir como para melhor 

compreendermos os diferentes modos de agir humano constituídos em textos. 

Com esse propósito de melhor compreender as condutas apresentadas nos textos e de 

prover um debate enriquecedor de diferentes correntes teóricas, que buscamos nos aportes 

teórico-metodológicos da Linguística Sistêmica Funcional de Halliday (1994) categorias de 

análise que nos permitam investigar o agir humano apresentados em textos. 

Os motivos que nos levaram a optar pela Linguística Sistêmica Funcional (doravante 

LSF) são vários: por admitir uma perspectiva vygotskiana do processo de desenvolvimento e 

formação do humano; por assumir a linguagem numa perspectiva ativa e social, de abordagem 

filosófica e discursiva; por defender a pluri ou transdisciplinaridade dos conhecimentos; por 

se propor a investigar o campo prático da linguagem, de modo que se acrescente aos 

conhecimentos teóricos e vice-e-versa; entre outros motivos.    

Apesar de a LSF dispor de um quadro teórico-metodológico amplo e coerente com 

nossa abordagem e concepções, recorremos, especificamente, aos procedimentos 

metodológicos de análise dos processos, participantes e circunstâncias. Segundo Martins 

(2008) na perspectiva da Sistêmico-funcional, as representações de mundo são apresentadas 

na estrutura linguística da seguinte maneira: pelos processos, pelos participantes e pelas 

circunstâncias. Os núcleos das orações são os processos, que se realizam por verbos, 

apontando ações e acontecimentos. Os participantes são os elementos nominais que 

acompanham os processos (ex. aqueles que agem ou que são objetos do agir), podem ser 
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identificados por grupos nominais ou dêiticos (nomes, pronomes pessoais) e suas 

características são condicionadas às características de (e tipos de significados envolvidos em) 

cada pessoa. As circunstâncias estão associadas aos processos e realizam-se pelos grupos 

adverbiais ou sintagmas preposicionais (ex.: onde, quando, como etc.).  

Nesta pesquisa, centrar-nos-emos nos processos que nos permitem verificar e analisar 

os processos que indiquem o agir humano, já que nossa pesquisa objetiva investigar as 

representações do agir de duas professoras (uma experiente e outra iniciante/estagiária). 

A LSF, segundo Martins (2008) diferencia os acontecimentos de ordem exterior e 

interior. Os acontecimentos de ordem exterior são oriundos de processos materiais e os de 

ordem interior ocorrem por processos mentais. Além desses dois tipos de processos, existe 

ainda, um processo relacional, visto que a relação humana com o mundo externo e interno é 

um acontecimento, há a relação iminente de um fragmento de experiência a outro 

(MARTINS, 2008, p. 74).   

Logo, são três principais processos (materiais, mentais e relacionais), entretanto, entre 

eles, ocorrem mais três categorias de processos: entre o material e o mental, ocorre o processo 

comportamental; entre o mental e o relacional ocorre o verbal; e entre o material e o 

relacional, ocorre o existencial, totalizando seis tipos de processos diferentes, conforme o 

esquema procura exemplificar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o esquema acima evidencia, dentre os três principais processos, mais outros três 

se apresentam, esses outros processos (comportamentais, verbais e existenciais) são assim 

considerados porque seus significados se relacionam aos de seus vizinhos. Para melhor 

compreendermos sobre esses processos, discutiremos a seguir cada um deles. 

MATERIAIS 
(os do fazer) 

MENTAIS 
(os do 

sentir/pensar/julgar) 

RELACIONAIS 
(estabelecem relações) 

Figura 3: Os Processos e suas relações 

COMPORTAMENTAIS 
 

VERBAIS EXISTENCIAIS 



76 

 

� Processos Materiais referem-se a um processo em que um participante faz 

algo, “são processos de fazer, que são ações de mudanças externas, físicas e perceptíveis” 

(SOUZA, 2006, p. 54). Esses processos nos permitem identificar o que foi materializado, 

realizado de forma perceptível aos olhos e que podem estar diretamente ligado a outrem, isto 

é, X faz algo para Y, por exemplo, “A professora escreveu na lousa para os alunos copiarem o 

texto”. Neste exemplo, a professora escreve um texto na lousa para que os alunos copiem. 

Além disso, o processo material também pode referir-se a uma criação, ou seja, X cria Y 

através de algo. Para melhor identificar esse processo, podemos recorrer à seguinte pergunta: 

O que X fez? Tal processo se realiza por diferentes verbos (fazer, telefonar, nadar, pegar, criar 

etc.). 

� Processos relacionais são processos que estabelecem relações entre um e outro 

elemento/fato/fenômeno/experiência etc., identificando ou os classificando (SOUZA, 2006, p. 

56). Segundo Martins (2008), nesse processo de identificar ou caracterizar, três tipos de 

processos relacionais podem ocorrer: intensivo, que se caracteriza algo de modo mais 

enfático, passando a ideia de uma característica permanente (X é A); circunstancial, que 

denota uma circunstância, algo transitório (X está em/sobre/com/dentro de A); possessivo, que 

remete a condição de posse (X tem A). Para localizarmos uma oração relacional devemos 

perguntar: “o que é X?”; “Como é X?”; “X é como o quê?”; “quem é X?” (MARTINS, 2008, 

p. 63-65). Por exemplo, A professora é/está/ brava, nesse exemplo, o processo relacional 

atribui características, logo o denominamos de relacional atributivo. Contudo, o processo 

relacional pode ocorrer numa relação de identificação, por exemplo, Aquela mulher é inimiga 

de todos. Nesse exemplo, os termos, inimiga de todos, identificam a mulher, logo há uma 

relação de identificação.   

� Processos mentais possibilitam identificar representações mentais como 

crenças, valores e desejos. Esse processo “lida com a apreciação humana do mundo” 

(SOUZA, 2006, p.55). Dessa forma, os processos mentais podem ser realizados por verbos 

que indique um processo de cognição (pensar, compreender, saber), de afeição (gostar, temer, 

odiar) ou de percepção (ver, perceber, notar) (MARTINS, 2008, p. 80). Para localizar esse 

tipo de oração, deve-se perguntar: “O que você sente/sabe/percebe sobre X?” (SOUZA, 2006, 

p. 56). Exemplo: “Eu [professora] percebo quando eles [alunos] estão com dificuldades”.  

� Processos verbais devem ser entendidos como qualquer forma de trocas de 

significados expressos verbalmente (MARTINS, 2008, p. 81). Segundo Souza (2006), os 

processos verbais “referem-se aos verbos que exprimam o dizer; são o processo de comunicar, 
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do apontar” etc. (2006, p.56). Situam-se entre os processos relacionais e os mentais. Por 

exemplo, “A professora perguntou ao aluno...”.  

� Processos comportamentais são processos que indicam diferentes 

comportamentos humanos, eles podem ser: psicológico/consciência; fisiológico; corporais e 

verbais. Eles apresentam características comuns aos demais processos, tornando-se, assim, um 

processo mais difícil de ser identificado, pela sua complexidade. Comportamento implica uma 

característica contínua de um agir, seja fisiológico, corporal, verbal, psicológico. Logo, os 

processos comportamentais podem ser de vários tipos: fisiológicos que, segundo Martins 

(2008), podem ser identificados por verbos como: chorar, rir, gargalhar, dormir, desmaiar, 

respirar. Exemplo: “Ela chorou e riu ao mesmo tempo”. Os processos comportamentais de 

consciência (psicológicos) são próximos aos processos mentais, pois indicam 

comportamentos como: preocupar, sonhar, escutar, como por exemplo, “A professora 

preocupa-se com os resultados da turma”. Os processos comportamentais corporais que se 

realizam pelos verbos dançar, cantar, levantar, circular. São processos que apontam para um 

comportamento humano que em parte é “ação em parte é uma experiência do sentir” 

(SOUZA, 2006, p. 57). E ainda os processos comportamentais verbais que codificam 

comportamentos da ordem do conversar, tagarelar, resmungar. Estes são muito próximos aos 

verbais, todavia, aqui demonstram um comportamento, por exemplo, “Aquele aluno conversa 

muito”.  

� Processos existenciais especificam a existência de algo ou que algo acontece. 

Na Língua Portuguesa, os verbos ‘existir’ e ‘haver’ indicam a existência de algo, mas os 

verbos ocorrer e permanecer podem também assinalar a existência ou o acontecimento de algo 

(MARTINS, 2008). Exemplo: “Há falta de professores no Brasil”, neste exemplo, a falta de é 

apontada como algo existente e algo que ocorre, acontece no país. 

Com base nessas categorias processuais poderemos identificar qual o tipo de ação ou 

de acontecimentos que foram configurados nos textos sobre o trabalho docente. Que tipos de 

processos ocorreram? Assim, teremos uma visão mais micro das representações do agir do 

professor em situação de trabalho conforme apresentadas nos textos.  

Ao longo dos quatro capítulos anteriores, detalhamos nossa pesquisa numa perspectiva 

mais abrangente dos propósitos, das indagações e das concepções teórico-metodológicas que 

assumimos e defendemos. Portanto, passaremos, agora, para as particularidades de nossa 



78 

 

pesquisa, iniciando com os procedimentos de metodológicos de coleta e de análise dos dados, 

mais precisamente, com o nosso contexto de pesquisa, conforme apresentamos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

CAPÍTULO V 

Procedimentos metodológicos de coleta e de análise dos dados 
 

“A análise do trabalho é inseparável de sua transformação” 

(Yves Clot) 

 

 

Apresentamos, neste capítulo, a metodologia que orientou esta pesquisa, detalhando o 

procedimento de coleta, a seleção e as perguntas de pesquisa, o contexto em que se deu a 

pesquisa, o perfil das participantes, e, finalmente, as categorias de análise dos dados. 

Iniciaremos nossa apresentação expondo sobre o contexto da pesquisa. 

 

 

5.1 O contexto da pesquisa e as participantes 

 

Nesta seção, detalharemos sobre as condições de produção dessa pesquisa, como se 

deram as coletas e os caminhos que nos levaram às participantes e aos dados. Mais 

especificamente, iniciaremos apresentando, em subseções distintas, o perfil das participantes 

(professora, estagiária e pesquisadora) e o contexto de coleta de dados de cada participante.  

 

 

5.1.1 A professora experiente  

 

Para sabermos em que moldes se deu a pesquisa, devemos destacar alguns fatos 

anteriores a ela. Conheci a professora experiente em 2008, quando lecionava para a rede 

estadual de uma cidade do interior paulista. Particularmente, lecionava para o Ensino Médio 

e, por ser iniciante, apoiava-me muito nas relações com os colegas de trabalho para 

desempenhar minhas funções. Conversava muito sobre as condições de trabalho do professor, 
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especialmente, no retorno para casa, com a professora experiente, hoje, participante dessa 

pesquisa. 

Nas conversas, a professora mostrava-se sempre curiosa e interessada em discutir 

sobre o trabalho docente. Sabendo do interesse da professora, convidei-a para participar de 

uma conferência da Profa. Dra. Anna Rachel Machado, em outubro de 2009, na Unicamp, 

sobre o trabalho educacional. Percebendo seu entusiasmo diante das considerações sobre a 

docência, considerei a possibilidade da professora participar desta pesquisa, e, sendo assim, 

no início de 2010, fiz o convite a ela, por telefone, que aceitou prontamente. 

A professora23 tem 45 anos, é formada em Letras (Inglês e Língua Portuguesa), fez 

especialização em gestão escolar e atua na Licenciatura há mais 20 anos. Seu interesse pela 

licenciatura deu-se pelo seu encanto ao estudo e por considerar a importância da Língua no 

cotidiano das pessoas. Avalia que uma dificuldade no seu trabalho seja a falta de capacitação 

dos professores em lidar com problemas de alunos com a escrita e a leitura. Teve facilidade de 

iniciar-se na profissão, atuando desde a graduação como professora nas redes públicas. 

Considera que “dar aula” é uma troca de conhecimentos, é compartilhar ideias e opiniões e, 

que para isso, faz-se necessário saber ouvir o outro. O que mais gosta da profissão são as 

relações humanas em especial com os alunos, contudo sofre com o acúmulo de burocracia 

(fazer chamada, calcular aulas previstas e dadas, controlar número de ausência dos alunos, 

etc.). Para ela, seria melhor que esse trabalho burocrático fosse informatizado. Como projeto 

para sua carreira, almeja realizar mestrado no campo da leitura/interpretação de texto dos 

alunos, reitera que, embora haja muito incentivo ao ensino de diferentes gêneros textuais, 

ainda falta capacitação aos professores de como melhorar as aulas de leitura, de modo que os 

alunos assumam autonomia frente àquilo que lê e escreve. 

A professora, então, foi uma colaboradora ativa, consciente da importância de sua 

participação na produção dos dados para essa pesquisa.  

 

 

 

                                                           
23 Para traçarmos um perfil das professoras, solicitamos a elas que respondessem a algumas questões (anexo 4 e 5), enviadas 
por e-mail e devolvidas com as respostas também por e-mail.  
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5.1.2 A professora iniciante/estagiária 

 

Para chegar à escolha de uma participante que estivesse em formação, considerei que 

deveria recorrer à coordenadoria de um curso Universitário de Licenciatura, para solicitar 

autorização para desenvolver a pesquisa com uma de suas estudantes.  

Sendo assim, pesquisei algumas Universidades da região e solicitei autorização, tendo 

pouco retorno. Entretanto, uma Universidade de curso regular e presencial, de três anos de 

duração, com Licenciatura em Língua Portuguesa e Inglês, em Jundiaí, apresentou-se 

interessada, marcando uma reunião para que eu expusesse os propósitos da pesquisa. 

Durante a reunião, a coordenadora do curso de Letras foi muito gentil, pois tanto 

autorizou, como indicou quatro alunas do último ano do curso de Letras para participar da 

pesquisa, consideradas por ela excelentes alunas. As estudantes foram chamadas à sala da 

coordenação e apresentadas a mim. Passei algumas informações sobre a pesquisa e como as 

alunas poderiam contribuir. Das quatro, apenas uma aceitou a participar da pesquisa. 

A estudante, e também professora iniciante, em questão, tem 43 anos e, segundo ela, 

em entrevista (anexo 5), formar-se como professora é um sonho concretizado. A estagiária 

está no último semestre de do curso de Letras de três anos e lamenta ser apenas três anos, já 

que sente que haveria muito mais a aprender. Trabalha atualmente em dois estágios 

remunerados: no Instituto Unibanco e no programa da Prefeitura de Jundiaí - Escola Nota 10.  

No instituto, trabalha quatro tardes durante a semana como “tutora em Língua 

Portuguesa” (entrevista, pergunta de número 3, anexo 5). No programa Escola Nota 10, a 

estagiária atua como segunda professora da sala de aula em séries iniciais do ensino básico, 

auxiliando na alfabetização. 

A estagiária expressa na entrevista que tem muita dedicação e respeito pelos seus 

alunos e ressalta que muitos professores esquecem-se do quanto são valiosos seus alunos. 

Para a estagiária, acreditar no potencial deles, sejam eles como forem, é o bastante para dar 

uma boa aula. A estagiária confessa que é um tanto “mãezona”, o que acaba dificultando suas 

ações em sala de aula, já que os alunos confundem a proteção que ela procura dar a eles. 

Contudo, a estagiária afirma que para sanar essa dificuldade, “nada [como] uma conversa, uma 

fala mais firme, com muito respeito e carinho não resolva” (entrevista, pergunta de número 5, 

anexo 5).  

Em relação aos estágios que já realizou, a estagiária menciona 4 estágios obrigatórios 

pela Universidade, que somaram 20 horas de regências. Sobre esses estágios, a estudante 
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reitera que a grande dificuldade de exercê-lo consistiu em ser aceita pelas escolas ou 

professores, já que muitos professores não gostam de ser observados. E informa que, ainda 

que seja aceita para o estágio, há uma resistência do professor em permitir a regência 

obrigatória. Ao responder o que aprendeu com os estágios foi enfática:   

“o que eu aprendi sobre o trabalho docente, que é uma responsabilidade enorme, pois estamos 

lidando com mentes e não máquinas, somos responsáveis por esses seres humanos, estamos formando 

caráter, somos exemplos para cada um desses alunos, e parece que os professores esqueceram-se 

disso”  (entrevista, pergunta de número 7, anexo 5). 

Para a professora iniciante/estagiária o trabalho do professor é uma troca de 

experiência riquíssima entre professor e aluno e, para que ocorra essa troca, é preciso que o 

professor seja amigo, companheiro dos alunos. Os aspectos negativos da profissão consistem 

no “descaso do Estado e da sociedade” e, até, dos próprios colegas que não veem mais a 

profissão como o alicerce do desenvolvimento da sociedade. A estagiária expõe na entrevista 

toda sua paixão pela licenciatura e afirma que almeja ser uma profissional que consiga fazer 

diferença na vida de seus alunos.  

Encerrada as apresentações dos perfis das professoras participantes (experiente e 

iniciante/estagiária), passaremos a detalhar como se deram as coletas de dados com as 

mesmas por meio do procedimento de instrução ao sósia. 

 

 

5.1.3 A coleta de dados da professora experiente 

 

Nessa seção, destacaremos o contexto de coleta dos dados referente às instruções da 

professora (a instrução ao sósia) e ao contexto de produção do comentário da professora sobre 

suas próprias instruções (texto de comentário). 

Para a coleta das instruções da professora experiente, uma semana antes, solicitei à 

professora, por telefone, que desenvolvesse um planejamento de aula com o seguinte objetivo: 

introduzir o gênero notícia para o 7º ano do Ensino Fundamental. Esse telefonema deu-se por 

volta das 20h, no dia 28 de Junho de 2010, segunda-feira. Nesse telefonema, expliquei à 

professora sobre a instrução ao sósia, informando-lhe que se tratava de um procedimento que 
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coletaria suas orientações/instruções sobre como realizar uma determinada tarefa: a de 

introduzir o gênero notícia para o 7º ano do Ensino Fundamental.   

A opção em determinar uma tarefa consistiu em buscar estabelecer certa paridade 

temática entre os textos (tanto da professora como da estagiária), visto que o trabalho do 

professor é altamente dinâmico e múltiplo, de contextos variados (diferentes turmas, 

instituições e horários, só para exemplificar). 

Após quatro dias24, o dia da coleta das instruções da professora experiente ocorreu na 

área externa de uma Universidade no interior paulista, única da cidade, e particular. Era 

sábado, pela manhã, por volta das 9h. Por ser final de semestre, o campus estava vazio, apenas 

algumas pessoas na biblioteca, o que nos fez pensar em ir para a área externa, onde 

poderíamos ficar ainda mais à vontade.  

A partir de uma situação fictícia em que a pesquisadora era sósia da professora e tinha 

o objetivo de substituí-la no seu trabalho, mais especificamente, na realização da tarefa 

(introduzir o gênero) sem que ninguém percebesse a substituição, realizei a seguinte pergunta: 

“suponha que eu seja a sua sósia, idêntica a você, e, nesta aula, nesta tarefa especifica de introduzir o 

gênero notícia pro sétimo ano que você dá aula, como::: como eu devo fazer pra que ninguém da 

escola, nem mesmo os alunos percebam que eu não sou você, ao dar esta...esta tarefa. Quero dizer, ao 

introduzir este gênero pro sétimo ano?” (instrução ao sósia – professora – linhas 23-26) 

Essa pergunta foi baseada na pergunta desenvolvida por Clot (2006), conforme 

apresentamos anteriormente: “Suponha que eu seja seu sósia e que amanhã eu deva substituir 

você em seu trabalho. Que instruções você deveria me transmitir para que ninguém perceba a 

substituição?” (CLOT, 2006, p.144). Dada a situação em que a participante deveria 

orientar/instruir sobre como realizar uma tarefa específica, ao realizar a pergunta, a 

pesquisadora especificou a tarefa, determinando o conteúdo temático a ser abordado e 

instruído. 

Durante a coleta das instruções da professora, ela me entregou duas cópias, em folha 

A4, como duas atividades para ser desenvolvida em sala de aula durante a suposta 

substituição. Essas atividades estão como anexo 3 - Atividade 1 (1ª Página de Jornal) e anexo 

3a - Atividade 2 (Estrutura da Notícia) nessa pesquisa. Apesar de estar disponível nos anexos, 

                                                           
24Tempo necessário para que professora experiente e professora iniciante/estagiária tivessem o mesmo prazo para elaborar o planejamento da 
tarefa, visto que a coleta das instruções da estagiária já havia sido coletada e ela teve quatro dias de prazo. Vale destacar que as datas para as 
coletas foram previamente marcadas e escolhidas consensualmente entre as participantes e a pesquisadora. 
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consideramos importante a visualização desse material, já que durante as instruções elas 

foram, diversas vezes, o referente da interlocução, conforme apresentamos a seguir: 

 

 

 

 

Atividade 1 – Características da 1ª Página de Jornal 
Anexo 3 
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Atividade 2 – Estrutura e produção de notícia 
Anexo 3a  

Poema tirado de uma notícia de jornal 
 
João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num barracão 
sem número 
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu  
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 
 
 Manuel Bandeira 
(1886-1968) 
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Realizada a coleta das instruções, a pesquisadora em sua casa, ouviu e transcreveu o 

texto oral com as instruções da professora. Essa etapa de transcrever o texto oral durou cerca 

de uma semana.  

Por e-mail, no dia 12 de agosto, a pesquisadora enviou em anexo a transcrição das 

instruções para a professora com a seguinte informação: “Professora Sophia [nome fictício], 

conforme já combinado, precisarei do seu comentário sobre sua INSTRUÇÃO AO SÓSIA. Portanto, é 

importante que vc faça um comentário bem completo, de como vc se sentiu lendo suas próprias 

orientações, o que vc incluiria, tiraria, completaria e o porquê. Muito obrigada. Kátia Diolina”.  

A professora teceu o seu comentário e enviou à pesquisadora também por e-mail, no 

dia 24 de agosto de 2010. O texto em forma de comentário contribuirá com as análises de 

modo a reforçar ou não as possíveis interpretações das instruções da professora. 

Passaremos, agora, ao contexto em que ocorreu a coleta dos textos produzidos com a 

professora iniciante/estagiária.  

 

 

5.1.4 A coleta de dados da estagiária 

 

Nesta seção, apresentaremos o contexto em que se deu a coleta dos dados produzidos 

pela professora iniciante/estagiária.  

Ressaltamos que o mesmo procedimento utilizado com a professora experiente de 

determinar uma tarefa com uma semana de antecedência para coleta do texto de instruções foi 

utilizado com a estagiária. Logo, no dia 21 de Junho de 2010, por volta das 17h30, por 

telefone, confirmei com a estagiária o dia da coleta das instruções e lhe informei sobre a tarefa 

de introduzir o gênero notícia para o sétimo ano. 

A coleta das instruções ocorreu no dia 26 de Junho de 2010, na área externa da 

Universidade em que a estagiária estuda. O local foi sugerido pela estagiária, já que ela 

deveria comparecer ao campus para assistir a uma palestra. O local estava vazio, pois a 

palestra era às 14h e o encontro entre a professora iniciante/estagiária e eu ocorreu por volta 

das 12h30.  

Iniciei a coleta das instruções com a seguinte pergunta: “Suponha que eu seja sua sósia, 

eu sou idêntica a você, igualzinha a você, e eu vou no seu lugar dar aula, só que você tem que me 

orientar nos mínimos detalhes para que ninguém perceba que eu não sou você, nem os alunos podem 
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perceber a troca. Como eu faço para substituir você numa tarefa de introduzir o gênero notícia para o 

7º Ano?”  

Após a coleta das instruções em áudio, MP3, as transcrevi. Após a transcrição, enviei 

por e-mail, no dia 04 de agosto de 2010, o texto transcrito à estagiária com a seguinte 

orientação: “Olá, Fabiana [nome fictício]. Segue em anexo a sua transcrição. Por gentileza, leia e 

teça um comentário sobre o que vc gostaria de acrescentar, de alterar, ou de manter e o porquê em 

suas instruções. Obrigada”.  

A estagiária teceu o seu comentário sobre suas próprias instruções e o enviou à 

pesquisadora por e-mail, no dia 20 de agosto de 2010. O texto em forma de comentário 

contribuirá com as análises de modo a reforçar ou não as possíveis interpretações das 

instruções da estagiária. 

 

 

5.2 O uso do procedimento de instrução ao sósia  

Nesta seção, valemo-nos das discussões das seções anteriores, para esclarecer os 

motivos que nos levaram a utilizar o procedimento de instrução ao sósia, conforme foi 

descrito acima. 

O procedimento de instrução ao sósia foi aplicado, nas duas etapas de produção de 

texto (de instruções e de comentário), em participantes em condições extremamente distintas 

de trabalho, porém, ao utilizarmos o procedimento, estabelecemos uma mesma tarefa, demos 

tempo igual para cada participante, fosse para preparar a suposta aula de introdução do 

gênero, fosse para produzir os comentários. Enfim, buscamos criar certa uniformidade quanto 

às condições de coleta dos textos, por acreditarmos que, dessa forma, teríamos parâmetros de 

comparação sobre as representações configuradas nos textos mais precisos, aliás, 

relativamente mais preciso.  

Avaliamos essa estratégia, ao usar o procedimento, altamente significativa, uma vez 

que estamos investigando um campo de trabalho multidimensional, de características 

múltiplas, dado às condições em que o trabalho educacional pode ocorrer (diferentes turmas, 

de diferentes escolas, de diferentes horários), enfim, muito variável. Confiamos que a coleta 

de dois textos de cada participante como objeto de análise também beneficiará o confronto de 
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perspectivas, de representações configuradas nos textos, o que nos permitirá levantar se há 

uma repetição, uma reformulação, uma readequação ou, ainda, uma rejeição das mesmas. 

Assim, poderemos ter uma visão mais abrangente das representações sobre o trabalho docente 

de lugares distintos, e, por meio delas, discutir as implicações desse procedimento no âmbito 

da formação inicial, como dispositivo de formação. 

 

 

5.3 As perguntas de pesquisa  

Nesta seção, destacaremos as perguntas que guiam nossos estudos, conforme 

explicitamos a seguir: 

 

1. Quais as características que constituem o procedimento de instrução ao sósia, o 

que essas características nos permitem saber sobre as representações do trabalho 

docente?  

2. Quais elementos constitutivos do trabalho docente e suas implicações, o 

procedimento de instrução ao sósia nos permite identificar? Quanto aos elementos 

constitutivos do trabalho docente, indagamos sobre:  

2a) Quais pessoas (pais de alunos, coordenador etc.) interferem direta ou 

indiretamente no trabalho das professoras? 

2b) Como as professoras organizam o ambiente de trabalho delas?  

2c) Qual o papel das professoras na realização desse trabalho?  

2d) Que instrumentos/artefatos (lousa, giz, gêneros) são utilizados pelas 

professoras? 

 

Com objetivo de verificar se o procedimento de a instrução ao sósia pode ou não vir a 

contribuir com a formação de futuros professores, nossas pesquisas centram-se em dois 

pontos: quanto às características lingüístico-discursivas dos textos de instrução e o que elas 

permitem levantar sobre o trabalho docente; e quanto aos elementos constitutivos do trabalho 

docente. Nossas perguntas foram formuladas com o propósito de conhecermos mais tanto 

sobre o procedimento quanto sobre as representações do trabalho docente que o mesmo nos 

possibilita identificar, pois acreditamos que, assim, poderemos compreender melhor a 
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configuração dos textos de instrução, já que são pouco difundidos e conhecidos, e como o 

trabalho docente está sendo representado. 

 

 

5.4 A seleção dos dados 

Nosso corpus é constituído de quatro textos, sendo que cada participante (as 

professoras) produziu dois (um de instruções e outro de comentários sobre as instruções 

dadas). Eles foram escolhidos por serem textos que nos permitem confrontar representações 

sobre o trabalho do professor e, assim, discutirmos as possibilidades de uso do procedimento 

na formação inicial. Se considerarmos a complexidade do trabalho docente e a dificuldade dos 

formandos em serem apresentados às condições concretas de trabalho do professor, esses 

textos, por configurarem representações acerca do ensino como trabalho, podem vir a ser mais 

um recurso para a criação de um espaço em que o confronto dialógico seja privilegiado. 

Consideramos também que esses textos são fáceis de serem aplicados e produzidos 

pelas participantes, o que os tornam flexíveis a contextos de pesquisas, como em nossa 

pesquisa, com participantes de lugares, situações tão distintas. 

Quanto aos procedimentos de análise desses dados, daremos na próxima seção.  

 

 

5.5 Os Procedimentos de análise 

Esta seção tem como objetivo apresentar os procedimentos de análise dos dados 

utilizados nesta pesquisa. Lembramos que a apresentação do conjunto de categorias de análise 

propostas por Bronckart, (1999), Bronckart & Machado (2004), Bronckart e Group LAF 

(2004), Machado & Bronckart (2009), base fundamental de nossas análises encontram-se no 

quarto capítulo desta pesquisa.   

Além das categorias da corrente teórica do Interacionismo Sóciodiscursivo, outras 

vertentes teórico-metodológicas, como, as da linguística Sistêmico Funcional (HALLIDAY, 

1994), as da Ergonomia da Atividade e da Clínica da Atividade (CLOT, 2006; SAUJAT, 

2004; AMIGUES, 2004), as concepções acerca dos elementos que constituem o trabalho 
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docente de Machado (2009, 2010) e as diferentes pesquisas desenvolvidas pelo grupo ALTER 

(MAZZILLO, 2006; BUENO, 2007; LOUSADA, 2006; ABREU-TARDELLI, 2006; 

TOGNATO, 2009; BARBOSA, 2009; LEITE, 2009, só para citar algumas) também são 

recursos que fornecem subsídios para chegarmos aos resultados das análises dos dados. 

Ressaltamos que nossa análise, primeiramente, levantou as características lingüístico-

discursivas dos textos e suas implicações nas representações do trabalho do professor. 

Para tanto, iniciamos nossas análises com o levantamento do contexto 

sóciointeracional, isto é, levantando alguns aspectos sobre o momento sócio-político e 

econômico tanto do país, como do estado e município em que as participantes estão inseridas. 

Consideramos que esses aspectos podem nos fornecer elementos sobre as condições 

contextuais que podem influenciar direto e indiretamente o trabalho das participantes.  

Em seguida, destacamos nossas hipóteses sobre as representações das participantes 

acerca do contexto físico e sóciossubjetivo (o lugar de produção, o momento de produção, a 

instituição social, a imagem que se quer passar de si, o papel social dos emissores e 

receptores, relações hierárquicas entre os interlocutores, os efeitos almejados sobre o 

destinatário). 

Num terceiro momento das análises, levantamos as características globais dos textos, 

buscando detalhar como os textos se estruturam em números de turnos, números de palavras 

para cada interlocutor, etc. Por se tratar de um texto transcrito, buscamos adotar alguns 

símbolos (sinais) que ajudem a aproximar o texto transcrito à suas características orais, 

conforme segue exemplificado no quadro abaixo: 

 

Incompreensão de palavras ou segmentos ( ) ...rodex...( ) rodox... 

Usa-se acento indicativo da tônica e/ou  timbre / outro di/ONtem 

Prolongamento de vogal e consoante (como s, r) :: i::... procuro / é pra sair:: 

correndu::  

Silabação  - atriz Lu-a-na Piovani 

Interrogação  ? (...) então o que fazer? 

Pausa longa ... não... não... 

Pausa curta (,) Bom, primeiro lugar... 

Comentários descritivos do  transcritor ((minúsculas)) meu deus ((risos))  

Comentários que quebram a seqüência temática da -- -- minha onda... --então assim-- 



91 

 

exposição; desvio temático.  foi por isso 

Indicação de que a fala foi tomada ou interrompida em 

determinado ponto; não no início. 

(...) (...) nã/ era uma festa 

Citações literais ou leituras de textos. “ ” “O Desembarque” 

Figura 6: Normas para realização de transcrição modificada (Pretti, 2005, p.11-12).  

 

Outras observações, segundo Pretti (2005): 

1. Iniciais Maiúsculas só para nomes próprios ou para siglas (USP etc.) 

2. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados 

4. Não se indica o ponto de exclamação, escreve-se (frase exclamativa) 

5. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa) 

6. As reticências marcam pausa longa e a vírgula marca pausa curta. Destacamos, que o uso 

da vírgula é mais um recurso utilizado nessa pesquisa, a fim de facilitar a leitura da 

transcrição, já que a nossa preocupação não é com o estudo da estrutura fonética do conteúdo, 

mas sim com a temática do texto.  

 

Na quarta etapa das análises, buscamos identificar o nível organizacional dos textos, 

isto é, como a temática está organizada e o que é tematizado (elementos do trabalho do 

professor – actantes, instrumentos, ambientes). Aqui buscamos verificar conjuntamente os 

elementos coesivos nominais e verbais que articulam e forneçam uma progressão temática nos 

textos, apontando para as figuras interpretativas dos actantes. Também verificamos os 

diferentes conectivos, organizadores lógicos textuais, que apontem para o plano motivacional 

e da intencionalidade em que o assunto está sujeitado.  

Ainda nessa quarta etapa da análise, fizemos um levantamento dos tipos discursivos e 

das sequências textuais que corroboram para a construção dos textos, identificando a 

implicação ou não do autor e a disjunção/conjunção acerca do momento de produção, como 

também, como o produtor articula sequencialmente suas interpelações, a partir de sequências 

narrativas, argumentativas, explicativas? Esses aspectos contribuíram para o reconhecimento 

das representações das participantes quanto ao assunto, isto é, é um objeto que precisa ser 

defendido (sequência argumentativa, por exemplo); a produtora está implicada no seu 

discurso ou não. Para isso, buscamos identificar: os tempos verbais no presente e futuro do 
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modo indicativo (sobe, escreverei); os verbos no futuro perifrástico (vão ler, vamos separar); 

tempos verbais no pretérito perfeito e imperfeito e o futuro do pretérito do indicativo (tentou, 

tentava, tentaria); expressões que indiquem tempo e lugar (na próxima aula, na sala dos 

professores).  

No quinto momento de nossas análises, levantamos os aspectos do nível enunciativo, 

como, as vozes, modalizações e marcas de pessoas. Para a localização das vozes, pontuamos 

os discursos diretos e indiretos, vozes que tragam discursos de outras instâncias como 

governo, gestores, pais, alunos, teóricos etc. Com o objetivo de reconhecer o posicionamento 

das participantes, buscamos destacar os adjetivos, advérbios, verbos que indicassem o 

posicionamento do que é dito. E ainda, fizemos um levantamento das marcas de pessoas (eu, 

nós, mim, a gente) que indiquem se ação ocorre num plano individual ou coletivo. 

Na sexta etapa de nossas análises, privilegiamos o nível semântico (a semiologia do 

agir). Para isso, dispomos dos estudos dos processos da Linguística Sistêmico-Funcional e das 

concepções acerca dos elementos constitutivos da atividade do professor (o professor, os 

outrem, o objeto e os instrumentos artefatos). Aliamos a categoria de análise do agir humano 

(os processos) com os estudos dos elementos do trabalho docente, buscando levantar que 

processos ocorrem nas relações entre esses elementos nos textos. Em outros termos, buscamos 

identificar os verbos que indiquem um agi/processo material, relacional, mental, verbal, 

comportamental, existencial; e também quais os elementos constitutivos do trabalho docente 

são mencionados, bem como, que relações eles estabelecem e quais são os 

instrumentos/artefatos que as mediam. 

Ressaltamos que nossas análises constituíram-se de dois momentos fundamentais, uma 

de levantamento dos diferentes níveis e aspetos dos dados de forma mais abrangente, geral do 

texto e, outra, de interpretação buscando relacioná-los, de modo que pudéssemos certificar ou 

não as hipóteses levantadas, conforme poderá ser observado no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO VI 

Resultados das análises dos textos 
de instrução ao sósia e dos comentários 

 
 

“Aí, você fica de mãos atadas, né?” 

(358º Turno – Instrução ao sósia da Professora Experiente) 

 

“Eu sempre falo, professor tem que ter uma parabólica na cabeça ((apontando para a cabeça)), um 

satélite (...) que nem uma coroa pra captar todos os pensamentos juntos. É o olhar clínico”. 

(65º Turno – Instrução ao sósia da Professora Iniciante/Estagiária) 

 

 

Neste capítulo, descreveremos, analisaremos e interpretaremos os textos obtidos com o 

procedimento de instrução ao sósia (anexo 1 e 2), produzidos pela professora experiente e 

pela professora iniciante/estagiária, à luz das teorias discutidas nos capítulos anteriores. Os 

comentários das professoras (anexos 1a e 2a) sobre suas instruções também contribuirão com 

as análises como dados complementares para nossas possíveis considerações finais. 

O capítulo está divido em quatro seções. Na primeira, destacaremos os contextos de 

produção dos textos de instrução (anexo 1 e 2). Na seguinte, apresentaremos a estrutura global 

dos textos (número de turnos, por exemplo); as características organizacionais (progressão 

temática, tipos discursivos, sequências textuais e actantes principais) e as enunciativas (vozes 

e modalizações) dos textos, o que será fundamental para caracterizarmos o procedimento de 

instrução ao sósia e levantarmos as representações do trabalho docente configuradas nos 

textos. Na terceira seção, devido ao trabalho do professor ser altamente complexo e dinâmico, 

focaremos nossas análises nos elementos que constituem o trabalho do professor (profissional, 

outrem, objeto e os artefatos/instrumentos), conforme apresentados nos textos de instrução. 

Na quarta seção, faremos o levantamento das características contextuais, organizacionais e 

enunciativas dos comentários elaborados pelas professoras sobre suas próprias instruções. 

Com os resultados de análise dos textos apresentadas neste capítulo, teremos uma 

compreensão maior tanto sobre o procedimento metodológico, instrução ao sósia, quanto 

sobre os aspectos do trabalho docente que o procedimento nos permite detectar.  
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6.1. Elementos contextuais de produção dos textos de instrução  

 

Nesta seção, objetivamos apresentar os elementos contextuais, que configuraram a 

produção dos textos de instrução ao sósia. Para tanto, faremos, primeiramente, uma discussão 

sobre os elementos do contexto sócio-histórico e político da educação que podem ter 

interferido na configuração de representações sobre o trabalho do professor. Depois, 

destacaremos o contexto físico e sociossubjetivo da produção, possibilitando uma visão mais 

micro das condições de produção.  

Os textos foram coletados em um ano de muitas articulações políticas (p. ex. eleições) 

no poder administrativo e legislativo (estadual e federal) e de debates no campo educacional 

(greve dos professores, novas propostas de políticos para trazer melhorias para a educação 

federal e estadual, discussões acerca do novo Plano Nacional de Educação – PNE/2011-

2020).  

Quanto ao debate sobre as novas implementações no PNE, na Conferência Nacional 

de Educação (CONAE-2010), diferentes líderes e representantes25 da sociedade discutiram e 

buscaram construir o Plano Nacional de Educação, (PNE 2011 -2020), Diretrizes e 

Estratégias de Ação. Um documento orientador das ações das redes municipais, estaduais e 

federais em função da “implementação de uma política pública articulada e eficaz na 

efetivação do direito à qualidade social da educação para todos(as)” (FERNANDES, 2010; 

em conferência). Com debates promovidos em 27 conferências estaduais e 1,5 mil municipais, 

os 2,5 mil delegados de todo o país foram responsáveis por propor e aprovar modificações ao 

Plano Nacional de Educação (2011-2020). Em outras palavras, ocorreram vários debates 

acerca da educação, que resultaram em deliberações (propostas discutidas e aprovadas na 

                                                           
25

 Secretaria Executiva Adjunta (SEA), Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem), Secretaria de Educação Básica (SEB), Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen), 
Secretaria de Educação Superior (SESu), Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (Abruc), Conselho Nacional 
das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), Secretaria de Educação Especial 
(Seesp), Secretaria de Educação a Distância (Seed), Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), Conselho Nacional 
de Secretários de Educação (Consed), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime), Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado (CEC), Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE), Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados (CEC), Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee), Conselho Nacional de Educação (CNE), Federação de Sindicatos de 
Trabalhadores de Universidades Brasileiras (Fasubra), Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), Fórum de Professores das Instituições Federais de Ensino (Proifes), Sindicato Nacional dos Servidores 
Federais da Educação Profissional (Sinasefe), Centrais Sindicais dos Trabalhadores, Fórum Nacional dos Conselhos 
Estaduais de Educação (FNCEE), União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas (Ubes), União Nacional dos Estudantes (UNE), Confederação Nacional de Pais de Alunos 
(Confenapa), Representação da Comunidade Científica, Representação Social do Campo (MST e Contag), Entidades de 
Estudos e Pesquisa em Educação e entre outros. 
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Conae) que vão de alguma maneira interferir direta ou indiretamente no trabalho docente. Por 

exemplo: a reserva de 50% das vagas nas universidades públicas para alunos egressos de 

escolas públicas; a aprovação de eleição de diretores de escolas; a consolidação de uma 

política de educação de jovens e adultos voltada para a formação integral do indivíduo; entre 

outras26.  

Em relação à formação inicial de professores, o documento aponta para o problema de 

muitos professores iniciantes terem dificuldades em assumir a profissão ou mesmo de 

permanecerem nela quando se confrontam com a realidade do trabalho docente, reforçando a 

necessária valorização do magistério como recurso fundamental para melhorias na qualidade 

do ensino brasileiro, o que depende, segundo o documento, de uma melhor formação inicial e 

continuada, além de planos de carreira, melhores condições de trabalho e salários mais 

dignos. 

O Governo do Estado de São Paulo, por meio do Novo Programa Estadual de 2008, 

objetivou atingir em toda rede pública estadual dez metas até 2010, a fim de melhorar a 

qualidade da educação no Estado. Segundo Leite (2009), dentre essas mudanças, o governo 

estadual, pela da Secretaria de Educação do Estado de São de Paulo, implantou a Nova 

Proposta Curricular/2008, que “tem como finalidade apresentar aos profissionais da educação 

novas propostas e metodologias voltadas ao Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública 

Estadual”.  

