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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva investigar as relações entre o trabalho prescrito e o realizado 
de um professor do Ensino Superior de uma Universidade particular, mais 
especificamente o ensino de determinados conteúdos programáticos ligados à 
disciplina de Língua Portuguesa. São objetivos específicos deste estudo investigar 
que ações foram prescritas e quais foram realizadas antes e durante as aulas desse 
professor e quais recursos foram mobilizados por ele para a efetivação de sua 
atividade docente. Analisamos, assim, possíveis modificações, reformulações ou (re) 
concepções do agir docente, bem como alguns procedimentos realizados pelo 
professor em sua prática diária. Essa investigação revela fatores que interferem 
direto e indiretamente no agir do professor, o que contribui para uma maior 
compreensão do trabalho docente, podendo também levá-lo a uma melhor interação 
com os alunos e com seu coletivo de trabalho. Além disso, analisar esses fatores 
constitui um modo de auxiliar o professor a encontrar meios, métodos, 
procedimentos e formas de agir capazes de tornar seu trabalho mais satisfatório e, 
consequentemente, encontrar formas de agir que possam ajudá-lo a superar 
eventuais dificuldades em seu métier. Esta pesquisa, de abordagem 
qualitativa/interpretativista, tem como base teórico-metodológica o Interacionismo 
Sociodiscursivo (ISD).  Para tratar de questões relacionadas ao trabalho docente, 
fundamentamos em Bronckart (1993); Bronckart & Plazaolla (1998); Machado 
(1999); Bronckart & Machado (2004); Machado (2008); Guimarães & Machado & 
Coutinho (2007); Machado & Bronckart (2009); Machado, Lousada, Ferreira (2011); 
Faïta (2004; 2005); Amigues (2004); Saujat (2004); Bulea (2007; 2010); e, para tratar 
de questões voltadas ao trabalho prescrito, realizado e real da atividade, 
fundamentamos em Clot (1999/2006; 2010) e os aportes teóricos da Ergonomia da 
Atividade.  A análise dos dados recai sobre as gravações em áudio que constituem 
evidências do trabalho prescrito e realizado do professor, aí implicados textos orais 
transcritos (entrevistas fora de sala de aula) e trechos das aulas em que ocorre o 
ensino dos conteúdos programáticos. Essa análise permite detectar como as ações 
e os procedimentos do professor levam-no à (re) concepção de seu agir. Os 
resultados mostram que o professor busca cumprir as prescrições institucionais, as 
autoprescrições e realizar suas ações. No entanto, na sua prática docente, ele (re) 
concebe inúmeras vezes seu agir, realiza ações previstas e não previstas e interage 
com os alunos por meio de recursos didáticos para melhorar sua prática docente, eis 
o “real da atividade”, o indicador de que entre o trabalho prescrito e o realizado há 
muito a investigar.  
 
Palavras chave: Trabalho docente. Trabalho prescrito. Real da atividade. Trabalho 
realizado. Agir docente. 
 

 

 



ABSTRACT   

 

This research aims to investigate the relationship between the prescribed work and 
achieved work of a teacher of higher education at a private university, more 
specifically for the teaching of certain program contents related to the discipline of 
Portuguese Language.The specific objectives of this study are to investigate what 
actions were prescribed and which were performed before and during the classes of 
the teacher and what resources were mobilized by him for the execution of his 
teaching activity. To achieve our goals, we will investigate possible modifications, 
reformulation or (re) conceptions of the teacher’s actions, as well as some 
procedures performed by the teacher and how they occur in their daily practice.This 
investigation reveals factors that interfere directly and indirectly  in the act of the 
teacher, which contributes to a greater understanding of teacher's work and may also 
lead him to a better interaction with students and with his collective. The 
understanding and clarification of this daily practice can contribute to a better 
understanding of collective work and conduct the teacher to find ways, methods, 
procedures and ways of action that can make his work more satisfying and therefore 
find ways of acting that can help him overcome any difficulties in his métier. This 
research of a qualitative/interpretive approach, has as the theoretical and 
methodological basis the Interactionism Sociodiscursive (ISD). To address issues 
related to teacher working: Bronckart (1993); Bronckart & Plazaolla (1998); Machado 
(1999); Bronckart & Machado (2004); Machado (2008); Guimarães & Machado & 
Coutinho (2007); Machado & Bronckart (2009); Machado, Lousada, Ferreira (2011); 
Faïta (2004; 2005); Amigues (2004); Saujat (2004); Bulea (2007; 2010); and for 
questions related to the prescribed work, to the achieved and real activity: Clot 
(1999/2006; 2010) and theoretical contributions of Ergonomics Activity.Data analysis 
is guided by audio recordings that constitute evidence of the prescribed work and of 
the performed by the teacher as the transcribed oral texts (interviews outside of the 
classroom) and sections of classes in which it occurs the teaching of the 
programmatic contents. The analysis of these excerpts can detect how the actions 
and teacher's procedures can conduct the teacher to (re)conception of his act. The 
results show that the teacher seeks to fulfill the institutional requirements, the self-
prescriptions and his actions performed. However, in his teaching practice, he (re) 
develops numerous times his act, performs expected and unexpected actions and 
interacts with students through teaching resources to improve his teaching practice, 
this is the "real activity", the indicator that between prescribed work and performed 
there is much to investigate. 
 