Leite (2009), ao analisar a Nova Proposta Curricular, constatou o quanto o papel do 

professor é apagado, ignorado ou esquecido nessas propostas que efetivamente configuram-se 

como prescrições, condutas impositivas aos trabalhadores da rede. Embora o documento seja 

prescritivo, muitas de suas normas são vagas e imprecisas e destinam-se mais ao coordenador 

que ao próprio professor, já que é o coordenador que deverá prezar pela implantação e 

sucesso da proposta. Em relação aos textos prescritos, Bronckart & Machado (2004), ao 

analisarem os PCN’s (BRASIL.MEC/SEF, 1998), constataram que o documento além de 

conter prescrições imprecisas, estabelece uma espécie de contrato de felicidade, em que, caso 

o professor siga as instruções dadas (como numa receita), seu trabalho será marcado pelo 

sucesso.   

                                                           
26 Para conhecer o documento final da CONAE 2010 na íntegra, acesse: 
http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/documetos/documento_final.pdf ou pelo endereço: http://conae.mec.gov.br/.  
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Em síntese, o contexto sócio-histórico desta pesquisa e da coleta dos dados aponta 

para um momento em que a educação é o centro de muitas discussões e preocupações, em que 

se buscam receitas, métodos que possam orientar os professores em suas ações e, 

consequentemente, melhorar a educação brasileira. Assim, há uma série de cobranças, de 

atribuições e de responsabilidades depositadas no professor, gerando ainda mais expectativas 

no futuro docente. Essas novas exigências (objetivos, metas a serem cumpridas) são oriundas 

de instâncias superiores, caracterizando uma condição de trabalho do professor pela lei da 

subordinação, em que o professor é um mero coadjuvante ao buscar concretizar tais 

demandas, mas o grande responsável pelo seu fracasso.  

Em relação ao contexto físico de produção do texto de instrução ao sósia da professora 

experiente, o mesmo foi produzido no dia 03 de Julho de 2010, com duração de 60 minutos de 

coleta de texto oral, gravado em MP3, na área externa de uma Universidade Particular do 

município, por voltas das 09h00 da manhã de um sábado. O local e o dia foram estabelecidos 

em consenso entre professora experiente e pesquisadora, a proposta do encontro em dar-se na 

Universidade partiu da professora experiente, que julgou ser um local de fácil acesso para 

ambas.  

Quanto ao contexto físico do texto de instrução da professora iniciante/estagiária, ele 

foi produzido na área externa de uma Universidade do município, conforme proposto também 

pela professora iniciante, já que ela estaria em aula até as 12h00 e permaneceria na 

Universidade, pois deveria assistir a uma palestra às 14h00 no local. A produção do texto oral, 

com duração de 38 minutos, ocorreu no dia 26 de Junho de 2010, por volta das 12h15, 

também num sábado. A professora iniciante/estagiária parecia estar à vontade, em um local de 

seu convívio diário, entretanto, institucional. 

A respeito do contexto sociossubjetivo, enfatizamos que os textos orais de instrução ao 

sósia (da professora experiente e da professora iniciante/estagiária) são produzidos por duas 

enunciadoras, que se revezam como enunciador e destinatário, produzindo um texto em co-

autoria. Logo, para cada produção de um texto temos dois participantes que atuam e 

interagem, assumindo papeis sociais distintos.  

Quanto ao papel social das participantes na produção dos textos, a pesquisadora 

desempenha o papel de uma pesquisadora, enquanto a professora experiente assume o papel 

daquela detentora do conhecimento sobre o trabalho docente, com mais de 20 anos de 

exercício no ofício (conforme detalhado na metodologia). E a professora iniciante/estagiária 
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assume também o papel do professor menos experiente (com pouco menos de um ano de 

docência), mas que, por estar no último semestre do curso de graduação, detém informações 

teóricas e práticas (em estágios) recentes, por exemplo, as observações e as regências 

desenvolvidas em estágios e o conhecimento teórico da didática no ensino de conteúdos.  

O lugar social da produção dos textos é acadêmico-científico, já que os textos foram 

produzidos para o desenvolvimento de uma pesquisa de mestrado, o que implica na circulação 

desses textos na esfera acadêmica em que os destinatários são diversos: professores da 

academia, alunos de graduação, futuros professores, entre outros. 

A pesquisadora procura gerar um efeito nas professoras de modo que as mesmas 

forneçam informações detalhadas sobre como realizar uma determinada tarefa docente. 

Pressupomos que as professoras (experiente e iniciante/estagiária), por sua vez, almejassem 

que a pesquisadora compreendesse e aceitasse suas instruções sobre como realizar tal tarefa. 

A interação das participantes na produção dos textos gera uma situação complexa; pois não se 

trata apenas de instruir e/ou de tirar possíveis dúvidas sobre determinada tarefa, mas também 

de produzir um texto sobre o métier de trabalho em que todas estão engajadas. 

Podemos dizer que o procedimento de instrução ao sósia é diferenciado, já que se trata 

de um procedimento que tem dois contextos imbricados, isto é, um contexto efetivo 

(pesquisadora, professora experiente e outra iniciante/estagiária, produzindo um texto para 

pesquisa de mestrado), que já detalhamos acima e outro contexto fictício, imaginário. No 

contexto fictício as participantes desempenham papéis específicos durante a interação numa 

espécie de encenação. A situação fictícia consiste de estabelecer a falsa ideia de que 

pesquisadora e professoras são fisicamente idênticas, o que possibilita à pesquisadora 

substituir as professoras em seu trabalho. Essa suposta substituição deve ocorrer sem que 

ninguém do local de trabalho perceba a troca, por isso, é fundamental que as instruções de 

como fazer o trabalho sejam detalhadas, para que a pesquisadora/substituta tenha elementos, 

informações suficientes para desempenhar seu papel. Sendo assim, identificamos um contexto 

criado no imaginário, mas que exerce influência na produção textual, pois é o desencadeador 

das instruções. 

Nesse contexto fictício, o papel social da pesquisadora é o de uma futura substituta das 

professoras, que necessita do maior número de informações possíveis para atuar no lugar das 

professoras. Logo, a pesquisadora tem o objetivo de coletar informações sobre como realizar 

determinado trabalho, tarefa e, por isso, pressupomos que o efeito pretendido pela 
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pesquisadora sobre suas interlocutoras é o de levá-las a dar instruções precisas e adequadas 

para o sucesso da substituição. As professoras, que devem ceder o seu lugar no trabalho para a 

substituição da pesquisadora, precisam ser minuciosas ao instruir sobre como fazer, como agir 

em seu trabalho. Dessa forma, consideramos que as professoras procuram produzir o efeito de 

instruir e o de orientar a pesquisadora sobre como realizar seu trabalho com precisão. A 

circulação do texto no contexto fictício limita-se a interação discursiva entre as participantes. 

Segundo os estudos de Clot (2006), o contexto fictício é um recurso de distanciamento 

do trabalhador com a sua atividade. É como “ver” no outro aquilo que se almeja, se precisa 

fazer e/ou que não se pode fazer.  

Vejamos a seguir a figura que destaca os contextos de produção dos textos de 

instrução, que apresentamos e discutimos até aqui. 

 

 

 

    

 

 

 

  

                                                                                       

 

 

Esses contextos relacionam-se direta ou indiretamente, contribuindo com as 

configurações de representação sobre o trabalho do professor, em uma relação dinâmica e 

simultânea, em que o procedimento consiste numa proposta nova (um gênero talvez) para as 

professoras. Se retornarmos a discussão teórica sobre a função psicológica que o trabalho 

desempenha nas pessoas, da multidimensionalidade do trabalho do professor e de quanto o 

professor é apagado de seu trabalho, mas é o grande responsável pelo seu fracasso, 

compreenderemos a complexidade das relações entre esses contextos na produção dos textos 

de instrução e o quanto o contexto fictício é necessário para estabelecer um novo cenário. 

Esse contexto fictício do sósia substituto exige um acesso não só a vivência da ação, mas 

aquilo que não aconteceu e não é vivido, promovendo uma nova elaboração mental, uma 

reorganização do próprio fazer (CLOT, 2006, p. 148).  

CONTEXTO 
EFETIVO 

 
CONTEXTO 
FICCIONAL 

Figura 4 : CONTEXTOS DOS TEXTOS DE INSTRUÇÕES 

CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO  
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Encerrada a apresentação dos elementos contextuais, passaremos a discutir e a expor, 

na seção seguinte, as características gerais dos textos de instrução.   

 

 

 

6.2 Características gerais dos textos de instrução ao sósia  

 

Nesta seção, objetivamos detalhar o nível organizacional e enunciativo dos textos de 

instrução, para conhecer o procedimento de instrução ao sósia, já que se trata de um 

procedimento pouco conhecido e o que isso implica no levantamento das representações do 

trabalho do professor, conforme configuradas nos textos.  

Para isso, detalharemos, no nível organizacional dos textos de instrução, como o 

procedimento metodológico se construiu; a partir de parágrafos, turnos, título e também como 

se deu a progressão temática, os tipos de discurso, as sequências textuais e os elementos de 

coesão textual. No nível enunciativo, levantaremos as possíveis vozes que direta ou 

indiretamente contribuem para construir as representações acerca do trabalho do professor e 

como a construção textual dá o tom avaliativo desse trabalho (as modalizações). Para a 

apresentação dos resultados, dividimos a seção em duas subseções: uma detalhando o nível 

organizacional e outra o nível enunciativo.  

 

 

6.2.1 Textos de instrução ao sósia: nível organizacional 

 

Como mencionamos anteriormente, nesta subseção, destacaremos as características 

configuradas nos textos que organizam os textos de instrução: primeiro, a estrutura textual, 

isto é, o número de trocas de turnos, palavras o que nos permitirá compreender como os textos 

foram construídos e levantar algumas considerações sobre o procedimento metodológico. 

Depois, focaremos a progressão temática, a partir do levantamento dos tópicos/temas 

configurados nos textos, introduzidos pelos interlocutores, o que nos dará uma maior 

compreensão dos temas privilegiados ou esquecidos pelas produtoras. As sequências textuais 

nos permitirão identificar como as produtoras apresentaram e trataram dos temas abordados. 

Por fim, a análise dos tipos discursivos possibilitará a compreensão da implicação das 
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interlocutoras com os temas abordados e com o momento de produção textual.  Lembramos 

que procuraremos articular e comparar os resultados de análise dos textos, para uma 

interpretação mais refinada dos dados.  

Para uma melhor clareza metodológica, denominaremos o texto de instrução 

produzido pela pesquisadora e pela professora experiente de “texto 1”; e de “texto 2” o texto 

de instrução produzido pela pesquisadora e pela professora iniciante/estagiária, facilitando as 

possíveis comparações dos resultados das análises dos textos.  

Em relação ao plano geral dos textos de instrução, o texto 1 somou um total de 470 

turnos, em 22 páginas e 759 linhas, com tempo de coleta de pouco mais de 60 minutos. Sendo 

235 turnos da pesquisadora e 235 da professora experiente, ou seja, 50% do total dos turnos 

para cada uma. Entretanto, a professora experiente utilizou 63% das palavras do total de 

turnos (470) e, apenas 37% das palavras foram utilizadas pela pesquisadora. 

No texto 2, também ocorreu uma intensa troca de turnos entre as interlocutoras (82 

turnos) distribuídos em 11 páginas, em 425 linhas, com tempo de coleta de 38 minutos. A 

professora iniciante/estagiária também utilizou bem mais palavras que a pesquisadora; 88% 

das palavras.  

Essa característica de predominância da “voz” das professoras pode ser considerada 

inerente ao procedimento, já que o mesmo tem o objetivo de coletar instruções de como fazer 

uma determinada atividade para uma suposta substituição, ocorrendo, assim, a prerrogativa da 

palavra às trabalhadoras (as professoras) que são as instrutoras da atividade. Vejamos o 

quadro abaixo comparativo: 

 

 

 
TEXTO DE INSTRUÇÃO 

TEXTO 1 
TEXTO DE INSTRUÇÃO 

TEXTO 2 

 
 

Profa.  
Experiente Pesquisadora TOTAL 

Profa. 
Iniciante 
estagiária 

Pesquisadora TOTAL  

Turnos  235 235 470 41 41 82 

Número de 
palavras 

4.746 2.835 7.581 4.979 669 5.648 

Porcentagem 63% 37% 100% 88,7% 11,3 100% 

 

 

Tabela 3 – Plano global dos textos de instrução ao sósia 



101 

 

Podemos identificar, no quadro acima, um número bastante expressivo de palavras 

utilizadas pela professora iniciante/estagiária na produção de seu texto de instrução (texto 2), 

o equivalente a oito vezes a mais que a pesquisadora. Outra característica que se destaca é o 

fato de a professora iniciante/estagiária ter utilizado mais palavras que a professora 

experiente, ainda que tivesse tido menos tempo de coleta. Esses elementos são importantes, 

porque podem apontar para o nível de interação existente entre as interlocutoras dos textos, já 

que a pesquisadora, no texto 2, recorreu a um número de palavras bem inferior, se comparado 

ao texto 1 (ver no quadro).  

Como é comum em todo texto de diálogo face a face, em que há transações e embates 

com questionamentos e respostas, os textos de instrução ao sósia foram estruturados em uma 

grande sequência dialogal comum em interações orais. Logo, há marcas de expressões fáticas 

(né? Tá? Aham!); interjeições: “Ah!”; “Certo?”; “Exato.”; “Isso.” (com valor de 

assertividade, de confirmação – sem fazer referências) e “Tá?” (com valor de está certo? Tudo 

bem? Compreendido?), além do verbo entender em interrogativas: Entendeu? Nessa cadeia de 

perguntas e respostas há uma interlocução necessária própria da sequência dialogal e, 

conforme apresentados nos textos, próprio do procedimento instrução ao sósia. Logo, é 

natural constituir-se da alternância de turnos entre interlocutores, apresentando uma estrutura 

com abertura, translação e fechamento. 

Na abertura dos textos, os turnos da pesquisadora foram mais longos, o que se justifica 

pelo fato de a pesquisadora orientar sobre como realizar o procedimento de instrução ao sósia, 

como nos exemplos abaixo: 

 
� Instrução ao sósia Professora Experiente – linhas 8 a 26: 

1º Turno - PESQ: Bom, é o seguinte, a instrução ao sósia, como eu expliquei pra você, você é o... Você está no 
papel do::: do profissional, do trabalhador experiente e eu estou no papel do::: da sua sósia, mas eu não sei 
nada sobre seu serviço.   
2º Turno - PROFa: Certo. 
3º Turno - PESQ: (...) Então, eu vou ficar ti fazendo perguntas, (...). “Professora, suponha que eu seja a sua 
sósia, idêntica a você, e nesta aula, nesta tarefa especificamente de introduzir o gênero notícia pro sétimo ano 
que você dá aula, como::: como eu devo fazer pra que ninguém da escola, nem mesmo os alunos percebam que 
eu não sou você, ao dar esta...esta tarefa.  
 

� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária – linhas 22 a 28: 
1º Turno - PESQ: - “Então, a gente pensou numa tarefa especificamente: introduzir o gênero notícia para o 
sétimo. Então, você vai recortar isso, pensando numa aula ou duas. O que é importante na instrução ao sósia, é 
fundamental: você não faz, sou eu que vou fazer... 
(...) 
5º Turno - PESQ: Então, Iniciando a instrução ao sósia (...) suponha que eu sou seu sósia, a sua sósia, eu sou 
idêntica a você, igualzinha a você, é::::: e eu vou no seu lugar dar aula, só que você tem que me orientar nos 
mínimos detalhes para que ninguém perceba que eu não sou você, da escola, nem os alunos podem perceber 
que eu não sou você. (...) Então, Elis, como que eu faço para substituir você numa tarefa, né? De introduzir o 
gênero notícia para o 7º Ano? 
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Ao orientar sobre o que é e como se faz a instrução ao sósia, a pesquisadora elegeu o 

tema central do texto: como introduzir o gênero notícia para o 7º ano do Ensino Fundamental 

e apresentou um dos principais participantes: os alunos.  

Os turnos da pesquisadora apresentaram-se com sequências explicativas e injuntivas 

imbricadas na grande sequência dialogal que estrutura os textos. As sequências explicativas 

foram mais evidentes na abertura, como nos exemplos acima, com a temática sobre o 

procedimento de instrução ao sósia, o que é natural, pois podemos considerar que o 

procedimento é desconhecido às professoras e que a pesquisadora buscou esclarecê-lo, 

considerando que poderia haver dificuldade de compreensão.  

A sequência injuntiva ocorreu principalmente quando a pesquisadora exemplificou o 

modo de instruir das professoras, usando, inclusive, discurso direto para isso. Assim, 

pesquisadora acentuou o “tom” normativo, conforme nos exemplos a seguir: 

 

� Instrução ao Sósia Professora Experiente 
3º Turno - PESQ: “(...) você vai dizer para mim assim: “Você, Kátia, você para fazer meu serviço, você tem 
que chegar tal horário, você tem que cumprimentar tal pessoa, ou não cumprimentar tal pessoa”. Entendeu? 
Você tem que lembrar que sou eu que vou fazer sua tarefa” (linhas 12 a 26).  
 

� Instrução ao Sósia Professora Iniciante/estagiária 
3º Turno - PESQ: Então, você tem que me instruir, então você tem que dizer: “você ((exclamativo)) vai fazer 
isso”. Você entendeu?” (...) 
7º Turno - PESQ: “(...) O que eu tenho que fazer, como eu...”  

 

Notamos que a pesquisadora estabeleceu de forma incisiva a implicação das 

interlocutoras nos discursos com o uso dos pronomes de tratamento eu e você e do possessivo 

sua, mim e também utilizou o uso de verbos no tempo presente, futuro ou futuro perifrástico 

(vai dizer, por exemplo) recorrendo ao tipo de discurso interativo. 

Entretanto, identificamos características organizacionais distintas no corpo dos textos. 

De modo mais abrangente, observamos que a pesquisadora fez várias retomadas nos dois 

textos de instrução, buscando encadear os turnos e dar uma noção conclusiva às instruções 

(então), retomar o referente da interlocução (isso); condicionar uma situação possível (se); 

retomar uma finalidade expressa pelas professoras (pra), questionar as instruções (como), e/ou 

refletir sobre os motivos delas (porque). Vejamos os exemplos abaixo: 
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� Instrução ao sósia Professora Experiente:  
145º Turno – PESQ: Por quê? Eles não têm este livro didático? 
(...) 
243º Turno – PESQ: Se eu tiver algum problema assim. Como que eu tenho que fazer? 
 

� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária: 
37º Turno - PESQ: E como que eu percebo isso? Que eu não estou agradando? 
(...) 
48º Turno - PESQ: Tá certo, então eu tenho que ter esse olhar clínico, ficar atenta, atenta o tempo todo, 
durante a aula... 
 
 

Verificamos ainda que poucas tópicos temáticos foram introduzidas pela pesquisadora, 

entretanto ela abordou alguns temas que podem ser considerados como possíveis 

impedimentos vividos pelos professores, levando-os a explicitarem como esses impedimentos 

podem ser superados, como vemos a seguir com orações condicionais: 

 
 

� Instrução ao sósia Professora Experiente: 
241º Turno – PESQ: Tudo bem. E aí, eu tô lá discutindo com eles, sobre isso, e se::: a sala estiver tumultuada, 
eles ((alunos))... não estiverem prestando atenção...  
242º Turno - PROFa: Hum. 
243º Turno – PESQ: Se eu tiver algum problema assim. Como que eu tenho que fazer? 
 
 

� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária: 
35º Turno - PESQ: E se algum aluno, por exemplo, é me desrespeitar? Ou não querer:::: ou se a classe estiver 
muito tumultuada? 
 

Assim, o efeito que a pesquisadora procurou criar nas suas interlocutoras não foi o de 

apenas coletar informações sobre como fazer a tarefa (introduzir o gênero notícia), mas sim, o 

de conhecer outros recursos utilizados pelas professoras para vencer possíveis impedimentos 

diários ou comuns a profissão. 

Para ampliarmos nossa visão geral dos tópicos temáticos abordados e da participação 

da pesquisadora na inserção desses tópicos, vejamos o quadro abaixo, que traz uma síntese 

comparativa entre os textos, com a participação de cada interlocutora na inserção de temas. 

Ressaltamos que quando o tópico também se apresenta na coluna da pesquisadora, isso 

significa que a mesma o introduziu. 
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Tabela 4- Progressão temática 

INSTRUÇÃO AO SÓSIA 
TEXTO 1 

INSTRUÇÃO AO SÓSIA 
TEXTO 2 

Turnos Professora  
Experiente 

Pesquisadora Turnos Professora  
Iniciante/estagiária 

Pesquisadora 

1º ao 
17º 

 O que é e como 
usar a instrução 
ao sósia (=) 

1º ao 9º  O que é e como 
usar a instrução ao 
sósia (=) 

18º ao 
65º 

Preparação antes da 
aula. 

 9º ao 
14º 

Como iniciar a aula.  

      
66º ao 
132º 

Como atuar em sala 
de aula. 

 15º ao 
21º 

Instrumentos e os 
diferentes tipos de 
artefatos possíveis de 
serem usados na aula. 

Como conseguir os 
jornais. (≠) 

133º ao 
147º 

Atividades para os 
alunos. 

 22º ao 
26º 

Como prender a atenção 
dos alunos. 

 

148º ao 
153º 

Impedimentos (falta 
de material, de local 
adequado para 
desenvolver o 
trabalho, dificuldade 
dos alunos ou, ainda, 
negação do aluno em 
fazer a atividade) 

 27º ao 
34º 

Como e em que 
momento fazer a 
chamada. Retoma sobre 
a apresentação do 
gênero notícia. 

Pergunta sobre a 
chamada. (≠) 

154º ao 
240º  

O ensino do gênero na 
sala de aula. 

 35º ao 
50º 

Como agir com a 
indisciplina dos alunos 
e como evitar isso. 
Relação professor e 
aluno. 

A indisciplina na 
classe. (=) 

241º ao 
266º  

Estratégias para 
organizar e manter 
disciplina dos alunos. 

A indisciplina na 
classe. (=) 

51º ao 
74º 

O ensino em sala de 
aula e os recursos 
possíveis. Manter 
interação e valorizar os 
alunos. 

Quantidade de 
jornais. (≠) 

267º ao 
382º 

O ensino do gênero 
notícia em sala de 
aula e como avaliar  

 75º ao 
80º 

Roupas, materiais e 
relação aluno e 
professor. 

Como vestir-se e se 
há material para 
pegar. (=) 

383º ao 
349º 

A rotina e momentos 
possíveis para o 
planejamento. 

Questiona sobre 
planejamento de 
aula. (≠) 

81º  Agradecimentos (=) 

349º ao 
468º 

Acessórios (óculos de 
grau) e roupas 
(discretas) de 
trabalho. 

Questiona sobre 
roupas e 
acessórios 
(óculos) (=) 

   

469º ao 
470º 

 Agradecimentos e 
encerramento (=) 

   

• Temas semelhantes entre os textos (=) 
• Temas diferentes entre os textos (≠) 

 

Quantos aos tópicos apresentados no quadro acima pela pesquisadora, observamos 

tópicos semelhantes e diferentes configurados nos textos. Em relação aos tópicos semelhantes, 

identificamos, sobretudo: as orientações sobre o uso do procedimento instrução sósia 

(conforme já apresentamos nessa subseção); as possíveis dificuldades do trabalho (a 

indisciplina, também já exemplificada acima); as roupas e acessórios; e, finalmente, os 

agradecimentos e encerramento. O que marca a pesquisadora como a dirigente do 

procedimento de instrução ao sósia, conduzindo a comunicação oral da abertura ao 

fechamento. 
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Quanto aos tópicos diferentes entre os textos introduzidos pela pesquisadora, 

identificamos: no texto 1, da professora experiente, o planejamento de aula; e, no texto 2, 

como conseguir os jornais, quando fazer a chamada e quantos jornais seriam necessários. É 

interessante observar que, os tópicos diferentes inseridos pela pesquisadora no texto 2 foram 

abordados e discutidos pela professora experiente no texto 1. Em outras palavras, eles foram 

identificados no texto 1, contudo foram introduzidos pela professora. Ao contrário do que 

aconteceu com o tópico sobre o planejamento de aula abordado pela pesquisadora no texto 1, 

que não se configurou no texto 2, nem pela pesquisadora, nem pela professora 

iniciante/estagiária.  

Com a análise dos turnos das professoras na construção dos textos, percebemos o 

quanto a participação da pesquisadora na abertura do procedimento metodológico foi 

fundamental para o predomínio de determinadas características: por exemplo, a grande 

recorrência do pronome “você”, tão enfatizado pela pesquisadora; o “tom” normativo, com 

sequências injuntivas; a necessária implicação dos interlocutores na construção do tipo de 

discurso interativo, conforme já demonstramos anteriormente.   

 Sequências injuntivas foram, então, facilmente detectadas nos turnos das professoras 

em um grande número pelo uso do futuro perifrástico, sendo nos turnos da professora 

experiente, 89 vezes apresentadas e nos turnos da professora iniciante/estagiária, 87 vezes. Tal 

característica também pode ser considerada inerente ao procedimento de instrução ao sósia, 

que no próprio nome diz: instrução, instruir. Logo, é natural que haja sequências injuntivas, 

como nos exemplos a seguir: 
 

� Instrução ao sósia Professora Experiente: 

118º Turno - PROFa: Pode acontecer de repente de alguém ((alunos)) não ter levado o jornal... 
119º Turno – PESQ: Hum... 
120º Turno - PROFa: Então, você tem que se garantir, levando pelo menos uns dois, deixa na sua mesa, aí 
você vai tá fornecendo pra quem está sem (Linhas 199 a 202). 

 

� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária 
64º Turno - PESQ: Mas como eu vejo isso? 
65º Turno – Estagiária: Observando cada grupo ali, eles vão tá conversando, você vai... Eu sempre falo 
professor tem que ter uma parabólica na cabeça ((apontando para a cabeça)), um satélite (...) que nem uma 
coroa assim pra captar todos os pensamentos juntos. É o olhar clínico. Mas é aquela coisa: se o professor...não 
entrar dentro da sala de aula e olhar os seus alunos como parte dele ((exclamativo)), ele não vai conseguir 
fazer isso. Ele ((professor genérico)) tem que olhar e abrir o filtro afetivo dele (...). 
 

Retomando e comparando os tópicos abordados pelas professoras (tabela XX), 

identificamos, no texto 1, que a professora experiente iniciou suas instruções instruindo ações 

antes mesmo da sala de aula, numa instrução linear de início, meio e fim da tarefa. A 
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professora iniciante/estagiária iniciou instruindo sobre como comportar-se em sala de aula e, 

diferente, da professora experiente, os tópicos apresentaram-se de forma mais “solta”, sem 

uma ordem cronológica ou seqüencial das atividades.  

Destacamos que a diferença entre os tópicos abordados no início das instruções das 

professoras pode ser explicada pelas orientações da pesquisadora na abertura do 

procedimento, conforme os exemplos a seguir: 

 

� Instrução ao sósia Professora Experiente: 

17º. Turno - PESQ: Então, eu quero que você pense nisso, nesse sétimo ano que você dá aula, (...). Então, você 
vai pensar nesses alunos, pra essa turma, dessa escola, na qual você vai lá e você dá aula. Como eu deveria 
fazer pra te substituir introduzindo, lá ((7ºAno, turma, sala de aula)), o gênero notícia.  
18º Turno - PROFa: É, mas aí estamos na sala de aula? ((silêncio)) Então (...). 
 

� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária 
3º Turno - PESQ: Então, você tem que me instruir, (...). Então, eu vou criar pra você uns prováveis 
impedimentos que normalmente acontecem numa sala de aula, e aí, você vai me orientar, como eu devo fazer 
pra que, pra que::: a gente consiga superar tudo isso. Entendeu? 

 

Observamos então que a pesquisadora, ao orientar sobre como instruir as tarefas, 

destaca a sala de aula nos dois textos; no texto 1, a professora experiente questiona sobre em 

qual momento e lugar iniciar suas instruções e o silencio a permite considerar que seja antes 

de entrar na sala de aula. Tal questionamento não ocorre com a professora iniciante/estagiária, 

logo a mesma inicia suas instruções a partir da entrada do professor em sala de aula.  

Quanto tópico temático, os diferentes instrumentos utilizados para gerir e solucionar 

problemas foram privilegiados no texto da professora experiente e, no texto da professora 

iniciante/estagiária, foi a relação/interação professor e aluno, como nos exemplos a seguir: 

 

� Instrução ao sósia Professora Experiente: 
118º Turno - PROFa: Pode acontecer de repente de alguém não ter levado o jornal... 
119º Turno – PESQ: Hum... 
120º Turno - PROFa: Então, você tem que se garantir, levando pelo menos uns dois, deixa na sua mesa, aí 
você vai tá fornecendo pra quem está sem. 
(...) 
128º Turno - PROFa: Bom, feito isso:: você vai passar pra eles, um xerox ((atividades que a professora 
providenciou antecipadamente para passar para os alunos – anexo 3)) de uma página de jornal...  
129º Turno – PESQ: Hum... 
(...) 
148º Turno - PROFa: Na escola é bem reduzido o material, inclusive pra eles pesquisarem ou mesmo 
comprarem os jornais, eu to::: até encontrando um pouco de dificuldade.  
149º Turno – PESQ: Tá... 
150º Turno - PROFa: Você vai encontrar, aliás, um pouco de dificuldade (...). 
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� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária 

10º Turno – Estagiária: Chegar lá brincando bastante com os alunos, perguntando, né? Interagindo pra dar 
aquela liberdade para eles, pra eles chegarem em você naquele primeiro contato, para quebrar aquele gelo (...) 
(...) 
46º Turno – Estagiária: Aluno quando se sente importante, que a professora leva em conta o que eles 
pensam, o que eles falam e o que eles sentem, você ganha o aluno, você ganha o aluno ((exclamativo)). (...), 
por isso o professor tem que ter aquele olhar clínico mesmo...(...) 
(...) 
56º Turno – Estagiária: Complicado também você chegar no primeiro dia de aula, você nunca viu os alunos, 
você não conhece e de repente você vai:::: você vai ter que conhecer o seus alunos primeiro, tá? 
(...) 
80º Turno – Estagiária: Aquilo que eu falei para você, o respeito antes de tudo, “eu faço parte de vocês e 
vocês fazem parte de mim” é uma integração. Entendeu? 
 

 

Com os exemplos, compreendemos que o foco temático da professora 

iniciante/estagiária consiste na boa relação aluno e professor. E para que essa boa relação 

aconteça, a professora iniciante/estagiária dá dicas de comportamentos como: brincar, 

interagir, respeitar, dialogar sempre, estar aberta aos sentimentos e aos conhecimentos dos 

alunos. Numa relação construída, sobretudo, no respeito, em que aluno e professor integram-

se. Esse foco temático é tratado numa sequência injuntiva que apresenta valores normativos, 

pois há uma obrigatoriedade do professor (muitas vezes genérico) em interagir, em privar pela 

boa relação aluno e professor. 

A professora experiente busca instruir prevendo impedimentos possíveis (no caso a 

dificuldade dos alunos em conseguir um jornal e da falta de material na escola), o que 

assinalou que a professora recorreu a esquemas de utilização (SCHNEUWLY e DOLZ, 

2004), procurando adequar o artefato (jornal) em instrumentos para e pelo seu trabalho. Esses 

esquemas de utilização requerem conhecimento prático do artefato para torná-lo instrumento, 

reforçando o valor de experiência no trabalho.  

Assim, no texto 1, a professora experiente iniciou suas instruções orientando sobre 

onde pegar o material (diário, pasta de ocorrência) para iniciar suas aulas. Em outros termos, a 

professora preocupa-se em instrumentar-se para iniciar a aula.  Ao compararmos esse tópico 

com o texto 2, observamos que os instrumentos necessários, que poderiam ser utilizados pela 

professora iniciante, só foram mencionados quando a pesquisadora introduzia o tópico e 

questionava sobre o uso dos mesmos. Em resposta à sua interlocutora (a pesquisadora) a 

professora iniciante elencou uma série de artefatos possíveis para a realização da tarefa. 

Vejamos o exemplo abaixo:  
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� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária 

20º Turno – Estagiária: Se você for trabalhar também com ou gravação ou data show, você pode levar, é..., 
né? Hoje em dia, a internet dá bastante recurso, você pode baixar ali uma notícia do jornal nacional, que seja, 
para mostrar também o jornal eletrônico, dentro da internet também tem os jornais eletrônicos, você pode 
mostrar um site, alguma coisa de jornais... Tudo isso:: você já deixa tudo preparado, gravado, né? Tudo feito::: 
para notícia você vai procurando assim, quanto mais materiais bem criativos, assim melhor, chamar bem 
atenção deles, prender um pouco eles, porque senão a dispersão acontece.  

 

Notamos então que a professora iniciante/estagiária visa demonstrar conhecimento 

sobre diferentes artefatos, mas sem ser específica sobre o uso de cada um, sem configurar nos 

textos um possível esquema de utilização dos mesmos, sendo imprecisa em suas instruções 

sobre o uso de possíveis instrumentos para a realização da tarefa.  

 Essa imprecisão foi identificada também pelo predomínio, no texto da professora 

iniciante/estagiária, de instruções abrangentes, genéricas no que diz respeito a orientar sobre 

como fazer uma determinada tarefa, construídas a partir de organizadores textuais como o 

conectivo “mas”, que produz certa contradição entre as instruções, levando-nos a focar e 

levantar os elementos de coesão dos textos.  

Ao identificarmos os organizadores dos textos, observamos que no texto 1, a 

professora experiente recorreu a mais marcas organizacionais que contribuísse para atribuir 

motivos ao referente; estabelecer uma relação de lógica entre uma ideia e outra; apontar as 

finalidades do referente; comparar ideias; e retomar o referente. O conectivo “porque” foi o 

mais utilizado pela professora experiente (53 vezes), o que nos possibilitou verificar e 

explicitar o quanto a professora se preocupa em atribuir motivos, razões para suas instruções. 

Outro conetivo bastante utilizado pela professora foi o “então” (38 vezes) com valor 

conclusivo de suas instruções. Vejamos os exemplos do texto 1 – professora experiente: 
 

USO DO “PORQUE”:  
243º Turno – PESQ: Se eu tiver algum problema assim. Como que eu tenho que fazer? 
244º Turno - PROFa: Você não deve::: se alterar. Porque não vai levar a nada, tá?  
377º Turno – PESQ: Eu posso reprovar esse aluno se ele não fizer. 
378º Turno - PROFa: Reprovar não, né? Porque a avaliação é contínua.  
 
 
USO DO “ENTÃO”:  
118º Turno - PROFa: Pode acontecer de repente de alguém não ter levado o jornal... 
119º Turno – PESQ: Hum... 
120º Turno - PROFa: Então, você tem que se garantir, levando pelo menos uns dois, deixa na sua mesa, aí 
você vai tá fornecendo pra quem está sem. 
209º Turno – PESQ: Aham. 
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210º Turno - PROFa: Tá? Então, você vai tá falando pra eles, que o título é curto, que o título tem que chamar 
a atenção::: do leitor e lembrando mais uma vez da questão do verbo, que tem que estar no tempo presente. 

 

No texto 2, a professora iniciante/estagiária utilizou, além do conectivo “mas”, outros 

conectivos: então, isso, como, se, pra, porque. Entretanto, ao compararmos os textos, 

identificamos que o conectivo adversativo “mas” foi privilegiado. Em comparação: no texto 

1, da professora experiente, apresentaram-se 21 marcas do conectivo “mas” e, no texto 2, da 

professora iniciante/estagiária, foram 46 marcas. Os temas abordados no texto da professora 

iniciante/estagiária com o uso freqüente do conectivo “mas” indicam uma contraposição a 

outras vozes possíveis, a outras formas de fazer, o que contribui para que as instruções sejam 

confusas para o entendimento do que fazer de fato. Outros elementos como a reticência 

indicando pausa longa, a pergunta retórica e o uso “só que” com valor adversativo ajudam a 

construir uma espécie de interlocução entre as múltiplas vozes interiores da professora 

iniciante/estagiária.Vejamos o exemplo abaixo, extenso, mas necessário:   

 

� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária 

44º Turno – Estagiária: (...) Entre aspas, você se impôs, porque querendo ou não tem a hierarquia, eles são 
alunos e você é o professor, querendo ou não eles têm que respeitar isso. Explicar até... Você pode até, de uma 
certa forma, se o aluno te desrespeitar, você entrar com isso também, falar assim: “a sociedade é feita de 
hierarquia, querendo ou não, vocês são alunos e eu sou professora “. Só que também, passar para eles no 
sentido de: que não é porque você é professor que você entende tudo, sabe tudo e acabou: “eu estou aqui, eu 
detenho todo o conhecimento e você não sabe nada, você tem que ficar quieto e aprender”. Não é isso. Ser 
professor não é isso, ser professor é uma troca. Você entende? Lógico, você tem mais maturidade e ‘ns’ 
fatores, mas tem que entender que eles também sabem muita coisa e eu vou ter que levar isso em conta também. 
Então, dentro do gênero notícia, como no caso, que a gente vai trabalhar, o que você pode fazer? Você vai 
apresentar o jornal, mas o que vai acontecer? (...) um assunto que interessa pra eles, por exemplo, no momento 
é copa. Só que tem menina que não gosta, então você vai ter aquele olhar clínico, aquela visão, antes de você 
entrar, porque têm meninos e meninas, eu vou por um texto de futebol, mas também, uma notícia de futebol, mas 
vai falar dos jogadores, então você brinca que o Kaká é bonito ou é feio, isso é pra meninas também e eles 
também vão falando tal... Primeiro lugar: eles querem atenção, eles querem se sentir importantes e eles querem 
se sentir valorizados, todos sem exceção... O professor vai ter um olhar muito clínico sobre isso, o que eles 
querem... Às vezes um aluno rebelde demais, demais, demais, demais ((exclamativo)). Por que será que ele tá 
assim? Você pode chamar ele, às vezes, ele não vai querer, põe ele na frente, vem dá uma mãozinha, põe ele no 
assunto também, pra ele te ajudar a falar com os alunos, entendeu? Você vai inserir ele ali como se ele fosse 
um professor, miniprofessor do seu lado, logicamente, que ele não vai ter didática nenhuma, não sabe nada, 
mas ele entrou:::: mas ele vai se sentir que você tá levando em conta ele como aluno, como pessoa, não só 
como aluno que não sabe e tá ali para aprender... 
 

Nesse turno, a professora iniciante/estagiária marca em seu texto uma progressão 

temática que se esbarra em ideias contrárias, perdendo um pouco da coerência temática. No 

exemplo, podemos constatar que a instrução longa sobre o tópico, indisciplina dos alunos, 

inicia destacando a hierarquia existente entre aluno e professor e que nessa hierarquia o 

professor é o detentor de certos conhecimentos. Depois a instrutora recua nessa instrução e 
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enfatiza o quanto é fundamental valorizar o conhecimento dos alunos e a troca de 

conhecimento entre aluno e professor e, para isso, é essencial o olhar clínico, contudo encerra 

afirmando que o aluno “não sabe nada”. Essa falta de especificidade levou-nos a retomar as 

discussões teóricas de Clot (2006), que apontam a instrução ao sósia como um procedimento 

capaz de fazer o instrutor acessar “(...) não só a vivência da ação, mas aquilo que não 

aconteceu, que não é vivido pelo sujeito” (CLOT, 2006, p. 146), o que promove uma 

reorganização do próprio fazer gerando propriedades e possibilidades para uma nova atitude. 

Logo, a professora iniciante/estagiária, ao elencar artefatos e comportamentos, busca, em uma 

provável interlocução com os diferentes modos de fazer internalizados, uma reelaboração de 

seu próprio fazer, destacando possibilidades e propriedades para prováveis novas atitudes.  

Em síntese, consideramos que a instrução ao sósia tem uma estrutura organizacional 

própria, construída em trocas de turnos, mas que privilegiam a “voz” das trabalhadoras, numa 

grande sequência dialogal em que a pesquisadora conduz a interlocução desde a abertura ao 

fechamento num tipo discursivo interativo. Destacamos que ao conduzir a interlocução, a 

pesquisadora configura em seu texto possíveis representações acerca do trabalho docente, o 

que pode ter influenciado as instruções das trabalhadoras. Segundo Clot (2006), o sósia (a 

pesquisadora) é o mediador que exige do trabalhador um acesso às diferentes possibilidades 

de fazer/realizar uma tarefa. 

Nas trocas de turnos, os temas foram tratados a partir de sequências injuntivas ou 

explicativas nos textos, devido à necessidade de prescrever ao interlocutor o como fazer: 

instruir. Nas discussões acerca da progressão temática apresentada nos textos, identificamos, 

no texto da professora experiente, o enfoque aos tópicos temáticos quanto ao uso de 

instrumentos e, no texto da professora iniciante/estagiária, o foco aos tópicos temáticos 

referentes à relação aluno e professor.  

Identificamos, então, que o texto da professora iniciante/estagiária configurou-se pela 

falta de especificidade de suas instruções em geral, ao contrário da professora experiente que 

privilegiou os detalhes em suas instruções, explorando-as em diferentes situações de trabalho. 

As instruções da professora iniciante/estagiária apresentaram-se nos textos de modo 

conflituoso, enquanto as instruções da professora experiente apontavam para possíveis 

impedimentos do dia a dia e como superá-los, apresentando um conhecimento prático, próprio 

de sua experiência. De acordo com Faïta (2005), o procedimento de instrução ao sósia leva o 

trabalhador a “organizar as representações que ele faz para si de seu comportamento no 

cotidiano de trabalho, de modo, a torná-las transmissíveis e eventualmente utilizáveis” (2005, 
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p. 28). Esse conceito vem ao encontro das instruções bem específicas da professora 

experiente, pois, ao apresentar em seu texto diferentes situações (impedimentos e soluções) do 

cotidiano de trabalho, a professora aponta para a experiência de seu trabalho de modo que ela 

seja efetivamente utilizável. 

Entretanto, para que possamos aprofundar essas considerações, devemos ampliar 

nossas análises, sendo assim, prosseguiremos nossas discussões, buscando compreender como 

se construiu o nível enunciativo das instruções; quais vozes e quais valores modais foram 

mobilizados. 