 
Keywords: Teacher's work. Prescribed work. Real activity. Achieved work. Action 

teacher.



RÉSUMÉ 

 

 
Cette investigation a pour but d’enquêter sur les relations entre le travail prescrit et le 
travail réalisé d'un enseignant du Niveau Supérieur d'une université particulière, plus 
spécifiquement dans l'enseignement des contenus prévues ayant des relations avec 
la discipline de Langue portugaise. L’étude a pour but spécifique investiguer quelles 
actions ont été prescrites et quelles ont été réalisés auparavant et pendant des 
classes de cet enseignant et quelles ressources ont été mobilisées par lui pour 
réaliser son activité enseignant. Nous analysons donc les modifications possibles, 
les reformulations ou les conceptions d'actes d'enseigne, aussi bien que quelques 
procédures réalisées par l'enseignant dans sa pratique quotidienne. Cette enquête 
révèle des facteurs qui interférent de façon directe ou indirecte sur l’agir de 
l'enseignant, ce que contribue à une plus grande compréhension du travail 
enseignant et peuvent produire une interaction plus effective avec des élèves et son 
collective de travail. En plus, analyser ces facteurs constitue un aide pour 
l'enseignant trouver des voies, des méthodes, des procédures et les formes d'agir 
capables de rendre son métier plus satisfactoire et, par conséquent, l’aider a 
surmonter éventuelles difficultés de son métier. Cette investigation, suivant 
l'approche qualitative/interprétative, a pour fondement  méthodologique l' 
interactionnisme Socio-discursive (ISD). Pour traiter des questions ayant affaire au 
travail enseignant, nous détachons comme base Bronckart (1993); Bronckart & 
Plazaolla (1998); Machado (1999); Bronckart & Machado (2004); Machado (2008); 
Guimarães & Machado & Coutinho (2007); Machado & Bronckart (2009); Machado, 
Lousada, Ferreira (2011); Faïta (2004; 2005); Amigues (2004); Saujat (2004); Bulea 
(2007; 2010); et pour traiter des questions sur travail prescrit, travail réalisé et réel de 
l'activité nous détachons Clot (1999/2006 ; 2010) et les contributions théoriques de 
l’Ergonomie de l‘activité. L'analyse des données se centre sur des textes recordés 
qui constituent des marques du prescrit et du réalisé dans le travail de l'enseignant, y 
inclut la transcription des textes oraux (interviews dans la classe) et des passages 
enregistrés des classes dans lesquelles survient  l'enseignement des contenus 
programmatiques y impliqués. Cette analyse a permet de découvrir comme l’agir et 
des procédures de l'enseignant le mènent à les (re)concevoir pour agir. Les résultats 
montrent que l'enseignant espère réaliser les prescriptions institutionnelles, les auto-
prescriptions et ses actions. Cependant, dans sa pratique enseignante, il reconçoive 
maintes fois ses activités pour agir, réaliser des actions prédites et non prédites,  et 
elle communique avec les élèves par le moyen des ressources éducatives visant 
d'améliorer sa pratique enseignante --  c’est l “réel de l'activité”, l'indicateur du fait 
qu'entre le travail prescrit et le réalisé il a beaucoup pour être enquêté. 
  

 

Mots clés: Travail enseignant. Travail prescrit. Réel de l'activité. Travail réalisé. Agir 
enseignant. 
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INTRODUÇÃO 

“A educação não se limita somente ao fato de influenciar o processo 
de desenvolvimento, mas ela reestrutura de maneira fundamental 

todas as funções do comportamento” 
(VYGOTSKY, 1932/1982-1984, v.I, p.107) 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar as relações entre o trabalho 

prescrito e o realizado de um professor do Ensino Superior de uma Universidade 

particular da cidade de São Paulo, que ministra aulas de Leitura e Produção Textual 

(LPT) para alunos do primeiro semestre do curso de Administração. São objetivos 

específicos deste estudo investigar que ações foram prescritas e quais foram 

realizadas antes e durante as duas aulas (transcritas) desse professor e quais 

recursos foram mobilizados por ele para a realização de sua atividade docente.  

A fim de dar conta desses objetivos, investigaremos possíveis modificações, 

reformulações ou (re) concepções do agir docente, bem como alguns 

procedimentos realizados pelo professor em sua prática diária. Essa investigação 

revela fatores que interferem de forma direta e indiretamente no agir do professor, o 

que contribui para uma maior compreensão do trabalho docente, podendo também 

levá-lo a uma melhor interação com os alunos e com seu coletivo de trabalho. Além 

disso, analisar esses fatores constitui um modo de auxiliar o professor a encontrar 

meios, métodos, procedimentos e formas de agir capazes de tornar seu trabalho 

mais satisfatório e, consequentemente, formas de agir que possam ajudá-lo a 

superar as dificuldades encontradas em seu métier. 

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa/interpretativista (MOITA LOPES, 

1994), de caráter descritivo e exploratório, tem como base o Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD).  Para tratar de questões ligadas ao trabalho docente, 

fundamentamos em Bronckart (1993); Bronckart e Plazaolla (1998); Machado 

(1999); Bronckart e Machado (2004); Machado (2007), Machado (2008); Machado e 

Bronckart (2009); Machado, Lousada, Ferreira (2011); Bulea (2007; 2010); Faïta 

(2004; 2005); Amigues (2004); Saujat (2004); e, Clot (1999/2006; 2010) e os aportes 

teóricos da Ergonomia da Atividade para as questões voltadas ao trabalho prescrito, 
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realizado e real da atividade1 docente. Lembrando que esses conceitos serão 

abordados no capítulo teórico. Essas correntes utilizadas são compatíveis entre si, 

pois correspondem à vertente vygotskiana. 

Quanto aos dados utilizados para a análise, estes consistem em: primeira 

entrevista gravada e transcrita entre o professor-participante e o próprio 

pesquisador, em que o professor relata seu trabalho prescrito, suas ações previstas 

e seu trabalho realizado durante a sua prática diária; gravações em áudio de duas 

de suas aulas, uma após a primeira entrevista e outra após a segunda; segunda 

entrevista entre o professor, o próprio pesquisador e o orientador desta pesquisa, 

em que ocorre uma reflexão sobre os problemas encontrados durante a realização 

da primeira aula transcrita e sobre os eventuais procedimentos capazes de auxiliar 

o professor em sala de aula.  

São dados selecionados para a análise os trechos das gravações que 

constituem evidências do trabalho prescrito e realizado do professor, como: os 

textos orais transcritos, mais especificamente os das entrevistas fora de sala de 

aula; os trechos das duas aulas em que ocorre o ensino ou a revisão de conteúdos 

programáticos (análise do texto descritivo e leitura e interpretação de dois textos) 

previstos no Plano de Ensino da instituição e no Plano individual de aula do 

professor. A análise desses trechos permite detectar como as ações do e os 

procedimentos realizados pelo professor levam-no à (re) concepção de seu agir.  

Em relação às pesquisas que analisam o trabalho docente, apesar de 

reconhecermos que existem vários trabalhos desenvolvidos na área da Educação, 

temos, hoje, no Brasil, pesquisadores que se voltam propriamente a compreender o 

trabalho do professor em diferentes contextos, como é o caso das pesquisas 

desenvolvidas pelos integrantes do Grupo ALTER-LAEL2, na linha de pesquisa 

“Linguagem e Trabalho”. Essas pesquisas têm em comum a preocupação com o 

trabalho docente, oferecendo uma contribuição significativa ao desenvolvimento das 

ciências responsáveis pela formação docente. Assim, um dos interesses do Grupo 

ALTER-LAEL é a construção de uma proposta de análise das situações de trabalho 

docente, a partir de alguns aspectos investigados e analisados pelo ISD, Clínica da 

                                            
1 A expressão “real da atividade” (trabalho que vai além do trabalho realizado, envolve também o que 
o trabalhador não consegue realizar). Esse conceito teórico proposto por Yves Clot (1999/2006; 
2010) será abordado no Capítulo II desta pesquisa.  
2 O Grupo ALTER supramencionado refere-se ao extinto Grupo ALTER-LAEL da PUC-SP. 



19 

 

Atividade e Ergonomia da Atividade. Esta investigação pode nos levar a uma 

compreensão diferenciada do que é efetivamente é o trabalho, no caso das 

pesquisas do Grupo ALTER-LAEL, o trabalho educacional com ênfase numa 

proposta de formação docente que seja “condizente com uma visão mais humana e 

compromissada com o real desenvolvimento profissional e pessoal dos professores” 

(MACHADO & LOUSADA, 2013). 