 

 

6.2.2 Textos de instrução ao sósia: nível enunciativo 
 

Nesta subseção, enfatizaremos como se construiu o nível enunciativo (vozes e 

modalizações) dos textos de instrução. Para isso, apresentaremos o uso de modalizadores que 

exprimem julgamentos, avaliações das enunciadoras sobre o conteúdo, conforme configuradas 

nos textos. Com a identificação dos modalizadores, observaremos sobre o que se diz o grau de 

verdade (modalização lógica) com os marcadores lexicais “é verdade, poder, dever”; o grau 

de necessidade, de obrigatoriedade (modalização deôntica) com os verbos “deve, tem que, ser 

necessário”; o grau de subjetividade (modalização apreciativa) com as expressões “gostar de, 

ter prazer em, ter a impressão de, infelizmente”; e, finalmente, o grau de interpretação sobre a 

ação do outro (modalização pragmática) com verbos como, “saber, tentar, poder”. Ainda, 

buscaremos identificar o grau zero de avaliação, em que não há um tom avaliativo. 

Detalharemos também as vozes explícitas mobilizadas nos textos a partir da 

identificação de discursos relatados (discurso direto e indireto) e, depois, as vozes implícitas 

ou pressupostas inseridas nos textos a partir do levantamento de discursos que implicam na 

negação ou na argumentação a um tópico, o que poderá pressupor uma voz contrária, ou uma 

voz que afirma o que é negado nos textos. O estudo das vozes nos textos nos permitirá 

verificar qual o nível de aproximação ou de distanciamento das enunciadoras com aquilo que 

dizem.   

Em relação à participação da pesquisadora, duas características apresentadas na 

abertura dos textos foram altamente significativas para o desenvolvimento da produção 

textual: a modalização deôntica e a inserção de discursos diretos. 
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Na abertura dos textos, como vimos, a pesquisadora recorreu à modalização deôntica 

ao orientar como as professoras deveriam realizar a instrução ao sósia:    
 

 

� Instrução ao sósia Professora Experiente: 
3º Turno - PESQ: (...) você também tem que se afastar da sua atividade. E como você vai fazer isso? Utilizando 
o pronome você. Então:::: você vai dizer para mim assim: “Você, Kátia, você para fazer meu serviço, você tem 
que chegar tal horário, você tem que cumprimentar tal pessoa, ou não cumprimentar tal pessoa”. Entendeu? 
Então, você tem que cham::: você tem que lembrar que sou eu que vou fazer sua tarefa. Você vai sempre ter que 
apontar pra mim. (...) como::: como eu devo fazer  
 
 

� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária 
3º Turno - PESQ: Então, você tem que me instruir, então você tem que dizer: “ você ((exclamativo)) vai fazer 
isso, não eu”. (...) Porque você tem que se distanciar mesmo da sua atividade (...) eu vou perguntar: “Por quê? 
Mas como eu faço isso? Quando? E se acontecer isso?”. (...) e aí, você vai me orientar, como eu devo fazer 
pra que, pra que::: a gente consiga superar tudo isso.  

 

Como é possível perceber nos exemplos acima, a pesquisadora empregou 

modalizações deônticas, que expressam o valor normativo, de autoridade, marcadas por 

verbos nos imperativos e por metaverbos de valor modal deôntico (ex.: “ter, dever”) e 

recorreu à inserção de discursos diretos, exemplificando o modo de instruir que as professoras 

deveriam seguir. Essas características são altamente significativas, pois esses elementos, na 

produção dos turnos das professoras, predominaram. Questão que trataremos mais tarde, por 

ora, para ampliarmos nossa compreensão sobre a participação da pesquisadora na construção 

dos textos, destacaremos como se configurou a participação da pesquisadora no corpo do 

texto da professora experiente. Notamos que no corpo do texto 1 (da professora experiente), a 

pesquisadora também recorreu a modalizações pragmáticas e a enunciados sem valor modal 

(grau zero):  
 

� Instrução ao Sósia Professora Experiente 
268º Turno - PROFa: Isso. Exato.     
269º Turno – PESQ: Aí, eu faço essa discussão sobre a estrutura e depois... O que eu faço?((sem valor 
modal)) 
270º Turno - PROFa: Posteriormente, que você vai fazer? Você vai retomar o jornal.  
271º Turno – PESQ: Pegar o jornal de novo? 
(...) 
305º Turno – PESQ: Bom, então eu posso deixar ((modalização pragmática)) eles ((alunos)) livres aqui pra 
eles poderem criar essa notícia deles e, aí, durante essa aula ainda eu vou passando nas mesas ((carteiras)) ou 
lá na mesa do professor fazendo a revisão. 
306º Turno - PROFa: Exatamente. 

 

Nos turnos 268 a 271, a pesquisadora retoma as instruções da professora experiente e 

traz seu questionamento, sem qualquer expressão valorativa, de julgamento com o uso de 

relações diretas entre sujeito-verbo, sem o metaverbo modalizador (poder, dever, ter). No 
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turno 305, a pesquisadora utiliza a modalização pragmática, buscando interpretar as instruções 

da professora.  

Quanto aos discursos diretos utilizados pela pesquisadora no corpo do texto da 

professora experiente ocorreram da seguinte maneira: 

 

� Instrução ao Sósia Professora Experiente 
113º Turno – PESQ: Ah... Começa uma discussão sobre os cadernos. O que é mais interessante nesse caderno 
ou no outro.  
114º Turno - PROFa: Exato. 
115º Turno – PESQ: “Qual você gosta mais...”. 
116º Turno - PROFa: Isso, tá? (...) 
(...) 307º Turno – PESQ: Eu tenho que dar uma...  Como que é essa primeira revisão que você falou? Eu 
lembro que você falou assim: “você vai vendo como eles estão é:::: como eles estão construindo a notícia 
deles”. Aí, você falou que eu deveria ou ir passando de carteira em carteira ou pedi para que eles venham até 
a mesa do professor para que eu dê uma olhada, uma orientada, faça uma revisão na notícia deles. Como que 
eu faço isso? Como que eu faço essa revisão? 

  

Como se observa pelos exemplos, o discurso direto, no corpo do texto 1, foi pouco 

explorado pela pesquisadora.  

Uma característica bastante expressiva na participação da pesquisadora na produção 

dos textos foi a utilização de modalizações deônticas ao questionar as instruções da professora 

iniciante/estagiária. Mais especificamente, a pesquisadora retomou e questionou as instruções, 

buscando esclarecer a obrigatoriedade das mesmas, por exemplo: 
 

� Instrução ao Sósia Professora Iniciante/estagiária 
17º Turno - PESQ: Então eu tenho que chegar na escola já com os jornais? 
18º Turno – Estagiária: É... (...). 
19º Turno - PESQ: AH! Então, antes de eu ir para a sala de aula, eu já tenho que ter preparado tudo isso. 
Preparado jornais... Né?! 

 

Nos turnos da pesquisadora acima, observamos uma necessidade de saber o que deve 

ou não ser realizado, o que implica o uso de verbos com modalizações deônticas, que parecem 

exercer uma função de confirmação das instruções da professora iniciante/estagiária. Essa 

necessidade da pesquisadora em saber se tem que se preparar antes ou não a aula, possibilita-

nos levantar duas considerações: a primeira, que o trabalho docente não é desconhecido pela 

pesquisadora, ela também assume o papel social de professora (assim como apontamos nos 

contextos) e, como toda profissional tem suas representações do trabalho; e, a segunda, é que 

a pesquisadora, estudiosa de textos teóricos sobre a complexidade do trabalho do professor, 

marca sua preocupação com o trabalho extrassala de aula e o quanto ele pode ser importante 
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para a instrutora. Além de permitir uma terceira consideração: a dificuldade da pesquisadora 

em compreender com as instruções o que deve ser feito, como fazer, como proceder.  

Como já mencionamos anteriormente, o tom normativo utilizado pela pesquisadora na 

abertura dos textos se mantém nos segmentos de instrução das professoras. Os verbos modais, 

que acentuam o caráter obrigatório, normativo das instruções, são comuns nos textos 1 e 2, 

característica própria de um procedimento que exige orientações sobre como proceder, 

realizar uma determinada atividade. Vejamos alguns exemplos: 
 

� Instrução ao Sósia Professora Experiente 
332º Turno - PROFa: (...) Você deve usar um caderno quadriculado, (...) 
(...) 
379º Turno – PESQ: O que é isso? ((aluno)) limite? 
380º Turno - PROFa: É um aluno que... Você sabe, (...) ele tem uma dificuldade, tem um déficit de atenção. 
Pode ter uma dislexia, não tem alguém pra tá apoiando, então, você tem que relevar muitas coisas. ((você))Tem 
que ter vários olhares. 
 

� Instrução ao Sósia Professora Iniciante/estagiária 
42º Turno – Estagiária: Acho que quando entra na escola, o professor, acho que tem que ter a obrigação de 
deixar lá fora ((seus problemas)), porque senão ele não vai conseguir dar uma boa aula, (...) você vai ter que, 
vamos ver, não é transmitir, você vai ter que ajudar a esse aluno a entender aquela matéria, (...) Então, acho 
que você tem que se olhar, ver como você tá emocionalmente, porque não adianta você conhecer o conteúdo se 
você também não tem aquela dinâmica:::: 
(...) 
46º Turno – Estagiária: Principalmente, porque ali a linha é muito tênue, respeito com a imposição, (...) é 
mui:::::to ((exclamativo)) tênue isso aí, por isso o professor tem que ter aquele olhar clínico mesmo... 
(...) 
56º Turno – Estagiária: (...) você vai ter que conhecer os seus alunos primeiro, tá? 
(...) 
62º Turno – Estagiária: (...) lógico você tem que passar matéria, isso sim, faz parte, é conhecimento que eles 
têm que aprender e você tem que fazer isso.  
(...) 
64º Turno – Estagiária: (...) Eu sempre falo professor tem que ter uma parabólica na cabeça ((apontando 
para a cabeça)), um satélite (...) que nem uma coroa assim pra captar todos os pensamentos juntos. É o olhar 
clínico. (...). Ele tem que olhar e abrir o filtro afetivo dele... E:::: fazer com que o aluno abra o dele também 
pra aprendizagem. E aí, abriu isso daí, você consegue tudo com eles. É a primeira relação. ((A relação)) 
Professor e aluno tem que ser fechada, é um grupo fechado (...). 

 

Nos exemplos acima, destacamos algumas passagens das instruções das professoras 

com modalizações deônticas, ao fazermos o levantamento dos verbos modalizadores 

identificamos que apesar de os textos seguirem uma orientação enunciativa mais normativa, já 

que visa a instrui uma tarefa, no texto 1 o que também fica bastante marcado são as 

modalizações lógicas e ou pragmáticas, enquanto no texto 2, prevalece o tom normativo. 

Identificamos que a professora experiente recorre a modalizações lógicas com 

freqüência, o que implicou uma relação predicativa indireta, em que o metaverbo modal 

(poder) é utilizado para instruir ações já testadas para o desenvolvimento do trabalho, isto é, 

consiste na forma de instruir a partir da experiência vivida. Essa relação permite-nos verificar 
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como o nível avaliativo da experiência estrutura as instruções da professora, pois é frenquente 

o instruir baseado nas experiências da mesma.  

Ao compararmos os dois textos, identificamos no texto 1, a professora experiente, 37 

marcas do verbo poder e, no texto 2, 22 marcas, entretanto nem sempre o valor modal do 

verbo poder implica uma modalização lógica. Vejamos os exemplos a seguir: 

 
 

� Instrução ao sósia Professora Experiente: 
108º Turno – PROFa: Tá? E ai, posteriormente, você pode tá pedindo pra eles ((alunos)) quais os cadernos 
que têm ali, os nomes que têm ali.  
109º Turno – PESQ: Os nomes dos cadernos? 
110º Turno – PROFa: Dos cadernos.   
111º Turno – PESQ: Ah, tá. 
112º Turno – PROFa: Feito isso, você pode estar perguntando qual caderno que pra eles seria mais 
interessante (linhas 183 a 189). 
(...) 183º Turno – PESQ: Por que sem barulho? 
184º Turno - PROFa: Porque:::  eles naquela ânsia de estarem desmanchando, eles vão empurrando carteira e 
tudo mais. Você pode até inclusive apontar os grupos. Falar: “olha, grupo da Ângela coloca as carteiras no 
lugar.” Depois você passa pro próximo grupo.  
 
 

� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária 
20º Turno – Estagiária: Se você for trabalhar também com ou gravação ou data show, você pode levar, é..., 
né? Hoje em dia, a internet dá bastante recurso, você pode baixar ali uma notícia (...).  
21º Turno - PESQ:  Ahh...  
22º Turno – Estagiária: Ah::: né? A dispersão:::: e qualquer coisinha, eles acabam saindo do assunto e aí você 
tem que retomar de novo e, o bom de levar muito assim:::... Dê preferência, se você puder levar, é:::::: internet, 
data-show, esse tipo de coisa que é bem visual, né? Então, você prende mais a atenção deles. 
(...) 
67º Turno – Estagiária: Você pode até falar a linguagem deles, entrar... Não usar muita gíria, sabe: “pô!”. 
Porque, porque... você não é igual a eles... querendo ou não, você é o professor. 

 

Ao compararmos os exemplos dos textos, fica evidenciado que, no texto 1, da 

professora experiente, o valor modal do verbo “poder” refere-se a uma instrução específica, 

que exige ações precisas para que a mesma seja realizada. Há, então, um tom de experiência, 

que não condiciona, que não possibilita, mas que, fundamentalmente, direciona o fazer 

baseado na experiência assertiva do trabalho. Diferente, com o que ocorre nos exemplos do 

texto 2, em que a professora iniciante/estagiária abre uma série de possibilidades de fazer 

determinada tarefa. Segundo a professora iniciante/estagiária a internet é um artefato 

disponível com muitos recursos e o professor então “pode” recorrer a esses recursos, todavia, 

não fica claro como ou qual recurso utilizar, há citações sobre um possível site, a jornais 

eletrônicos, a notícias e também a linguagem dos alunos. O termo pode, então, não ocorre, no 

texto 2, com valor de modalização lógica, mas sim com um valor muito mais interpretativo 
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das ações possíveis de serem realizadas. Entretanto, essas possibilidades de atitudes geram 

certa imprecisão no instruir.  

Quanto ao recurso de discursos diretos, este é abundante nos dois textos: no texto 1, 

526 palavras foram utilizadas pela professora experiente para representar a fala possível do 

professor em sala de aula, ou mesmo, dos alunos. E, no texto 2, foram 326 palavras utilizadas 

pela professora iniciante/estagiária para representar a fala tanto do professor e do aluno em 

sala de aula, quanto de possíveis pensamentos do professor (genérico). A inserção de 

discursos diretos nas instruções estabelece dois planos enunciativos: o da interação em curso, 

da produção do texto e o da sala de aula, da possível substituição. Esses planos apontam para 

a experiência vivida colocada em foco a partir da experiência passada mobilizada no presente. 

Vejamos alguns exemplos: 
 

� Instrução ao sósia Professora Experiente: 
18º Turno - PROFa: É, mas aí estamos na sala de aula? ((silêncio)) Então, olha só. É:::: Kátia... Você Kátia, 
vai chegar na escola, vai cumprimentar o Edivaldo, que é o secretário, certo? Depois, você vai até a sala dos 
professores, provavelmente, a Neire estará lá, que é uma professora também, e a Ivanilda, né? É... Assim que o 
sinal bater, geralmente, sou eu a primeira quem saio, eu pego o meu material e os alunos, eles estão no pátio, 
né? E eu digo: “pessoal do sétimo ano comigo”  e a gente vai subindo juntos conversando. Tá? Vamos subir a 
rampa. 
60º Turno - PROFa: Isso, quando for a primeira aula. Se for troca de professores, o que acontece, eu 
simplesmente, eu paro na porta, porque quando o professor sai, vira uma indisciplina ali e é conversa, alguém 
tá em pé, ou tá mexendo na lousa, então, eu fico só parada observando. Então, eles percebem que eu cheguei 
e::: um vai dando um toque pro outro: “a professora chegou, vamos sentar”. E eles sentam e ficam 
aguardando. 
96º Turno - PROFa: É, mas você vai ter que lembrá-los: “Escuta pessoal, vocês trouxeram o combinado?”  Aí, 
alguém vai lembrar: “sim, eu trouxe o jornal”. Certo?   
 
 

� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária 
26º Turno – Estagiária: E:::::::: aí, a partir do momento que você fez esse levantamento de materiais, na hora, 
quando você chegar na sala de aula, é como eu ti falei: você dá aquela quebra de: “Oh, a professora 
chegou...”, vamo, vamo brincando, aí você vai conversando, né? “Ah, o que vocês assistiram na televisão 
ontem? O que vocês fizeram, num sei o quê... assistiram a TV, o quê vocês assistiram na TV, o que vocês 
assistiram no jornal, alguma coisa???” E por aí você vai norteando o seu assunto e aí você entra com o gênero 
notícia... O que eles acham do jornal, se eles assistem jornal, qual o tipo de jornal que eles assistem na 
televisão, e:::: por aí vai::: tirando todas de informações deles, né? No caso, o que eles sabem do gênero 
notícia, como ele... Como ele acha uma notícia, se ele tivesse que procurar, faz uma brincadeira aqui e lá, ali 
durante a explicação:::: 
60º Turno – Estagiária: Porque o professor tem a tendência, isso daí é normal de um professor, é cultural, 
professor vem::: “eu sou o professor, detenho o conhecimento, eu sei tudo” – não adianta um professor querer 
dizer que não é... Ele tem ((esse pensamento de detentor do conhecimento)), a própria postura dele diz isso, o 
próprio comportamento dele diz isso, entendeu?    

 

O uso do discurso direto marca a especificidade das instruções nos textos, podemos 

dizer que o discurso direto nos leva ao plano da ação linguageira, do como dizer e do quê 

dizer. As instruções são precisas e determinantes para o andamento da aula/tarefa, as possíveis 

respostas dos alunos complementam e permitem o desenvolvimento da mesma, é então na 
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interlocução entre professor e aluno, conforme exemplificada com os discursos diretos, que o 

trabalho do professor se realiza, seja no texto 1, seja no texto 2. Os discursos diretos que 

representam as vozes das professoras fornecem instruções sobre o próprio modo de dizer, 

enquanto o número grande de discursos diretos exemplificando a fala dos alunos aponta para 

condição interacional existente entre professoras e alunos e de como essa ação linguageira dos 

alunos influencia sobre o agir das professoras. 

Como vimos na subseção anterior, as instruções da professora iniciante/estagiária são 

conflituosas. Nesses conflitos, ocorre a negação e/ou a contrariedade da professora em relação 

às vozes implícitas configuradas no texto. Entretanto, essa marca não aparece apenas no texto 

de instrução da professora iniciante/estagiária, mas também nas instruções da professora 

experiente. Ressaltamos, que no texto 1, da professora experiente, o uso de conectivos que 

apontem negação, contrariedade ou argumentação é bem inferior que no texto da professora 

iniciante/estagiária, conforme exemplificamos a seguir: 

 

� Instrução ao sósia Professora Experiente: 
194º Turno - PROFa: E como a escola, ela é pequena, ela não tem retro, eu vou ter que passar alguma coisa 
na lousa. Então, enquanto eu passo na lousa, eles vão estar ocupados aqui. 
(...) 
259º Turno – PESQ: Por exemplo, um aluno desacatou, eu tenho que pedir pra ele sair. Sai da sala ou não sai?  
260º Turno - PROFa: Não, não. Geralmente, você vai tentar resolver o problema ali ((sala de aula)). 
(...) 
356º Turno - PROFa: Aí, a conduta é mandar um bilhetinho pro pai no caderno, né? Pro pai, pro responsável. 
Você justificando. Aí, é onde, muitas vezes, a situação fica pior, né? Porque, muitas vezes, o pai tem restrições 
em casa, ele não tem argumentos. Ele fala simplesmente que:::: ele ((o aluno)) é assim mesmo.  
357º Turno – PESQ: “Ele é assim mesmo?” 
358º Turno - PROFa: Aí, você fica de mãos atadas, né? 

 
 

As vozes implícitas marcadas no texto de instrução da professora experiente ocorrem 

de forma bem menor, contudo o que notamos é que a professora experiente busca responder a 

vozes sociais e institucionais implicitamente marcadas. É como se a professora tivesse que a 

todo tempo estar atenta a múltiplas críticas quanto aos instrumentos, ao seu comportamento e 

ao resultado final de uma etapa (nota bimestral) de seu trabalho. O professor assim como 

defende Amigues (2004), é criticado inclusive por àqueles que não exercem a função, 

tornando-se mais um refém dos diferentes discursos dominantes, seja da comunidade, seja da 

instituição, seja do governo público.     

Quanto às vozes implícitas apresentadas no texto de instrução da professora 

iniciante/estagiária, notamos uma freqüência altamente significativa ao longo de todo o texto, 
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que se configurou com marcadores argumentativos, adversativos ou de negação, apontando 

vozes implícitas internalizadas. Vejamos alguns exemplos: 

 

� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária: 
24º Turno – Estagiária: Independe de aonde você for dar aula... Numa escola particular, do estado, na 
periferia tem ((dispersão dos alunos)) gritante ((exclamativa)). Mas se você fazer bem trabalhado::::: você 
também consegue prender a atenção deles, porque não tem muita diferença assim não, tem em questão de 
comportamento, mas em questão de prender a atenção é:::: isso aí é normal em todas as idades, né? 
Principalmente, na 7ª. Série. 
(...) 
47º Turno - PESQ: Tá certo, então eu tenho que ter esse olhar clínico, ficar atenta, atenta o tempo todo, 
durante a aula... 
48º Turno – Estagiária: O tempo todo. Não é só matéria ((o trabalho do professor))... 

 

Nos exemplos acima fica evidenciado, que a professora iniciante/estagiária buscou 

responder a uma voz implícita que afirma existir diferença em ministrar aulas em escola 

particular, pública e/ou da periferia; além de contrariar uma voz que defende o 

desenvolvimento de uma aula baseada na valorização do ensino de conteúdos. Com marcas de 

imprecisão e contradição, as instruções da professora iniciante/estagiária, conforme 

estudamos até aqui, aponta para a necessidade de apresentar diferentes possibilidades de fazer 

uma tarefa. Considerando que a professora ainda está em formação, podemos analisar a 

influência do discurso institucionalizado que procura sempre prescrever de forma vaga, 

imprecisa o agir do professor, ofertando e enaltecendo diversos artefatos ao mesmo. 

Em resumo, nesta subseção, com os resultados apresentados, reforçamos as 

considerações finais que alcançamos na subseção anterior. Se nossas considerações apontaram 

a influencia da participação da pesquisadora na produção dos textos de instrução, aqui, ficou 

ainda mais evidenciado pela predominância da modalização deôntica e, em especial, o 

artifício lingüístico (os discursos diretos) utilizado pela pesquisadora que se manteve ao longo 

dos textos.  

A questão da especificidade das instruções da professora experiente e da imprecisão 

das instruções da professora iniciante/estagiária foi ainda mais reforçada com os conflitos de 

vozes explícitas e implícitas, assinalando a imagem de um professor em conflito com as 

oportunidades que se tem e não se pode viver, pois são inúmeros os recursos, criativos, como 

a professora iniciante/estagiária os caracteriza, ou ainda, tecnológicos que estão disponíveis, 

mas que não podem ser vividos, ou pela falta de ou pelo descaso do alunado. É a 

representação de um trabalho amputado em seu poder agir e responsabilizado pela própria 

amputação.  
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Buscando aprofundar mais sobre as possíveis representações do trabalho do professor 

conforme configuradas nos textos, devemos compreender quais e como os elementos do agir 

do professor em sala de aula foram apresentados nos textos.  Encerrada, então, a apresentação 

dos resultados mais gerais das análises dos turnos das participantes (pesquisadora e 

professoras), destacaremos na seção seguinte os resultados de análise dos dados numa 

perspectiva semântica dos elementos que constituem o trabalho do professor. 

 

 

6.3 Os elementos do trabalho professor nos textos de instrução ao sósia 

 

Nesta seção, iremos nos centrar em destacar os elementos do trabalho do professor 

tematizados nas duas instruções. Para isso, retomaremos o triângulo do trabalho do professor, 

ainda que um triângulo simplificado, para melhor visualizarmos os elementos que buscamos 

identificar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uma maior clareza da apresentação dos resultados de análise, nessa seção, 

estabelecemos duas principais relações entre: o profissional (o professor) com o outrem e com 

o objeto, como também os artefatos/instrumentos que podem mediar essas duas relações. 

Dessa forma, teremos condições de compreender, primeiro, as relações estabelecidas nos 

textos entre o professor e os diferentes sujeitos/destinatários de seu trabalho e os instrumentos 

que mediam essa relação. E, em segundo, a relação entre o professor e o seu objeto, isto é, as 

formas, as maneiras de organização do ambiente do trabalho e os instrumentos utilizados para 

esse fim. Assim, poderemos, mais objetivamente, apontar como essas relações foram 

configuradas, conforme apresentamos nas subseções a seguir. 

OBJETO:    
Organizar o meio de trabalho: o 

ambiente. 

OUTREM – outros:  são os 
destinatários do trabalho exercido. 

O PROFESSOR: a fonte da ação empregada no trabalho. 

OS ARTEFATOS:  objetos materiais 
ou simbólicos:  

INSTRUMENTO

Figura   – Elementos constitutivos do trabalho 
docente. 
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Tabela 5 – Actantes centrais 

6.3.1 O professor e o outrem: ações e instrumentos  

 

Nesta subseção, destacaremos os principais participantes postos em cena nas 

instruções das professoras. Procuraremos identificar seus motivos, suas razões e os recursos 

utilizados pelos mesmos, assim teremos uma perspectiva mais precisa de quem é o agente do 

agir no trabalho docente nos textos analisados.   

Ao fazermos um levantamento dos participantes nos turnos das professoras, 

identificamos diversos elementos de coesão nominal (eles, elas, nós, os, as, deles, eu, você, o 

professores, professoras, gente entre outros), que fazem referência a seis diferentes grupos de 

participantes (os referentes), conforme elencamos no quadro abaixo. 

 

PARTICIPANTES 
Centrais EXPRESSÕES 

Professora 
Experiente 

Professora 
Iniciante/estagiária 

Interlocutora: 
Pesquisadora/sósia 

Você e nome próprio. Ex. Kátia  216 268 

Interlocutora: 
Professoras instrutoras 

eu, "professora". 34 36 

corpo discente 
aluno/s, outros, demais, todos os, ele/s, 
representante da sala, pessoal, aqueles, 
neles, deles, “você/s”.  

194 172 

corpo docente/coletivo 
de trabalho 

Professore/s, professora/s, nomes próprios 
de colegas de trabalho, ' a gente', 'pessoal', 
secretário/s, nomes próprios de 
funcionários, inspetor, 'ele/s', grupo 
gestor. 

33 49 

comunidade escolar pai/s, mãe, responsável, patrão dos pais.  12 0 

 

Com esse levantamento, detectamos uma semelhança nas instruções das professoras: 

ambas utilizaram muito mais o pronome “você” ao instruir que o “eu”, o que se esperava pela 

orientação da pesquisadora na abertura das instruções.  

Devido à importância dada ao termo “você” nas duas instruções, buscamos levantar 

quais são as formas/modos de agir atribuída a esse participante principal: “você” (a 

pesquisadora):  

No texto de instrução da professora experiente, foi atribuído ao participante “você” 

dois processos indicando o agir o verbal e o comportamental verbal. Detectamos que a 

pesquisadora deve/pode/tem/vai ter que desenvolver vários atos de fala: falar, dizer, 

perguntar, questionar, explicar, pedir, retomar, lembrá-los, chamar, conversar, orientar. O 

que fica marcado na instrução da professora experiente é um agir verbal em prol da realização 
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de um processo material ou também verbal dos alunos. Os alunos, então: formam grupos, 

dividem os jornais, trazem os jornais (processo material) ou leem os jornais, procuram 

identificar os elementos que compõem a notícia e o jornal, produzem a notícia, fazem as 

atividades, copiam o texto (processo verbal). Vejamos os exemplos a seguir.  
 

� Instrução professora experiente 
91º Turno – PESQ: Como que eu posso fazer isso? 
92º Turno – PROFa: Então, veja bem, eles já estão sabendo, porque::: antecipadamente, o combinado era que 
em grupo de quatro, cada grupo trouxesse dois jornais ((processo material)). 
93º Turno – PESQ: Ah... 
94º Turno – PROFa: Certo? Porque eles estariam apenas olhando este material no primeiro momento. 
95º Turno – PESQ: Então, eu chegando na sala de aula::: é::: os alunos já vão estar sabendo que nós vamos 
iniciar o gênero notícia.  
96º Turno – PROFa: É, mas você vai ter que lembrá-los ((processo verbal)): “Escuta pessoal, vocês ((alunos)) 
trouxeram o combinado?” Aí, alguém (aluno) vai lembrar: “sim, eu trouxe o jornal” . Certo?   
(...) 
98º Turno – PROFa: Feito isso você vai pedir ((processo verbal)) para eles formarem os grupos. Como são 
vinte e quatro alunos, nós vamos ter seis grupos e eles vão ficar lendo de forma livre ali.  
99º Turno – PESQ: Tá. E o que eu tenho que fazer durante esse período? 
100º Turno – PROFa: Nesse período?  
101º Turno – PESQ: É. Que eles estão...((lendo de forma livre)) 
102º Turno – PROFa: Você vai deixar ((eles-alunos)) olhando ali ((o jornal)), normalmente, à vontade. 
Posteriormente, você pode estar perguntando ((processo comportamental verbal)) se alguma coisa chamou a 
atenção deles. Certo? 

 

Outra característica possível de constatar com os exemplos acima é uma insistência da 

pesquisadora em saber como fazer a atividade, mas sempre recebe instruções de como 

orientar os alunos na atividade ou, ainda, orientações sobre o que dizer/falar a eles. Isso revela 

um modo de agir particularmente linguageiro, em que a implicação do outro é decisiva. 

Esse modo de agir que se revela em atos de fala é também característico e altamente 

significativo nas instruções da professora iniciante/estagiária, conforme apresentamos nos 

exemplos a seguir: 

 

 

� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária: 

10º Turno – Estagiária: (...) Chegar lá brincando bastante com os alunos, perguntando, né? Interagindo pra 
dar aquela liberdade para eles, pra eles chegarem em você naquele primeiro contato, para quebrar aquele gelo: 
“ai, aquela professora, o que será que a professora vai dar...” Fica aquela coisa, né? Porque eles ((alunos)) 
entram também armados e você também já... “vamo ver qual é a reação”, no inconsciente, você acaba 
pensando isso também. 
13º Turno - PESQ: Na sala de aula então eu tenho que ser... 
14º Turno – Estagiária: Primeiro, você já, assim, seja bem ligth com eles ((alunos)), sabe? Brincar, assim::: 
brincando dentro do assunto, seriamente, para quebrar aquele clima de: “como vou começar a aula e tudo”, 
pra deixar eles mais a vontade, né?  Entre aspas, né?! Aí depois introduzindo, começar a falar que você vai dar 
um...“Hoje a gente vai trabalhar o gênero notícia”. (...) 
(...) 
26º Turno – Estagiária: E:::::::: aí, a partir do momento que você fez esse levantamento de materiais, na hora, 
quando você chegar na sala de aula, é como eu ti falei: você dá aquela quebra de: “Oh, a professora 
chegou...”, vamo, vamo brincando, aí você vai conversando, né? “Ah, o que vocês assistiram na televisão 
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ontem? O que vocês fizeram, num sei o quê... assistiram a TV, o quê vocês assistiram na TV, o que vocês 
assistiram no jornal, alguma coisa???” E por aí você vai norteando o seu assunto e aí você entra com o gênero 
notícia... O que eles acham do jornal, se eles assistem jornal, qual o tipo de jornal que eles assistem na 
televisão, e:::: por aí vai... tirando todas de informações deles, né? No caso, o que eles sabem do gênero notícia, 
como ele... como ele acha uma notícia, se ele tivesse que procurar, faz uma brincadeira aqui e lá, ali durante a 
explicação:::: 
27º Turno - PESQ: E a chamada? Eu não tenho que já ter feito a chamada ou::?    
28º Turno – Estagiária: Porque é aquela coisa, têm muitos alunos que chegam atrasados, então, você sempre 
dá um tempinho, conforme a escola, dá um tempo assim de 5, 10 minutos de tolerância, tal. Aí, você vê, depois 
de uns 15 minutos, num::: né? Não chegou mais ninguém, tal.... Aí sim, por isso que você vai primeiro fazer essa 
dinâmica com eles, perguntar o que eles assistiram ontem, mas sem perceber que a aula que começou, você não 
vai mostrar material nada, é uma coisa light, é como se você fosse bater um bate papo com eles ((alunos)), para 
dar esse tempo.... 
 

O que podemos identificar nesses exemplos é a necessária verbalização no transcorrer 

da aula, seja para brincar com os alunos para “quebrar o gelo”, seja para inserir o tema da aula 

de modo mais “informal”. Nessa interação discursiva entre professora e aluno, segundo as 

análises das instruções da professora iniciante/estagiária, existe a construção de um ambiente 

acolhedor para o desenvolvimento do trabalho, é uma interação que prima pela leveza da 

relação e da empatia entre professor e aluno.  

A linguagem então é o recurso central no trabalho das professoras instrutoras. É um 

agir que orienta e configura o agir do alunado em função do seu desenvolvimento de 

aprendizagem, como objetivo maior no trabalho docente.  

Esse agir linguageiro acentua-se ainda mais quando as professoras, em suas instruções, 

recorrem a discursos diretos para instruir a pesquisadora sobre o como falar com os alunos, 

como orientá-los, como ensiná-los, conforme os exemplos: 
 

 

 

� Instrução professora experiente 
224º Turno - PROFa: Exatamente. Vai estar aqui. E você vai estar pedindo pra eles apontarem: “onde está o  
título?” 
(...) 
230º Turno - PROFa: E você vai estar confirmando, ou negando ou pedindo que o outro acrescente alguma 
coisa no caso de erro. Tá? 
231º Turno – PESQ: Tá.   
232º Turno - PROFa: Tá? E aqui::: ((apontando para a atividades do anexo 1.2)) seria mais por questão de 
estudo mesmo, posterior deles. Tá? Mostrando ((no sentido de perguntar)) por exemplo: “Hum... Aqui é::: 
‘Professor cria blog’, o que seria? O quê? O título, que tá aqui?”  
 
 

� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária: 
36º Turno – Estagiária: Se a classe estiver muito tumultuada? Você para, para e você viu ((diz)): “qual é o 
assunto que tanto vocês estão, que vocês estão conversando tanto”. Sempre tem um grupo aqui outro ali, tem 
sempre aqueles que prestam atenção ali tal e tem aqueles... fala assim: “viu, vamos ver o assunto, é notícia? 
Vamos...” Procura pegar o que eles estão falando ali, nem que... você acaba até fugindo um pouco, fugindo 
assim, você vai pegar o que eles estão falando e vamos transformar em notícia ((reformular discursivamente o 
texto oral do aluno)). Por exemplo, como se eles tivessem discutindo uma notícia, o assunto que eles estão 
((falando)) você já joga ((no sentido de falar)), você transforma ((reformula)) numa notícia, pra eles verem que 
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tudo... (...) sem sair do que você tá explicando, dizer não: “vamos fazer uma dinâmica aqui de montar um globo 
repórter, vamos correr atrás da notícia”. (...) Você vai chegar para ele e::: falar assim: “Por que você tá 
fazendo isso? Eu te desrespeitei em algum momento até agora?” Tá! Ele vai falar alguma coisa, se ele for falar, 
de repente não é nem contra você, é só pra tumultuar mesmo... aí ((fale, instrução implícita)): “Por que você 
não quer aprender, você tá achando a aula chata? Você não tá gostando da aula? Por quê?” Você  joga ((fala 
pra ele)) pra ele o problema, sai de você, porque o problema não está em você, pode até ser você, porque de 
repente está aquela aula assim: eles não estão perguntando, aí, você tá achando, nossa, que eles estão 
entendendo e que você está agradando.... E nem sempre. 

 

Como vimos nos exemplos, a relação mais enfatizada nos textos é entre o participante 

“você” e os “alunos”, e o principal instrumento psicológico e simbólico é a linguagem. Ao 

compararmos os textos, identificamos que a professora experiente assinalou diferentes 

instrumentos materiais (jornais, Xerox com atividades, lousa e giz, livro didático) e 

simbólicos (linguagem, gênero poema, gênero notícia e leitura), em função das relações com 

os participantes alunos. Vejamos alguns exemplos: 

O instrumento mais mencionado o/s jornal/is para o estudo do gênero notícia implica 

num acordo prévio entre professor e aluno.  

 

� Instrução professora Experiente 
89º Turno – PESQ: Aí, vai ser o::: introduzir o gênero  notícia.  
90º Turno - PROFa: Isso. 
91º Turno – PESQ: Como que eu posso fazer isso?  
92º Turno - PROFa: Então, veja bem, eles já estão sabendo, porque::: antecipadamente, o combinado era que 
em grupo de quatro, cada grupo trouxesse dois jornais.  

 

Nos turnos acima, a professora experiente aponta para a necessidade de um acordo 

com os alunos para utilizar o jornal.  

Outro instrumento utilizado pela professora experiente, que implica diretamente a 

relação professor e aluno, é as atividades elaboradas pela professora para suprir a falta de 

outro recurso: o livro didático.  

 

� Instrução professora Experiente 
282º Turno - PROFa: Tá? Feito isso, você::: pode passar para uma outra proposta, quer dizer, você vai 
mostrar um outro gênero ((poema)) pra eles e mostrar que esse gênero também pode ser transformado em 
notícia. Né? Você vai mostrar que você tem... O quê? Um poema, eles já conhecem a estrutura que ele 
((poema)) tem. O quê? Que ele tem estrofe, que ele tem verso e que ele ((aluno)) agora, ele vai ter que redigir 
uma notícia.   
130º Turno - PROFa: Tá? Por exemplo, você poderia tá passando pra eles este xerox aqui ((anexo 3)). (...)  
133º Turno – PESQ: Tá. É:: mas como você fez isso ((anexo 3))? Você reduziu aqui a::: o jornal?  
134º Turno - PROFa: Não. Neste caso não foi reduzido. Eu peguei de um livro didático.  
135º Turno – PESQ: Ah... Você pegou do livro didático.   
136º Turno - PROFa: É, mas nada impede que você faça isso, tirando de uma página de jornal mesmo e ensina.  
137º Turno – PESQ: Tá. E::: bom, e pra você fazer este aqui como é que você fez? ((outro Xerox, com 
atividades sobre a estrutura da notícia – anexo 4))  
138º Turno - PROFa: Bom, a escola, ela::: ela tem máquina de Xerox,  então eu fiz isso no dia anterior. 
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(...)  
145º Turno – PESQ: Por quê? Eles ((alunos)) não têm este livro didático?  
146º Turno - PROFa: Não. Eles não têm. 

 

Ainda que os alunos não tenham o livro, a professora/expert possibilita que os alunos 

tenham acesso a informações, estudos oriundos desse material, contribuindo com o 

planejamento de seu trabalho. 

O uso da lousa é justificado pela professora/expert devido à falta do instrumento 

“retroprojetor”: 194º Turno - PROFa: E como a escola, ela é pequena, ela não tem retro, eu vou ter que 

passar alguma coisa na lousa. Então, enquanto eu passo na lousa, eles vão estar ocupados aqui. Aqui a 

professora experiente busca sanar o problema (possível impedimento) da falta do 

retroprojetor. 

Em relação aos instrumentos utilizados pela professora iniciante/estagiária, 

observamos que de modo geral a professora recorreu a um número menor de instrumentos. A 

professora iniciante recorreu a dois instrumentos materiais (jornais e revistas de fofocas) e a 

três simbólicos (gênero notícia, brincadeiras e olhar clínico). 

Entre os instrumentos mais citados pela professora iniciante/estagiária estão o gênero 

notícia (13 vezes), os jornais (10 vezes) e o “olhar clínico” (8 vezes). Quanto aos jornais e ao 

gênero, vejamos os exemplos a seguir:   

 

� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária: 
14º Turno – Estagiária: Aí depois introduzindo, começar a falar que você vai dar um....“Hoje a gente vai 
trabalhar o gênero notícia”. Levar uns jornais, vários tipos, desde de um:::: Estado de São Paulo que a 
linguagem é bem ((exclamativa)) rebuscada e até um jornal, um jornalzinho informativo de::: de escola, da 
faculdade, da escola que seja, para eles verem os vários tipos, que são notícias, que querendo ou não são 
notícias em primeiro momento, eles reconhecem como notícia, para eles, no jornal, tudo para eles ali é notícia. 
15º Turno - PESQ: E como eu consigo esses jornais? 
16º Turno – Estagiária: É:::: aí é::: nos jornaleiros, num:::: quem assina, uma pessoa...né? Pode levar as 
folhas, não precisa levar o jornal inteiro. Se você puder levar o jornal inteiro, o caderno, não o jornal completo 
ou o cadernos... Por exemplo, no estado de São Paulo, na folha são cadernos, a partir daquele momento... 
(...) 
18º Turno – Estagiária: Então você vai levar::: vários, o material que você vai preparar, seria: jornais, 
levantamento de vários jornais, vários modelos de jornais e revistas também que não deixa de ser notícia, mas 
o que é mais comum para eles, numa 7ª série, que eles não gostam de ler, mas eles sabem, porque se você falar 
para eles que é notícia, automaticamente,  já remetem a jornal. Então, você tem que levar dentro do:::: 
cotidiano deles, do mundinho deles que eles vão reconhecer como jornal. 