Os pesquisadores do ALTER3 ressaltam que a (re) valorização da profissão 

docente requer que sejam conhecidas, compreendidas e clarificadas as questões 

relacionadas à significação e às condições de realização desse métier particular que 

é o ensino. O ensino deve ser reconhecido como um verdadeiro trabalho, os 

professores precisam aprender seu métier, adquirindo experiências sobre ele, para, 

assim, tornarem-se profissionais mais valorizados. 

Referenciamos, nesse sentido, as pesquisas de Machado (2004; 2008); 

Guimarães, Machado, Coutinho (2007); Machado e Bronckart (2005); Machado et 

al. (2009); Machado, Lousada, Ferreira (2011); Lousada (2006); Abreu-Tardelli 

(2006); Bueno (2007, 2009); Barricelli (2007, 2012); Buzzo (2008); Tognato (2009); 

Buttler (2009); Leite (2009); Muniz-Oliveira (2011); Gomes (2012); Silva (2013); 

Machado & Lousada, (2013) e outras em andamento. Dentre esses pesquisadores, 

podemos destacar: 

 Abreu-Tardelli (2006), que analisa um texto produzido por um 

professor mediador em situação de trabalho (especificamente na 

realização de um chat educacional). Os resultados mostram que o foco 

do Decreto de Regulamentação da Educação a Distância não está 

voltado para a educação em si, mas para disciplinar a EAD em termos 

de um funcionamento formal para gerar capital. Quanto ao papel do 

professor mediador, não lhe é atribuído sequer o papel de coadjuvante 

do processo educacional e nenhum papel de destaque na EAD. 

 Lousada (2006), que analisa o trabalho educacional representado em 

textos produzidos em situação de trabalho por um professor de língua 

estrangeira e as diferentes imagens construídas sobre o agir e seus 

protagonistas nesses textos, por meio dos procedimentos 

                                            
3 Refere-se ao Grupo ALTER-CNPq e ao Grupo ALTER-LAEL. 
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metodológicos como as autoconfrontações.  Os resultados comprovam 

que a crença na Didática e na Pedagogia acaba por distanciar 

prescritores e professores. Os impedimentos do trabalho docente não 

são levados em conta, gerando o estresse do professor. A autora 

aponta, ainda, a existência de várias camadas de prescrições que 

influenciam esse trabalho. Dentre elas, a existência da voz do métier 

que pode ser uma pista para o desenvolvimento de professores. 

 Bueno (2007), que analisa relatórios de estágio de alunos em 

formação inicial para o trabalho docente. Os resultados apontam que, 

enquanto forem usados os mesmos critérios de avaliação e formação 

para professores, os estagiários continuarão restringindo as suas 

observações ao que é determinado pelas prescrições sem “ver” o 

trabalho realizado do professor observado.  

 Barricelli (2007), que analisa o Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil (BRASIL/MEC, 1998e). Os resultados mostram que 

lacunas deixadas por documentos oficiais iniciais provocam múltiplas 

interpretações em outros documentos que prescrevem as ações de 

professores. Assim, esses documentos distanciam-se cada vez mais 

da prescrição, enfatizando, ainda, que se, por um lado, “a prescrição é 

sempre renormalizada”, por outro, essas lacunas não podem deixá-la 

tão vaga, sem levar em conta a situação real dos professores de 

Educação Infantil no país.  

 Leite (2009), que analisa o documento oficial educacional do Governo 

do Estado de São Paulo (Proposta Curricular/2008) e as produções 

textuais de professores da Rede Pública do mesmo estado, com o 

objetivo de investigar quais os elementos constitutivos do trabalho 

docente tematizados e avaliados nesses textos. Os resultados 

mostram que no texto oficial o trabalho docente depende de um dos 

elementos tematizados na Proposta Curricular, o qual é oferecido por 

seus conceptores, sem o reconhecimento da voz do professor e de 

seu coletivo de trabalho. No entanto, os textos dos professores 
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revelam que o professor age em função de vários elementos 

constitutivos de seu trabalho e responsáveis pela superação de seu 

agir. 

 Tognato (2009), que analisa a (re) construção do trabalho do professor 

de Inglês pela linguagem. Os resultados permitem detectar que, ao se 

verificar as (re) configurações construídas pelo texto do professor 

sobre seu próprio agir, pode-se ter acesso a uma reconstituição da sua 

atividade profissional, chegando aos modelos de agir seguidos pelo 

professor, bem como aos elementos que constituem esse agir.  

 Gomes (2011), que analisa o procedimento metodológico “instrução ao 

sósia” para verificar se esse procedimento pode contribuir para a 

formação de professores, por meio de textos que se configuram sobre 

o trabalho docente. Os resultados apontam que as características 

gerais desse procedimento, bem como as representações, 

perspectivas e os estilos do agir do professor-participante são 

dialéticos. Isso permite identificar e debater diferentes representações 

sobre o trabalho docente. 

 Muniz-Oliveira (2011), que analisa as representações construídas 

sobre o trabalho docente em textos produzidos por um professor 

universitário que atua em um curso de pós-graduação (stricto sensu) 

em uma universidade pública. O objetivo desta pesquisa é contribuir 

com uma reflexão sobre o trabalho do professor de pós-graduação, 

trazendo à tona o real da atividade que ele desenvolve, por meio do 

procedimento de instrução ao sósia. Os resultados apontam que a 

multiplicidade de tarefas desenvolvidas por esse professor prejudica o 

desenvolvimento das atividades de pesquisa e do ensino prescritos em 

documentos oficiais que regem a sua profissão.  

 Silva (2013), que caracteriza o agir didático de duas professoras de 

Língua Portuguesa durante suas práticas de ensino sobre gêneros 

textuais e verifica a (re) configuração desse agir pelos textos 

produzidos por elas com o procedimento metodológico de 
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autoconfrontação simples e cruzada. Os resultados mostram que é 

possível caracterizar o agir didático e que esse método adotado na 

pesquisa pode contribuir para a primeira etapa de uma formação 

continuada de professores pautada em situações concretas. 

Algumas pesquisas realizadas pelo Grupo ALTER-LAEL e seus 

colaboradores recaem sobre a análise de documentos de instâncias 

governamentais em diferentes níveis: Machado e Bronckart (2005), em nível 

internacional e nacional; Leite (2009), em nível estadual, e Barricelli (2007, 2012), 

em nível municipal. Algumas pesquisas recaem, ainda, sobre a análise de textos 

produzidos pelos próprios professores antes, durante ou depois da realização de 

uma determinada tarefa. A pesquisa de Lousada (2006) é exemplo desse último 

caso. Para a realização da coleta de dados dessas pesquisas, são utilizados 

procedimentos diversificados, como entrevistas, instruções ao sósia, 

autoconfrontações (simples e cruzadas), diários de observação de alguns 

participantes e do próprio pesquisador. 

Temos, ainda, pesquisas realizadas e orientadas por pesquisadores que 

adotam o Interacionismo Sociodiscursivo como base teórico-metodológica no Brasil 

e no exterior, como o Grupo ALTER-CNPq, que reúne pesquisadores da PUC-SP, 

PUC-MG, UEL, UNISINOS, UCS, UFG, UFMG, CEUB, e o Grupo Langage - Action 

- Formation (LAF), de Genebra, Portugal e Argentina. Há um aumento das 

pesquisas com textos produzidos pelos próprios trabalhadores. Nelas, pode-se 

verificar o reconhecimento de que, segundo Machado e Bronckart (2009), a própria 

voz do professor pode trazer mais conhecimento sobre seu próprio trabalho. 

Quanto às situações de trabalho enfocadas, os textos analisados nessas 

pesquisas referem-se ao trabalho do professor de quase todos os níveis de ensino 

brasileiro: na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino 

universitário, na formação inicial e continuada, tanto na escola pública quanto na 

particular, através de sistema presencial ou à distância, com a participação de 

professores de diferentes níveis de ensino e de diferentes disciplinas.  

Essas pesquisas buscam revelar parte da complexidade do trabalho docente 

e algumas delas apresentam intervenções que podem auxiliar o professor em sua 

prática docente.  Porém, nossa pesquisa difere dessas abordagens por propor uma 

análise e compreensão do que ocorre entre o trabalho prescrito e o realizado do 
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professor durante a realização de sua atividade docente. Além disso, analisa os 

procedimentos utilizados por ele e os artefatos (materiais e/ou simbólicos) que 

podem auxiliá-lo em sua prática docente, bem como possíveis modificações, 

reformulações ou (re) concepções que podem revelar fatores que interferem de 

modo significativo no agir do professor. Além disso, reiteramos que com essa 

compreensão do trabalho docente e com uma melhor interação entre 

professor/alunos, envolvendo o coletivo de trabalho4, o professor pode encontrar 

meios, métodos, procedimentos e formas de agir capazes de tornar seu trabalho 

mais satisfatório e, consequentemente, formas de agir que possam ajudá-lo a 

superar as dificuldades encontradas em seu métier. 

A seguir, passamos a utilizar o discurso em “primeira pessoa do singular”, 

pois narraremos fatos que estão intimamente ligados à história da pesquisadora. 

 

A história da Pesquisa 

 

A situação de produção desta pesquisa tem forte ligação com o meu percurso 

acadêmico e profissional ligado às questões de pesquisa que serão apresentadas 

posteriormente. Assim, discorrerei sobre os motivos que me levaram a investigar o 

que ocorre entre o trabalho prescrito e o realizado de um professor de nível superior 

que ministra aulas de Leitura e Produção Textual em uma Universidade particular, 

em um curso de Administração. Para maior compreensão desses motivos, elencarei 

três deles.  