 

Além dos instrumentos acima apontados, a professora iniciante/estagiária elencou 

diferentes artefatos possíveis e “bem criativos” para o ensino do gênero notícia. É interessante 

observar que a professora aponta razões para o uso desses artefatos, vejamos: 
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� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária: 
20º Turno – Estagiária: Se você for trabalhar também com ou gravação ou data show, você pode levar, é..., 
né? Hoje em dia, a internet dá bastante recurso, você pode baixar ali uma notícia do jornal nacional, que seja, 
para mostrar também o jornal eletrônico, dentro da internet também tem os jornais eletrônicos, você pode 
mostrar um site, alguma coisa de jornais... Tudo isso:: você já deixa tudo preparado, gravado, né? Tudo feito::: 
para notícia você vai procurando assim, quanto mais materiais bem criativos, assim melhor, chamar bem 
atenção deles, prender um pouco eles, porque senão a dispersão acontece.   
21º Turno - PESQ:  Ahh...  
22º Turno – Estagiária: Ah::: né? A dispersão:::: e qualquer coisinha, eles acabam saindo do assunto e aí você 
tem que retomar de novo e, o bom de levar muito assim:::... Dê preferência, se você puder levar, é:::::: internet, 
data-show, esse tipo de coisa que é bem visual, né? Então, você prende mais a atenção deles.  

 

A grande razão para aderir a esses artefatos, consiste em evitar a dispersão dos alunos, 

tornando a aula mais interessante, mais diversificada. Sobre esses artefatos, observamos que, 

sendo a professora estudante e iniciante na profissão, os conhecimentos teóricos sobrepõem os 

práticos, isto é, ela apresenta um conhecimento quanto a algumas tecnologias. Destacamos 

que atualmente, nos cursos de formação, há uma discussão teórica sobre as Tecnologias de 

Informação e de Comunicação (TIC’s), que visam à diversificação do domínio pedagógico 

(ALMEIDA, 2010). 

Outro recurso eleito como indispensável para a professora iniciante/estagiária é o 

“olhar clínico”, tal instrumento/artefato é capaz de contribuir com o trabalho do professor em 

diferentes situações, conforme segue. 

 

1 – Contribui para o professor saber se a sua aula está agradando: 

37º Turno - PESQ: E como que eu percebo isso? Que eu não estou agradando? 
38º Turno – Estagiária: Pelas expressões, expressões faciais, o jeito que eles estão sentados, como eles estão. 
Sabe, tem uns que estão lá::::::: tens uns que estão assim, parecem que estão lá ((exclamativa)) no outro mundo, 
mas estão escutando, mas olha, o professor tem que ter o olho clínico mesmo. 
 

2 – Contribui com o professor ao selecionar temas e discussões interessantes para o grupo de 

alunos: 

44º Turno – Estagiária: (...) um assunto que interessa pra eles, por exemplo, no momento é copa. Só que tem 
menina que não gosta, então você vai ter aquele olhar clínico, aquela visão, antes de você entrar, porque têm 
meninos e meninas, eu vou por um texto de futebol, mas também, uma notícia de futebol, mas vai falar dos 
jogadores, então você brinca que o Kaká é bonito ou é feio, isso é pra meninas também e eles também vão 
falando tal...  
 
3 – Contribui com o professor quando esse precisa se impor com respeito à turma que está 

indisciplinada: 

46º Turno – Estagiária: Quando um ((aluno)) fala os vinte querem falar. Trinta, quarenta que seja. Mas é só 
você organizar, tratar com muito ((exclamativo)) respeito o aluno, mesmo que o aluno seja aquele aluno que 
xinga, que briga, que tá nem aí. Respeita, porque ele sabe se você tá dando valor pra ele, num primeiro 
momento não, mas uma hora aqui, outra de novo, você chama uma atenção, uma hora lógico, você vai falar 
mais duro, por que tem hora que eles ((exclamativo)) precisam também, certo?! Aquela chamada mais assim, 
mas sempre respeitando... Principalmente, porque ali a linha é muito tênue, respeito com a imposição, com 
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aquela coisa de... né?! É com a imposição mesmo, é mui:::::to ((exclamativo)) tênue isso aí, por isso o professor 
tem que ter aquele olhar clínico mesmo...  
 
4 – Contribui com o professor quando almeja trabalhar em grupo: 

56º Turno – Estagiária: Vai::: trabalha, porque você já vai... É aquela coisa, querendo ou não, eles são... Hoje 
em dia tudo é grupinho, se você tiver esse olhar clínico você vai ver que dentro da própria sala de aula sempre 
tem 3 aqui, 2 aqui, 3, 4, é:::: são panelas ((exclamativa)), as famosas panelas, então você aproveita dentro 
dessas panelinhas próprias deles (...). 
 

5 – Contribui com o professor em todos os momentos e deve ser um recurso durante toda a 

aula, como uma antena parabólica ajudando o professor a captar os pensamentos dos alunos: 

47º Turno - PESQ: Tá certo, então eu tenho que ter esse olhar clínico, ficar atenta, atenta o tempo todo, 
durante a aula... 
48º Turno – Estagiária: O tempo todo. Não é só matéria ((o trabalho do professor))... 
64º Turno – Estagiária: Observando cada grupo ali, eles vão tá conversando, você vai... Eu sempre falo 
professor tem que ter uma parabólica na cabeça ((apontando para a cabeça)), um satélite (...) que nem uma 
coroa assim pra captar todos os pensamentos juntos. É o olhar clínico. Mas é aquela coisa: se o professor:::: 
não entrar dentro da sala de aula e olhar os seus alunos como parte dele ((exclamativo)), ele não vai conseguir 
fazer isso. Ele ((professor)) tem que olhar e abrir o filtro afetivo dele... E:::: fazer com que o aluno abra o dele 
também pra aprendizagem. E aí, abriu isso daí, você consegue tudo com eles. 
 

O recurso “olhar clínico” consiste numa metáfora que busca representar a capacidade 

do professor de percepção do seu meio, das pessoas que o circunda, do grupo para o qual 

leciona, enfim, é um recurso de dimensões pessoais, únicas, exclusivas de cada profissional, 

um mais, outros menos, cada um à sua proporção, à sua medida, segundo as circunstâncias 

que se vive. Logo, é um recurso que não nos permite dizer se a professora o tem como 

instrumento ou como artefato, é de uma dimensão muito singular e própria do sujeito e, por 

isso, merecedora de maiores estudos e investigações.   

Até aqui, apresentamos os resultados de análise da relação professor e aluno, a 

principal relação configurada nos textos de instrução, entretanto há outros actantes que foram 

postos em cena nas instruções das professoras. Em síntese, segue um esquema simplificado 

sobre esses outros participantes: 

 

 

 

 

              e  

 

 

 

Professor genérico 
Pais/Responsáveis 
Instituição/Governo  
Coletivo de Trabalho 

PROFESSORA EXPERIENTE PROFESSORA INICIANTE/ESTAGIÁRIA 
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Como é possível visualizar no esquema acima, no texto da professora 

iniciante/estagiária, outro participante se destacou: “o professor genérico”. O participante 

“professor genérico” é citado 34 vezes, numa relação direta com os alunos, que se configura 

nas seguintes situações:  

 

� Instrução ao sósia Professora Iniciante/Estagiária: 
 
38º Turno – Estagiária: o professor tem que ter o olho clínico mesmo. 
(...) 
40º Turno – Estagiária: você entra com uma expectativa dentro de uma sala de aula ((trecho não 
compreensível)). Já é até inconsciente, às vezes, né:::? Do próprio professor isso.  
41º Turno - PESQ: Uma expectativa:::::.... 
42º Turno – Estagiária: É:::... Uma expectativa assim, né: “eu vou explicar, eles ((alunos)) vão me entender. 
E eu vou dar minha aula, ótimo, vai dar tudo certo” (...) porque você vai chegar cansada, com problemas 
pessoais, um monte de problemas pessoais...  Acho que quando entra na escola, o professor, acho que tem que 
ter a obrigação de deixar lá fora ((seus problemas)), porque senão ele não vai conseguir dar uma boa aula, 
porque o aluno também vem com problemas. Então, imagina: aluno vem com problema, professor vem com 
problema... 
(...) 
44º Turno – Estagiária: (...) Entre aspas, você se impôs, porque querendo ou não tem a hierarquia, eles são 
alunos e você é o professor, querendo ou não eles têm que respeitar isso. Explicar até... Você pode até, de uma 
certa forma, se o aluno te desrespeitar, você entrar com isso também, falar assim: “a sociedade é feita de 
hierarquia, querendo ou não, vocês são alunos e eu sou professora”. Só que também, passar para eles no 
sentido de: que não é porque você é professor que você entende tudo, sabe tudo e acabou: “eu estou aqui, eu 
detenho todo o conhecimento e você não sabe nada, você tem que ficar quieto e aprender”. Ser professor não é 
isso, ser professor é uma troca. Você entende? 
(...) 
60º Turno – Estagiária: Porque o professor tem a tendência, isso daí é normal de um professor, é cultural, 
professor vem::: “eu sou o professor, detenho o conhecimento, eu sei tudo” – não adianta um professor querer 
dizer que não é... Ele tem ((esse pensamento de detentor do conhecimento)), a própria postura dele diz isso, o 
próprio comportamento dele diz isso, entendeu?  

 

Notamos nesses exemplos que a relação professor genérico e alunos é mediada 

também pela linguagem, pelo olhar clínico e pela manutenção de uma interação com os 

alunos, como também identificamos com o participante “você” (a pesquisadora) nas 

instruções. Entretanto, o nível avaliativo é intensificado quando o participante professor 

(genérico) é posto em cena, em seguimentos que impõem ao professor genérico uma 

avaliação baseada no discurso normativo, prescritivo comum em textos institucionalizados.  

Quanto aos outros participantes que se configuraram nas instruções da professora 

experiente, observamos os seguintes participantes: pais, outros professores e gestores. Esses 

participantes são postos em cena numa relação tríade entre: professor, aluno e 

responsável/pai, que é mediada por três instrumentos em especial, a pasta de ocorrência, o 

caderninho de ok e o bilhete ao pai, conforme detalhamos a seguir: 
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� Instrução professora Experiente 
 
a) Relação professor e pais / professor e coletivo de trabalho e o instrumento “pasta de 
ocorrência”: 
 
30º Turno - PROFa: A pasta de ocorrência é uma pasta que tem por sala, devido à indisciplina dos alunos.  
32º Turno - PROFa: Se eles, é:::: ofenderem alguém, um colega, um professor, ou fizerem algo que, que na:::  
que não é uma conduta, né?  Aceitável:::: então, você vai tá registrando ali, porque na reunião de pais, você 
vai tá mostrando pra eles.  
(...) 
35º Turno - PESQ: Mas::: eu registro ali, tenho que mostrar depois pra direção, pro gestores ou não? 36º 
Turno - PROFa: Depende. Dependendo da gravidade...  
 

 

b). Relação professora e pais e o “caderninho de ok” e o “bilhete para o pai” :   

324º Turno - PROFa: Bom, veja bem, você tem o ‘caderninho de ok’, que eu chamo de “OK” 
326º Turno - PROFa: Você coloca um ‘ok’, isso pra provar que ele participou da aula, que ele fez, tá? 
(...) 
338º Turno - PROFa: Não, não, ali é só a avaliação contínua mesmo, que ele ((aluno)) tá conseguindo realizar 
as tarefas. Ele ((caderninho)) serve pra você como um parâmetro e serve pra você conversar com os pais 
também. 
340º Turno - PROFa: Pra justificar também o porquê da nota, 
(...)  
353º Turno – PESQ: Agora, se o aluno não fez porque não quis mesmo? Tem:::::: tem esses casos?  
(...) 
356º Turno - PROFa: Aí, a conduta é mandar um bilhetinho pro pai no caderno, né? Pro pai, pro responsável. 
Você justificando. Aí, é onde, muitas vezes, a situação fica pior, né? Porque, muitas vezes, o pai tem restrições 
em casa, ele não tem argumentos. Ele fala simplesmente que:::: ele ((o aluno)) é assim mesmo.  
357º Turno – PESQ: “Ele é assim mesmo?”  
358º Turno - PROFa: Aí, você fica de mãos atadas, né?  
 

Apesar de esses instrumentos terem sido menos mencionados no texto, os três 

apontam para motivos e finalidades além do professor e do alunado, pois esses instrumentos 

são elaborados para outros (coletivo de trabalho e comunidade escolar (os pais, por 

exemplo)). Verificamos então que a professora e a própria escola (gestores, corpo docente) 

produzem instrumentos para levar informações aos pais, responsáveis, buscando elaborar 

recursos de registro das ocorrências de indisciplinas e de avaliação contínua do alunado. A 

produção desses instrumentos serve tanto para acompanhar o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem do aluno, quanto para justificar as possíveis decisões assumidas pelo professor 

ou pelo seu métier de trabalho. Essa produção de instrumentos e readequação dos 

instrumentos ao contexto vivido, à situação real de trabalho para superar possíveis conflitos é 

“elemento constitutivo da atividade de trabalho e manifestação da inteligência criadora dos 

trabalhadores no confronto com a situação real em que se encontram” (MACHADO, 2007, 

p.11). Assim, a professora experiente, ao buscar vencer os possíveis conflitos durante o 

trabalho, desenvolve diferentes estratégias e habilidades, que implicam a dimensão psíquica 
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da profissional, num processo constante de capacitação, formação e de desenvolvimento do 

seu agir e, consequentemente, do próprio métier. 

Essa produção de instrumentos no enfrentamento de conflitos no trabalho aponta para 

o quanto o trabalho do professor não se restringe ao corpo docente e discente. É como se o 

trabalho do professor, nestes casos, realizasse-se no outro, pelo outro e com o outro. Segundo 

Machado (2010), os “outros” interferem direta ou indiretamente no trabalho do professor, 

construindo relações em que as implicações geram conflitos e resistência para a concretização 

do trabalho. Um exemplo claro do conceito abordado é que para o trabalho do professor 

concretizar-se de fato, conforme as instruções da professora experiente, precisa do fazer do 

aluno e quando isso não ocorre nem com a ajuda dos pais, o professor fica de “mãos atadas”. 

Esse aspecto do trabalho mencionado pela professora experiente é altamente significativo, já 

que, segundo Clot (2006), trata-se e uma “amputação” do poder de agir ou “não-ação [que] 

interfere na ação escolhida” da profissional (2006, p. 34). Isso, defende Clot (2006), produz 

um drama, pois “condena-se o homem a uma imobilidade que é uma tensão contínua” (2006, 

p. 14), em que o “preço [é] um insidioso esgotamento, uma fadiga”, pois “a lassidão resulta 

também das possibilidades que se sentem, mas que não podem ser vividas” (2006, p. 14-15). 

  Em síntese, no texto 2, da professora iniciante/estagiária, a relação configurada nas 

instruções é entre professor e aluno e, além dos instrumentos linguagem, jornais, gênero 

notícia e olho clínico há uma série de artefatos que são apresentados como possíveis para 

mediarem essa relação. Consideramos artefatos, já que se trata, no texto 2, de orientações 

genéricas e interpretativas quanto às possibilidades de uso desses artefatos e não instruções 

precisas sobre  como usá-los numa dada situação de trabalho. Com os estudos de Machado 

(2010), a apropriação de um artefato para torná-lo instrumento requer que o trabalhador esteja 

inserido num dada situação, com determinado objetivo e busque ampliar, estender suas 

próprias capacidades. Questão que não está clara para nossa pesquisa é se a professora 

iniciante efetivamente já havia realizado a tarefa de introduzir o gênero notícia, consideramos 

que sendo a professora atuante em situações de trabalho eventual, provavelmente, não. Isso 

dificultaria para a professora especificar instrumentos próprios para a situação criada de 

trabalho, mas não de instruir segundo seus conhecimentos, ainda que teóricos. Logo, assim 

como é prescrito nos discursos institucionalizados diferentes artefatos para o trabalhado 

professor, a professora iniciante/estagiária também os prescreve. Já que, segundo nossos 

estudos, o discurso institucionalizado preceitua, sem necessariamente, considerar o real da 

atividade. 
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Encerrada as discussões sobre as relações entre o profissional, o outrem e os 

instrumentos que mediam essas relações nos textos, trataremos, na subseção seguinte, da 

relação entre o professor e o seu objeto, isto é, das formas de organização do ambiente de 

trabalho e dos instrumentos utilizados para esse fim. Assim, poderemos, mais objetivamente, 

apontar como essas relações ocorreram e qual a sua importância para o desenvolvimento do 

trabalho docente, conforme configurados nos textos de instruções. 

 

 

 

6.3.2 O profissional e a organização do ambiente de trabalho 

 

Nesta subseção, apresentaremos os resultados de análise acerca da relação entre os 

elementos constitutivos do trabalho do professor, em especial: o profissional (o professor) e o 

objeto, as formas de organização do ambiente do trabalho, além dos instrumentos utilizados 

para esse fim.   

Quanto aos ambientes possíveis para a organização do trabalho, nos textos de 

instrução, houve o predomínio de referência ao ambiente sala de aula (15 vezes, no texto 1, e 

09 vezes, no texto 2). Retomando os resultados de análise da participação da pesquisadora na 

produção dos textos, observamos que esse predomínio do ambiente sala de aula nos textos 

deve-se também às orientações da pesquisadora na abertura dos textos de instrução ao sósia, 

conforme apresentamos na seção 6.2, em que a pesquisadora introduz o tópico sala de aula. 

Logo, como já apresentamos anteriormente as professoras se fixaram em instruir o agir da 

sósia/pesquisadora em sala de aula.  

Embora a pesquisadora possa ter influenciado na definição do ambiente sala de aula, a 

inserção de outros ambientes para justificar a escolha pela sala de aula foi o que se destacou 

nas instruções da professora experiente. Os demais ambientes foram apresentados como 

impedimentos do agir do professor, justificando o uso da sala de aula, conforme 

exemplificamos a seguir: 

 
 

200º Turno - PROFa: A sala de informática é pequena. Não comporta todos. Nos dias de aula de informática, 
o professor leva em grupo, leva uma turma, depois leva a outra. Então, vai ficar difícil pra eles estarem 
manuseando o jornal lá.  
435º Turno – PESQ: (...) Lá na escola, na biblioteca, não tem jornal?  
(...)  
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440º Turno - PROFa: Não tem jornal. E, a biblioteca, ela funciona como biblioteca, sala de TV e, 
eventualmente, algum HTPC, entendeu? E sala de reforço.   
441º Turno – PESQ: A biblioteca é multifuncional?  
442º Turno - PROFa: Multifuncional.  

 

Os exemplos nos permitem considerar que devido à falta de ambientes, a professora 

instrui à pesquisadora a optar e a organizar o espaço sala de aula, isto é, a escolha pelo 

ambiente, sala de aula, não depende apenas da escolha, preferência da professora, há uma 

série de implicações, como os impedimentos levantados acima. 

Ao determinar a sala de aula como o ambiente do processo de ensino e aprendizagem, 

a professora experiente instruiu algumas estratégias para organizá-la: se for início do período 

(1ª aula), esperar todos os alunos entrarem e depois entrar, dar bom dia, fazer a chamada e, 

então, iniciar a aula; caso haja conversa, ficar em silêncio, olhando para os alunos, esperando 

que eles percebam o professor e prestem atenção na aula. Em trocas de aula, a estratégia é não 

entrar na sala de aula enquanto não houver certa disciplina dos alunos, para isso, ficar em 

silêncio, olhando para os alunos na porta da sala até os mesmos perceberem e sentarem-se. 

Vejamos os exemplos a seguir: 

 
 

54º Turno - PROFa: Você sobe a rampa. Chegando lá, você::: fica na porta e deixa eles entrarem primeiro, 
a::: a conduta é que geralmente entrem primeiro as meninas 
55º Turno – PESQ: Ah... 
56º Turno - PROFa: É uma forma de respeito, pra evitar empurrões, porque já aconteceu isso no passado. Tá?  
57º Turno – PESQ: E eles já sabem disso? 
58º Turno - PROFa: Eles sabem, porque eles deixam as meninas entrarem e os rapazes entram depois.  
59º Turno - PESQ: Hum:::: certo. 
60º Turno - PROFa: Isso, quando for a primeira aula. Se for troca de professores, o que acontece, eu 
simplesmente, eu paro na porta, porque quando o professor sai, vira uma indisciplina ali e é conversa, alguém 
tá em pé, ou tá mexendo na lousa, então, eu fico só parada observando. Então, eles ((alunos)) percebem que eu 
cheguei e::: um vai dando um toque pro outro: “a professora chegou, vamos sentar”. E eles sentam e ficam 
aguardando. 

 

O interessante foi identificar em um trabalho cuja linguagem atua de forma decisiva, a 

professora experiente silencia-se para organizar o meio de trabalho, é como se quisesse causar 

um estranhamento nos alunos e assim conseguir a atenção deles. O trabalho do professor, 

então, conforme configurado no texto 1, necessita dos alunos para estabelecer a organização 

do meio durante o processo de ensino e aprendizagem. 

Quando a pesquisadora insere um possível impedimento à organização do meio, a 

indisciplina dos alunos, a professora é enfática, trazendo a solução de forma normativa, 

conforme a seguir: 
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241º e 243º Turno – PESQ: (...), e se::: a sala estiver tumultuada, eles ... não estiverem prestando atenção (...) 
Se eu tiver algum problema assim. Como que eu tenho que fazer? 
244º Turno - PROFa: Você não deve::: se alterar. Porque não vai levar a nada, tá? Ou você pode ficar parada 
como no momento que você ficou na porta. Você fica parada simplesmente. Observando, um ou outro aluno 
discretamente. Alguém vai tá dando um toque “a professora quer falar”.   
245º Turno – PESQ: Ah::: eu fico parada em silêncio e olhando.  
246º Turno - PROFa: Esperando.   
247º Turno – PESQ: Esperando. Até chegar uma hora...  
248º Turno - PROFa: Exatamente. Aí, você pode até falar: “posso continuar? Posso continuar?”. Eles vão 
falar que sim, e você vai conseguir trabalhar. 

 

A professora experiente apresenta a solução: a estratégia de ficar parada em silêncio, 

olhando para os alunos. Além do “tom” normativo, a professora recorre a um conhecimento, 

um acordo preestabelecido com os alunos. A professora instruiu à pesquisadora a aguardar e, 

se necessário, a recorrer a um processo verbal ao falar: “posso continuar?”. O que é mais 

interessante nesse segmento é o grau de certeza que a professora apresenta sobre suas 

instruções para solucionar o “problema” ao concluir: “Eles vão falar que sim, e você vai conseguir 

trabalhar” (248º turno).  

Além disso, a professora experiente instruiu a recorrer: à formação de grupos de 

alunos; a trabalhos individuais durante o processo de ensino de aprendizagem e a mantê-los 

ocupados. Vejamos alguns exemplos: 

 

182º Turno - PROFa: Feito isso, você::: posteriormente, pode tá pedindo pra eles, é::: se separarem, porque 
eles estão em grupos. Colocando as cadeiras no lugar, sem barulho, né?  
183º Turno – PESQ: Por que sem barulho? 
184º Turno - PROFa: Porque:::  eles naquela ânsia de estarem desmanchando, eles vão empurrando carteira 
e tudo mais. Você pode até inclusive apontar os grupos. Falar:  “olha, grupo da Ângela coloca as carteiras no 
lugar.” Depois você passa pro próximo grupo. 
187º Turno – PESQ: Pra não haver aquela::: é... 
188º Turno - PROFa: Aquele tumulto. Eles levantam carteiras... que é perigoso de acertar algum aluno. 
190º Turno - PROFa: Quando eles fizerem isso. Você já vai estar na segunda aula. Tá? Então, eles colocaram 
as carteiras no lugar. Cada aluno tem esta folha ((anexo 3)). Eles vão estar trabalhando de forma individual. E 
você vai pedir que eles copiem os títulos no caderno. Os títulos das notícias ((do anexo 3)).  
192º Turno - PROFa: Tá? Pra quê? Pra eles poderem, é::: uma estratégia, vai, pra eles estarem memorizando 
a questão do verbo, que tem que estar no presente. Pra quando eles forem produzir um texto.  
194º Turno - PROFa: E como a escola, ela é pequena, ela não tem retro, eu vou ter que passar alguma coisa na 
lousa. Então, enquanto eu passo na lousa, eles vão estar ocupados aqui (copiando os títulos das notícias). 

 

Nos exemplos acima, a professora experiente destacou alguns instrumentos, 

inclusive, denominados por ela de estratégia para conseguir o bom andamento da aula. A 

estratégia consiste em solicitar aos alunos que copiem os títulos das notícias do jornal, 

enquanto a professora passa um texto na lousa (já xerocado para os alunos). A professora 

busca justificar o uso da lousa e giz pela falta de retroprojetor, logo os artefatos/instrumentos 
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lousa e giz, nas instruções, não são os preferidos pela professora, mas são utilizados para 

ampliar suas capacidades, no entanto, para isso, a professora cria a estratégia de ocupar os 

alunos com cópias de títulos de notícias.  

Os alunos não têm livro didático (ou material didático), logo, a professora experiente 

instrui a produção de atividades (anexo 3 e 4) para os alunos exercitarem o aprendizado. Ao 

mencionar as atividades, a pesquisadora questiona quando e como a professora as elaborou, 

em resposta, a professora experiente cita outros ambientes além do contexto escolar, 

conforme os segmentos abaixo: 
 

385º Turno – PESQ: E quando eu faço isso? 
386º Turno - PROFa:: Isso você vai fazer... No seu horário ((livre)), se for permitido, né? Às vezes o horário de 
HTPC ou em casa. Ou em uma aula vaga.  
387º Turno – PESQ: Por que se for permitido? Não entendo. (...) 
388º Turno - PROFa: Porque, muitas vezes, tem uma pauta a ser seguida, outras vezes a escola pública... Você 
sabe, ela está defasada ou o coordenador, ou o diretor que tá conduzindo ali a reunião ele não está presente. 
Então, ele te deixa entre aspas, livre, pra você tentar colocar alguma coisa pendente.  (...) 
395º Turno – PESQ: E::: e quais são os meus horários livres?  
396º Turno - PROFa: Seus horários livres são diferentes dos outros professores, né? Você::: depende do seu 
número de aula. Você tem, por exemplo, 25 aulas no Estado à tarde, 13 aulas contando com o HTPC, no 
período da manhã.   
397º Turno – PESQ: Da prefeitura.  
398º Turno - PROFa: Da prefeitura. Então, você tem que fazer isso, ou numa janela, ou no horário de HTPC 
mesmo, ou quando você chega em casa, ou num sábado ou domingo, você pode tá programando e preparando 
a aula da semana.  

 

Nos exemplos acima, a professora delineou outros ambientes extra escolares e a 

participação dos gestores na programação e no planejamento de seu trabalho.  Observamos 

que as atividades e o planejamento da aula são instrumentos para conduzir, manter os alunos 

concentrados e, assim, propiciar um ambiente favorável à educação e ao desenvolvimento dos 

mesmos. Logo, são em outros ambientes que se também cria estratégias, planejamentos, 

atividades para a aula, que farão toda a diferença no andamento da aula, no seu 

desenvolvimento e na sua organização. 

Diferente da professora experiente, a professora iniciante/estagiária configurou em 

suas instruções apenas o ambiente sala de aula e para organizá-la introduziu 

artefatos/instrumentos que mediaram a organização. Destacaremos esses 

artefatos/instrumentos numa apresentação numérica, conforme segue: 

  

1º. Chegar à sala de aula brincando para quebrar o gelo, para os alunos terem mais 

intimidade com o professor, conforme o exemplo: 
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10º Turno – Estagiária: Chegar lá brincando bastante com os alunos, perguntando, né? Interagindo pra dar 
aquela liberdade para eles, pra eles chegarem em você naquele primeiro contato, para quebrar aquele gelo: 
“ai, aquela professora, o que será que a professora vai dar...” Fica aquela coisa, né? Porque eles entram 
também armados e você também já:::: vamo ver qual é a reação, no inconsciente você acaba pensando isso 
também. 

 

Neste turno, observamos que a professora iniciante/estagiária não tem uma relação 

diária com os alunos, nas instruções há uma marca de experiência quanto a um trabalho 

eventual, em que os alunos não têm uma relação pré-estabelecida com a professora e, 

portanto, a mesma sente-se obrigada a criar um clima mais íntimo, diminuindo a distância 

entre professora e alunado. Ao mencionar “dar liberdade para eles, pra eles chegarem em 

você naquele primeiro contato”, a professora marcou uma relação construída na 

eventualidade, o que torna necessária a brincadeira como instrumento de aproximação. 

Entretanto, a professora não esclarece como brincar, de que maneira brincar, apenas cita que 

se deve chegar brincando, dessa maneira, a instrução quanto ao uso desse recurso ficou num 

nível de artefato. 

 

2º. Outros artefatos/instrumentos como o bate-papo e a conversa informal foram 

mencionados para aproximar professor e aluno e a dar um tempo antes de iniciar a chamada e 

a aula expositiva, conforme nos exemplos a seguir: 
 

26º Turno – Estagiária: E:::::::: aí, (...) quando você chegar na sala de aula, é como eu ti falei: você dá aquela 
quebra de: “Oh, a professora chegou...”, vamo, vamo brincando, aí você vai conversando, né? “Ah, o que 
vocês assistiram na televisão ontem? O que vocês fizeram, num sei o quê... assistiram a TV, o quê vocês 
assistiram na TV, o que vocês assistiram no jornal, alguma coisa???” E por aí você vai norteando o seu assunto 
e aí você entra com o gênero notícia... O que eles acham do jornal, se eles assistem jornal, qual o tipo de jornal 
que eles assistem na televisão, e:::: por aí vai::: tirando todas de informações deles, né? No caso, o que eles 
sabem do gênero notícia, como ele... Como ele acha uma notícia, se ele tivesse que procurar, faz uma 
brincadeira aqui e lá, ali durante a explicação:::: 
27º Turno – PESQ: E a chamada? Eu não tenho que já ter feito a chamada ou::?    
28º Turno – Estagiária: Porque é aquela coisa, têm muitos alunos que chegam atrasados, então, você sempre 
dá um tempinho, conforme a escola, dá um tempo assim de 5, 10 minutos de tolerância, tal. Aí você vê, depois 
de uns 15 minutos, num::: né? Não chegou mais ninguém, tal.... Aí sim, por isso que você vai primeiro fazer 
essa dinâmica com eles, perguntar o que eles assistiram ontem, mas sem perceber que a aula que começou, 
você não vai mostrar material nada, é uma coisa light, é como se você fosse bater um bate papo com eles, para 
dar esse tempo.... 
(...) 
32º Turno – Estagiária: (...) porque de repente se você estiver explicando, quero dizer, você parar a 
explicação no meio para fazer a chamada, você acaba perdendo:::: não você o fio da meada, mas eles... 
Entendeu? 
 

Nos exemplos acima, identificamos a conversa informal e o bate-papo como um 

instrumento organizador do meio, com a finalidade de aguardar os alunos atrasados chegarem 

e, também, de coletar os conhecimentos prévios dos alunos. É então a partir do conhecimento 
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prévio dos alunos que a professora iniciante/estagiária instruiu a introdução do conteúdo: o 

gênero notícia. A professora recorre a uma espécie de avaliação diagnóstica, termo, 

atualmente, muito utilizado na docência como estratégia para a produção de modelos 

didáticos e sequências didáticas (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004). Logo, a instrução da 

professora busca articular conhecimento teórico com prática, em prol da organização do meio.   

 

3º. Recorrer à conversa para o possível impedimento (inserido pela pesquisadora) sobre a 

indisciplina dos alunos: 
 

35º Turno - PESQ: E se algum aluno, por exemplo, é me desrespeitar? Ou não querer:::: ou se a classe estiver 
muito tumultuada? 
36º Turno – Estagiária: Se a classe estiver muito tumultuada? Você para, para e você viu ((diz)): “qual é o 
assunto que tanto vocês estão, que vocês estão conversando tanto”. Fala assim: “viu, vamos ver o assunto, é 
notícia? Vamos...” Procura pegar o que eles estão falando ali, nem que... você acaba até fugindo um pouco, 
fugindo assim, você vai pegar o que eles estão falando e vamos transformar em notícia. Por exemplo, como se 
eles tivessem discutindo uma notícia, o assunto que eles estão ((falando)) você já joga, você transforma numa 
notícia, pra eles verem que tudo... Que notícia não deixa de ser uma informação e, tudo que eles falam, eles 
estão trocando informações. Então, você pega aquilo que eles estão falando e transforma como se fosse uma 
notícia, e::: aí, você já pega, você pode até numa dessa, sem sair do que você tá explicando,  dizer não: 
“vamos fazer uma dinâmica aqui de montar um globo repórter, vamos correr atrás da notícia”. Você já, 
automaticamente, você já muda a aula sem... De certa forma, e já introduz a notícia novamente, sem perder o 
fio da meada e já introduz todo mundo, até a turma da bagunça... Quanto ao desrespeitar, aí no caso se 
desrespeitarem, você tem, lógico, você vai ter que parar a aula, com certeza, mas calmamente, sem gritar, 
principalmente. Você vai chegar para ele e::: falar assim: “Por que você tá fazendo isso? Eu te desrespeitei em 
algum momento até agora?” (...) “Por que você não quer aprender, você tá achando a aula chata? Você não tá 
gostando da aula? Por quê?” Você joga pra ele o problema, sai de você, porque o problema não está em você, 
pode até ser você, (...).. 

 

A professora iniciante/estagiária instrui a recorrer a um processo verbal para sanar o 

possível impedimento. Aqui fica bem marcada a diferença entre as instruções das professoras: 

a professora experiente instruiu o silêncio e a professora iniciante/estagiária a verbalização, a 

conversa. Entretanto, ambas orientam a nunca gritar e a manter a calma.  

No 36º turno, a professora iniciante/estagiária determina que o professor deve utilizar 

o assunto que os alunos estariam comentando entre si, em conversas paralelas e transformá-lo 

em notícia, numa habilidade peculiar, pessoal e interpessoal do trabalho, que exige do 

trabalhador uma capacidade cognitiva, criativa e expressiva singular na relação com o meio e 

com os instrumentos. A professora apontou ainda a finalidade de tal orientação: para que os 

alunos percebam que aquilo que eles falam é informação e, notícia é informação, então, tudo 

seria notícia. Observamos uma incongruência, tudo então seria notícia? As pessoas ao 

falarem, informam e/ou noticiam? Tal aspecto aponta uma possível falta de apropriação da 

professora iniciante/estagiária sobre o conceito de linguagem enquanto um processo ativo e 
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criativo, produtora de objetos de sentido e (re)produtora de si mesma nas interações sociais 

(Bronckart, 1999, 2006 e 2008). Entretanto, para constatações mais precisa sobre esse 

aspecto, demandaria uma pesquisa mais centrada nisso. 

  

4º. Autoconhecer-se e deixar os problemas do lado de fora da escolar para dar aula, para gerir 

um ambiente propício ao ensino e à aprendizagem, conforme o exemplo: 
 

42º Turno – Estagiária:  (...) depois que você preparou a sua aula, aí você vai olhar para você e ((perguntar)): 
“como eu estou?” . Porque tem ‘Ns’ fatores que influenciam também, porque você vai chegar cansada, com 
problemas pessoais, um monte de problemas pessoais...  Acho que quando entra na escola, o professor, acho 
que tem que ter a obrigação de deixar lá fora, porque senão ele não vai conseguir dar uma boa aula, porque o 
aluno também vem com problemas. Então, imagina: aluno vem com problema, professor vem com problema, 
chega dentro da sala de aula (...). 
  

No exemplo, a professora iniciante/estagiária decretou o autoconhecimento como um 

recurso para a organização e a manutenção de uma boa aula. Identificamos o tom normativo 

das instruções que exige da pesquisadora e de todo professor (genérico) a obrigação de 

esquecer os problemas pessoais para gerir melhor os problemas dos alunos. Com esse 

levantamento, observamos que, nas instruções, a professora iniciante/estagiária não considera, 

em especial, a dimensão pessoal do trabalho, que envolve capacidades cognitivas, emocionais, 

fisiológicas, psíquicas (MACHADO, 2010), que são singulares e próprias de todo trabalhador 

e, portanto, indissociáveis a ele.      

 

5º Trabalhar em grupo, mas para isso, é importante ter o “olho clínico”, elemento 

extremamente mencionado no texto de instrução da professora iniciante/estagiária, conforme 

já apontamos na subseção anterior, vejamos o exemplo: 

 

55º Turno - PESQ: Mas no sétimo ano dá pra trabalhar... Eu vou conseguir trabalhar bem com, com, em 
grupo? 
56º Turno – Estagiária: Vai::: trabalha, porque você já vai... É aquela coisa, querendo ou não, eles são... Hoje 
em dia tudo é grupinho, se você tiver esse olhar clínico você vai ver que dentro da própria sala de aula sempre 
tem 3 aqui, 2 aqui, 3, 4, é:::: são panelas ((exclamativa)), as famosas panelas, então você aproveita dentro 
dessas panelinhas próprias deles,  ((trecho incompreensível)) Três... Faz assim, você vai vendo e juntando, 
trabalhando, em torno, no máximo de cinco alunos pra::: Porque se você fizer grupo muito grande, dispersa, 
em dois vão mais conversar do que qualquer outra coisa, no máximo cinco, cinco acho que é o ideal. 

 

A professora iniciante/estagiária, assim como a professora experiente, instrui a formar 

grupos de alunos para trabalharem com jornais, entretanto, a professora iniciante/estagiária 

vai além, apontando a característica própria dos jovens de dividirem-se em grupos: “as 
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famosas panelas”. A professora então instruiu ter um olhar clínico capaz de identificar esses 

grupos, essas panelinhas e aproveitá-las na organização da sala de aula para o estudo. Ainda 

indicou o número máximo de 5 alunos para cada grupo, justificando que se houver mais 

alunos o grupo dispersa. 

 

6º Integrar-se e interagir com o aluno, o professor deve primar pela boa relação com seus 

alunos, conforme segue: 
 

62º Turno – Estagiária: De preferência, você tem sua mesa ali, você vai ficar assim, na frente da sua mesa 
encostada ou sentada em cima da mesa... Teus grupos (...) depois ((de organizar os grupos)) você vai 
caminhando entre os grupos, se puxar uma cadeira você pode sentar no meio de um grupo... Sabe? E assim vai, 
sempre... Você vai interagir com to:::dos  eles, mas só que sempre vai ter um que vai levantar: “ô 
professora...”. ((devo responder:)) “cada um dentro do seu grupo, eu vou chegar em todos, mas assim, vamos 
tudo organizado...”. Você fala uma palavrinha aqui de organização, aqui, aqui, aqui, aqui, você acaba 
conseguindo, fazer a sua aula andar bem. E com certeza, porque, às vezes, não é nem sempre a matéria que 
você vai..., lógico você tem que passar matéria, isso sim, faz parte, é conhecimento que eles têm que aprender e 
você tem que fazer isso. Só que, não vamos dizer que isso seria o principal de uma aula, pra sua aula:::: ser 
bem feita, se você não tiver essa integração com seu aluno, se você não tiver ligado com seu aluno... Se você 
não tiver integrado com seus alunos ali, ligado com seu aluno, ligado com eles vai ser complicado você querer 
que eles aprendam. 

 

No turno acima, o que identificamos foi um processo verbal: “dizer uma palavrinha 

aqui de organização” e um processo comportamental de circular pela sala, para beneficiar a 

relação entre professor e aluno (a integração) que é fundamental para uma aula ser bem feita. 

Segundo o texto de instrução da professora iniciante/estagiária, essa relação é tão importante, 

que o aprendizado dos alunos depende disso, isto é, aquilo que os alunos aprendem depende 

do quanto o professor consegue ou não se integrar com a turma.  Essa questão foi, inclusive, 

retomada na última instrução da professora:  

 
 

80º Turno – Estagiária: (...) Aquilo que eu falei para você, o respeito antes de tudo, “eu faço parte de vocês e 
vocês fazem parte de mim” é uma integração. Entendeu? 

 

No último turno da professora iniciante/estagiária (80º), a instrutora busca reforçar a 

importância da relação aluno e professor, como um artefato/instrumento imprescindível para o 

gerenciamento da aula. 

Com os resultados expostos nessa subseção, identificamos uma série de instrumentos e 

artefatos utilizados para a organização do meio. Segundo as concepções de Saujat (2004), o 

objeto da ação do professor é a aprendizagem dos alunos, mas para isso, é necessário antes 

dispor de um meio em que o mesmo possa promover o processo de ensino e aprendizagem, 
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isto é, “uma classe que funcione” (SAUJAT, 2004, p. 29). As professoras configuraram em 

suas instruções instrumentos e artefatos, para que houvesse o bom funcionamento da classe, o 

que ficou bastante marcado nos textos foi o ambiente sala de aula e a participação 

imprescindível dos alunos para a organização desse ambiente. Quanto aos 

artefatos/instrumentos utilizados para a organização do meio de trabalho, verificamos que a 

professora experiente aponta alguns instrumentos, inclusive, criados por ela, a partir de suas 

capacidades cognitivas e criativas. A criação desses instrumentos (estratégias) depende de um 

conhecimento prévio do alunado, dos artefatos e dos ambientes disponíveis da escola, em 

suma, verificamos que a experiência vivida é fundamental tanto na criação como nas escolhas 

por determinados instrumentos.  

Já a professora iniciante/estagiária elenca alguns artefatos como possíveis de serem 

utilizados, como brincadeiras; olho clínico; interação; autoconhecimento; transformar a 

conversa paralela dos alunos em conteúdo. Como identificamos na subseção anterior, aqui a 

professora iniciante/estagiária também não configura em seu texto instruções precisas sobre o 

como utilizar esses artefatos na organização do ambiente, houve uma preocupação em apontar 

possibilidades e de prescrever o agir do professor ainda que de forma genérica.  

Para uma visão mais abrangente de nossas discussões nessa seção (6.3), destacaremos 

a seguir os principais resultados levantados. 

 

 

 

6.3.3 Resumo dos resultados apresentados   

 

Como pudemos verificar ao longo desta seção (6.3), os elementos constitutivos do 

trabalho docente articulam-se numa relação dinâmica a partir da mediação de 

artefatos/instrumentos. A separação em subseções dessas relações, do profissional com os 

objetos e com o outrem, foi um recurso para a clareza metodológica, assim, tivemos uma 

visão mais detalhada dos artefatos/instrumentos utilizados para cada relação estabelecida. Em 

síntese, seguem dois esquemas simplificados com os resultados de análise das subseções 

(6.3.1 e 6.3.2): 
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Os esquemas caracterizam duas atividades de trabalho em sala de aula, inserida num 

amplo contexto sócio-histórico, educacional e de ensino que apresentam características 

específicas.  

As atividades, conforme os esquemas, são dirigidas a diferentes elementos que 

interferem na configuração do trabalho segundo as instruções.  

TEXTO 2: PROFESSORA INICIANTE/ESTAGIÁRIA  

Figura 6: Elementos do trabalho docente configurados nas instruções da professora experiente. 

TEXTO 1: PROFESSORA EXPERIENTE  

PROFESSORA 

OUTREM : alunos; gestores; pais, 
outros professores;   

Artefatos: retroprojetor  

INSTRUMENTOS: agir linguageiro; atividades xerocadas; jornais; 
gênero notícia e poema; leitura; pasta de ocorrência; caderninho de ok; 
bilhete para o pai; alunos entram primeiro na sala; ficar em silêncio em 

caso de indisciplina; trabalhar em grupo individual 

OBJETO:  sala de aula; residência; 
reuniões de HTPC; aulas vagas (janelas);  

 
PROFESSORA 

OBJETO: sala 
de aula  

OUTROS: alunos e 
professor genérico 

ARTEFATOS:  internet; data show; 
sites; jornais eletrônicos; 
brincadeiras; autoconhecimento; 
transformar a conversa paralela em 
notícia; ter olho clínico; Interação 
aluno e professor; revistas de fofocas. INSTRUMENTOS: 

Agir linguageiro; jornais; gênero notícia; 
conversa informal; trabalho em grupo. 

Figura 7: Elementos do trabalho docente configurados nas instruções da professora iniciante/estagiária 

Contexto sócio-histórico  
 

Sistema de ensino 
Sistema Educacional 

Contexto sócio-histórico  

Sistema Educacional 
Sistema de ensino 
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 Em relação ao esquema do texto 1, da professora experiente, observamos um número 

maior de elementos constitutivos do trabalho, seja o outrem (pais, professores, alunos, 

gestores); seja o objeto (sala de aula; residência; HTPC, janelas (aulas vagas)) e instrumentos 

mediadores. É interessante observar que a professora pouco destaca em suas instruções 

artefatos, mas privilegia a configuração de instrumentos, apontando sempre o como usar. 

Conforme já discutimos a apropriação de um artefato em instrumento ocorre em virtude de 

uma situação em que o trabalhador tem determinado objetivo, logo, apropriar-se é viver o 

trabalho em situação real e estabelecer esquemas de utilização de um dado artefato para 

atingir um fim. Essa característica fica muito evidente nas instruções da professora experiente, 

conforme detalhamos no esquema acima. O uso de instrumentos é tão enfatizada que 

representa um trabalho instrumentado e que, para isso, deve ser muito bem planejado, o que 

implica ter conhecimento tanto da situação, quanto dos artefatos disponíveis, como também 

dos outros que podem interferir nesse trabalho, enfim conhecer as condições de trabalho. 

Logo é um trabalho que não se dirige apenas aos alunos, mas aos diferentes participantes com 

implicações diretas desses na constituição do trabalho e na organização do ambiente de 

trabalho, que geram conflitos a serem vencidos cotidianamente, portanto, o trabalho do 

professor, conforme configurado nas instruções da professora experiente, proporciona um 

processo contínuo de desenvolvimento ao professor e ao próprio métier. 

Diferente da professora experiente, a professora iniciante/estagiária privilegia os 

artefatos, estabelece e enfatiza a relação aluno e professor e a importância da integração, da 

boa relação entre ambos em sala de aula. A característica da professora iniciante/estagiária em 

elencar e enfatizar diferentes artefatos aponta um estilo que visualiza possibilidades, uma 

perspectiva positiva de trabalho a ser realizado em condições um tanto utópicas e idealizadas. 

O que evidencia um conhecimento teórico produtivo, porém, que necessita de um 

conhecimento prático, que possa ser compartilhado no diálogo, no confronto de perspectivas e 

possibilidades de como fazer o trabalho, para haver maior clareza e criticidade das condições 

do ofício. 

Finalizada nossas discussões sobre os resultados de análise dos textos de instrução, 

iniciaremos, na próxima seção, a análise dos textos de comentário produzido pelas 

professoras. Esse trabalho consiste numa proposta de diálogo entre os textos para melhor 

compreendermos sobre as perspectivas e estilos configurados nos textos de instrução e sobre 

as implicações do uso do procedimento de instrução ao sósia.  
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6.4 Os comentários e sua relação com os textos instrução  

 

Nesta subseção, levantaremos as características dos textos de comentário produzidos 

pelas professoras. Contextualizando, os textos de comentários foram produzidos pelas 

professoras, após lerem seus textos de instrução ao sósia. As professoras produziram, então, 

um texto com comentários pessoais sobre suas próprias instruções, o que nos permite 

comparar os resultados de análise dos textos de instrução com esses comentários conforme 

configuradas nos textos.   

Para isso, destacaremos de forma objetiva, nessa seção, as principais características 

contextuais, organizacionais e enunciativas dos comentários das professoras.  

Quanto ao plano geral, os textos foram curtos: 1 página para o comentário da 

professora iniciante com 253 palavras e 2 páginas para o da professora experiente com 679 

palavras. Os textos foram produzidos em locais privados das produtoras, em momento e 

circunstâncias que não tivemos acesso e foram enviados por e-mail à pesquisadora. 

Ressaltamos que os textos de comentário produzidos pelas professoras foram de total autoria 

delas, sendo elaborados, como mencionamos, em horário, local e em um momento particular 

de cada produtora, a partir da seguinte orientação dada pela pesquisadora, por e-mail: 

 
“OLá, XXXX! Tudo bem? 
 
Conversei com a minha orientadora. Refleti e considerei que seria desgastante reunir as participantes, devido 
ao pouco tempo que temos. Por isso, precisarei apenas do seu comentário sobre a INSTRUÇÃO AO SÓSIA. 
Portanto, é importante que vc faça um comentário bem completo, de como vc se sentiu lendo suas próprias 
orientações, o que vc incluiria, tiraria, completaria e o porquê. 
 
Gde bjo 
 
Kátia Diolina Gomes 
e-mail: katiadio@mmmm.mmm” 
 

 Como é possível observar no exemplo, a pesquisadora é bastante sucinta nas 

orientações, numa linguagem informal e próxima das participantes, a pesquisadora solicita, 

com o uso do advérbio apenas, um comentário sobre a instrução ao sósia. O enunciado passa 

uma idéia genérica quanto ao objetivo da produção do texto de comentário, pois o mesmo 

deverá referir-se exclusivamente (apenas) sobre a instrução ao sósia, que é o nome do 

procedimento, sem estabelecer uma referência mais efetiva com as instruções de cada 

professora. Entretanto, a pesquisadora, no enunciado seguinte, orienta, com a implicação de 

um verbo imperativo com valor modal normativo (faça) e com o uso do advérbio (bem), a 
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produção de um comentário sobre as instruções produzidas pelas professoras. O adjetivo 

completo reforça a ideia de abrangência solicitada nas orientações da pesquisadora às 

professoras para a produção de seus comentários. Embora o efeito que a pesquisadora busque 

provocar nas professoras é o de que elas elaborem um texto que exponha suas impressões e 

reflexões sobre as próprias instruções, observamos que as orientações da pesquisadora foram 

pouco claras e objetivas demais. Tratando-se de um procedimento relativamente 

desconhecido, seria importante que a pesquisadora primasse mais pela clareza de suas 

orientações.   

A destinatária direta dos comentários é a pesquisadora que representa um núcleo social 

acadêmico (orientadora, graduandos, pesquisadores em geral). As produtoras representam o 

papel social de professoras e participantes de uma pesquisa acadêmica sobre o trabalho que 

elas exercem. Diante desse contexto, o efeito possível de que as professoras busquem produzir 

em seus destinatários (diretos e indiretos) seja de esclarecer suas instruções, ou ainda 

justificá-las.  

Para termos uma compreensão maior dos comentários, destacaremos as características 

organizacionais comuns entre os comentários e delinearmos quais e como os tópicos 

temáticos se configuraram. 

Notamos em ambos comentários o tipo discursivo interativo, já que se configuraram 

marcas de implicação de interlocução e o uso do tempo verbal no presente, conforme os 

exemplos: 

 

Comentário professora iniciante/estagiária: (...) pude perceber o quanto é importante que nós professores 

reflitamos sobre tudo que falamos e fazemos, principalmente, na nossa prática docente.(linhas 7 a 9). 

Comentário professora experiente: “Acredito que muitas vezes a minha comunicação na sala de aula não seja 

transmitida com o sucesso esperado, embora eu use o tempo todo a função fática (né? tá?)” (linhas 7 e 8). 

 

As sequências textuais argumentativas apresentaram-se de modo predominante, em 

que um ponto de vista, de ordem polêmica, foi configurado nos textos. Segundo Bronckart 

(1999, p. 226), as sequências argumentativas implicam a “existência de uma tese, 

supostamente defendida”, em que o enunciador busque o convencimento através do 

encadeamento lógico de ideias para se chegar a uma nova conclusão, vejamos os exemplos, 

que apesar de extensos, são necessários para compreendermos a sequência lógica das teses 

defendidas: 
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Comentário professora iniciante/estagiária:  

Acho que o “ofício” de professor é realmente um dom e como dom não podemos desperdiçar com atitudes que 

não vão nos fazer enriquecer como pessoas e também não fazer os outros crescerem e darem o melhor de si. 

Nós professores temos que ter a consciência de que estamos lidando com mentes e não máquinas programáveis. 

Cada atitude do professor deve ser muito bem pensada, cada aula, cada exposição muito bem elaborada, pois 

dependendo de como será feito, o nosso interlocutor, no caso, alunos em formação, poderemos incentivar ou 

destruir sonhos e verdadeiros profissionais e humanos. (linhas 12 a 19). 

 
Comentário professora experiente: 

“(...) percebi também que minhas práticas conduzem-me a assumir práticas de vários grupos sociais. É 

angustiante, assumir tantos papéis e tentar buscar soluções para as dificuldades que antecedem e/ou perduram 

durante o processo do trabalho em sala de aula” (linhas 17 a 20).  

 

Observamos também que, apesar da sequência argumentativa ser predominante, outro 

tipo discursivo, sequências, modalizações e vozes destacaram-se na configuração de 

determinados tópicos temáticos, portanto, apresentaremos nossos levantamentos e 

considerações seguindo a progressão temática dos textos.  

O comentário da professora iniciante/estagiária apresentou dois grandes temas 

centrais: o procedimento de instrução ao sósia e o trabalho do professor. 

Em relação ao procedimento de instrução ao sósia a professora utilizou 130 palavras, 

das 253 configuradas no comentário, abordando o procedimento de instrução ao sósia. 

Vejamos os exemplos: 

 

Comentário professora iniciante/estagiária: 

“ Na entrevista, falei exatamente o que eu faria e faço numa sala de aula, se bem que estava um pouco 

confusa...”. (comentário professora iniciante/estagiária, linhas 9 a 12).  

“Nunca tinha participado de uma instrução ao sósia e achei a experiência muito interessante e realmente 

muito produtiva, pois se cada professor fizesse isso, ele certamente não tomaria certos tipos de atitudes e seria 

completamente diferente sua didática. (...) acredito que essa experiência de instrução ao sósia será de muita 

importância para minha futura docência, uma vez que serve como base para minha reflexão como educadora e 

como formadora de caráter e opinião” (comentário professora iniciante/estagiária, linhas 20 a 27). 

 

Com esse tópico, a professora recorreu tanto ao tipo discursivo relato-interativo para 

retomar, narrar sua participação na produção dos textos de instrução quanto ao tipo discursivo 
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interativo ao avaliar o uso do procedimento na formação de professores, colocando-se como 

participante central. A professora também recorreu a modalizações apreciativas, avaliando 

positivamente e recomendando o procedimento. Ao recomendar o procedimento, a professora 

justifica seu uso, respondendo a uma voz implícita que diz que o professor toma certos tipos 

de atitudes que prejudicam sua didática, seu trabalho e que, portanto, o procedimento poderá 

ajudar. Essa ajuda é justificada no texto segundo às condições de reflexão sobre a prática que 

o mesmo possibilitou a professora fazer. 

Essas características refletem a influência da pesquisadora enquanto destinatária direta 

do texto e de suas orientações, pois a pesquisadora solicitou comentários sobre a instrução ao 

sósia, o que pôde ter levado a professora a enfocar o procedimento em si mesmo e não às 

próprias instruções, por isso, um número tão expressivo de palavras utilizadas para abordá-lo. 

Embora as orientações da pesquisadora sejam significativas, fica evidenciada também, com o 

levantamento dessas características, a supervalorização ao artefato/instrumento e não às 

condições do meio, pois independente às circunstâncias, ao contexto, às condições de 

trabalho, aos outrem, um procedimento pode transformar a didática, o trabalho do professor. 

A supervalorização do procedimento em si também foi marcada no exemplo, no seguimento 

em que a professora retoma sua participação no procedimento de instrução ao sósia e define 

suas instruções como espelho de suas ações (ver linhas 9 a 12). 

Outro tópico abordado pela professora iniciante/estagiária é sobre o trabalho do 

professor, em que o professor genérico e a própria enunciadora são postos em cena (nós 

professores). Esse tema é abordado com modalizações deônticas, prescrevendo atitudes, 

comportamentos obrigatórios ao ofício de educador. Segundo Bronckart (1999), a 

modalização deôntica baseia-se numa avaliação de cunho normativo, “apoiada nos valores, 

nas opiniões e nas regras constitutivas do mundo social” (1999, p. 331). Em outras palavras, 

trata-se de uma avaliação que representa o agir de acordo, em concordância com as normas 

sociais e de uso social, ou mesmo, de um dado métier. Vejamos os exemplos: 

 

 

 

 

Comentário professora iniciante/estagiária: 
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“Acho que o “ofício” de professor é realmente um dom e como dom não podemos desperdiçar com atitudes 

que não vão nos fazer enriquecer como pessoas e também não fazer os outros crescerem e darem o melhor de 

si” (Linhas 12 a 14). 

 

A professora, no segmento acima, também responde a uma voz que afirma que 

professores têm atitudes inadequadas tanto para seu desenvolvimento quanto dos alunos. Essa 

voz pode ser oriunda de diferentes instâncias: do social, do coletivo de trabalho, do 

institucional, visto que, segundo Amigues (2004), o professor é criticado inclusive por 

aqueles que não exercem o ofício.  

O tom prescritivo e autoritário das modalizações deônticas são configuradas quando a 

professora apresenta o agir adequado para si e para o professor genérico, conforme segue: 

 
Comentário professora iniciante/estagiária: 

“Nós professores temos que ter a consciência de que estamos lidando com mentes e não máquinas 

programáveis. Cada atitude do professor deve ser muito bem pensada, (...) pois dependendo de como será feito, 

o nosso interlocutor, no caso, alunos em formação, poderemos incentivar ou destruir sonhos e verdadeiros 

profissionais e humanos” (linhas 15 a 17). 

 

Com o segmento acima, fica evidenciado o tom prescritivo e crítico em relação ao 

trabalho do professor, é interessante observar que a professora iniciante/estagiária se inclui, 

assumindo a prescrição como uma verdade incontestável. O que se configura no texto é um 

trabalho de professor que se origina de um conhecimento inato, próprio de um sujeito. Nessa 

perspectiva, o trabalho não é construído, é inerente ao sujeito, o que implica que a culpa pelo 

desvio, pelo erro no trabalho, fundamentalmente, é do trabalhador. Retomando Bueno (2009), 

o trabalho do professor, conforme configurado no comentário, é um tanto ideológico, 

ficcional, até utópico, mas também, solitário, porque sendo esse trabalho inato, o mesmo não 

se constrói no coletivo, é intrínseco ao sujeito.  

Encerrada a apresentação dos resultados de análise do comentário da professora 

iniciante/estagiária, a seguir discutiremos a progressão temática configurada no comentário da 

professora experiente.  

A professora experiente inicia seu comentário com o tópico sobre o procedimento de 

instrução ao sósia, mais particularmente, sobre as perguntas da pesquisadora (a sósia): “Achei 

suas perguntas pertinentes para um sósia” (linha 5). Assim como ocorreu no comentário da 
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professora iniciante/estagiária, a professora experiente segue a orientação da pesquisadora em 

“comentar o procedimento”. Entretanto, o comentário é direto e sucinto, sem outras marcas ao 

longo do texto sobre o procedimento, logo o enunciado parece apenas cumprir uma prescrição 

sem, necessariamente, ater-se a ela, ou mesmo encontrar nela sentido. Isso é justificável, uma 

vez que as orientações da pesquisadora foram muito vagas, imprecisas sobre o que de fato se 

objetivava com a produção dos comentários, o que nos faz repensar sobre as condições de 

produção desses textos, isto é, em como atuar de forma mais esclarecedora. 

Outro tópico abordado no texto da professora experiente foi a questão do uso do 

padrão normativo na linguagem oral do professor, conforme o exemplo abaixo:  

 

Comentário professora experiente: 

“ fiquei surpresa e ao mesmo tempo envergonhada por ver tanto gerundismo em minhas respostas. (...) Como 

posso ser uma boa profissional da língua, se cometo esses erros? Afinal o domínio de falar em público, 

depende de termos parâmetros, sermos ouvintes de bons oradores. Todos os professores precisam rever suas 

práticas orais. Agora questiono: Se eu cometo essas falhas, o que será que não acontece em outras disciplinas 

e no meio social de meus alunos? (comentário professora experiente, linhas 5 a 16).  

 

Com o exemplo, observamos que assim como a professora iniciante/estagiária, a 

professora experiente também recorre ao tipo discursivo relato-interativo para contar o que 

sentiu, o que percebeu ao ler suas instruções.  A professora narra sua preocupação com seus 

possíveis “erros” na linguagem oral transcritos para o texto de instrução. E ao se confrontar 

com esses desvios lingüísticos, a professora inicia um questionamento sobre o uso normativo 

da língua, tanto para si como para os colegas de profissão ou mesmo para o meio 

social/familiar dos alunos. Com esse tópico, a professora, num tom normativo (modalização 

deôntica: precisam rever), prescreve aos professores a obrigatoriedade do uso da norma 

padrão. Nesta perspectiva, a linguagem oral e sua função social são desprestigiadas, há 

dificuldade da professora experiente em aceitar os possíveis “desvios” da linguagem oral e de 

sua função sócio-cultural.  Isso pode ser explicado, devido ao contexto efetivo de produção 

dos textos de instrução ao sósia. É provável, que a característica altamente dialogal do 

procedimento de instrução ao sósia tenha “assustado” a professora, já que se trata de um 

contexto de produção para a coleta de dados para uma pesquisa de mestrado, de circulação 

acadêmico-científica. Em outras palavras, o papel social de professora de Língua Portuguesa 

interferiu em sua avaliação quanto à imagem configurada no texto de instrução ao sósia, que 



147 

 

ocorreu a partir de um discurso interativo e dialogal, considerado inapropriado ao contexto 

acadêmico, onde normalmente os discursos objetivos e teóricos são predominantes. 

A professora experiente também destacou os diferentes papéis sociais que tem que 

assumir para suprir as dificuldades do cotidiano de trabalho e o sofrimento que isso causa: 

 
Comentário professora experiente: 

“Após reler as instruções ao sósia, percebi também que minhas práticas conduzem-me a assumir práticas de 

vários grupos sociais. É angustiante, assumir tantos papéis e tentar buscar soluções para as dificuldades que 

antecedem e/ou perduram durante o processo do trabalho em sala de aula. (....)” (linhas 17 a 52).  

 

Notamos no exemplo, que a professora experiente coloca-se como a participante 

central ao enfatizar as angustias de seu trabalho, por assumir tantos papéis, e ao buscar 

soluções possíveis para as dificuldades diárias. A professora afirma assumir diferentes papéis 

em virtude das condições de trabalho e faz uma auto-avaliação interpretativa (tentar) quando 

busca soluções possíveis para os desafios. O que permite duas considerações: a primeira 

refere-se à condição real de trabalho da professora que lhe obriga (ainda que implicitamente) 

a assumir efetivamente diferentes papéis sociais e, a outra, que a professora tenta sem, 

necessariamente, conseguir suprir essas dificuldades, o que implica em um conflito entre o 

trabalho prescrito e o que de fato é realizado. Segundo Amigues (2004, p. 39), a tarefa 

consiste naquilo que “deve ser feito”, entretanto, há uma “distância sistemática entre tal como 

é prescrito e o trabalho efetivamente realizado” (AMIGUES, 2004, p. 40), gerando, assim, um 

conflito no trabalhador ao buscar adequar as condições, os objetivos, os meios ao prescrito, o 

que poderia ser descrito também como uma angústia.  

Para compreendermos melhor essa questão do sofrimento e dos diferentes papéis que a 

professora se vê obrigada a assumir, continuaremos com a apresentação dos tópicos 

temáticos, para, então, destacarmos nossas considerações. 

A professora experiente compara o trabalho do professor com outras profissões:  

 
Comentário professora experiente: 

“No entanto, a frustração é grande quando percebo, que diferente de muitos profissionais de outras áreas, 

necessito antecipar atividades fora do meu ambiente e horário de trabalho. Profissionais de outros 

seguimentos, muitas vezes utilizam o horário após o expediente para estudar e alavancarem a carreira 
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profissional e/ou agilizar, com remuneração financeira e dentro do seu ambiente de trabalho, o cumprimento de 

prazos para a execução de uma determinada tarefa” (linhas 24 a 30).  

 

Ao comparar o seu trabalho com outras profissões, a professora centra-se na frustração 

sentida, num tom altamente subjetivo, em que vê em outras profissões oportunidades de 

desenvolvimento profissional, o que não ocorre com a profissão dela. Há então um sentimento 

de estagnação, amputação das oportunidades que se tem e se sentem e não podem ser vividas 

(CLOT, 2006). Configura-se no texto a imobilidade do profissional, que, segundo Clot (2006, 

p. 14), condena o indivíduo a uma “tensão contínua” pelo impedimento de sua iniciativa, 

levando o trabalhador a um “insidioso esgotamento [e] fadiga” (2006, p. 15).  

Sobre o tema dos diferentes papéis que deve assumir, a professora destaca em seu 

texto: 

 

Comentário professora experiente: 

“(...) acompanhe o meu raciocínio: sou professora quando programo o tempo, o conteúdo, a avaliação 

diagnóstica de meus alunos... Tento ser psicóloga quando observo o estágio de desenvolvimento que meu aluno 

se encontra para entender o motivo de determinado comportamento e as dificuldades em sua aprendizagem; 

psicopedagoga quando lido com alunos hiperativos, disléxicos; analfabetos, às vezes, com necessidades 

especiais (surdo, dificuldade cognitiva...), assistente social quando providencio Xerox, jornal, revistas, DVDs 

(com meus próprios recursos) para elucidar minhas aulas e por que não dizer, quando fico de mãos atadas com 

alunos indisciplinados, ora devido ao descaso da família quanto ao seu processo de ensino-aprendizagem, ora 

quando pertencem às famílias desestruturadas, sem ética, moral... Acho desgastante tudo isso!”. (linhas 42 a 

51). 

 

Observamos que a professora experiente coloca-se em cena ao assumir os diferentes 

papéis. A professora busca elencar, numa esquematização, os papéis e as circunstâncias (o 

quando), de modo a justificar cada papel assumido. Ao colocar-se como psicóloga, a 

professora avalia suas ações como tentativas (modalização pragmática) diante de uma 

situação de trabalho que lhe exige uma condição que não lhe é compatível. Logo, há uma 

obrigatoriedade de assumir papéis distintos daqueles que a professora acredita ser do seu 

métier: “sou professora quando programo o tempo, o conteúdo, a avaliação diagnóstica de meus alunos...” 

(linha 42 e 43).  

Conforme defendemos nos capítulos teóricos, todo trabalhador tem que ter acesso ao 

subentendido da atividade, pois, assim como, quando falamos nos apoiamos num gênero de 
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texto relativamente estável, o trabalhador busca nos gêneros da atividade (CLOT & FAÏTA, 

2000) a existência de tipos relativamente estáveis de atividades socialmente organizadas por 

um métier profissional. Em outras palavras, o gênero de atividade é o ponto de vista, o como 

fazer, a memória coletiva que dispõe modos de fazer e de dizer um trabalho. Segundo Clot 

(2006), os gêneros de atividade marcam a “pertinência a um grupo e orientam a ação, uma 

forma social que a representa, precede-a, prefigura-a e, por isso, a significa” (2006, p. 47). O 

que observamos, no comentário da professora, é a condição de um profissional que tem que 

assumir gêneros de atividade não pertencentes ao seu coletivo de trabalho, encontrando-se 

limitado a sua maneira, isolado, sozinho quanto ao modo de agir.  

Os gêneros de atividade são fundamentais para a estabilidade e o desenvolvimento de 

um campo profissional, de um coletivo de trabalho e de seus trabalhadores, segundo Clot 

(2006, p. 48), “o gênero permite que o [trabalhador] se reconheça” naquilo que faz, todavia, 

caso o coletivo se torne impedido de suas capacidades, o gênero pode ser tornar “quebradiço”, 

desestruturado, perdendo sua identidade, sua significação. 

Essa questão do coletivo é abordada pela professora experiente ao finalizar com a 

questão da reformulação do ensino, inclusive, apoiando-se num discurso direto, de autoridade, 

de Monteiro Lobato: 

 

Comentário professora experiente: 

“ Não vejo a hora de uma reformulação no ensino. Para finalizar e sem a pretensão de ser inovadora, repito a 
frase de Monteiro Lobato com uma ressalva: “Um país se faz com homens e livros”. Mas o que será dos 
homens do futuro que hoje estudam em escolas públicas, se tantas coisas, hoje, lhes faltam? Faltam: amparo 
social, família estruturada, comida... uma escola de verdade. (Linhas 52 a 63). 

 

Em síntese, os resultados de análise apresentados nesta seção apontam para a falta de 

clareza da pesquisadora ao orientar as professoras na produção dos comentários. Essa falta de 

clareza ficou ainda mais evidenciada com a preocupação da professora iniciante/estagiária em 

supervalorizar o procedimento e, sob a mesma orientação, a pouca referência ao tópico da 

professora experiente.  Em outras palavras, a orientação idêntica dada para as duas 

professoras possibilitou abordagens bem diferenciadas nos comentários, o que caracteriza a 

orientação como muito abrangente... Isso implica uma revisão crítica do processo de 

construção dos textos de comentário em pesquisas futuras, particularmente, nas orientações 

oferecidas pelo pesquisador. 
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A respeito da configuração dos textos, identificamos o predomínio do tipo discursivo 

interativo e da sequência argumentativa, que estruturaram tópicos temáticos sobre o trabalho 

do professor aparentemente diferentes. Entretanto, apesar da professora iniciante/estagiária 

configurar em texto o trabalho do professor como um dom, perspectiva um tanto ideológica 

da profissão e a professora experiente em marcar os diferentes papéis que tem que assumir e o 

sofrimento que isso lhe causa, os comentários de ambas apontam para uma mesma questão: a 

solidão profissional. Essa consideração é possível de ser levantada, conforme discutimos nos 

resultados, devido à professora iniciante/estagiária configurar a representação de um trabalho 

de professor, em sua essência, singular, sem o caráter coletivo do trabalho, e devido à 

professora experiente apontar para uma condição em que não tem suporte, bases genéricas 

para agir, visto que a identidade profissional encontra-se comprometida. 

Entretanto, essas considerações demandam maior aprofundamento teórico-

metodológico, sem a pretensão de esgotar as discussões possíveis sobre tais considerações, 

refletiremos sobre isso no próximo capítulo com nossas conclusões finais.  
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CONCLUSÕES 

Reconhecer-se no métier e reconhecê-lo pelo poder de agir 

 

Como um indivíduo só existe como um ser social (...) ele segue a estrada do desenvolvimento histórico, a 
composição de sua personalidade e a estrutura de seu comportamento reveste-se de um caráter dependente da 

evolução social, cujos aspectos são determinados pelo grupo. 
(VIGOTSKY, 1930/2004). 

 

 

Neste último capítulo, serão apresentadas algumas reflexões acerca desta pesquisa de 

mestrado. Salientamos que nosso objetivo consiste em verificar se o procedimento de 

instrução ao sósia pode ou não vir a contribuir com a formação de futuros professores.  

Para alcançarmos nosso objetivo, aliamos ao quadro teórico-metodológico do 

Interacionismo Sóciodiscursivo (ISD) as concepções desenvolvidas pelo grupo ERGAPE - 

Ergonomie de l’Activité Personnels de l’Education e pela Clínica da Atividade, conforme já 

vem sendo feito pelas pesquisas do Grupo ALTER (ABREU-TARDELLI, 2006; 

BRONCKART & MACHADO, 2004; BUENO, 2009; CORREIA, 2007; LEITE, 2009; 

LOUSADA, 2006; MACHADO, 2009, 2010; MAZZILLO, 2006; TOGNATO, 2008;) sobre o 

ensino como trabalho, como também, os estudos desenvolvidos pela Linguística Sistêmico-

funcional (HALLIDAY, 1994) e pela Análise de Discurso (MAINGUENEAU, 2005). 

Formando, assim, um conjunto teórico-metodológico fundamentado na perspectiva sócio-

histórica e cultural e na abordagem filosófica, social, discursiva e ideológica da linguagem, 

conforme Volochinov (1929/1999).  

Esse conjunto teórico-metodológico, como verificamos ao longo desta pesquisa e das 

demais pesquisas desenvolvidas pelo ALTER, contribui para enriquecer e nos oferecer novos 

subsídios, ampliando nossas possibilidades de problematizar, de coletar, de analisar e de 

concluir, mais precisamente, de compreender perspectivas e estilos que integram, constituem 

modos de agir do métier, conforme configurados em textos. Em outras palavras, a partir do 

estudo da materialidade lingüística em determinado contexto de pesquisa, investigamos textos 

que nos permitiram aprofundar questões sobre os modos de agir do professor, como, por 

exemplo, aspectos do trabalho real, realizado e prescrito, os elementos constitutivos desse 

trabalho e suas implicações. 
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Confiamos que nossa pesquisa vem enriquecer esse quadro teórico-metodológico, em 

especial, por discutir as possibilidades de uso do procedimento de instrução ao sósia na 

formação de futuros professores, o que nos permitiu apreender os modos de agir do professor, 

a partir do confronto entre perspectivas e estilos de professores em condições de trabalho 

distintas.  

Como vimos, analisamos textos produzidos por duas professoras (uma iniciante, ainda 

graduanda; e outra experiente, com mais de 20 anos de carreira) a partir do uso do 

procedimento de instrução ao sósia, que ocorreu em duas etapas: uma, com a produção dos 

textos de instrução e, outra, com a produção do comentário sobre as instruções dadas no 

primeiro texto. Estudamos, então, textos produzidos por professoras com tempo de trabalho 

totalmente diferente sobre uma mesma temática central: o trabalho do professor, mais 

especificamente, sobre a tarefa de como introduzir o gênero notícia para o sétimo ano do 

ensino fundamental. A análise dos textos, de instrução e de comentário, foi fundamental para 

a análise e considerações a respeito do uso do procedimento e para o levantamento das 

representações do trabalho do professor. 

Ao analisar os textos de instrução das professoras, identificamos uma ampla sequência 

dialogal, em que a implicação das interlocutoras (tipo discursivo interativo), possibilitou-nos 

compreender a influência direta da pesquisadora na introdução de temas e de 

questionamentos, provocando uma co-autoria dos textos de instrução (professora e 

pesquisadora). Embora essa influência seja fundamental e esperada, ressaltamos que, em 

futuras pesquisas, busque-se suavizá-la, para que o pesquisador não interfira com suas 

representações de forma incisiva nas representações dos participantes.  

Entretanto, sabemos que, na produção dos textos de instrução, é imprescindível criar o 

confronto do sósia (a pesquisadora) com o trabalhador (as professoras) para que haja a 

articulação entre os saberes relativos à expertise do trabalhador e ao acadêmico do 

pesquisador, conforme defendemos no capítulo 3. Para isso, devemos, enquanto pesquisador e 

sósia, surpreender-nos com as instruções, pois é pela surpresa do sósia que emerge aquilo que 

funciona e aquilo que empaca no trabalho. Em outras palavras, de acordo com Clot (2006), o 

pesquisador/sósia “deve ser o especialista que não o é” (2006, p. 149), isto é, aquele que sabe, 

mas ao mesmo tempo não sabe, uma personagem artificial capaz de produzir uma 

interlocução sobre “aquilo que faço e aquilo que poderia fazer” (2006, p. 149). 
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Quanto à participação da pesquisadora na produção dos textos de comentários, 

destacamos a necessidade de refletirmos e de reconsiderarmos o como orientar a produção 

desses textos, para que se torne mais claro o foco temático a ser comentado: as instruções 

dadas nos textos de instrução. Em nossa pesquisa, consideramos que a orientação da 

pesquisadora foi imprecisa, o que contribuiu para a produção de comentários acerca do 

trabalho do professor de forma mais genérica, pouco precisa quanto às instruções dadas. 

Logo, aquilo que nas instruções poderiam ser reavaliadas, questionadas, confirmadas, 

negadas, justificadas etc., não foram tão enfatizadas nos comentários. Essa característica não 

prejudicou o levantamento das representações do trabalho docente, todavia, poderia ser mais 

específica em relação àquilo que se instruiu e se realiza cotidianamente no trabalho. Sabemos 

que os textos de comentário são o resultado do conflito entre as instruções do trabalhador, os 

questionamentos do pesquisador e atividade efetivamente realizada pelo trabalhador, portanto 

a condição para se desenvolver uma nova “tomada de consciência” não apenas sobre o objeto, 

mas sobre si mesmo (CLOT, 2006, p. 148). 

Em relação à participação da pesquisadora na produção dos textos (de instrução e de 

comentário), consideramos duas interpretações possíveis: uma refere-se às representações da 

pesquisadora sobre o trabalho docente e, a outra, à falta de apropriação do procedimento, em 

especial, quanto à segunda etapa de produção do texto comentário.  

Como pesquisadora e participante desta pesquisa, posso dizer que, ao levantar as 

características de minhas orientações na abertura da produção dos textos de instrução, 

confrontei-me com uma representação do trabalho docente ainda subdimensionada, restrita ao 

aluno e à sala de aula. Esse confronto me permitiu uma tomada de consciência sobre minhas 

perspectivas do trabalho docente.  

Além da perspectiva da pesquisadora, duas perspectivas e dois estilos sobre o trabalho 

do professor apresentaram-se nos textos. Ambos, ainda que apoiados em condições de 

trabalho totalmente distintos, apontaram para uma mesma questão: o coletivo de trabalho. 

Para melhor compreendermos como isso ocorreu, retomemos algumas considerações 

importantes sobre os textos analisados.  

Com os resultados de análise dos textos de instrução, consideramos que a perspectiva 

da professora experiente configuradas nos textos sobre o trabalho docente, guiou-nos a uma 

interpretação de um ofício complicado, melindroso, pois ao apresentar suas instruções, a 

professora detalhava o vivido de seu trabalho, os possíveis impedimentos e as estratégias para 
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vencê-los. Em síntese, a professora experiente configurou uma perspectiva de um trabalho 

complexo, que extrapola o campo escolar e que necessita da colaboração de outros (pais, 

gestores, colegas, alunos) para que seja bem sucedido. Ao buscar vencer os impedimentos e 

realizar seu trabalho a professora instrui o uso de diferentes instrumentos (jornais, gêneros 

notícia, lousa, giz, caderninho de ok, bilhete para pai, pasta de ocorrência). Os instrumentos 

então são privilegiados, são utilizados nas diferentes circunstâncias: sejam para mediar a 

relação da professora com os outrem (alunos, pais, gestores, colegas); sejam para mediar, 

contribuir com a organização do meio de trabalho.  

Consideramos que ao desenvolver diferentes estratégias, habilidades, instrumentos, a 

dimensão psíquica da profissional é ativada, num processo constante de capacitação, 

formação e de desenvolvimento do seu agir e, consequentemente, do próprio métier. 

Entretanto, quando o trabalho da professora não se concretiza, isto é, empaca, a professora 

fica de “mãos atadas”. Esse aspecto do trabalho mencionado pela professora experiente é 

altamente significativo, já que, segundo Clot (2006), trata-se de uma “amputação” do poder 

de agir ou “não-ação [que] interfere na ação escolhida” da profissional (2006, p. 34). Isso, 

defende Clot (2006), produz um drama, pois “condena-se o homem a uma imobilidade que é 

uma tensão contínua” (2006, p. 14), em que o “preço [é] um insidioso esgotamento, uma 

fadiga”, pois “a lassidão resulta também das possibilidades que se sentem, mas que não 

podem ser vividas” (2006, p. 14-15).  

Essa questão do esgotamento, do sofrimento do trabalho é enfatizada pela professora 

experiente no seu texto de comentário. A professora destaca em seu comentário os diferentes 

papéis vividos ao exercer seu trabalho e o sofrimento que isso lhe causa. Esse sofrimento é 

sentido por duas razões, primeiro pela falta de oportunidades de desenvolvimento de seu 

trabalho e, segundo, pela falta de bases genéricas para atuar num ofício que lhe requer 

conhecimentos além daqueles de seu métier.  

Quanto às características levantadas na análise do texto de instrução da professora 

iniciante/estagiária, concluímos que a temática central, trabalho do professor, serviu de apoio 

para as prescrições (modalizações deônticas) do que o professor deve fazer, ser e, até, pensar. 

O tom normativo e obrigatório foi extremamente utilizado para prescrever o agir de um 

professor genérico. O texto também se apresentou confuso, elencando uma série de artefatos 

possíveis para realizar determinada tarefa.  Esses aspectos nos apontam para uma 

representação do trabalho docente em que o artefato, conforme configurado em vários textos 

prescritivos (LEITE, 2009; BRONCKART e MACHADO, 2004), é supervalorizado, e o 
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trabalho, tal como é realizado, é desprestigiado. Isso pode ser o resultado uma perspectiva 

ideológica do trabalho, que o descaracteriza das implicações vivenciadas no cotidiano.  Esse 

aspecto ideológico do trabalho docente é reforçado no texto de comentário da professora 

iniciante/estagiária, em que a mesma o define como um dom, isto é, algo inerente ao sujeito, 

inato, destituindo do trabalho sua construção adquirida pela experiência, pela história no 

contato com as condições reais de trabalho e dos trabalhadores.  

Comparando os textos das professoras, compreendemos que a perspectiva da 

professora experiente sobre o trabalho é de um trabalho conflituoso, resultando em um estilo 

apoiado em instrumentos para se justificar, para ensinar, para administrar os diferentes papéis 

que tem que assumir diante das condições reais de trabalho, ou seja, a professora 

cotidianamente redesenha, readequa seu trabalho às condições que tem, transformando modos 

e meios para poder agir. Embora esse ponto aponte o desenvolvimento de diferentes 

capacidades e habilidades, que podem gerar o desenvolvimento do profissional, no caso, da 

professora experiente, gera fadiga, esgotamento, frustração, já que ela não se reconhece 

naquilo que faz cotidianamente.  

Em relação às perspectivas sobre o trabalho docente apresentadas pela professora 

iniciante/estagiária em seus textos, o que interpretamos foi uma perspectiva de trabalho 

ideológica, em que a relação com o aluno é o grande artifício do professor para o sucesso de 

seu trabalho e de sua total responsabilidade. Essa perspectiva nos leva a outras considerações, 

de que o trabalho do professor caracteriza-se como um trabalho rico em possibilidades, em 

especial, rico em artefatos possíveis de serem utilizados. Os textos da professora 

iniciante/estagiária, então, configuram a representação de um trabalho de estilo livre quanto às 

possibilidades que se tem, mas restrito ao trabalhador. Restrito ao trabalhador por ser 

considerado um trabalho inerente, próprio dele, o que nos permite duas interpretações 

possíveis: uma, quanto ao desprestígio do coletivo de trabalho, o trabalho se desenvolve no 

sujeito; e, outra, quanto à culpabilidade que isso gera, já que o trabalho está “acabado” nele e 

por ele deve ser apenas aplicado.  

Logo há um ponto em comum entre as perspectivas e estilos apontados pelas 

professoras, ambas estão sós no que diz respeito ao gênero de atividade, ao coletivo de 

trabalho. Uma não se reconhece nele e a segunda não o reconhece. Como vimos, isso é um 

problema que contribui com uma amputação do agir das professoras, portanto, o coletivo de 

trabalho deve ser o centro de nossas discussões.  
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Fica evidenciado também que, assim como há um ponto comum entre as perspectivas 

e estilos das professoras, há a possibilidade de essas perspectivas e estilos se ajudarem 

mutuamente. Enquanto, a professora experiente tem o trabalho vivenciado, experimentado, 

desenvolvido em estratégias, habilidades e capacidades, mas fatigado, maltratado; a 

professora iniciante/estagiária tem o trabalho almejado, as possibilidades, ainda que 

idealizadas, admissíveis no contexto de trabalho. O que sugerimos aqui é o coletivo em 

diálogo, fortalecendo-se entre as possibilidades que se tem com as condições vividas. Logo, 

parece-nos emergente que futuras pesquisas, buscando aproximarem-se mais dos 

procedimentos reais do grupo CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers), 

proponham pesquisas mais refinadas sobre e pelo coletivo de trabalho do professor, e 

defendemos que o espaço de formação inicial é um lugar privilegiado para isso.  