O primeiro motivo refere-se ao fato de que analisando o trabalho prescrito e o 

realizado consegue-se chegar ao real da atividade, no caso desta pesquisa, ao real 

da atividade docente. Para isso, busquei detectar as ações didáticas realizadas pelo 

professor e as ações que ele não consegue realizar em virtude dos conflitos 

(internos e externos) com os quais se depara em sua atividade.  

O segundo motivo refere-se às prescrições contidas nos documentos oficiais 

institucionais que representam um referencial maior para a elaboração das 

propostas de ensino-aprendizagem nas escolas. Prescrições essas que têm o poder 

de interferir ou intervir na elaboração dos planejamentos, nos trabalhos dos 

                                            
4 Refere-se aos outros professores e gestores que fazem parte do métier do professor-participante. 
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gestores escolares e, consequentemente, no trabalho do professor, dentro e fora de 

sala de aula, independente de sua vontade.  

O terceiro motivo refere-se ao fato de que eu também pertenço ao Ensino 

Superior, no qual percebo as similaridades com o Ensino Básico quanto às 

prescrições, necessidades dos alunos por falta de conhecimento prévio e quanto 

aos limites das possibilidades de ação dos professores. Quanto às necessidades 

dos alunos, elas costumam ser mais acentuadas no Ensino Superior, porque, 

muitas vezes, eles estão distantes da escola há muito tempo ou por não terem tido 

um Ensino Básico consolidado.  

Com esta investigação, chegamos às possíveis formas de agir do professor 

diante desse cenário de adversidades, bem como às modificações ou (re) 

concepções ocorridas em suas ações. Portanto, a investigação desvenda o trabalho 

efetivo do professor, dentro e fora de sala de aula, não visualizado em seu trabalho 

realizado. Cabe destacar que o professor-participante pertence ao Ensino Superior 

e que a instituição educacional na qual ele trabalha está subordinada às exigências 

e determinações de Órgãos Públicos, como o Ministério de Educação e do 

Desporto, conhecido pelo antigo nome de Ministério de Educação e Cultura (MEC). 

Os cursos em que o professor leciona estão voltados às exigências do mercado de 

trabalho e não propriamente ao ensino-aprendizagem de conteúdos científicos 

didatizados pertencentes ao domínio da Língua Portuguesa. As disciplinas 

ministradas pelo professor, Leitura e Produção Textual (LPT) e Interpretação e 

Elaboração Textual (IET), estão inseridas no currículo dos cursos para orientar o 

uso de normas técnicas, de acordo com a ABNT, em trabalhos e projetos científicos 

e não têm propriamente um espaço no Ensino Superior para explorar a leitura e 

produção de textos e outros conceitos afins. Essas disciplinas fazem parte da grade 

curricular limitando-se às exigências das instituições para que os cursos 

mantenham-se legitimados, pois as universidades precisam atender às exigências 

políticas governamentais educacionais do país, aqui representadas pelo MEC, 

órgão que pertence à administração federal direta e que tem como área de 

competência os seguintes assuntos voltados ao contexto universitário: política 

nacional de educação e de educação em geral. O MEC exerce grande influência 

nas políticas educacionais vigentes, portanto nas políticas internas das instituições 

de ensino, pois representa o órgão maior que rege as ações e comanda essas 
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políticas educacionais, garantindo o cumprimento das normas e as determinações 

educacionais do país. A função do MEC é, portanto, fiscalizar, reconhecer e garantir 

a legitimidade, para que as instituições de ensino possam manter-se em 

funcionamento. É nesse contexto socio-histórico5 mais amplo que o MEC está 

inserido. 

As Universidades, por sua vez, estão inseridas no contexto do sistema 

educacional. Dessa forma, elas se empenham em atender às exigências de sua 

comunidade interna, mas principalmente às normas, leis e determinações impostas 

pelo MEC, pois estão submetidas a ele. O sistema educacional (aqui representado 

pelas Universidades) rege o sistema de ensino6, que, por sua vez, rege o trabalho 

do professor de forma mais direta. Assim, o docente precisa levar em consideração 

esses contextos e a influência deles sobre suas ações e cumprir as prescrições 

explícitas e implícitas contidas, no caso desta pesquisa, no Plano de Ensino 

determinado pela Universidade. 

O trabalho docente não se reduz apenas ao ensino de conteúdos 

programáticos, por isso não pode ser avaliado pelo trabalho realizado em sala de 

aula. Muitas vezes, o próprio professor não se dá conta dessa complexidade, de 

que o seu trabalho é constituído por várias dimensões, devendo, assim, ser 

reconhecido, analisado, questionado e compreendido em suas especificidades. 