A questão acerca do coletivo é pertinente já que ao compreendê-lo, fortalecê-lo 

poderemos contribuir com o aumento do poder de agir dos educadores, pois, ao reviver pelo 

procedimento de instrução ao sósia seu trabalho, o instrutor (trabalhadores/professores) tem a 

oportunidade de ofertar ao coletivo seu estilo, suas estratégias, suas angústias, suas 

realizações e falências o que implica num aperfeiçoamento tanto do sujeito quanto de seu 

métier (CLOT, 2010). Relembrando as discussões teóricas acerca da linguagem, sabemos que 

ao falarmos sobre nossas possibilidades e impedimentos dá-se uma maior clareza sobre as 

possíveis escolhas, uma vez que ao interpretarmos um agir estabelecemos relações entre os 

conhecimentos dos mundos formais (físico, social e subjetivo) com os do mundo vivido 

(BRONKCART, 2008). Em outras palavras, instaura-se uma dialética desencadeadora do 

desenvolvimento humano, já que, segundo a perspectiva vygotskiana, é na interação entre os 

indivíduos que os conhecimentos são adquiridos, abandonados, readequados, transformados. 

Em orientação com a Profa. Dra. Anna Rachel Machado, ponderamos que os conceitos 

de Vygotsky, base de nossas discussões teórico-metodológicas, sobre a zona de 

desenvolvimento proximal vêm ao encontro de nossos estudos. Embora os conceitos de zona 

de desenvolvimento proximal sejam amplos, complexos e, enquanto conceitos, não tenham 

uma aplicabilidade direta e foram mais desenvolvidos em relação ao desenvolvimento da 

criança no espaço escolar, podemos pensar que esses conceitos podem ser aplicados ao 

desenvolvimento de adultos, uma vez que estamos inseridos num processo contínuo de 

desenvolvimento socialmente construído, que se faz sempre pelo conflito provocado 

deliberadamente entre os indivíduos.  
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O conflito, que é próprio do procedimento de instrução ao sósia, possibilita-nos dispor 

de um espaço em que a zona de desenvolvimento proximal seja elaborada a partir do 

confronto das diferentes microgêneses de cada profissional, desencadeando o 

desenvolvimento, saindo de uma posição X para Y. Sabemos que nenhum trabalhador é igual 

ao outro, entretanto, eles se agrupam e estabelecem gêneros de atividade, em que cada um 

poderá orientar seu agir, criando seu estilo, sua forma única de agir, reconhecendo-se em seu 

trabalho, a partir de um “coletivo [que] garanta a socialização e a identificação de uma 

comunidade de ofício” (CLOT, 2010, p. 282).  

Para Clot (2010, p. 287), “quando o gênero profissional é maltratado, os trabalhadores 

deixam de se reconhecer naquilo que fazem”, esse conceito nos permite considerar também, a 

partir dos resultados obtidos em nossa pesquisa, que quando o gênero profissional é 

maltratado, o mesmo torna-se obsoleto, sem uma função para aqueles que estão iniciando a 

profissão, pois o conhecimento teórico é supervalorizado em relação à experiência, à memória 

coletiva do trabalho sócio-historicamente construída. Daí a importância em inserir o futuro 

professor no seu métier de trabalho, para aprender com ele, ensinar a ele, fortalecendo-o.  

Em nossa pesquisa, levantamos duas perspectivas e estilos distintos, um mais teórico 

(professora iniciante/estagiária) e outro mais prático (professora experiente), todavia se fechar 

em um mundo teórico ou prático ou, ainda, fechar-se às ideias de outros é uma forma de 

estagnação do desenvolvimento que implica na amputação do agir do indivíduo. Em prol do 

poder de agir do professor, seja iniciante ou experiente, devemos priorizar o métier de 

trabalho, pois é ele que pode dar sustentação às angustias não mostradas, ao estresse, às 

dúvidas, às incertezas ou mesmo às certezas sentidas e defendidas.  

Como expomos ao longo de nossa pesquisa, o procedimento de instrução ao sósia cria 

o conflito, seja entre as representações da pesquisadora com as das professoras, seja entre as 

da pesquisadora consigo mesmo, seja entre as das professoras com suas vozes implícitas, suas 

próprias perspectivas, estilos... Consequentemente, a dialética instaurada pela instrução ao 

sósia permite estabelecer relações entre as diferentes representações e, com elas, sem 

abandonar nenhuma, chegar a uma síntese, o que implica no desenvolvimento de todos os 

envolvidos, em outros termos, provocar uma zona de desenvolvimento proximal. Portanto, a 

instrução ao sósia é um rico procedimento que contribui com a formação de futuros 

professores mais críticos e mais preparados para as condições efetivas de trabalho, além de 

fortalecer o métier. Outra característica importante da instrução ao sósia é por ser um 

procedimento flexível, ajustável às condições e circunstâncias de pesquisa que se tem.  
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Assim, defendemos o uso do procedimento de instrução ao sósia na formação inicial 

em benefício tanto do indivíduo formando quanto do coletivo de trabalho, estabelecendo um 

espaço onde o coletivo auxilie o trabalhador ou futuro trabalhador e vice-versa. De maneira 

que esse espaço contribua com o desenvolvimento do métier, dos gêneros de atividades que os 

próprios professores e futuros professores considerem úteis para si e por si, e se apropriem 

para si e por si, sem matar os estilos de cada um, realimentando os gêneros de atividade em 

prol do aumento do poder de agir. 

Sabemos que nossos estudos se restringiram a três participantes, incluindo a 

pesquisadora, e não houve uma confrontação direta das professoras, devido ao tempo e às 

condições de trabalho da pesquisa que tivemos, no entanto, ainda assim, esse estudo 

possibilitou uma compreensão maior da importância do coletivo no trabalho do professor 

tanto para o professor atuante, como para o iniciante ou formando, além de abrir uma fonte de 

pesquisas em benefício do poder de agir do educador. Agora, cabe a nós, professores e 

pesquisadores, operarmos de forma mais direta e integrada no desenvolvimento de um 

coletivo de trabalho que seja útil para aqueles que atuam e para aqueles que irão atuar no 

trabalho docente.   
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TRANSCRIÇÃO – Instrução ao Sósia 

PROFESSORA EXPERIENTE 

Gravação em áudio (MP3) de 60’05’’ 

Dia 03.07.2010 

Pesquisadora (PESQ) 

Professora (PROFa) 

 

1º Turno - PESQ: Bom, é o seguinte, a instrução ao sósia, como eu expliquei pra você, você é o... 

Você está no papel do::: do profissional, do trabalhador experiente e eu estou no papel do::: da sua 

sósia, mas eu não sei nada sobre seu serviço.   

2º Turno - PROFa: Certo. 

3º Turno - PESQ: Eu estou no papel do aprendiz do aprendiz mesmo. A leiga da leiga, né? Então, eu 

vou ficar ti fazendo perguntas, muitas vezes, assim... Pra você vão parecer até óbvias, mas pra quem 

nun::ca fez este trabalho, seria fundamental. Então, eu vou tentar assumir este papel, é claro que eu 

vou tentar me distanciar o máximo possível da atividade de::: de::: docência, que eu também tenho, 

vou tentar me afastar disso e:::: pra poder ser verdadeiramente sua aprendiz.  O que eu preciso? Da 

mesma forma que eu vou me:::: vou ter que me afastar dos meus conhecimentos, da minha forma 

de fazer, para ser sua aprendiz, você também tem que se afastar da sua atividade. E como você vai 

fazer isso? Utilizando o pronome você. Então:::: você vai dizer para mim assim: “Você, Kátia, você 

para fazer meu serviço, você tem que chegar tal horário, você tem que cumprimentar tal pessoa, ou 

não cumprimentar tal pessoa”. Entendeu? Então, você tem que cham::: você tem que lembrar que 

sou eu que vou fazer sua tarefa. Você vai sempre ter que apontar pra mim. Então, a:::: e a tarefa 

seria aquela: a introdução do gênero notícia, né? Pro sétimo ano. Então, olha só, a pergunta é a 

seguinte: “Professora, suponha que eu seja a sua sósia, idêntica a você, e nesta aula, nesta tarefa 

especificamente de introduzir o gênero notícia pro sétimo ano que você dá aula, como::: como eu 

devo fazer pra que ninguém da escola, nem mesmo os alunos percebam que eu não sou você, ao dar 

esta...esta tarefa. Quero dizer, ao introduzir este gênero pro sétimo ano?” 

4º Turno - PROFa: É porque na verdade eles vão estar olhando pra você e eles vão estar sabendo que 

não sou eu. Certo?! 

5º Turno – PESQ: Não. Eu sou sósia.  

6º Turno - PROFa: Você é sósia... 

7º Turno - PESQ: Sou igualzinha a você.   

8º Turno - PROFa: Tá.  

9º Turno - PESQ: Entendeu? Imagina que eu seja a sua irmã gêmea.  

10º Turno - PROFa: Tá bom. 

11º Turno - PESQ: Então, eles vão olhar pra mim:: e vão::: e vão pensar que é você. 

12º Turno - PROFa: Certo 

ANEXO  1 
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13º Turno - PESQ: Só que você precisar pensar como você faz para que os meus gestos, que a minha 

maneira de::: ensinar ou de fazer não::: é... Como é que fala? Não testemunhe contra mim. 

Entendeu? Você tem que me dar os detalhes mínimos de como fazer aquela tarefa, para que eles 

acreditem que eu sou você.  

14º Turno - PROFa: Certo. 

15º Turno - PESQ: Tá? Você tem aula nesse sétimo ano. 

16º Turno - PROFa: Isso. 

17º. Turno - PESQ: Tem::: nesse sétimo ano. Então, eu quero que você pense nisso, nesse sétimo ano 

que você dá aula, pra que você consiga ter assim um::: é:::: elementos mais reais, da sua:::: da sua 

prática, né?  Então, você vai pensar nesses alunos, pra essa turma, dessa escola, da qual você vai lá e 

você dá aula. Como eu deveria fazer pra te substituir introduzindo, lá, o gênero notícia.  

18º Turno - PROFa: É, mas aí estamos na sala de aula? ((silêncio)) Então, olha só. É:::: Kátia... Você 

Kátia, vai chegar na escola, vai cumprimentar o Edivaldo, que é o secretário, certo? Depois, você vai 

até a sala dos professores, provavelmente, a Neire estará lá, que é uma professora também, e a 

Ivanilda, né? É... Assim que o sinal bater, geralmente, sou eu a primeira quem saio, eu pego o meu 

material e os alunos, eles estão no pátio, né? E eu digo: “pessoal do sétimo ano comigo” e a gente vai 

subindo juntos conversando. Tá? Vamos subir a rampa.  

19º Turno - PESQ: Mas assim, na hora que eu entro, então, eu vou passar pela secretaria. 

20º Turno - PROFa: Exato. 

21º Turno - PESQ: Aí, eu vou entrar na::: na sala dos professores... Vão estar duas professoras lá, 

como que eu devo cumprimentá-las?! É::: nós somos muito amigas, muito... ou é alguma coisa 

mais::: algo mais formal... 

22º Turno - PROFa: É algo mais formal. Porque na verdade a gente não tem tempo pra isso, né? Eu 

saio de uma escola e vou pra outra e::: essas professoras são professoras do fundamental um e eu 

sou do fundamental dois.  

23º Turno - PESQ: Ah tá. Então eu vou ser do fundamental dois.  

24º Turno - PROFa: Isso. 

25º Turno - PESQ: Tá. Então, as duas são::: do fundamental um, então eu as cumprimento 

formalmente.  

26º Turno - PROFa: Exatamente. 

27º Turno - PESQ: Aí, o que eu vou tá fazendo ali, enquanto eu estou esperando o sinal, vai::: é:: até 

o sinal bater, o que eu faço exatamente?  

28º Turno - PROFa: Geralmente, eu chego faltando uns cinco minutos... Geralmente, você vai chegar 

faltando por volta de uns dez, cinco minutos, nesse ínterim, depois que você cumprimentou o 

pessoal, você vai pegar seus diários, que tão no armário, tá? Tem a pasta de ocorrência, né? 

29º Turno - PESQ: Pra que é a pasta de ocorrência? 

30º Turno - PROFa: A pasta de ocorrência é uma pasta que tem por sala, devido à indisciplina dos 

alunos.  
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31º Turno - PESQ: Ah... 

32º Turno - PROFa: Se eles, é:::: ofenderem alguém, um colega, um professor, ou fizerem algo que, 

que na:::  que não é uma conduta, né?  Aceitável:::: então, você vai tá registrando ali, porque na 

reunião de pais, você vai tá mostrando pra eles.  

33º Turno - PESQ: Ah... Esse:: é livro de conduta? É isso? 

34º Turno - PROFa: Isso. 

35º Turno - PESQ: Mas::: eu registro ali, tenho que mostrar depois pra direção, pro gestores ou não? 

36º Turno - PROFa: Depende. Dependendo da gravidade...  

37º Turno - PESQ: Da gravidade, sim...  

38º Turno - PROFa: Da gravidade...  

39º Turno - PESQ: Se não fica só no livro. 

40º Turno - PROFa: Fica só ali.  

41º Turno - PESQ: Tá... 

42º Turno - PROFa: Tá? 

43º Turno - PESQ: Bom... depois disso, aí eu peguei o meu material, né? Ali na sala dos professores, o 

livro de ocorrência::: eu tenho que assinar alguma coisa? ...  

44º Turno - PROFa: Bom, tem o livro ponto, que está na mesa, né? E::: e você...  

45º Turno - PESQ: Sempre assina antes de sair? Eu tenho que assinar antes de ir pra sala? 

46º Turno - PROFa: Nem sempre eu consi... Nem sempre você vai conseguir fazer isso, porque::: pode 

acontecer da diretora, a Andréia,  ela chega pra dá algum recado e você não consegue nesse tempo, 

então na hora da saída você faz isso.  

47º Turno - PESQ: Ah tá. Então, se eu não fizer no começo eu posso fazer na saída. Bom, aí eu peguei 

o meu material e saio da sala pra... 

48º Turno - PROFa: Pro pátio. 

49º Turno - PESQ: Pro pátio?  

50º Turno - PROFa: É porque os alunos, eles estão ali esperando.  

51º Turno - PESQ: E eles ficam em forma de fila ou não? 

52º Turno - PROFa: Não, não. Como a escola é pequena, tá? Eles são livres. Eles já veem o professor, 

eles já identificam. Aí, você só faz uma chamada, você dá uma olhada em quem tá perto, “olha 

vamos subir sétimo ano” ou acena com a mão, chamando o pessoal do fundo ou pelo o nome. E::: 

vamos subindo... 

53º Turno – PESQ: Tá. 

54º Turno - PROFa: Você sobe a rampa. Chegando lá, você::: fica na porta e deixa eles entrarem 

primeiro, a::: a conduta é que geralmente entrem primeiro as meninas 

55º Turno – PESQ: Ah... 
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56º Turno - PROFa: É uma forma de respeito, pra evitar empurrões, porque já aconteceu isso no 

passado. Tá?  

57º Turno – PESQ: E eles já sabem disso? 

58º Turno - PROFa: Eles sabem, porque eles deixam as meninas entrarem e os rapazes entram 

depois.  

59º Turno - PESQ: Hum:::: certo. 

60º Turno - PROFa: Isso, quando for a primeira aula. Se for troca de professores, o que acontece, eu 

simplesmente, eu paro na porta, porque quando o professor sai, vira uma indisciplina ali e é 

conversa, alguém tá em pé, ou tá mexendo na lousa, então, eu fico só parada observando. Então, 

eles percebem que eu cheguei e::: um vai dando um toque pro outro: “a professora chegou, vamos 

sentar”. E eles sentam e ficam aguardando. 

61º Turno – PESQ: Tá. Então, se não for::: é:::: Ah, primeira aula, eu:::: eu simplesmente vou para o 

sétimo ano e chego na porta e fico esperando a disciplina.  

62º Turno - PROFa: Isso. Eles se acomodarem. 

63º Turno – PESQ: Tá. 

64º Turno - PROFa: Tá?  

65º Turno - PESQ: Esperando eles darem uma... E se eles, se algum sair da sala, tiver ido ao banheiro, 

tomar água eu tenho que ter alguma providência, alguma coisa? 

66º Turno - PROFa: Na verdade, aí o que vai acontecer: eu vou ficar sabendo depois que eu entrei na 

sala. Porque você... Porque eles se acomodaram, certo? Então, eu vou tá falando: “bom dia::::”. 

Cumprimentando, você vai dizer: “bom dia”. tá? Eles vão estar respondendo. E eu começo a 

chamada, você começa a chamada, né? Pelo nome, porque a sala é pequena, tem vinte e quatro 

alunos apenas. Certo? Então, se por ventura você chamar alguém e ele não estiver, eles vão estar te 

dizendo se faltou ou se está no banheiro. 

67º Turno – PESQ: Hum::: tá.  

68º Turno - PROFa: Tá? E ai, você vai chamar a atenção dele, porque eles deveriam estar na sala, eles 

têm que estar pedindo para o professor, por questão de disciplina. 

69º Turno – PESQ: Tá. Então, se eu chegar depois e o aluno estiver pra fora eu tenho que dá uma::: 

chamada de atenção. 

70º Turno - PROFa: Isso. 

71º Turno – PESQ: Não pode deixar:: meio que por isso mesmo!  

72º Turno - PROFa: Não, não.Tá? 

73º Turno – PESQ: Tá. Bom, aí eu fiz a chamada, faço a chamada e qual a primeira coisa que eu faço? 

Quando eu entro? Dou bom dia e ai eu vou direto pra mesa do professor?  

74º Turno - PROFa: Você pode fica... 

75º Turno – PESQ: Eu entro na sala e vou direto pra mesa do professor?  

76º Turno - PROFa: Isso. Você vai direto pra mesa.  
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77º Turno – PESQ: Do professor. 

78º Turno - PROFa: Isso.  

79º Turno – PESQ: Aí, eu coloco o meu material na mesa. E já pego o diário pra fazer chamada. 

80º Turno - PROFa: Isso. 

81º Turno – PESQ: Eu tenho que fechar a porta ou a porta pode ficar aberta? 

82º Turno - PROFa: Não, não há necessidade, pode ficar aberta, é porque no andar do sétimo ano só 

tem mais uma sala.  

83º Turno – PESQ: Ah... É bem tranqüilo.  

84º Turno - PROFa: É bem tranqüilo. 

85º Turno – PESQ: Tá. Bom, então eu fiz isso e terminei a chamada, e aí? O que eu tenho que fazer 

mais? 

86º Turno - PROFa: Posteriormente a isso, você vai fazer uma retomada da aula anterior, qual foi o 

combinado, se teve algum combinado, porque, às vezes, a aula do dia é uma seqüência do dia 

anterior, caso contrário, você vai estar falando: “olha, hoje nós vamos trabalhar o assunto tal”. 

87º Turno – PESQ: Tá. No meu caso... 

88º Turno - PROFa: É a notícia.  

89º Turno – PESQ: Aí, vai ser o::: introduzir o gênero  notícia. 

90º Turno - PROFa: Isso. 

91º Turno – PESQ: Como que eu posso fazer isso? 

92º Turno - PROFa: Então, veja bem, eles já estão sabendo, porque::: antecipadamente, o combinado 

era que em grupo de quatro, cada grupo trouxesse dois jornais. 

93º Turno – PESQ: Ah... 

94º Turno - PROFa: Certo? Porque eles estariam apenas olhando este material no primeiro momento. 

95º Turno – PESQ: Então, eu chegando na sala de aula::: é::: os alunos já vão estar sabendo que nós 

vamos iniciar o gênero notícia.  

96º Turno - PROFa: É, mas você vai ter que lembrá-los: “Escuta pessoal, vocês trouxeram o 

combinado?” Aí, alguém vai lembrar: “sim, eu trouxe o jornal”. Certo?   

97º Turno – PESQ: Ai::: eu... Então, eu posso trabalhar em grupo? 

98º Turno - PROFa: Pode trabalhar em grupo. Feito isso você vai pedir para eles formarem os grupos. 

Como são vinte e quatro alunos, nós vamos ter seis grupos e eles vão ficar lendo de forma livre ali.  

99º Turno – PESQ: Tá. E o que eu tenho que fazer durante esse período? 

100º Turno - PROFa: Nesse período?  

101º Turno – PESQ: É. Que eles estão...((lendo de forma livre)) 

102º Turno - PROFa: Você vai deixar ((eles-alunos)) olhando ali ((o jornal)), normalmente, à vontade. 

Posteriormente, você pode estar perguntando se alguma coisa chamou a atenção deles. Certo? 
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103º Turno – PESQ: E enquanto eles estão ali livremente folheando, o que eu estou fazendo? 

104º Turno - PROFa: Você tá circulando pela sala, pra ver se eles estão, realmente, estão olhando o 

jornal. Porque, o que acontece, como são é::: quatro componentes por grupo, eles vão estar 

dividindo o jornal, né? Então... 

105º Turno – PESQ: Tá...  

106º Turno – PROFa: Um vai ficar com uma parte, outro com outra. 

107º Turno – PESQ: Tá. 

108º Turno – PROFa: Tá? E ai, posteriormente, você pode tá pedindo pra eles quais os cadernos que 

têm ali, os nomes que têm ali.  

109º Turno – PESQ: Os nomes dos cadernos? 

110º Turno – PROFa: Dos cadernos.   

111º Turno – PESQ: Ah, tá. 

112º Turno – PROFa: Feito isso, você pode estar perguntando qual caderno que pra eles seria mais 

interessante. 

113º Turno – PESQ: Ah... Começa uma discussão sobre os cadernos. O que é mais interessante nesse 

caderno ou no outro.  

114º Turno - PROFa: Exato. 

115º Turno – PESQ: “Qual você gosta mais...”. 

116º Turno - PROFa: Isso, tá? E se eles têm o hábito de lerem jornais, isso você já fez 

antecipadamente quando você pediu o jornal, né? Mas só pra ver se alguma coisa mudou a partir do 

momento que eles estavam folheando, o:::  jornal. 

117º Turno – PESQ: Aí, eu meio que investigo sobre as:: os hábitos deles, quanto à notícia, né? Ao:: 

aos gêneros jornalísticos. 

118º Turno - PROFa: Pode acontecer de repente de alguém não ter levado o jornal... 

119º Turno – PESQ: Hum... 

120º Turno - PROFa: Então, você tem que se garantir, levando pelo menos uns dois, deixa na sua 

mesa, aí você vai tá fornecendo pra quem está sem. 

121º Turno – PESQ: E::: que tipo de jornal eu levo? 

122º Turno - PROFa: Olha, aí::: você pode tá deixando de forma livre, por conta da questão de preço, 

né? Provavelmente, eles vão estar pegando o jornal local, o jornal da cidade. 

123º Turno – PESQ: Ah. 

124º Turno - PROFa: Tá? 

125º Turno – PESQ: E eu levo também o jornal da cidade?  

126º Turno - PROFa: Você pode tá levando um outro, só pra eles estarem percebendo a diferença na 

estética do jornal, na diagramação.  

127º Turno – PESQ: Ah... 



171 

 

128º Turno - PROFa: Bom, feito isso:: você vai passar pra eles, um xerox de uma página de jornal...  

129º Turno – PESQ: Hum... 

130º Turno - PROFa: Tá? Por exemplo, você poderia tá passando pra eles este xerox aqui ((anexo 3)).  

131º Turno – PESQ: Ah, tá. 

132º Turno - PROFa: E você pode pedir que eles::: é:::: pra que algum dos alunos leiam o título. 

Então, você pode pedir, por exemplo: “Larissa, leia o primeiro título”, ela vai ler e ((você)) vai 

passando para os outros alunos.  

133º Turno – PESQ: Tá. É:: mas como você fez isso ((anexo 3))? Você reduziu aqui a::: o jornal? 

134º Turno - PROFa: Não. Neste caso não foi reduzido. Eu peguei de um livro didático. 

135º Turno – PESQ: Ah... Você pegou do livro didático. 

136º Turno - PROFa: É, mas nada impede que você faça isso, tirando de uma página de jornal mesmo 

e ensina. 

137º Turno – PESQ: Tá. E::: bom, e pra você fazer este aqui como é que você fez? ((outro Xerox, com 

atividades sobre a estrutura da notícia – anexo 3a) 

138º Turno - PROFa: Bom, a escola, ela::: ela tem máquina de Xerox,  então eu fiz isso no dia anterior. 

139º Turno – PESQ: Ah, então eu vou ter que fazer isso um dia antes. 

140º Turno - PROFa: Isso. Um dia antes você vai até a Andréia ou ao Edivaldo e fala pra ele que você 

precisa de 24 cópias. 

141º Turno – PESQ: Ah e aí::: no::: eu vou ter que pagar alguma coisa? 

142º Turno - PROFa: Não, não. Tá? 

143º Turno – PESQ: Eles vão tirar e aí eu vou entregar para os alunos essa xerox.  

144º Turno - PROFa: Isso. 

145º Turno – PESQ: Por quê? Eles não têm este livro didático? 

146º Turno - PROFa: Não. Eles não têm. 

147º Turno – PESQ: Tá...  

148º Turno - PROFa: Na escola é bem reduzido o material, inclusive pra eles pesquisarem ou mesmo 

comprarem os jornais, eu to::: até encontrando um pouco de dificuldade.  

149º Turno – PESQ: Tá... 

150º Turno - PROFa: Você vai encontrar, aliás, um pouco de dificuldade, porque é afastado do 

centro...  

151º Turno – PESQ: Eles moram é zona rural, a escola? 

152º Turno - PROFa: Isso. Zona rural. Tá? Então, muitos ali, às vezes:::: ou pais são caseiros, eles 

podem estar pedindo pro patrão pra trazerem pra sala de aula ((os jornais)). 

153º Turno – PESQ: Tá... 

154º Turno - PROFa: Bom, feito isso, você vai pedir pra cada um ler um título.  
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155º Turno – PESQ: Certo. 

156º Turno - PROFa: E::: você pode tá questionando é:::  com eles: “vamos ver, a questão do espaço. 

Tá? Por exemplo, porque esse título ‘Bomba mata 2 e fere 111 em Atlanta’ está em primeiro plano, 

porque não em último?” Tá? Pra você tá levantando um conhecimento prévio deles: “por que das 

letras garrafais aqui?”. 

157º Turno – PESQ: Certo. 

158º Turno - PROFa: Tá? Posteriormente a isso, você pode pedir pra eles, é::: verificarem o verbo: 

“qual o tempo verbal dos verbos do título?”. 

159º Turno – PESQ: Hum. 

160º Turno - PROFa: Então: “Bomba mata 2 e fere 111 em Atlanta, fere, qual é o tempo verbal?”  

161º Turno – PESQ: E se eles não cons... não::: é::: localizarem o verbo assim, logo de... no ‘Bomba 

mata e fere 111 em Atlanta’? 

162º Turno - PROFa: Aí... 

163º Turno – PESQ: Eles vão conseguir identificar logo assim? 

164º Turno - PROFa: Eu acredito que sim, mas se por ventura não, o que você pode fazer é pedir que 

eles lembrem, que já foi comentado que o verbo indica ação, estado ou fenômenos da natureza. 

Então, você pode tá lendo o título mais uma vez: “Bomba mata 2 e fere 111 em Atlanta, de quem é 

que nós estamos falando?” Eles vão tá falando pra você que é da bomba. Né? “O que ela fez? Ela 

fere, né?” Ou, uma outra alternativa, poderia você estar falando de uma forma meio que informal, 

de que você pode fazer a palavra terminar em R, por exemplo: “canto, veio do verbo cantar. Beijo, 

beijar. Vendo, vender. E fere? Ferir”. Pra eles estarem tentando localizar. Tá? Então, eles vão estar 

percebendo que os verbos estão no tempo presente.  

165º Turno – PESQ: Certo. 

166º Turno - PROFa: E você pode questionar: “mas porque que o verbo está no tempo presente e::: a 

ação já aconteceu?” 

167º Turno – PESQ: Hum... 

168º Turno - PROFa: Aí, você espera que eles... deem um retorno. Muitos vão estar te falando e, aí, 

((você)) comenta porque na verdade a notícia quer estar próxima do leitor. 

169º Turno – PESQ: Hum... 

170º Turno - PROFa: “Porque o que causa::: é::: o nosso interesse por alguma coisa, principalmente, 

os jovens, as crianças,  querem saber do imediato, né? Do que tá acontecendo no momento. Não do 

que já passou”.  

171º Turno – PESQ: Então essa:: colocação verbal, na verdade, é uma forma de laçar o leitor, né? 

Segurar o leitor, né?  

172º Turno - PROFa: Isso. 

173º Turno – PESQ: Segurar o leitor. 

174º Turno - PROFa: Exato. Tá? 
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175º Turno – PESQ: Certo. Aí, eu mostro isso pra eles... 

176º Turno - PROFa: Tá? Depois, eles já falaram pra você também do porque da disposição, porque 

que uma está:: é::  o título está em texto de garrafais, porque que está no começo, no final. Eles vão 

está deduzindo que seria a ordem de importância.  Tá? Quer dizer. Até aqui, praticamente, você já 

levou uma aula. Porque os cinco minutos pra eles estarem é::: organizando os grupos, mais é::: uns 

vinte minutos talvez, pra eles  estarem folheando, discutindo ali e você intervindo também, pedindo 

pra eles localizarem, por exemplo, esta notícia que está na primeira página, localizar dentro do 

jornal. 

177º Turno – PESQ: Ah tá. Pegar uma notícia que esteja em manchete, né?  

178º Turno - PROFa: Na::: na capa. E pedir... pedir pra eles:::: eles localizarem. 

179º Turno – PESQ: Pra eles localizarem no caderno.  

180º Turno - PROFa: Isso. Você vai tá passando por grupos e pedindo, pra ver se eles realmente 

conseguem tá identificando isso. Tá?   

181º Turno – PESQ: Tá. Localizando esta::: notícia.  

182º Turno - PROFa: Feito isso, você::: posteriormente, pode tá pedindo pra eles, é::: se separarem, 

porque eles estão em grupos. Colocando as cadeiras no lugar, sem barulho, né?  

183º Turno – PESQ: Por que sem barulho? 

184º Turno - PROFa: Porque:::  eles naquela ânsia de estarem desmanchando, eles vão empurrando 

carteira e tudo mais. Você pode até inclusive apontar os grupos. Falar: “olha, grupo da Ângela coloca 

as carteiras no lugar.” Depois você passa pro próximo grupo.  

185º Turno – PESQ: Ah tá...  

186º Turno - PROFa: Diminui... 

187º Turno – PESQ: Pra não haver aquela::: é... 

188º Turno - PROFa: Aquele tumulto. Eles levantam carteiras... que é perigoso de acertar algum 

aluno. 

189º Turno – PESQ: Tá.  

190º Turno - PROFa: Quando eles fizerem isso. Você já vai estar na segunda aula. Tá? Então, eles 

colocaram as carteiras no lugar. Cada aluno tem esta folha ((anexo 3)). Eles vão estar trabalhando de 

forma individual. E você vai pedir que eles copiem os títulos no caderno. Os títulos das notícias ((do 

anexo 3)).  

191º Turno – PESQ: Certo. 

192º Turno - PROFa: Tá? Pra quê? Pra eles poderem, é::: uma estratégia, vai, pra eles estarem 

memorizando a questão do verbo, que tem que estar no presente. Pra quando eles forem produzir 

um texto.  

193º Turno – PESQ: Ah, tá.  

194º Turno - PROFa: E como a escola, ela é pequena, ela não tem retro, eu vou ter que passar alguma 

coisa na lousa. Então, enquanto eu passo na lousa, eles vão estar ocupados aqui. 
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195º Turno – PESQ: Enquanto eu passo na lousa, eles vão estar ocupados... 

196º Turno - PROFa: É, eu vou passar um texto na lousa. Você vai passar um textinho na lousa, eles 

vão estar ocupados aqui.  

197º Turno – PESQ: Copiando a...  

198º Turno - PROFa: Copiando. Porque você vai falar: “olha, não é pra copiar isso ((o que está sendo 

passado na lousa)) Tá? É só pra poder explicar posteriormente”. 

199º Turno – PESQ: Ah, tá. E na escola não tem retro e nem... 

200º Turno - PROFa: Não, não tem. A sala de informática é pequena. Não comporta todos. Nos dias 

de aula de informática, o professor leva em grupo, leva uma turma, depois leva a outra. Então, vai 

ficar difícil pra eles estarem manuseando o jornal lá.  

201º Turno – PESQ: Tá. 

202º Turno - PROFa: Tá? Ou mesmo pra eles estarem escrevendo. Porque lá, só tem as telas, pra eles 

estarem digitando. Tá? 

203º Turno – PESQ: Tá.  

204º Turno - PROFa: Então... 

205º Turno – PESQ: Melhor trabalhar com::: com a lousa e o giz.    

206º Turno - PROFa: Com a lousa e o giz, tá? Então, neste ínterim:: eles vão estar copiando e eles vão 

estar grifando. E você vai estar escrevendo é::: uma pequena notícia, né? Na lousa. Só que eles vão 

ter acesso a isso, porque você vai entregar pra eles este outro texto aqui ((anexo 3a, inclui pequena 

notícia e atividades)). “Quem terminar de copiar e de grifar. Vai lendo aqui. Certo?”  

207º Turno – PESQ: Certo. Vai lendo esta outra...  

208º Turno - PROFa: Vai lendo essa::: estrutura aqui ((apontando anexo 3a)), tá? “Então, seria o quê? 

É::: que na hora de você ((aluno)) formar uma notícia, o título tem que ser um texto::: um título... O 

quê? Curto. Por quê? Pra chamar a atenção do leitor. Nem sempre ele ((leitor)) tem tempo pra ficar 

parado lendo o jornal”. Você pode até tá questionando se::: eles, ou alguém, que eles conhecem, 

leem o jornal na íntegra. Eles vão tá falar que não. “Porque cada um lê aquilo que te interessa, né?”  

209º Turno – PESQ: Aham. 

210º Turno - PROFa: Tá? Então, você vai tá falando pra eles, que o título é curto, que o título tem que 

chamar a atenção::: do leitor e lembrando mais uma vez da questão do verbo, que tem que estar no 

tempo presente. 

211º Turno – PESQ: Presente. 

212º Turno - PROFa: Tá? Posteriormente, a questão do lead, né? Você vai explicar pra eles o que é o 

lead. Então, eles já leram aqui ((anexo 3a)). “E o lead o que é? É o primeiro parágrafo da notícia. E 

que ele, nele, deve conter: de quem você está falando, o que, que é o fato, quando e onde 

aconteceu. Ou seja, o lead é o resumo é::: da notícia, o essencial. Tá? É o essencial. Que geralmente, 

é aquilo que fica pro leitor. Muitos nem chegam a ler o texto na íntegra”.  

213º Turno – PESQ: Fica mais naquela primeira parte.  
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214º Turno - PROFa: Só com o primeiro parágrafo. E que: o corpo da notícia são os parágrafos que 

vêm posteriormente, tá? O como que aconteceu, o porquê, seria a explicação detalhada de tudo que 

já foi mencionado no primeiro parágrafo. 

215º Turno – PESQ: Tá. 

216º Turno - PROFa: Tá? Então, o que aconteceu? Isso aqui ((anexo 3)), você já passou na lousa, eles 

têm em mãos e você já passou na lousa.  

217º Turno – PESQ: Então... Isso::: isso daqui é notícia, né?   

218º Turno - PROFa: Isso é uma notícia. 

219º Turno – PESQ: A notícia::: a notícia já tem na lousa. Tá lá na lousa. 

220º Turno - PROFa: Já tá na lousa. 

221º Turno – PESQ: E ai, em cima daquela notícia que está na lousa eu vou discutir isso ((anexo 3 – 

atividades sobre a estrutura de notícias)) com eles... 

222º Turno - PROFa: Exatamente. 

223º Turno – PESQ: Título, lead e o corpo da notícia ((li no papel as três primeiras atividades))  

224º Turno - PROFa: Exatamente. Vai estar aqui. E você vai estar pedindo pra eles apontarem: “onde 

está o  título?” 

225º Turno – PESQ: Tá. O título... 

226º Turno - PROFa: Na lousa.  

227º Turno – PESQ: Na notícia lá da lousa.  

228º Turno - PROFa: Isso. Tá? 

229º Turno – PESQ: Tá.  

230º Turno - PROFa: E você vai estar confirmando, ou negando ou pedindo que o outro acrescente 

alguma coisa no caso de erro. Tá? 

231º Turno – PESQ: Tá.   

232º Turno - PROFa: Tá? E aqui::: ((apontando para a atividades do anexo 3a)) seria mais por questão 

de estudo mesmo, posterior deles. Tá? Mostrando por exemplo: “Hum... Aqui é::: ‘Professor cria 

blog’, o que seria? O quê? O título, que tá aqui?”  

233º Turno – PESQ: Tá. 

234º Turno - PROFa: Tá? “E os elementos que acompanham o lead? Então: o::: o ‘professor José 

Miranda’ ele não faz parte do lead? Aqui, não é o primeiro parágrafo? De quem que você está 

falando? O que você está falando?” ((sobre atividade do anexo 3a)) 

235º Turno – PESQ: O ano tal.... 

236º Turno - PROFa: O ano. 

237º Turno – PESQ: ‘Quando’, né? 

238º Turno - PROFa: Isso.  
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239º Turno – PESQ: Certo. E depois o corpo da notícia.  

240º Turno - PROFa: O corpo da notícia.     

241º Turno – PESQ: Tudo bem. E aí, eu tô lá discutindo com eles, sobre isso, e se::: a sala estiver 

tumultuada, eles ... não estiverem prestando atenção. Porque eu separei todo mundo. Todo mundo 

ficou::: individual.  

242º Turno - PROFa: Hum. 

243º Turno – PESQ: Se eu tiver algum problema assim. Como que eu tenho que fazer? 

244º Turno - PROFa: Você não deve::: se alterar. Porque não vai levar a nada, tá? Ou você pode ficar 

parada como no momento que você ficou na porta. Você fica parada simplesmente. Observando, um 

ou outro aluno discretamente. Alguém vai tá dando um toque “a professora quer falar”. 

245º Turno – PESQ: Ah::: eu fico parada em silêncio e olhando. 

246º Turno - PROFa: Esperando.  

247º Turno – PESQ: Esperando. Até chegar uma hora... 

248º Turno - PROFa: Exatamente. Aí, você pode até falar: “posso continuar? Posso continuar?”. Eles 

vão falar que sim, e você vai conseguir trabalhar. 

249º Turno – PESQ: Ah.::: Nesta sala tem algum aluno que eu tenha que ter::: que pode me faltar o 

respeito, alguma coisa?  

250º Turno - PROFa: Quanto à faltar ao respeito não. Mas é muito crítico. Por exemplo, o Felipe, tá? 

Se por ventura, você não estiver num bom dia e você for pontual em chamar a atenção dele, se todos 

tiverem conversando e de repente apenas ele ali, se ele estiver em um bom dia, ele vai:: te obedecer, 

ele vai perceber. Caso contrário, ele vai ficar observando se não tem ninguém cochichando pra falar: 

“olha professora fulano também tá falando e você não tá falando com ele ou ela” 

251º Turno – PESQ: Ah, tá... Ele vai querer me::: assim, me retrucar, né? De alguma forma. Mostrar 

que não é só ele... 

252º Turno - PROFa: Isso. Exato. 

253º Turno – PESQ: Se justificar, apontando o outro.  

254º Turno - PROFa: Exato. 

255º Turno – PESQ: E se ele fizer isso. O que eu faço?  

256º Turno - PROFa: Bom, você deve falar pra ele que naquele momento, você só tem olhos pra ele, 

você tá falando com ele, terminada a conversa você vai tá conversando com o outro, se você 

perceber. 

257º Turno – PESQ: Tá. É::: se eu precisar::: que alguém saia da sala, alguma coisa eu posso chamar, 

eu tenho que chamar o inspetor ou... 

258º Turno - PROFa: Mas sair em que situação? 

259º Turno – PESQ: Por exemplo, um aluno desacatou, eu tenho que pedir pra ele sair. Sai da sala ou 

não sai?  

260º Turno - PROFa: Não, não. Geralmente, você vai tentar resolver o problema ali. 



177 

 

261º Turno – PESQ: Ah, então eu não posso colocar pra fora?  

262º Turno - PROFa: Não. Você conversa com ele. Você conversa com ele, posteriormente, como a 

escola é pequena, né? Na sua saída de aula, se isso for possível, você conversa com a coordenadora, 

com a Cristiane ou com a Andréia, lá embaixo. Caso contrário, se ele estiver extrapolado muito, você 

pode pedir pro representante da sala chamá-las. 

263º Turno – PESQ: Ah, tá. Aí elas vêm à sala e conversa com ele. 

264º Turno - PROFa: E conversam, mas antes eu tenho que tentar::: resolver ali... Ter esgotado 

alguma coisa, se eu não conseguir, mas, geralmente, você consegue.  

265º Turno – PESQ: Certo. E isso vai ficar registrado naquele caderno. 

266º Turno - PROFa: Exatamente. Você vai registrar.  

267º Turno – PESQ: Bom, ai nós estamos, assim, na aula, nós estamos naquele... Eu estou naquele 

momento em que, eu estou discutindo com eles a estrutura da notícia, utilizando uma notícia que 

está na lousa, que eu::: que eu passei na lousa.  

268º Turno - PROFa: Isso. Exato.     

269º Turno – PESQ: Aí, eu faço essa discussão sobre a estrutura e depois... O que eu faço? 

270º Turno - PROFa: Posteriormente, que você vai fazer? Você vai retomar o jornal.  

271º Turno – PESQ: Pegar o jornal de novo? 

272º Turno - PROFa: Isso. Que eles tinham em grupo. Tá? Você pode tá pedindo pra cada um pegar 

uma parte.  

273º Turno – PESQ: Ah, tá. Dividir as folhas ali. 

274º Turno - PROFa: Isso. Ou eles mesmos. Tá?  

275º Turno – PESQ: Tá. Mas não preciso colocar em grupo de novo? 

276º Turno - PROFa: Não, não precisa. Individualmente. Aí, o que você vai fazer? Aí, você vai fazer 

uma atividade. Você vai pedir pra eles aqui oh...  “Escolha uma notícia do seu jornal e sublinhe com 

diferentes cores as respostas, as seis questões acima referidas.” ((anexo 3a)) Então, eles vão ter que 

buscar na notícia, de quem ele está falando, o que, quando, e onde. Tá? E aí... 

277º Turno – PESQ: Como e por...   

278º Turno - PROFa: Como e por quê.  E aí, você, pontualmente, você pode perguntar se aquilo está 

no lead ou se aquilo está no corpo da notícia.  