Assim, para que pudesse compreender melhor a complexidade do trabalho 

docente, aprofundei meus estudos nos conceitos gerais de trabalho e os do trabalho 

docente já investigados e pesquisados pelo grupo ALTER-LAEL. Em minha 

dissertação de Mestrado, além de investigar esses conceitos, realizei o 

levantamento dos elementos constitutivos do trabalho docente que são colocados 

em cena pelos próprios professores e pelos conceptores de políticas 

governamentais educacionais. A discussão desses conceitos levou-me a 

compreender fatores internos e externos que interferem de modo significativo no 

agir docente. Por fim, essa apropriação de conhecimentos pôde levar não só à 

compreensão do trabalho, mas a intervenções teóricas. 

Para Bronckart e Machado (2004), o trabalho docente não é apenas regido 

por prescrições gerais e específicas, mas é (re)organizado por professores, 

                                            
5 Ver esquema de trabalho do professor proposto por  Machado  (2007) no capítulo II desta pesquisa.   
6 Ver esquema proposto por Machado (2007) no capítulo II desta pesquisa. 
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coordenadores, gestores e pela coletividade que comporta várias prescrições já 

incorporadas (ou não) à atividade docente e, sobretudo, ao modo como se deve 

realizá-la. 

Assim, levando em consideração tudo o que foi exposto, procurei 

desenvolver esta tese, seguindo os pressupostos teóricos aqui assumidos, os quais 

propõem instrumentos significativos para analisar o trabalho docente e chegar aos 

objetos7 utilizados e não somente aos conteúdos programáticos que realmente são 

ensinados em sala de aula. 

Terminada essa explicitação, voltamos a utilizar o discurso em primeira 

pessoa do plural, pois este trabalho é resultado de uma ação coletiva entre 

pesquisador e orientador. 

Retomamos os estudos de Bronckart e Machado (2004, 2009) em que os 

autores apresentam um cenário da década de 1990, em que o Brasil passava por 

algumas reformas políticas educacionais (elaboração de propostas curriculares e 

parâmetros curriculares). Segundo os conceptores desses documentos oficiais, o 

objetivo era buscar soluções para a falta de qualidade no ensino brasileiro 

“comprovada” em testes de cunho nacional e internacional, como SARESP8, PISA9, 

visando atender às necessidades sociais e organizacionais do ensino.  

Dentre essas reformas do sistema educacional nacional, estão: a 

promulgação da Nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB - Lei Federal n.9.394/96), que 

define e regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos princípios 

presentes na Constituição e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Os 

Parâmetros criados em 1994 foram implantados em 1998. Esse documento oficial 

configura-se como “norteador” para a educação básica no Brasil, com base em 

diagnósticos e recomendações de instituições internacionais, como Banco Mundial, 

Banco Internacional de Desenvolvimento e Fundo Monetário Internacional.  

Assim, se considerarmos que essas propostas ou reformas curriculares giram 

em torno dos conteúdos e materiais “escolhidos” ou “oferecidos” por seus 

conceptores, a hipótese que levantamos é a de que pode haver um entrave ou 

problema desconhecido ou ignorado em relação ao ensino-aprendizagem dos 

                                            
7 Ver Machado (2007, p.92): objeto como um meio que possibilita a aprendizagem de conteúdos 
disciplinares e o desenvolvimento de capacidades específicas. 
8 Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. 
9 Programa Internacional de Avaliação de Alunos.  
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conteúdos programáticos e às dificuldades encontradas em sala de aula pelos 

professores.   

Quanto às ações utilizadas pelo professor, como as linguageiras10, que ele 

utiliza para apresentar e ensinar um conteúdo programático aos alunos, 

percebemos que o professor expõe, explica, contextualiza esse conteúdo ou, até 

mesmo, faz recortes das partes que julga necessárias para a aprendizagem dos 

alunos. Logo, esse processo de ensino-aprendizagem depende de tipos de agir 

diferenciados do professor e envolve outros recursos de ações variados, como a 

contextualização que o professor realiza ao ensinar ou rever um conteúdo 

programático.   

 

Perguntas de Pesquisa 

 

Para que possamos realizar a análise do trabalho prescrito e realizado, 

apresentamos as perguntas de pesquisa abaixo elencadas.  

 

I. O que ocorre entre o trabalho prescrito e o realizado de um professor de LPT 

do Ensino Superior de uma Universidade particular de São Paulo, mais 

especificamente durante o ensino de um determinado conteúdo programático 

em sala de aula?  

II. Que ações são prescritas para suas aulas? 

III. Que ações são realizadas pelo professor antes e durante suas aulas? 

IV. Que recursos (materiais e/ou simbólicos) são mobilizados pelo professor para 

suas aulas? 