279º Turno – PESQ: Tá.  

280º Turno - PROFa: Como a sala é pequena, dá pra você, é:: circular pela sala e ver se eles estão 

realmente entendendo ou não. 

281º Turno – PESQ: Tá. 

282º Turno - PROFa: Tá? Feito isso, você::: pode passar para uma outra proposta, quer dizer, você vai 

mostrar um outro gênero pra eles e mostrar que esse gênero também pode ser transformado em 

notícia. Né? Você vai mostrar que você tem... O quê? Um poema, eles já conhecem a estrutura que 
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ele ((poema)) tem. O quê? Que ele tem estrofe, que ele tem verso e que ele ((aluno)) agora, ele vai 

ter que redigir uma notícia.   

283º Turno – PESQ: Com esses elementos da poesia, do poema ((anexo 3a))  

284º Turno - PROFa: Exatamente. Aí, você pode até retomar aqui: “olha, por exemplo, olha o título 

pessoal, ‘poema tirado de uma notícia de jornal’. Este é o título. Será que este título, ele cabe pra 

uma notícia? Observem o verbo”. Aí, eles vão tá vendo que tá no passado. Eles vão tentar escrever 

de uma forma que cative mais o leitor.  

285º Turno – PESQ: Tá.  

286º Turno - PROFa: Tá? E tentar buscar essas informações ou até acrescentando outras, porque ele 

tem que ::: é::: mencionar os elementos que formam o lead.  

287º Turno – PESQ: Certo. 

288º Turno - PROFa: Porque aqui, ele tem ‘João Gostoso’, nada impede deles falarem que esse é o 

apelido e criar um nome fictício pra ele.   

289º Turno – PESQ: Tá. Então, eu posso dar essa liberdade... A partir deste poema aqui, eles::: eles 

incluírem, né?  Outros elementos, pra que eles tenham uma estr... uma... 

290º Turno - PROFa: Estrutura de jornal.  

291º Turno – PESQ: Uma estrutura de notícia mais::::: estruturada. Então, tipo assim, ele vai::: aqui... 

Eles vão trazendo outros elementos, da cabecinha deles mesmo, da imaginação deles...    

292º Turno - PROFa: Isso. Mas de forma que contente a estrutura da notícia. E, posteriormente, você 

vai olhar produção por produção.   

293º Turno – PESQ: Hum... E como é que eu vou fazer isso? Produção por produção?  

294º Turno - PROFa: Veja bem, têm alunos que são mais fáceis do que outros. Então, você vai 

olhando o caderno de um, peça pro outro aguardar. 

295º Turno – PESQ: Ah, então, lá, durante a aula ainda, eu vou passando...((de carteira em carteira)).   

296º Turno - PROFa: Você vai passando. Ou mesmo quem terminou pode vir até você, trazer a você, 

coloca uma cadeira do... Do lado da mesa pra eles estarem sentando, observando a correção. 

297º Turno – PESQ: Eu posso::: corrigir ali na mesa dos professores?   

298º Turno - PROFa: Não. Porque vai estar na sala, na sala de aula. ((aqui, a professora pensou em 

mesa dos professores como a mesa que fica na sala dos professores)) 

299º Turno – PESQ: Na mesa do professor. 

300º Turno - PROFa: Na mesa do professor. Você pode tá colocando uma cadeira do lado. E estar 

apontando. Ou dependendo da situação, se um outro chamou, você pode ir até a mesa, a carteira 

dele também. Nada impede.  

301º Turno – PESQ: Tá. 

302º Turno - PROFa: Tá. Não tem uma forma rígida ali.  

303º Turno – PESQ: Que eu tenho... 
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304º Turno - PROFa: Que estar seguindo ou você vai até ele ou ele vai até você.  

305º Turno – PESQ: Bom, então eu posso deixar eles livres aqui pra eles poderem criar essa notícia 

deles e, aí, durante essa aula ainda eu vou passando nas mesas ((carteiras)) ou lá na mesa do 

professor fazendo a revisão. 

306º Turno - PROFa: Exatamente. 

307º Turno – PESQ: Eu tenho que dar uma...  Como que é essa primeira revisão que você falou? Eu 

lembro que você falou assim: “você vai vendo como eles estão é:::: como eles estão construindo a 

notícia deles”. Aí, você falou que eu deveria ou ir passando de carteira em carteira ou pedi para que 

eles venham até a mesa do professor para que eu dê uma olhada, uma orientada, faça uma revisão 

na notícia deles. Como que eu faço isso? Como que eu faço essa revisão? 

308º Turno - PROFa: Na verdade, é:::: eu não marco logo de início, tá? Eu converso, então, você 

conversa com eles, então, se o seu objetivo é avaliar o lead você vai verificar no primeiro momento 

se ele tá mostrando ali de quem ele está falando, você vai apontar: “bom, no lead, nós temos que ter 

de quem você está falando, quando aconteceu e onde”. Se por ventura você percebe que faltou o 

‘quando’. Você pode perguntar: “mas quando que aconteceu?”. Às vezes, passa isso na cabeçinha 

dele, mas ele se esqueceu de mencionar ali. 

309º Turno – PESQ: A tá. Então, eu faço essa primeira revisão pra verificar se os elementos ali: 

‘quem, o quê, quando, onde, como e porque’. Se estas respostas estão nessas estruturas ((nas 

produções dos alunos)). Eu não vou me preocupar com ortografia... 

310º Turno - PROFa: Não, não, é claro que se for algo gritante, você pode estar comentando: “olha 

aqui você colocou um ‘i’, seria um ‘e’”. Mas no momento é a notícia em si, você está trabalhando a 

estrutura, mas nada impede de você fazer algumas correções. 

311º Turno – PESQ: Entendi. Então, eu tenho que me centrar na estrutura da notícia. 

312º Turno - PROFa: É porque esse é o foco do momento, né? 

313º Turno – PESQ: Bom, é::: com essa turma. Eu vou estar com eles mais ou menos em que 

horário? Período da tarde? 

314º Turno - PROFa: Da manhã. 

315º Turno – PESQ: E se eles quiserem ir ao banheiro? Ou alguma coisa assim, tudo bem? 

316º Turno - PROFa: Não tem problema, desde que vá um por vez. 

317º Turno – PESQ: Ah, tá, e eu preciso entregar alguma coisa pra eles? 

318º Turno - PROFa: Não há necessidade. 

319º Turno – PESQ: É tinha uma escola que gente tinha que entregar a chave...  

320º Turno - PROFa: Não, não. 

321º Turno – PESQ: Cada escola é uma, né? 

322º Turno - PROFa: É. 

323º Turno – PESQ: Aí, eu fazendo essa revisão é:::: e se não der tempo de eu fazer a revisão de 

todos? 
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324º Turno - PROFa: Bom, veja bem, você tem o ‘caderninho de ok’, que eu chamo de “OK”, porque 

quem mostrou, você vai colocando o ok de que você viu o caderno do aluno. 

325º Turno – PESQ: Ah, tá, eu vou colocando o ‘ok’. 

326º Turno - PROFa: Você coloca um ‘ok’, isso pra provar que ele participou da aula, que ele fez, tá? 

Na aula seguinte, você retoma os cadernos que você não viu. 

327º Turno – PESQ: Ahh::::: então, eu olho ali no meu ‘caderninho de ok’, quem ((alunos)) tá sem o 

‘ok’. 

328º Turno - PROFa: Isso. 

329º Turno – PESQ: E aí, eu vou ver se já fez, se não fez, não fez por quê?  Ah, tá. Isso é muito 

importante. Esse caderninho de ok, ele me serve só pra ter esse controle da revisão dos cadernos, de 

quem fez a atividade? 

330º Turno - PROFa: Não, não. 

331º Turno – PESQ: Como ele funciona? 

332º Turno - PROFa: Na verdade ele serve como um instrumento de avaliação contínua pra você 

verificar se ele está participando da aula, se ele faz todas as atividades, porque, numa primeira 

coluna, você tem os nomes dos alunos, você tem os nomes dos alunos. Você deve usar um caderno 

quadriculado, você usa cadernos quadriculados, então, pra cada coluna, em baixo, você coloca a data 

e a referência: se é a lição de casa, se é uma atividade de sala de aula, no caso é uma notícia. Então, 

você tem duas atividades aqui ((apontando para as Xerox)) de notícia pra ele fazer. Então, você vai 

ter um controle se ele fez as duas. Se ele não fez, você pode estar pedindo uma notícia pra casa 

também. 

333º Turno – PESQ: Tá. E se, por exemplo, ele deu... Porque tem o caderno, tem aquele livro de...

  

334º Turno - PROFa: Livro de ocorrência?  

335º Turno – PESQ: É, aquele livro de ocorrência, por exemplo, se algum aluno estiver no livro de 

ocorrência, porque fez alguma, sei lá, é::::: teve uma atitude inadequada, eu vou marcar isso no 

caderninho também? 

336º Turno - PROFa: Não. 

337º Turno – PESQ: Ali é só o ‘ok’, não vai entrar negativo, ponto negativo? 

338º Turno - PROFa: Não, não, ali é só a avaliação contínua mesmo, que ele tá conseguindo realizar 

as tarefas. Ele serve pra você como um parâmetro e serve pra você conversar com os pais também. 

Pra você falar ((para o responsável/pai)): “olha ele não tá fazendo as atividades ou ele está fazendo 

sim, tá entregando”. 

339º Turno – PESQ: Ah, tá. Aí, você tem argumentos, eu no caso, se um pai e mãe virem reclamar 

comigo, eu tenho um argumento. 

340º Turno - PROFa: Pra justificar também o porquê da nota, o conceito mental, o porquê de repente 

ele foi mal a uma prova que você possa vir a cobrar uma notícia: “olha, ((ele/aluno)) não treinou, ele 

não fez”. 
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341º Turno – PESQ: Agora, por exemplo, aí eu olho nesse caderno e verifico, vejo que ele não fez a 

notícia, o que eu posso fazer? O que eu faço? Se ((ele/aluno)) não fez? 

342º Turno - PROFa: Se ele não fez? 

343º Turno – PESQ: É. 

344º Turno - PROFa: Você vai conversar com ele. Se ele, realmente, não fez porque ele não sabia ou 

porque ele não quis. Dependendo do aluno, você já conhece o histórico dele, né? Se ele tem 

dificuldade ou não, se for dificuldade, você vai ter que sentar do lado dele e tentar construir junto 

com ele, com ele, o texto. 

345º Turno – PESQ: E os outros alunos? O que eu faço, se ele não fez? 

346º Turno - PROFa: Nesse ínterim? 

347º Turno – PESQ: É. 

348º Turno - PROFa: Eles podem estar lendo algum livro.  

349º Turno – PESQ: Ah, então, eu:::: eu:::: mas isso eu não vou ter conseguido é:::: antecipar?  

350º Turno - PROFa: Cada caso é um caso, né? É::: nós estamos supondo que nós estamos na sala de 

aula. Então, todos estão fazendo a mesma atividade. Agora, se o aluno ele não conseguiu. Se é um 

aluno pontual::: você vai ter que criar uma outra situação para os outros estarem ocupados ou eles 

vão estar criando uma nova notícia pra você poder atender aquele. 

351º Turno – PESQ: Ah, tá... Eu vou ter que achar algum:::: de repente pensar numa atividade para 

os demais, pra me sobrar tempo...  

352º Turno - PROFa: Pra você poder atender. Ou uma leitura, ou mesmo como se você tivesse dando 

em forma de uma revisão dos conteúdos aprendidos, pedindo pra fazer uma outra notícia.  

353º Turno – PESQ: Tá. Se eu perceber que o aluno tem essa dificuldade eu tento criar essa 

estratégia. Agora, se o aluno não fez porque não quis mesmo? Tem:::::: tem esses casos? 

354º Turno - PROFa: Tem. 

355º Turno – PESQ: E aí? Como que eu faço? 

356º Turno - PROFa: Aí, a conduta é mandar um bilhetinho pro pai no caderno, né? Pro pai, pro 

responsável. Você justificando. Aí, é onde, muitas vezes, a situação fica pior, né? Porque, muitas 

vezes, o pai tem restrições em casa, ele não tem argumentos. Ele fala simplesmente que:::: ele ((o 

aluno)) é assim mesmo.  

357º Turno – PESQ: “Ele é assim mesmo?” 

358º Turno - PROFa: Aí, você fica de mãos atadas, né?  

359º Turno – PESQ: Porque, ai você manda um bilhetinho pro pai. Quero dizer, eu tenho que 

escrever no caderno, mandando um bilhete pro pai dizendo que o aluno não quis fazer. 

360º Turno - PROFa: Isso. Que ele não tá participando das aulas.  

361º Turno – PESQ: E... Eu peço:::: que o:::: que este bilhete retorne assinado, alguma coisa? 
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362º Turno - PROFa: Sim. Você pede. Porque aí, neste tempo, neste ínterim, você até dá uma outra 

oportunidade pra ver se ele faz em casa. De repente, sobre pressão, dependendo do pai que 

acompanha, ele acaba fazendo.  

363º Turno – PESQ: E quando o pai fala assim: “ah, ele é assim mesmo”. Não existe mais nada pra 

fazer? 

364º Turno - PROFa: Quando ele fala que é assim mesmo. A única coisa é aquela tentativa que você 

fez em sala de aula, né? Não vai ter tempo hábil pra isso.  

365º Turno – PESQ: E... Não tem como conversar com a gestão, coordenação, direção, com alguma 

coisa, assim... Um recurso extra sala de aula, extra professor. Você consegue imaginar uma situação 

desta. Porque, o extra seria o pai... 

366º Turno - PROFa: Aham ((acenando com a cabeça afirmativamente)) 

367º Turno – PESQ: Extra sala de aula. Além do pai, existe mais algum outro recurso? 

368º Turno - PROFa: Bem, a escola é pequena, né? Eles vão tá formando agora a turma de 

recuperação, ao menos que ele vá pra aula de recuperação ou algum coleguinha na sala consiga 

motivá-lo também. Porque, às vezes, ele tem afinidade com algum amigo. Você pode brincar, né?  

“Olha, com o Daniel...” 

369º Turno – PESQ: Ah, tá. 

370º Turno - PROFa: Pode ser feito isso. 

371º Turno – PESQ: Você meio que:::: fomenta ali::: pra que os dois trabalhem juntos. 

372º Turno - PROFa: Trabalhem juntos. 

373º Turno – PESQ: Nossa, mas, é::: a sensação de mãos atadas é péssima. 

374º Turno - PROFa: Péssimo. Porque, que::: como a sala é pequena, você consegue trabalhar, 

isoladamente, com o aluno. Se ele não quer, dificilmente, ele vai tá querendo fazer com o colega. 

Mas você tenta da mesma forma, sabe? Em forma de trabalho: “Então, vamos fazer um trabalho em 

dupla.” 

375º Turno – PESQ: Então, quer dizer, eu tenho que buscar todos os recursos possíveis pra tentar 

fazer com que esse aluno faça uma atividade. 

376º Turno - PROFa: Faça alguma atividade.  

377º Turno – PESQ: Eu posso reprovar esse aluno se ele não fizer. 

378º Turno - PROFa: Reprovar não, né? Porque a avaliação é contínua. Você vai avaliar o global, de 

repente, ele não foi bem nesse gênero, mas ele conhece os demais. Têm outras coisas que você tem 

que tá verificando na sala de aula, né? A participação, têm alunos que são limite. Sabe? 

379º Turno – PESQ: O que é isso? ((aluno)) limite? 

380º Turno - PROFa: É um aluno que... Você sabe, que ele não consegue ir além daquilo produzido na 

sala de aula, às vezes, ele tem uma dificuldade, tem um déficit de atenção. Pode ter uma dislexia, 

não tem alguém pra tá apoiando, então, você tem que relevar muitas coisas. Tem que ter vários 

olhares.    
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381º Turno – PESQ: Vários olhares e... Eu tenho que também pensar em... Vários instrumentos de 

avaliação? 

382º Turno - PROFa: Exato. Porque você vai ver a leitura, você vai ver a avaliação ((prova)), você pode 

ver uma dinâmica, uma técnica::: que ele tenha feito. 

383º Turno – PESQ: Agora, tudo isso.  Todo esse trabalho que eu vou desenvolver na sala, 

introduzindo o gênero notícia, eu tenho que elaborar tudo antes?  

384º Turno - PROFa: Antes, você elabora.  

385º Turno – PESQ: E quando eu faço isso? 

386º Turno - PROFa:: Isso você vai fazer... No seu horário ((livre)), se for permitido, né? Às vezes o 

horário de HTPC ou em casa. Ou em uma aula vaga.  

387º Turno – PESQ: Por que se for permitido? Não entendo.  

388º Turno - PROFa: Porque, muitas vezes, tem uma pauta a ser seguida, outras vezes a escola 

pública... Você sabe, ela está defasada ou o coordenador, ou o diretor que tá conduzindo ali a 

reunião ele não está presente. Então, ele te deixa entre aspas, livre, pra você tentar colocar alguma 

coisa pendente. 

389º Turno – PESQ: Ah... Aí, você aproveita:: o HTPC ... Se não, do contrário... 

390º Turno - PROFa: Tenho que produzir no meu horário... 

391º Turno – PESQ: No seu horário? 

392º Turno - PROFa: É, um horário livre. Um horário... 

393º Turno – PESQ: Na sua casa... Quero dizer na minha casa. Eu vou ter que fazer. 

394º Turno - PROFa: Huhum...  

395º Turno – PESQ: E::: e quais são os meus horários livres?  

396º Turno - PROFa: Seus horários livres são diferentes dos outros professores, né? Você::: depende 

do seu número de aula. Você tem, por exemplo, 25 aulas no Estado à tarde, 13 aulas contando com o 

HTPC, no período da manhã.  

397º Turno – PESQ: Da prefeitura. 

398º Turno - PROFa: Da prefeitura. Então, você tem que fazer isso. Ou numa janela, ou no horário de 

HTPC mesmo, ou quando você chega em casa, ou num sábado ou domingo, você pode tá 

programando e preparando a aula da semana.  

399º Turno – PESQ: Certo, mas quantas salas eu tenho?  

400º Turno - PROFa: Você tem::: 2 na prefeitura, e você tem 3 salas na ::: rede estadual. Sendo, que 

lá ((Estadual)) você tem::: em uma das salas, você tem duas disciplinas e na outra você tem três 

disciplinas. 

401º Turno – PESQ: Três disciplinas? 

402º Turno - PROFa: Três. Língua Portuguesa, Inglês e Leitura e Produção de texto.  

403º Turno – PESQ: Nó::::... Língua Portuguesa então é diferente de leitura e produção de texto. 
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404º Turno - PROFa: Praticamente, uma complementa a outra.  

405º Turno – PESQ: Mas agora no estado, eles:::: eles colocaram como disciplinas diferentes? 

406º Turno - PROFa: Como disciplinas diferentes.  

407º Turno – PESQ: Bom, então eu tenho que no final de semana preparar aula, pra semana inteira 

pra estas 5 salas. E estas 5 salas são... Sétimo ano? 

408º Turno - PROFa: Você tem 2 sextos anos::: e 3 sétimos anos. 

409º Turno – PESQ: O do estado não é::: ensino médio? 

410º Turno - PROFa: Do estado... Em Itatiba, que é a cidade que você trabalha:: o ensino médio é:::: 

só ensino médio a rede estadual. Mas pras cidades próximas, Jundiaí é só ensino fundamental. Você 

trabalha também em Jundiaí.  

411º Turno – PESQ: Ah, então eu dou aula de manhã, em Itatiba, e depois viajo 20 km, ou mais... 

412º Turno - PROFa: Praticamente 30... 

413º Turno – PESQ: 30 km... Eu viajo 30 km pra dar aula no período da tarde... 

414º Turno - PROFa: Isso.  

415º Turno – PESQ: E saio de lá 6h e 20, 6h e 30... 

416º Turno - PROFa: Varia, porque::: na XXXXXXX ((nome da escola)), a escola do estado, 2ª e 3ª feira, 

você sai às 18h, nas 4ª, 5ª  e 6ª você sai às 17h. Minto, é::: na sexta você sai às 18h também, porque 

você faz um HTPC depois da última aula. 

417º Turno – PESQ: Então, quer dizer todos... E eu acordo todos os dias 6 horas da manhã, 6 e meia?   

418º Turno - PROFa: É tarde, né?  Porque, 6 e meia, esse é o horário que você tem que estar saindo 

de casa, né? 

419º Turno – PESQ: Ah, 6 e meia eu tenho que estar saindo de casa pra dar conta das aulas... 

420º Turno - PROFa: Que começam às 7.  

421º Turno – PESQ: Da prefeitura. 

422º Turno - PROFa: Isso. 

423º Turno – PESQ: E que horas eu acordo, eu tenho que acordar, normalmente? 

424º Turno - PROFa: Você acorda geralmente umas 5h e 15... 

425º Turno – PESQ: Todos os dias? 

426º Turno - PROFa: Sim. Tomar banho, tomar café.  

427º Turno – PESQ: Pra estar 7h da manhã ou no 6º ou no 7º ano? 

428º Turno - PROFa:: Exato. 

429º Turno – PESQ: Nossa... Então, ou seja, é que pra eu introduzir esse gênero notícia, eu vou ter 

que fazer todas essas atividades antecipadamente. Vou ter que pensar ai, nesses jornais, em que 

jornais que eu vou levar, nas xérox, mas isso, na verdade eu tenho que ter um planejamento, assim, 

que dê uma aula pra outra não basta, né?  



185 

 

430º Turno - PROFa: Não.  

431º Turno – PESQ: Eu tenho... Se eu pretendo introduzir o gênero notícia... Eu tenho um 

planejamento de uma aula X, eu tenho que fazer isso com pelo menos uma semana de antecedência. 

É isso?  

432º Turno - PROFa: Pra você preparar o material. 

433º Turno – PESQ: Porque também, se eu for pedir a Xerox lá na secretaria não vai sair:::: sair na 

hora. 

434º Turno - PROFa: Não, o Edivaldo pode até conseguir pra você na hora, mas você tem que fazer 

um acordo com os alunos, eles têm que trazer o jornal.  Existe a questão da disponibilidade de quem 

vai comprar pra eles. Então, você tem que::: garantir que seja...  

435º Turno – PESQ: Que esse jornal esteja na sala... Lá na escola, na biblioteca, não tem jornal?  

436º Turno - PROFa: Não tem jornal. O que você poderia fazer seria imprimir, da sala de informática, 

mas ai você já perde a primeira proposta, que seria o manuseio, a exploração do jornal. 

437º Turno – PESQ: Hum... tá. Então::: biblioteca tem? Nesta... 

438º Turno - PROFa: Tem.  

439º Turno – PESQ: Mas não tem, é::: jornal, revista...  

440º Turno - PROFa: Não tem jornal. E, a biblioteca, ela funciona como biblioteca, sala de TV e, 

eventualmente, algum HTPC, entendeu? E sala de reforço. 

441º Turno – PESQ: A biblioteca é multifuncional? 

442º Turno - PROFa: Multifuncional.  

443º Turno – PESQ: Então, pra utilizar a biblioteca, então eu tenho que ter alguma autorização? 

Coisa do gênero? 

444º Turno - PROFa: Dependendo da sua:: proposta, sim. Porque um outro colega pode tá usando a 

sala de vídeo naquele momento, né? A sala como sala de vídeo. 

445º Turno – PESQ: Hum..tá certo. Mais alguma instrução? Orientação assim... Tipo assim, eu tenho 

que saber isso, se não os alunos vão saber que eu não sou você? 

446º Turno - PROFa: Ah, você tem que lembrá-los, que isso não é só uma atividade em sala de aula. 

Posteriormente, eu vou tá cobrando na avaliação bimestral.  

447º Turno – PESQ: Ah, você vai tá... isso vai tá na avaliação bimestral? 

448º Turno - PROFa: Exatamente. Porque aqui... Você teve... Eles tiveram a sua intervenção. Agora, 

você vai trabalhar de uma forma diferente. Você vai colocar comanda, eles vão ter que tentar 

entender a proposta sozinhos. 

449º Turno – PESQ: Ah, que seria numa prova... Mas assim, você usa óculos?  

450º Turno - PROFa: Eu uso óculos.  

451º Turno – PESQ: O tempo todo? 
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452º Turno - PROFa: Não. Os meus óculos são pra longe. Então, na hora que eu vou fazer a leitura eu 

tenho que tirá-los, porque atrapalha.  

453º Turno – PESQ: Ah... então, se eu ler com os óculos::: eles vão ver que tem alguma coisa errada. 

454º Turno - PROFa: Exatamente. Você não vai conseguir.  

455º Turno – PESQ: Ah, tá. E... Então, na hora que eu estiver fazendo a leitura eu tiro... Eu tiro os 

meus óculos. 

456º Turno - PROFa: Isso. Ou você coloca os outros... Que você tem. Mas geralmente eu evito. Só pra 

leituras mais prolongadas. Sabe? Pra estudo... 

457º Turno – PESQ: Ah, tá. Na sala de aula...  

458º Turno - PROFa: Fica muita troca, um troca, troca. Óculos cai... Hora você coloca os óculos pra 

longe, ora pra perto. Então é melhor não.  

459º Turno – PESQ: E assim... A giz, é:::: alérgica a giz?  

460º Turno - PROFa: Não tenho. 

461º Turno – PESQ: É::: e a roupa? Como que eu tenho:::? 

462º Turno - PROFa: Você deve ir de uma forma assim ((apontando para si)) discreta. Primeiro, 

porque muitas vezes você vai se abaixar, próximo a um aluno, né? Você não deve estar com algo 

decotado. Os alunos estão naquela fase, é::: de, às vezes, estarem olhando pro professor com outros 

olhos.  E outra, você tem que estar confortável pra isso, né? Pra trabalhar. Uma roupa discreta. Nada 

que chame muita atenção. Sabe? Brincos extravagantes, anéis. Porque as meninas, muitas vezes, se 

inspiram no professor, então querem ter aquilo e ficam pedindo pra ver.  

463º Turno – PESQ: Hum. Tá. Então, eu vou assim, com cores sóbrias também...  

464º Turno - PROFa: É. Não precisa, nada impede que você use algum modismo, mas nada constante. 

Afinal, é um local de trabalho, né?  

465º Turno – PESQ: É, mas:::: É... Eu substituindo você, iriam estranhar se eu chegasse lá com algo 

berrante.  

466º Turno - PROFa: Com certeza 

467º Turno – PESQ: Eu tenho que ir com algo mais sóbrio mesmo e confortável.  

468º Turno - PROFa: E confortável.  

469º Turno – PESQ: MUITO OBRIGADA PROFESSORA... 

470º Turno - PROFa: ESPERO TER AJUDADO.  
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Achei suas perguntas pertinentes para um sósia. No entanto fiquei surpresa e ao mesmo 

tempo envergonhada por ver tanto gerundismo em minhas respostas. 

 Acredito que muitas vezes a minha comunicação na sala de aula não seja transmitida com o 

sucesso esperado, embora eu use o tempo todo a função fática (né? tá?) 

Como posso ser uma boa profissional da língua, se cometo esses erros? Afinal o domínio de 

falar em público, depende de termos parâmetros, sermos ouvintes de bons oradores. Todos os 

professores precisam rever suas práticas orais. 

 Agora questiono: Se eu cometo essas falhas, o que será que não acontece em outras 

disciplinas e no meio social de meus alunos? 

Pequei muitas vezes por abreviação de palavras como "tá", ao invés de está; usei a oralidade 

"aí". Fiquei muito preocupada. Percebi também que em algumas respostas não empreguei palavras 

adequadas ao contexto, em outras não fui tão clara nas respostas. 

Após reler as instruções ao sósia, percebi também que minhas práticas conduzem-me a 

assumir práticas de vários grupos sociais. É angustiante, assumir tantos papéis e tentar buscar 

soluções para as dificuldades que antecedem e/ou perduram durante o processo do trabalho em sala 

de aula. 

Tentarei ser mais clara. O professor é antes de tudo, um administrador.  Administra os 

conteúdos a serem ministrados, as habilidades e competências esperadas do educando... 

Até aqui, nada de mais; afinal essas atividades fazem parte do trabalho do professor. 

 No entanto, a frustração é grande quando percebo, que diferente de muitos profissionais de 

outras áreas, necessito antecipar atividades fora do meu ambiente e horário de trabalho.  

Profissionais de outros seguimentos, muitas vezes utilizam o horário após o expediente para 

estudar e alavancarem a carreira profissional e/ou agilizar, com remuneração financeira e dentro do 

seu ambiente de trabalho, o cumprimento de prazos para a execução de uma determinada tarefa. 

 O professor, infelizmente, além de ter pouco tempo para estudar é desmotivado por suas 

condições de trabalho. Trabalha como é o meu caso em duas escolas, em cidades diferentes, para 

aumentar a renda. Muitas vezes não tem hora de almoço e antecede suas tarefas fora do 

expediente. 

O professor trabalha muito, antes mesmo de chegar na sala de aula, pois  prepara aulas 

(conteúdos a serem ministrados) e os materiais de apoio à aula (devido à falta de recursos didáticos 

da maioria das escolas públicas: retro, computadores para atender a demanda, livros, jornais...). 

Provavelmente você esteja se questionando, quando eu assumo práticas de vários grupos 

sociais, não é mesmo? A resposta é simples. Basta reler e analisar minhas instruções ao sósia. 

Para facilitar o seu trabalho, acompanhe o meu raciocínio: sou professora quando programo 

o tempo, o conteúdo, a avaliação diagnóstica de meus alunos... Tento ser psicóloga quando observo 
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o estágio de desenvolvimento que meu aluno se encontra para entender o motivo de determinado 

comportamento e as dificuldades em sua aprendizagem; psicopedagoga quando lido com alunos 

hiperativos, disléxicos; analfabetos, às vezes, com necessidades especiais (surdo, dificuldade 

cognitiva...), assistente social quando providencio Xerox, jornal, revistas, DVDs (com meus próprios 

recursos) para elucidar minhas aulas e por que não dizer, quando fico de mãos atadas com alunos 

indisciplinados, ora devido ao descaso da família quanto ao seu processo de ensino-aprendizagem, 

ora quando pertencem à famílias desestruturadas, sem ética, moral... 

Acho desgastante tudo isso! Não vejo a hora de uma reformulação no ensino. 

Para finalizar e sem a pretensão de ser inovadora, repito a frase de Monteiro Lobato com 

uma ressalva: “Um país se faz com homens e livros”.  

 Mas o que será dos homens do futuro que hoje estudam em escolas públicas, se tantas 

coisas, hoje, lhes faltam? Faltam: amparo social, família estruturada, comida... uma escola de 

verdade. 

Quando a educação for valorizada, os itens citados não existirão.  Então, nosso país será 

considerado desenvolvido. O cidadão consciente existirá aos milhares, a escola terá feito o seu papel 

e cada um dos vários setores da sociedade será cobrado por estes cidadãos. 

Aí sim, minhas angústias, se a de muitos outros educadores, chegarão ao fim, porque   a 

escola e a sociedade terão alianças, trabalharão juntas para ajudar a formar o homem  completo. 
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TRANSCRIÇÃO – Instrução ao Sósia 

PROFESSORA INICIANTE/ESTAGIÁRIA  

 

Gravação em áudio (MP3) de 38’02’’ 

Dia 26.06.2010 

Pesquisadora (PESQ) 

Professora em iniciação (Estagiária) 

 

1º Turno - PESQ: - “Então, a gente pensou numa tarefa especificamente: introduzir o gênero notícia 

para o sétimo. Então, você vai recortar isso, pensando numa aula ou duas. O que é importante na 

instrução ao sósia, é fundamental: você não faz, sou eu que vou fazer... 

2º Turno – Estagiária: Humhum... 

3º Turno - PESQ: Então, você tem que me instruir, então você tem que dizer: você ((exclamativo)) vai 

fazer isso, não eu. Você entendeu? O uso aí do pronome é muito importante, tá? Porque você tem 

que se distanciar mesmo da sua atividade e colocá-la num outro sujeito diferente de você, que sou 

eu. Viu, é um exercício bacana... mas aí, eu vou te chamando se você:::: é:::: se perder. E eu vou 

colocar alguns questionamentos, eu vou questionar, eu vou perguntar: “por quê? Mas como eu faço 

isso? Quando? E se acontecer isso?”. Então, eu vou criar pra você uns prováveis impedimentos que 

normalmente acontecem numa sala de aula, e aí, você vai me orientar, como eu devo fazer pra que, 

pra que::: a gente consiga superar tudo isso. Entendeu? 

4º Turno – Estagiária: Hamham... 

 5º Turno - PESQ: Então, Iniciando a instrução ao sósia com a Elis ((nome fictício)). Elis, eu vou fazer 

uma pergunta pra você é:::: que é o início dessa instrução. Então, olha só: Elis, suponha que eu sou 

seu sósia, a sua sósia, eu sou idêntica a você, igualzinha a você, é::::: e eu vou no seu lugar dar aula, 

só que você tem que me orientar nos mínimos detalhes para que ninguém perceba que eu não sou 

você, da escola, nem os alunos podem perceber que eu não sou você. Então, tente::: se ver, pense 

como a Elis é::: pra que eu possa ser igual, tá?! Então, Elis, como que eu faço para substituir você 

numa tarefa, né? De introduzir o gênero notícia para o 7º Ano? 

6º Turno – Estagiária: Você, né?!!Eu....né.... ai... ((trecho não compreensível)) 

7º Turno - PESQ: Não tem problema... O que eu tenho que fazer, como eu.... 

8º Turno – Estagiária: Ah! Então, mas é só sobre o gênero ali ou:::: até postura?  

9º Turno - PESQ: – Tudo! 

10º Turno – Estagiária: Tudo, tudo, ahhh, tá! Chegar lá brincando bastante com os alunos, 

perguntando, né? Interagindo pra dar aquela liberdade para eles, pra eles chegarem em você 

naquele primeiro contato, para quebrar aquele gelo: “ai, aquela professora, o que será que a 
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professora vai dar...” Fica aquela coisa, né? Porque eles entram também armados e você também 

já:::: vamo ver qual é a reação, no inconsciente você acaba pensando isso também. 

11º Turno - PESQ: E isso, já na sala de aula. 

12º Turno – Estagiária: Isso já dentro da sala de aula. 

13º Turno - PESQ: Na sala de aula então eu tenho que ser... 

14º Turno – Estagiária: Primeiro você já, assim, seja bem light com eles, sabe? Brincar, assim::: 

brincando dentro do assunto, seriamente, para quebrar aquele clima de: “como vou começar a aula 

e tudo”, pra deixar eles mais a vontade, né?  Entre aspas, né?! Aí depois, introduzindo, começar a 

falar que você vai dar um....“Hoje a gente vai trabalhar o gênero notícia”. Levar uns jornais, vários 

tipos, desde de um:::: Estado de São Paulo que a linguagem é bem ((exclamativa)) rebuscada e até 

um jornal, um jornalzinho informativo de::: de escola, da faculdade, da escola que seja, para eles 

verem os vários tipos, que são notícias, que querendo ou não são notícias em primeiro momento, 

eles reconhecem como notícia, para eles, no jornal, tudo para eles ali é notícia. 

15º Turno - PESQ: E como eu consigo esses jornais? 

16º Turno – Estagiária: É:::: aí é::: nos jornaleiros, num:::: quem assina, uma pessoa...né? Pode levar 

as folhas, não precisa levar o jornal inteiro. Se você puder levar o jornal inteiro, o caderno, não o 

jornal completo ou o cadernos... Por exemplo, no estado de São Paulo, na folha são cadernos, a 

partir daquele momento... 

17º Turno - PESQ: Então eu tenho que chegar na escola já com os jornais? 

18º Turno – Estagiária: É... Com o material, você vai fazer aquela preparação é.... É certo que 

comecei agora falando dentro da sala de aula, mas antes, você dá aquela preparação, o gênero é 

notícia, tá. Então você vai levar::: vários, o material que você vai preparar, seria: jornais, 

levantamento de vários jornais, vários modelos de jornais e revistas também que não deixa de ser 

notícia, mas o que é mais comum para eles, numa 7ª série, que eles não gostam de ler, mas eles 

sabem, porque se você falar para eles que é notícia, automaticamente,  já remetem a jornal. Então, 

você tem que levar dentro do:::: cotidiano deles, do mundinho deles que eles vão reconhecer como 

jornal. 

19º Turno - PESQ: AH! Então, antes de eu ir para a sala de aula, eu já tenho que ter preparado tudo 

isso. Preparado jornais... Né?! 

20º Turno – Estagiária: Se você for trabalhar também com ou gravação ou data show, você pode 

levar, é..., né? Hoje em dia, a internet dá bastante recurso, você pode baixar ali uma notícia do jornal 

nacional, que seja, para mostrar também o jornal eletrônico, dentro da internet também tem os 

jornais eletrônicos, você pode mostrar um site, alguma coisa de jornais... Tudo isso:: você já deixa 

tudo preparado, gravado, né? Tudo feito::: para notícia você vai procurando assim, quanto mais 

materiais bem criativos, assim melhor, chamar bem atenção deles, prender um pouco eles, porque 

senão a dispersão acontece.  

21º Turno - PESQ:  Ahh...  
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22º Turno – Estagiária: Ah::: né? A dispersão:::: e qualquer coisinha, eles acabam saindo do assunto e 

aí você tem que retomar de novo e, o bom de levar muito assim:::... Dê preferência, se você puder 

levar, é:::::: internet, data-show, esse tipo de coisa que é bem visual, né? Então, você prende mais a 

atenção deles.  

23º Turno - PESQ: Ahhh, tá! 

24º Turno – Estagiária: Independe de aonde você for dar aula... Numa escola particular, do estado, 

na periferia tem ((dispersão dos alunos)) gritante ((exclamativa)). Mas se você fazer bem 

trabalhado::::: você também consegue prender a atenção deles, porque não tem muita diferença 

assim não, tem em questão de comportamento, mas em questão de prender a atenção é:::: isso aí é 

normal em todas as idades, né? Principalmente, na 7ª. Série. 

25º Turno - PESQ: Hum... 

26º Turno – Estagiária: E:::::::: aí, a partir do momento que você fez esse levantamento de materiais, 

na hora, quando você chegar na sala de aula, é como eu ti falei: você dá aquela quebra de: “Oh, a 

professora chegou...”, vamo, vamo brincando, aí você vai conversando, né? “Ah, o que vocês 

assistiram na televisão ontem? O que vocês fizeram, num sei o quê... assistiram a TV, o quê vocês 

assistiram na TV, o que vocês assistiram no jornal, alguma coisa???” E por aí você vai norteando o 

seu assunto e aí você entra com o gênero notícia... O que eles acham do jornal, se eles assistem 

jornal, qual o tipo de jornal que eles assistem na televisão, e:::: por aí vai::: tirando todas de 

informações deles, né? No caso, o que eles sabem do gênero notícia, como ele... Como ele acha uma 

notícia, se ele tivesse que procurar, faz uma brincadeira aqui e lá, ali durante a explicação:::: 

27º Turno - PESQ: E a chamada? Eu não tenho que já ter feito a chamada ou::?    

28º Turno – Estagiária: Porque é aquela coisa, têm muitos alunos que chegam atrasados, então, você 

sempre dá um tempinho, conforme a escola, dá um tempo assim de 5, 10 minutos de tolerância, tal. 

Aí você vê, depois de uns 15 minutos, num::: né? Não chegou mais ninguém, tal.... Aí sim, por isso 

que você vai primeiro fazer essa dinâmica com eles, perguntar o que eles assistiram ontem, mas sem 

perceber que a aula que começou, você não vai mostrar material nada, é uma coisa light, é como se 

você fosse bater um bate papo com eles, para dar esse tempo.... 

29º Turno - PESQ: Então, no início da aula tenho que dar aquela conversada meio que informal... 

30º Turno – Estagiária: É bem informal mesmo, para dar esse tempo de eles chegarem, porque, às 

vezes, chegam, né? Atrasados e tal.  

 

31º Turno - PESQ:  Já dentro do tema, certo! 

 

32º Turno – Estagiária: Daí, vai, vai, vai... Terminou? Quando deu aquele tempo lá, não vai entrar 

mais aluno nenhum::::, por isso, você pode dar essa paradinha para você fazer chamada, porque de 

repente se você estiver explicando, quero dizer, você parar a explicação no meio para fazer a 

chamada, você acaba perdendo:::: não você o fio da meada, mas eles... Entendeu? 

 

33º Turno - PESQ:  Ahhh, entendi.  
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34º Turno – Estagiária: Entendeu? Porque eles tão lá, tão né? Quando estão prestando atenção 

conforme você estiver fazendo, aí se você de repente parar para fazer a chamada você acaba 

quebrando um pouco a atenção deles e, aí, até você pegar de novo, é uma coisa. Então dá esse 

tempinho, aí sim, depois, aí sim, você vai, você já começa: “que hoje a gente vai trabalhar com o 

gênero notícia e tal” e aí você já entra na sua aula. Aí antes de você começar passar diretamente com 

data show, você pode mostrar os jornais, os tipos de jornais, como você já recolheu aquelas 

informações informalmente deles: o que eles sabem de notícia, o que eles conhecem de notícia, 

onde eles encontram notícias, todas essas informações que você tirou, aí, no caso, jornal que vai ser 

com certeza o que eles vão falar que mais assim, que eles conhecem. E aí, você vai apresentar os 

jornais (o estado de são Paulo, o Folha, o de uma escola e tal), mas num dado momento eles vão 

falar, vão acabar falando, no caso de Jundiaí, eles vão acabar falando: “o JJ, o JC, o Bom Dia”. Se você 

tiver feito esse levantamento, melhor ainda. Aí, você vai mostrar que os jornais é formado assim, aí 

você vai começar a falar a parte do jornal em si....como é formado, pra eles saberem também a 

diferença, os vários tipos de notícias que têm, porque nem sempre tudo que tá lá é uma notícia 

mesmo, assim, ditamente  notícia, pode ser só uma propaganda, porque propaganda é uma coisa, 

notícia mesmo, notificando alguma coisa, comunicando alguma coisa já seria outra, né? E por aí vai, 

você vai explicando tal, né? Comece com um texto::: um texto jornalístico ali, pegue uma notícia ali 

dentro daquele jornal que você vai explicar e mostra pra eles. E aí você vai mostrar, dentro disso, 

dessa notícia, você vai mostrar, mostra pra eles a estrutura do texto, a linguagem, e por aí vai, tudo, 

tudo aquilo que faz parte da construção de um texto jornalístico, você vai apresentar, passar pra 

eles, fazendo aquela interpretação tal... E:::: aí....   

35º Turno - PESQ: E se algum aluno, por exemplo, é me desrespeitar? Ou não querer:::: ou se a classe 

estiver muito tumultuada? 

36º Turno – Estagiária: Se a classe estiver muito tumultuada? Você para, para e você viu ((diz)): “qual 

é o assunto que tanto vocês estão, que vocês estão conversando tanto”. Sempre tem um grupo aqui 

outro ali, tem sempre aqueles que prestam atenção ali tal e tem aqueles... Fala assim: “viu, vamos 

ver o assunto, é notícia? Vamos...” Procura pegar o que eles estão falando ali, nem que... você acaba 

até fugindo um pouco, fugindo assim, você vai pegar o que eles estão falando e vamos transformar 

em notícia. Por exemplo, como se eles tivessem discutindo uma notícia, o assunto que eles estão 

((falando)) você já joga, você transforma numa notícia, pra eles verem que tudo... Que notícia não 

deixa de ser uma informação e, tudo que eles falam, eles estão trocando informações. Então, você 

pega aquilo que eles estão falando e transforma como se fosse uma notícia, e::: aí, você já pega, você 

pode até numa dessa, sem sair do que você tá explicando,  dizer não: “vamos fazer uma dinâmica 

aqui de montar um globo repórter, vamos correr atrás da notícia”. Você já, automaticamente, você já 

muda a aula sem... De certa forma, e já introduz a notícia novamente, sem perder o fio da meada e já 

introduz todo mundo, até a turma da bagunça... Quanto ao desrespeitar, aí no caso se 

desrespeitarem, você tem, lógico, você vai ter que parar a aula, com certeza, mas calmamente, sem 

gritar, principalmente. Você vai chegar para ele e::: falar assim: “Por que você tá fazendo isso? Eu te 

desrespeitei em algum momento até agora?” Tá! Ele vai falar alguma coisa, se ele for falar, de 

repente não é nem contra você, é só pra tumultuar mesmo... Aí: “Por que você não quer aprender, 

você tá achando a aula chata? Você não tá gostando da aula? Por quê?” Você joga pra ele o 

problema, sai de você, porque o problema não está em você, pode até ser você, porque de repente 

está aquela aula assim: eles não estão perguntando, aí, você tá achando, nossa, que eles estão 

entendendo e que você está agradando... E nem sempre. 
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37º Turno - PESQ: E como que eu percebo isso? Que eu não estou agradando? 

38º Turno – Estagiária: Pelas expressões, expressões faciais, o jeito que eles estão sentados, como 

eles estão. Sabe, tem uns que estão lá::::::: tens uns que estão assim, parecem que estão lá 

((exclamativa)) no outro mundo, mas estão escutando, mas olha, o professor tem que ter o olho 

clínico mesmo.  Por isso, que eu falei para você daquela primeira, não só nessa aula gênero notícia ou 

em qualquer aula que você for aplicar, tá?! Primeiro comportamento, no caso, deu como professora, 

é isso? 

39º Turno - PESQ: Isso o quê? 

40º Turno – Estagiária: É::: é essa liberdade entre aspas do aluno. Antes de começar a aula, dar essa 

quebra, quebra de expectativa tanto do aluno quanto sua também, porque você querendo ou não 

você entra com uma expectativa dentro de uma sala de aula ((trecho não compreensível)). Já é até 

inconsciente, às vezes, né:::? Do próprio professor isso.  

41º Turno - PESQ: Uma expectativa:::::.... 

42º Turno – Estagiária: É:::... Uma expectativa assim, né: eu vou explicar, eles vão me entender. E eu 

vou dar minha aula, ótimo, vai dar tudo certo, você já vai com aquela expectativa de que vai dar tudo 

certo é uma coisa até inconsciente... Aí, de repente, o medo não deixa de ser uma expectativa 

também, né. Você vai acabar entrando com medo também, é:::: você tem que se conhecer também, 

tá. “Como eu estou? Como é que eu vou dar aula hoje?”. A hora que você estiver indo pra aula, que 

tá no carro, no ônibus, no trem, onde você estiver, depois que você preparou a sua aula, levantou 

seu material, você fez tudo aquilo, aí você vai olhar para você, depois que você fez a parte física do 

negócio, do seu plano de aula, de sua aula ((perguntar)): “como eu estou?”. Porque tem ‘Ns’ fatores 

que influenciam também, porque você vai chegar cansada, com problemas pessoais, um monte de 

problemas pessoais...  Acho que quando entra na escola, o professor, acho que tem que ter a 

obrigação de deixar lá fora, porque senão ele não vai conseguir dar uma boa aula, porque o aluno 

também vem com problemas. Então, imagina: aluno vem com problema, professor vem com 

problema, chega dentro da sala de aula e aí dentro tem um conhecimento que você vai ter que, 

vamos ver, não é transmitir, você vai ter que ajudar a esse aluno a entender aquela matéria, aquele 

conteúdo que for dentro daquilo que você propôs. Se você também não está bem, como é que você 

quer que seu aluno entenda? Se você também não tá se entendendo. Então, acho que você tem que 

se olhar, ver como você tá emocionalmente, porque não adianta você conhecer o conteúdo se você 

também não tem aquela dinâmica:::: aquela.... Todo aquele ((jeito)) pra você conseguir passar esse 

conhecimento... Você sabe tudo, você entende tudo, nossa, você fez, montou aquela aula, isso você 

entende. Só que você como professor, como pessoa – porque você é um ser humano não é uma 

máquina que você foi lá e programou bonitinho, tudo escritinho, vai chegar lá imprimiu acabou. 

NÃO! – também tem o seu momento, seus problemas, seu emocional todo... O que vai acontecer? 

Então, se você não chegar com isso certo dentro de você, o que você vai fazer dentro de sua sala de 

aula, sua aula não rende:::: e, às vezes, você vai chegar, você vai começar a dar aula, nossa bonitinho, 

mas de repente alguma coisa, você olha assim não... Mesmo que eles perguntem, mas você sente 

que não tá legal, porque a aula não tá sendo do jeito que eu imaginei, às vezes, eles nem estão 

percebendo, não aconteceu nada, o aluno não falou nada, não teve briga, não teve conversa, não 

teve desrespeito, não teve nada, mas fica uma coisa... Nem sempre ((exclamativa)) silêncio demais 

quer dizer que o aluno está aprendendo, que os alunos estão entendendo tudo... 
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43º Turno - PESQ: Tão compartilhando ali comigo...  

 44º Turno – Estagiária: Certo. É, nem sempre, às vezes, estão ali, prestando atenção, porque você, 

sei lá, ((trecho incompreensível)). Entre aspas, você se impôs, porque querendo ou não tem a 

hierarquia, eles são alunos e você é o professor, querendo ou não eles têm que respeitar isso. 

Explicar até... Você pode até, de uma certa forma, se o aluno te desrespeitar, você entrar com isso 

também, falar assim: “a sociedade é feita de hierarquia, querendo ou não, vocês são alunos e eu sou 

professora”. Só que também, passar para eles no sentido de: que não é porque você é professor que 

você entende tudo, sabe tudo e acabou: “eu estou aqui, eu detenho todo o conhecimento e você não 

sabe nada, você tem que ficar quieto e aprender”. Não é isso. Ser professor não é isso, ser professor 

é uma troca. Você entende? Lógico, você tem mais maturidade e ‘ns’ fatores, mas tem que entender 

que eles também sabem muita coisa e eu vou ter que levar isso em conta também. Então, dentro do 

gênero notícia, como no caso, que a gente vai trabalhar, o que você pode fazer? Você vai apresentar 

o jornal, mas o que vai acontecer? Ali dentro do jornal, você pode, você mesmo separar, antes de 

começar a aula, ver ali uma::::::: um assunto que interessa pra eles, por exemplo, no momento é 

copa. Só que tem menina que não gosta, então você vai ter aquele olhar clínico, aquela visão, antes 

de você entrar, porque têm meninos e meninas, eu vou por um texto de futebol, mas também, uma 

notícia de futebol, mas vai falar dos jogadores, então você brinca que o Kaká é bonito ou é feio, isso é 

pra meninas também e eles também vão falando tal... Nessa brincadeira, eles vão falando e, no que 

eles vão falando, você vai captando as coisas, o que eles querem. Primeiro lugar: eles querem 

atenção, eles querem se sentir importantes e eles querem se sentir valorizados, todos sem exceção... 

O professor vai ter um olhar muito clínico sobre isso, o que eles querem... Às vezes um aluno rebelde 

demais, demais, demais, demais ((exclamativo)). Por que será que ele tá assim? Você pode chamar 

ele, às vezes, ele não vai querer, põe ele na frente, vem dá uma mãozinha, põe ele no assunto 

também, pra ele te ajudar a falar com os alunos, entendeu? Você vai inserir ele ali como se ele fosse 

um professor, miniprofessor do seu lado, logicamente, que ele não vai ter didática nenhuma, não 

sabe nada, mas ele entrou:::: mas ele vai se sentir que você tá levando em conta ele como aluno, 

como pessoa, não só como aluno que não sabe e tá ali para aprender... 

45º Turno - PESQ: Tenho que dar importância a ele... 

46º Turno – Estagiária: Aluno quando se sente importante, que a professora leva em conta o que 

eles pensam, o que eles falam e o que eles sentem, você ganha o aluno, você ganha o aluno 

((exclamativo)). Você vai::::... A classe... Você vai olhar a classe, “nossa, a classe tá bagunçando, tá 

conversando demais, mas eu quero dar aula”. “Gente, vamos dar um tempinho, vamos aqui, ela vai 

falar alguma coisa”. E você, e você sabe vai... Quando um ((aluno)) fala os vinte querem falar. Trinta, 

quarenta que seja. Mas é só você organizar, tratar com muito ((exclamativo)) respeito o aluno, 

mesmo que o aluno seja aquele aluno que xinga, que briga, que tá nem aí. Respeita, porque ele sabe 

se você tá dando valor pra ele, num primeiro momento não, mas uma hora aqui, outra de novo, você 

chama uma atenção, uma hora lógico, você vai falar mais duro, por que tem hora que eles 

((exclamativo)) precisam também, certo?! Aquela chamada mais assim, mas sempre respeitando... 

Principalmente, porque ali a linha é muito tênue, respeito com a imposição, com aquela coisa de... 

né?! É com a imposição mesmo, é mui:::::to ((exclamativo)) tênue isso aí, por isso o professor tem 

que ter aquele olhar clínico mesmo...  
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47º Turno - PESQ: Tá certo, então eu tenho que ter esse olhar clínico, ficar atenta, atenta o tempo 

todo, durante a aula... 

48º Turno – Estagiária: O tempo todo. Não é só matéria ((o trabalho do professor))... 

49º Turno - PESQ: Pra eu perceber até aonde eles estão realmente aprendendo, quero dizer, 

captando, absorvendo a mensagem, interessados, envolvidos... Entendi. Mas eu também, é:::::::::: 

50º Turno – Estagiária: Porque é aquela coisa, eles não podem perceber que você não sou eu que tá 

lá. Sou eu que tô lá. É:::: se você fizer desse jeitinho que eu tô te falando, eles não vão perceber que 

eu não tô lá. 

51º Turno - PESQ: Agora, por exemplo, o que eu tô preocupada, é assim, eu vou ter que arrumar um 

número de jornais, né? E::::: normalmente, numa sala assim tem vinte e poucos alunos , né? Numa 

sala de sétimo ano, vinte alunos... quantos alunos? 

52º Turno – Estagiária: Depende da escola, depende da sala, 35, 40, 42. É:::: a média é de 35 a 40 

alunos. 

53º Turno - PESQ: 35 a 40 alunos que vou dar aula... E como que eu vou arrumar jornal pra todo esse 

povo? Pra todos esses alunos? 

54º Turno – Estagiária: O jornal você vai apresentar ali pra eles, depois você pode.... Depois da 

explicação tal, você pode até desmanchar, que são vários cadernos, várias folhas, divide em grupo, 

põe eles em grupo assim, né? ((trecho incompreensível)) 

55º Turno - PESQ: Mas no sétimo ano dá pra trabalhar... Eu vou conseguir trabalhar bem com, com, 

em grupo? 

56º Turno – Estagiária: Vai::: trabalha, porque você já vai... É aquela coisa, querendo ou não, eles 

são... Hoje em dia tudo é grupinho, se você tiver esse olhar clínico você vai ver que dentro da própria 

sala de aula sempre tem 3 aqui, 2 aqui, 3, 4, é:::: são panelas ((exclamativa)), as famosas panelas, 

então você aproveita dentro dessas panelinhas próprias deles,  ((trecho incompreensível)) Três... Faz 

assim, você vai vendo e juntando, trabalhando, em torno, no máximo de cinco alunos pra::: Porque 

se você fizer grupo muito grande, dispersa, em dois vão mais conversar do que qualquer outra coisa, 

no máximo cinco, cinco acho que é o ideal. Você pode trabalhar, numa sala de 35 alunos são 7 

grupos, são bastante grupos, são, são, número bom de grupo. Você desfaz ali, desfaz o jornal, dá um 

modelo pra cada um, uma parte para cada um e... aí, dentro desse cada um, vai olhando, vai 

analisando, o que eles acharam daquilo... Depende da matéria que tiver ali, do texto que tiver ali, 

né:: eles vão explicando também, como eles pegariam aquele texto, que eles acharam daquele texto, 

o que aquele texto está querendo dizer pra eles, o que eles leu ali. Às vezes, é uma coisa que não 

tinha nada ((prolongada e exclamativa)) a ver com o mundo deles, não vai ter nada a ver com o 

mundinho deles, com o cotidiano deles, eles acham... Mas você ((exclamativa)), você lê, vai dar 

aquela explicada, vai ver ali o tema, o texto em si, as palavras, todos os elementos que têm ali, você 

pode introduzir a vida deles, porque... Isso não vai ser numa primeira, num primeiro dia de aula, 

suponha que você vai apresentar esse gênero, você já teve umas aulas... ((trecho incompreensível)). 

Complicado também você chegar no primeiro dia de aula, você nunca viu os alunos, você não 

conhece e de repente você vai:::: você vai ter que conhecer o seus alunos primeiro, tá? Então, aos 
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pouquinhos você vai conhecendo, mas de primeiro momento não tem nem como você fazer... Mas 

essa conversa que você tem, essa quebra de expectativa, já começa também, a partir do momento 

que você quebra sua expectativa, você abre ((movimento com as mãos em frente ao coração em 

sinal de abertura, de receptividade))... 

57º Turno - PESQ: Eu abro pra::::? 

58º Turno – Estagiária: Pra informações que eles vão te dar... Pra receber o conhecimento deles... 

59º Turno - PESQ: Ahhh... Pra receber o conhecimento deles... 

60º Turno – Estagiária: Porque o professor tem a tendência, isso daí é normal de um professor, é 

cultural, professor vem::: “eu sou o professor, detenho o conhecimento, eu sei tudo” – não adianta 

um professor querer dizer que não é... Ele tem ((esse pensamento de detentor do conhecimento)), a 

própria postura dele diz isso, o próprio comportamento dele diz isso, entendeu?  

61º Turno - PESQ: E::: eu devo ficar lá na frente, normalmente parada ou....??? 

62º Turno – Estagiária: De preferência, você tem sua mesa ali, você vai ficar assim, na frente da sua 

mesa encostada ou sentada em cima da mesa... Teus grupos (...) depois ((de organizar os grupos)) 

você vai caminhando entre os grupos, se puxar uma cadeira você pode sentar no meio de um 

grupo... Sabe? E assim vai, sempre... Você vai interagir com to:::dos  eles, mas só que sempre vai ter 

um que vai levantar: “ô professora...”. ((devo responder:)) “cada um dentro do seu grupo, eu vou 

chegar em todos, mas assim, vamos tudo organizado...”. Você fala uma palavrinha aqui de 

organização, aqui, aqui, aqui, aqui, você acaba conseguindo, fazer a sua aula andar bem. E com 

certeza, porque, às vezes, não é nem sempre a matéria que você vai..., lógico você tem que passar 

matéria, isso sim, faz parte, é conhecimento que eles têm que aprender e você tem que fazer isso. Só 

que, não vamos dizer que isso seria o principal de uma aula, pra sua aula:::: ser bem feita, se você 

não tiver essa integração com seu aluno, se você não tiver ligado com seu aluno... Se você não tiver 

integrado com seus alunos ali, ligado com seu aluno, ligado com eles vai ser complicado você querer 

que eles aprendam, porque não é nota que você vai dar para eles... Porque eles ficam muito 

preocupados com nota, no::ssa ((exclamativa)), eles vão virar para você: “é professora, isso aqui tá 

certo?”. Fala pra eles questionarem o que eles falarem para você: “o que vocês ((alunos)) acham?”. 

Eles ((alunos)) vão entrar em pânico, to::da vez é assim, eles entram em pânico, qualquer matéria 

que você dê, quando eles ((alunos)) vão fazer a pergunta para você: “o que você acha?” Nossa! Têm 

uns que não querem falar, têm outros que querem, aos pouquinhos você vai::: um pouquinho aqui, 

outro ali vai acabar falando. Então, a partir do momento que ele sentir que o que ele vai falar é 

importante, às vezes, não tem nem muito a ver com aquilo ali que você perguntou... Mas você 

levanta... Por que ele falou aquilo e não falou exatamente::: o que você queria, ou o que você achou 

que ele ia falar?  Mas por quê? O que o aluno viu ali, que pra ele ter aquele pensamento, como é que 

ele chegou naquele raciocínio que não tem nada a ver? Mas alguma coisa ele viu que você não viu. O 

outro vai falar: “Não professora”. A maioria vai corresponder àquilo que você:::: preparou ali, que 

você planejou. Mas vai ter um que vai falar completamente fora, mas, por que ele chegou naquele 

raciocínio? Não chegou igual ao outro. Você vai ter que levar em conta o que ele falou e vai ter que 

pedir pra ele... “onde é que você ((aluno)) viu isso?”. Ele vai mostrar pra você. Pra você poder ter, 

pode não ter nada a ver, mas você vai ter que levar em conta... O que você pode... O que ele falar pra 

você, você vai pegar ali dentro do gênero, como no caso gênero notícia que você vai apresentar pra 
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eles... Vai norteando, norteando, põe um exemplinho aqui, usa os exemplos deles e vai, vai, vai, vai, 

eles chegam aonde você quer. Por isso, você tem que levar muito em conta o que eles falam, mesmo 

que, às vezes, esteja fora totalmente ((exclamativa)) do que você tá dando na matéria... Totalmente 

fora, porque 35 alunos, você tá dando gênero notícia, tá lá falando... Tem jornal, tem revista, sabe de 

repente uma revista de fofoca não deixa de ser uma notícia, né, aquela coisa... O que vai acontecer? 

Ele vai falar pra você... Você focou numa coisa, tá vendo gênero notícia, mas dentro de um jornal, de 

um tema jornalístico, policial, alguma coisa... Então, ela ((a aluna)) não viu aquilo ali, você vai ter que 

levar em conta aquilo que ela falou. Levar em conta no sentido que: como que ela chegou naquele 

raciocínio? Por que ela não chegou no seu raciocínio? Alguma coisinha ela ia falar de notícia: “ah! 

Professora, eu vi no jornal bom dia, no informativo da escola...”. Alguma coisa... Mas porque ela não 

falou exatamente aquilo que os outros falaram? Então, você tem que olhar como ela chegou naquele 

raciocínio pra ela falar aquilo. Onde ela viu isso? Mas, às vezes, não é para atrapalhar sua aula... É o 

caminho que ela percorreu pra chegar onde chegou... Ali naquela resposta dela. 

63º Turno - PESQ: Mas como eu vejo isso? 

64º Turno – Estagiária: Observando cada grupo ali, eles vão tá conversando, você vai... Eu sempre 

falo professor tem que ter uma parabólica na cabeça ((apontando para a cabeça)), um satélite (...) 

que nem uma coroa assim pra captar todos os pensamentos juntos. É o olhar clínico. Mas é aquela 

coisa: se o professor:::: não entrar dentro da sala de aula e olhar os seus alunos como parte dele 

((exclamativo)), ele não vai conseguir fazer isso. Ele tem que olhar e abrir o filtro afetivo dele... E:::: 

fazer com que o aluno abra o dele também pra aprendizagem. E aí, abriu isso daí, você consegue 

tudo com eles. É a primeira relação. ((A relação)) Professor e aluno tem que ser fechada, é um grupo 

fechado, professor e aluno juntos, né. Não é professor aqui, aluno aqui... Acabou, você consegue 

tudo e aí sua aula vai fluir que é uma beleza. 

65º Turno - PESQ: Se eles ((os alunos)) pedirem para ir ao banheiro, alguma coisa assim, eu posso 

deixar??? 

66º Turno – Estagiária: Pode ((exclamativa)). É aquela coisa: “oh!! Dois minutinhos, vai ao banheiro e 

volta, porque senão você vai perder o raciocínio::::”. Aí você vê (...) vem outro vai, vem outro vai, 

vem outro vai, agora não! “Vamos dar um tempinho aqui...” Você não pode deixar perder o foco, 

sempre focando o respeito, né.? Lógico, você tem que falar um pouquinho tem hora... “olha gentêe::, 

quem manda aqui sou eu...” Manda modo de falar, às vezes, a gente fala até brincando: “oh, quem 

manda aqui sou eu, viu mano”. Você pode até falar a linguagem deles, entrar... Não usar muita gíria, 

sabe: “Pô!”. Porque, porque... Você não é igual a eles... Querendo ou não, você é o professor, você 

tá... ((sinalizando com a mão níveis)). Você tá acima deles hierarquicamente falando... Não na parte 

de conhecimento, nada disso! Parte assim, como que eu vou te dizer? Culpa da sociedade mesmo, 

isso daí é... Né? Mas assim, eles sabendo entender isso, você consegue tudo deles. E::: mesmo no 

banheiro, você não pode deixar “alavontê”, porque eles também não têm estrutura pra se 

organizarem sozinhos. É::: 7ª série, você ainda precisa dar uma norteada neles, senão:::: você perde 

o fio da meada ((frase exclamativa)). Você tem que se preocupar em não perder o fio da meada 

mesmo, mas também não pode ficar só nisso também, né... (...) Ficar aquela coisa... Você tem que 

agir naturalmente, você faz parte do mundo deles como eles fazem parte do seu também. (...) É uma 

troca de informações, porque você faz parte do mundo deles também. Você faz parte do dia a dia 

deles, porque você é professor, você tá ali, 4 a 5 horas com eles. Entendeu? 
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67º Turno - PESQ: Tá certo, então. Tem mais alguma informação importante para me passar? 

68º Turno – Estagiária: Eu sempre falo, friso isso em todas as minhas aulas: conhecimento não se 

compra, não se vende, conhecimento se adquire. É uma troca. Jamais aceite que outra pessoa 

imponha o conhecimento dela para você e nunca imponha o seu conhecimento em cima do outro. Eu 

como professor não estou impondo o meu conhecimento... 

69º Turno - PESQ: Eu tenho que... falar isso para os meus alunos, é isso? 

70º Turno – Estagiária: Sempre falar pra eles entenderem o que eles estão fazendo ali na escola: tão 

aprendendo, tão estudando, mas não é simplesmente para fazer um vestibular, uma prova, um 

concurso, sei lá. É pra eles terem, pra eles:::: se reconhecerem e se conhecer também. Porque a 

partir do momento que você também: “Ah::: é o gênero notícia...”. Não ((exclamativo)). Você vai ler 

uma notícia ali, pode ser a morte de alguém, uma injustiça, ele ((aluno/leitor)) acaba se envolvendo... 

O mundo aqui fora também tá..., já tá tão::::: massacrando... Que hoje em dia, até nós professores, 

se a gente não se olhar, a gente é manipulado o tempo todo. Ensinar a eles, para não se deixarem 

serem manipulados e eles também não manipularem ninguém. ((tosse e tosse)) ((trecho 

incompreensível))... Eles são respeitados também. Ai, o giz... ((procurando se restabelecer)) 

71º Turno - PESQ: Você tem alergia a giz? 

72º Turno – Estagiária: É... 

73º Turno - PESQ: Então eu tenho que tossir na sala? 

74º Turno – Estagiária: Não... Só que assim, têm alunos, principalmente nessa sala que você vai dar, 

então, se você começou a tossir muito, eles mesmos, buscam um copo d’água, eles se prontificam 

assim. Nossa, eles são... 

75º Turno - PESQ: E como eu tenho que ir vestida? Tem alguma roupa especial, jaleco, material eu 

pego aonde? 

76º Turno – Estagiária: Material você pega, tem na escola que você tem seus cadernos, diários, que 

tem sala dos professores. 

77º Turno - PESQ: Vai estar em um armário, alguma coisa? 

78º Turno – Estagiária: Você tem o seu armário, você:::: vai tá tudo lá, vai tá seu nome, você pega lá. 

Nessa escola, você pode ir informalmente, com a roupa que você tem... Mas você não vai vir com 

uma minisaia e um decote lá na barriga, porque não é o caso, né? Porque a roupa também te dá 

um... certo respeito também, né? Uma certa postura... Não quer dizer que isso te faça melhor ou 

pior pessoa, mas pra eles verem também que a sua roupa diz alguma coisa pra eles, de 

comportamento... Você vê um aluno lá de minisaia tudo, lógico não vão porque sempre tem 

uniforme, tal. Eu sempre questionei isso com a coordenadora, por que se os alunos têm que ir... Eles 

já me questionaram: “se eu sou aluno e você é professora, você também de certa forma é da escola, 

porque só aluno tem usar uniforme...”.  Aí, eu também acharia que o professor deveria ir, vestir o 

uniforme da escola, camiseta pelo menos, eu sempre achei isso. Esse negócio de por avental, jaleco 

((exclamativa)) é mais uma coisa pra ((dizer)): “eu sou diferente de vocês” ((gesto mostrando 

distanciamento)).  
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79º Turno - PESQ: O jaleco então você acha então que acaba distanciando ainda mais... 

80º Turno – Estagiária: E a partir do momento que você tá... Você pode até tá com a camiseta do 

uniforme da escola, mas a sua postura como professor também, lógico... Aquilo que eu falei para 

você, o respeito antes de tudo, “eu faço parte de vocês e vocês fazem parte de mim” é uma 

integração. Entendeu? 

81º Turno - PESQ: Está certo, obrigada... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



200 

 

 
COMENTÁRIO SOBRE AS INSTRUÇÕES 

Professora INICIANTE/ESTAGIÁRIA 
 

 

 

Recebido em: 20 de agosto de 2010 

Via e-mail. 
 

Ao ler a instrução ao sósia, pude perceber o quanto é importante que nós, professores 

reflitamos sobre tudo que falamos e fazemos, principalmente, na nossa prática docente.  Na 

entrevista, falei exatamente o que eu faria e faço numa sala de aula, se bem que estava um pouco 

confusa mesmo na hora, nervosa, etc, só que eu me coloquei inteira na entrevista. Cada parte, cada 

resposta, cada atitude foi totalmente transparente. Sou assim. Acho que o “ofício” de professor é 

realmente um dom e como dom não podemos desperdiçar com atitudes que não vão nos fazer 

enriquecer como pessoas e também não fazer os outros crescerem e darem o melhor de si. Nós, 

professores temos que ter a consciência de que estamos lidando com mentes e não máquinas 

programáveis. Cada atitude do professor deve ser muito bem pensada, cada aula, cada exposição 

muito bem elaborada, pois dependendo de como será feito, o nosso interlocutor, no caso, alunos em 

formação, poderemos incentivar ou destruir sonhos e verdadeiros profissionais e humanos.  

 Nunca tinha participado de uma instrução ao sósia e achei a experiência muito interessante e 

realmente muito produtiva, pois se cada professor fizesse isso, ele certamente não tomaria certos 

tipos de atitudes e seria completamente diferente sua didática.  

 Eu, como futura professora, acredito que essa experiência de instrução ao sósia, veio de 

encontro com muitas coisas que penso, e será de muita importância para minha futura docência, 

uma vez que serve como base para minha reflexão como educadora e como formadora de caráter e 

opinião. 
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ENTREVISTA POR ESCRITO  

PROFESSORA EXPERIENTE 
 
 

 
1. Qual a sua formação? Há quantos anos atua na área? 
Sou formada em Letras (Língua Portuguesa e Inglês), tenho especialização em Gestão Escolar e atuo 
na área  há 20 anos. 
 
2. Por que decidiu pela Licenciatura? 
 Fiquei encantada com o estudo e a importância da língua portuguesa no cotidiano das pessoas, 
enquanto cursava o 1.º grau (atual Ensino Fundamental). 
 
3. Qual a sua maior dificuldade e facilidade ao exercer a profissão? 
Embora seja uma tarefa do fonoaudiólogo, fico incomodada quando o  aluno não domina o emprego 
de alguns fonemas (f/v; d/t; d/t) na escrita. Acredito que seria muito útil se os professores fossem 
capacitados durante o curso de Letras a sanar problemas simples como este na sala de aula; pois  como 
é de conhecimento de todos, o  atendimento e a triagem da saúde pública, não atende a demanda. 
 
4. Foi fácil conseguir o primeiro emprego? 
Sim. Comecei a lecionar nas redes pública e particular enquanto estudante. 
 
5. Você gostaria que alguém da sua família seguisse a carreira de professor? Por quê? 
Não acho necessário, nem  justo opinar; afinal todos conhecem as dificuldades de ser professor no 
Brasil. 
Acredito que a escolha profissional, além de complementar o ser humano deva atender seu perfil e 
suas habilidades. As pessoas devem ter o direito de escolher o que lhes farão realizadas 
profissionalmente.  
 
6. Que conselho daria ao professor que irá dar a primeira aula? 
Pediria que lembrasse que dar aular é trocar conhecimentos. Ninguém "troca" conhecimentos se não 
ouve o outro. Dar aula é compartilhar ideias e opiniões. O professor não émais o detentor do saber. 
 
7. O que mais e menos gosta em sua profissão? 
Gosto do relacionamento interpessoal diário com o aluno. Não gosto da burocracia de fazer chamada, 
calcular aulas previstas e dadas  e número de ausência dos alunos. Seria interessante se tudo isso fosse 
informatizado. 
 
8. Quais os seus planos e expectativas para a sua profissão? 
Penso em defender tese de mestrado em interpretação textual, pois gostaria de contribuir  na melhoria 
da qualidade da Educação. 
Embora hoje, nas aulas se ensine diferentes gêneros textuais e tente adequá-los a prática social, 
acredito que ainda falta capacitação aos professores de como melhorar suas aulas de leitura, afim de 
que o aluno tenha autonomia diante do que pensa, lê e escreve. 
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ENTREVISTA POR ESCRITO  

PROFESSORA INICIANTE/ESTAGIÁRIA 

 

Por favor, responda as perguntas abaixo de forma bastante pessoal e subjetiva. Explore sua 

perspectiva. Permita que seus conhecimentos teóricos e práticos dialoguem com suas expectativas, 

com seus sentimentos e sentidos. Obrigada. 

 

1-Qual a sua formação? Fale de sua formação, como é o curso (tempo, disciplinas etc.). 

 

Estou no último semestre do curso de Letras do Centro Universitário Padre Anchieta. É um 

curso de três anos (infelizmente), pois há muito mais coisas a ser aprendido, mas 

infelizmente por conta de mercado, muitas faculdades tiveram que se adaptar e com isso a 

qualidade muitas vezes acaba sendo comprometida, embora isso não tenha ocorrido no 

Unianchieta. As aulas são de 55 minutos, cujo tempo o professor procura aproveitar o 

máximo, uma vez que a maioria faz um cronograma aula a aula e assim fica mais fácil seguir 

o conteúdo. São aulas expositivas, com muitos seminários, trabalhos, mini-aulas, que 

contribuem muito para a nossa prática fora da sala de aula.  

 

2-Quantos anos têm? É casada/solteira? Têm filhos, quantos?  

 

Sou casada à 17 e tenho um filho de 16 anos, que me incentiva muito. Meu maior fã. 

 

3-Trabalha? Há quanto tempo? Como é seu trabalho? Onde trabalha? Como conseguiu seu 

trabalho? Quantas horas por semana, você trabalha? Como é estudar e trabalhar? 

 

No momento, participo de dois estágios remunerados. Um no Instituto Unibanco, 

trabalhando como tutora em Língua Portuguesa para alunos do primeiro ano do Ensino 

Médio. Esse programa visa auxiliar os alunos a melhorarem não só as notas, mas também 

sua cidadania e dignidade em elação à vida, proporcionando oportunidades para que eles se 

expressem e consigam prosseguir nos estudos com coragem e determinação.  Consegui esse 

estágio através do Nemp, o núcleo de empregabilidade da faculdade, que ajuda os 

estudantes a entrar no mercado de trabalho ainda cursando a faculdade e também seus 

familiares. Trabalho quatro dias por semana, no período da tarde, em três escolas, em duas 

eu leciono quatro aulas de Língua Portuguesa cada, uma vez por semana, e a outra duas 

aulas na terça-feira e outras duas na sexta-feira.  O outro estágio é com a Prefeitura de 

Jundiaí, no programa Escola Nota 10, o qual a prefeitura firmou contrato com três faculdades 

de Jundiaí, para que os alunos dos cursos de Letras e Pedagogia pudessem estar auxiliando 

os professores da rede municipal, como segundo professor na sala de aula. Para mim, 

embora esse estágio não tenha muito a ver com o meu curso, mas sim com Pedagogia, pois 

minha licenciatura seria para os alunos do 6º ao 9º ano e Ensino Médio, e estou auxiliando 
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no primeiro ano do Ensino Fundamental I – Alfabetização, - está sendo uma experiência 

única, que jamais pensei que iria viver. Ver aqueles, praticamente bebês ainda, descobrindo 

as letras, a felicidade de poder ler a primeira palavra, é muito gratificante. E resolvi participar 

desse estágio, pois é o início de tudo, e ver como é o processo de alfabetização, em que 

momento da vida escolar desse aluno está se perdendo o conteúdo, o estímulo, a vontade de 

estudar, pois os problemas estão aparecendo no Ensino Médio, centro do problema na 

educação. E já observei muitos problemas e situações que estão começando a formar na 

minha cabeça um mapa desse problema.  

É muito complicado estudar e trabalhar, embora esteja na área, acaba por me auxiliar nas 

disciplinas. 

 

4-  Você já trabalha dando aulas, então o que você aprendeu com seu trabalho? 

 

Aprendi que, antes de qualquer coisa, tenho que olhar meu aluno como um tesouro muito 

precioso, com informações riquíssimas que preciso levar em conta. Coisa que observo, 

muitos professores esqueceram-se disso. É complicado dar aulas? É, sim, não duvido disso, 

pois os problemas da educação ( um conjunto- cada um tem sua parte no problema – escola, 

professor, Estado, mas principalmente a família)são muitos, mas que eu, como professor, 

lembrando do meu aluno e acreditando no potencial dele, seja ele do jeito que for, consigo 

dar a aula e aplicar o conteúdo. 

 

5-Por que decidiu pela Licenciatura? Teve ou tem dificuldades, quais? 

 

Sempre quis ser professora. Quando era pequena e estava na escola, chegava em casa e 

brincada de escolinha com minhas duas irmãs. Tudo que meus professores faziam eu fazia 

também. Com isso, minhas irmãs,quando entraram na escola, já sabiam ler, escrever, contar 

números, tabuadas, era muito engraçado ver o modo como eu fazia (isso dizia minha mãe), 

tanto que uma de minhas irmãs, a caçula é professora do Ensino Infantil das Escolas Padre 

Anchieta, há mais de 10 anos. Influência ou não, duas professoras na mesma família. 

Dificuldades, tenho sim, sou muito “mãezona” dos meus alunos, e muitos acabam 

confundido um pouco as coisas, mas nada que uma conversa, uma fala mais firme, com 

muito respeito e carinho não resolva. 

 

6- Quantos estágios você fez até o momento? O que lhe foi solicitado durante o seu último 

estágio?  

 

Pela faculdade, desde o terceiro semestre que faço estágio. Foram 4 estágios de observação 

(observando professores), e 20 regências, só que durante todos os semestres, temos mini-

regências em sala de aula, com os professores do curso.  Nesse último semestre, como nos 

outros, foram exigidos os mesmos conteúdos, observações, regências, e capacitações, uma 

delas no laboratório de Línguas da faculdade, uma vez que a licenciatura nos permitirá 

lecionar a disciplina de Ingles também. 
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7-Quais foram as facilidades e as dificuldades que encontrou durante seus estágios? O que 

aprendeu sobre o trabalho docente? 

      

As dificuldades são que muitos professores não gostam de ser observados e muitas vezes não 

nos deixam dar a regência obrigatória do curso. Acho isso um tanto egoísta, pois são alunos 

que ainda não tem a prática e nem a experiência que esse professor tem e acaba por ficar 

uma situação um tanto estranham, mas no final acaba sempre tudo dando certo.  O que eu 

aprendi sobre o trabalho docente, que é uma responsabilidade enorme, pois estamos 

lidando com mentes e não máquinas, somos responsáveis por esses seres humanos, estamos 

formando caráter, somos exemplos para cada um desses alunos, e parece que os professores 

esqueceram-se disso. 

 

8-Fale sobre o trabalho do professor: o que é? Como é? Quais são seus aspectos positivos 

ou não... etc.  

 

Ser professor é instruir o aluno em sua vida escolar, ministrando conteúdos que eles irão 

aproveitar por toda a vida, independente de que disciplina for. É construir com o aluno, 

momentos únicos entre eles, um elo que ambos levarão para toda a vida, é ser parceiro, 

companheiro na escola, sem claro, esquecer a hierarquia existente professor-aluno, mas isso 

não impede que esse professor seja amigo, companheiro, isso facilita muito o aprendizado. 

Muitos dizem que ser professor é transmitir conhecimento. Não acredito nisso. Transmitir é 

algo muito unilateral, eu, como professor, transmito, o aluno, recebe. Conhecimento é troca, 

é aprender um com o outro. O professor aprende também com o aluno. É uma troca de 

experiência riquíssima para ambos. A meu ver, os pontos negativos da profissão, é o descaso 

do Estado e também da sociedade, que não vê mais o professor como um profissional de 

altíssimo gabarito. Somos um alicerce, uma base e isso não é encarado como tal. Não só no 

aspecto salarial, mas também nas condições em que muitos professores dão aulas. Sujeira, 

descaso, os próprios colegas se menosprezando, é realmente algo muito triste de ver dentro 

da educação. 

 

10-O que você diria a um professor que está iniciando, que conselho daria?  

 

Que vale sim muito a pena ser professor. Quando um aluno vem, te pergunta algo, você 

vai, responde, ensina, fala, incentiva a resposta, faz com que ele se questione e questione a 

resposta e ver que ele consegue, e o sorriso que você recebe, o muito obrigada professora, a 

senhora está fazendo uma diferença na minha vida, não há dinheiro, posição, nada que 

pague isso. É incrível ver que você, com suas limitações, pois professor também tem 

limitações, são seres humanos também, consegue transformar um pouquinho a vida de 

outro ser humano, vendo-o crescer e descobrir o mundo, é a experiência mais incrível da 

vida, só comparada (acho eu) ao fato de ser mãe. Acho que ser professora é ser um pouco 

mãe/pai também. 

 

11-Quais são suas expectativas e planos para a futura profissão? 

 

Que eu possa ser um profissional, não de pose, de glorias ostentadas, mas que eu  
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posso fazer uma diferença na vida dos meus alunos, passar para meus alunos os meus 

conhecimentos e aprender com eles também. Quero poder ser parceiro dos meus alunos não 

só em sala de aula, mas fora dela também.  

 

OBS: Vou contar só uma experiência que tive em sala de aula da graduação, no 

semestre passado. Na aula de Lingüística, fizemos um teatro para demonstrar a relação 

de persuasão no cotidiano da fala. O quanto um gesto, uma palavra pode modificar 

uma pessoa, uma situação. Eu e minha colega de grupo fomos apresentar: eu era uma 

médica e minha colega minha filha. Ela brincando, eu chego, deposito minha bolsa e 

maleta na mesa. Minha filha pergunta como foi meu dia, e eu respondo que foi muito 

cansativo, mas que tinha feito o meu melhor. Que tinha visitado doentes, aplicado 

tratamentos, conversado, realmente um dia cansativo. Minha filha me olha e me diz 

que quando ela crescesse que ela queria ser uma profissional igual a mim. Eu, então, 

respondo que ela teria que estudar muito (médico nunca pára de estudar, está sempre 

se atualizando), mas que antes de qualquer outra coisa, fazer tudo que ela teria que 

fazer com muito amor, porque senão, nada valeria a pena. Virei para a minha classe e 

terminei meu teatro, agora ao vivo, era para a classe: se nós, como futuro professores, 

não olharmos nossa profissão e nosso aluno com muito amor, não vale a pena estudar 

e muito menos ir para uma sala de aula.  De primeiro momento ficou um silencio 

estranho, mas depois todos aplaudiram (confesso que fiquei muito constrangida, pois 

foi tudo de improviso, falei do meu coração) e a professora então, foi fazer os 

comentários, pois antes aconteceram outras apresentações, e ela se emocionou. Veio 

até a mim, me abraçou e me disse que era para eu me sentir feliz, pois o verdadeiro 

sentido de ser professor estava no meu coração. Ela chorou, e disse que para ela, 

também, ser professor é antes de mais nada um exercício de amor. E essa professora 

tem 60 e poucos anos, vive estudando, em seminários, congressos, não pára. E tem 

mais de 40 anos de Magistério.  

Quis deixar esse depoimento, pois resume o que está sendo essa minha caminhada 

nesse curso, no meu estágio, e é uma prévia da minha vida depois que me formar. 

 

 

 

 

MUITO OBRIGADA! 
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