A seguir, apresentamos a forma de organização da pesquisa. 

 

Organização da Tese 

 

Esta tese divide-se em: 

                                            
10 Conceito teórico que trata de ação que implica a linguagem desenvolvida dentro de um contexto 
geral, envolvendo: enunciador, situação material de produção ou enunciação (oral ou escrita), 
receptor eventual, bem como espaço/tempo e outros parâmetros não hierárquicos. Para maior 
compreensão, ver Bronckart (1997; 1999). 
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 primeiro capítulo: apresenta os conceitos de trabalho em uma visão 

ergonômica, discutindo alguns conceitos teóricos, como: trabalho, tarefa e 

atividade, para diferenciá-los e relacioná-los aos conceitos de trabalho 

prescrito, realizado e real da atividade também apresentados nesse capítulo. 

Apresenta, ainda, uma abordagem da Clínica da Atividade e sua relação com 

o trabalho. A apresentação e discussão desses conceitos têm o objetivo de 

contribuir para a compreensão do conceito de trabalho docente discutido no 

próximo capítulo;  

 segundo capítulo: apresenta o conceito de trabalho do professor em uma 

visão sociodiscursiva defendida pelos pesquisadores que tomam o ISD como 

base teórico-metodológica e pela Ergonomia da Atividade, aqui representada 

por Saujat, Amigues e Faïta. O trabalho do professor é visto por esses 

pesquisadores como uma atividade de trabalho de caráter multidimensional, 

envolvendo vários elementos constitutivos desse métier, que deve ser visto 

“como um ofício e um trabalho como outro qualquer” (FAÏTA, 2004, p.45); 

 terceiro capítulo: apresenta a perspectiva teórico-metodológica do 

Interacionismo Sociodiscursivo e sua relação com o trabalho e o agir 

humano. São também apresentados os procedimentos de análise, como o 

quadro teórico-metodológico, os conceitos das figuras de ação propostas por 

Bulea (2007; 2010) e os níveis de analise utilizados para o levantamento das 

(re) configurações do agir verbalizadas nos e pelos textos (orais transcritos) 

analisados; 

 quarto capítulo: apresenta os procedimentos metodológicos de coleta e 

seleção dos dados e os procedimentos de análise tal como propostos pelos 

pesquisadores do ISD, assim como as perguntas de pesquisa para o 

desenvolvimento das análises; 

 quinto capítulo: apresenta a análise e discussão dos dados referentes aos 

textos analisados, bem como aos resultados da comparação entre esses 

textos (entrevistas e aulas transcritas); 

 considerações finais: apresenta uma síntese dos principais resultados das 

análises, indicando possíveis conclusões e intervenções no que diz respeito à 

compreensão do trabalho docente, através da apresentação de diferentes 
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formas de ação e de agir do professor. Essa compreensão e a análise do 

trabalho do professor constituem um modo de auxiliar o professor a encontrar 

meios, métodos, procedimentos e formas de agir capazes de tornar seu 

trabalho mais satisfatório e, consequentemente, formas de agir que possam 

ajudá-lo a superar as dificuldades encontradas em seu métier. 
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CAPÍTULO I – O TRABALHO EM UMA PERSPECTIVA ERGONÔMICA 

 

 

“[...] Existe na atividade qualquer coisa de irredutível a qualquer 
previsão, a qualquer prescrição, a qualquer regularidade stricto 

sensu. Neste sentido, a atividade é o compromisso a ser encontrado 
entre uma intenção inscrita numa história e num projeto e as 
solicitações e exigências, ao mesmo tempo, exógenas [...]”. 

(TEIGER, 1992, p.117) 
 

 

Nesta seção, apresentamos os conceitos norteadores do trabalho, pautados 

em estudos que julgamos compatíveis com a nossa corrente teórica. Para que 

possamos refletir sobre o trabalho docente, realizamos uma breve retomada dos 

conceitos de trabalho discutidos pela Ergonomia e pela Clínica da Atividade 

desenvolvida por Yves Clot, visto que esses aportes teóricos levam-nos a uma 

maior compreensão do trabalho docente, conceito esse que contemplamos no 

próximo capítulo desta pesquisa. 

Nossa pretensão, aqui, não é expor um histórico minucioso das origens e dos 

desenvolvimentos da Ergonomia e da Clínica da Atividade. Nosso propósito é 

enfatizar a relevância dessas áreas e a relação entre essas correntes, que abordam 

os conceitos relacionados ao trabalho, para chegarmos ao que se denomina real da 

atividade11 docente. Assim, delimitamos de que forma essas correntes se 

originaram e evoluíram na França, desde as primeiras décadas do século XX até os 

dias atuais, e como conceituaram o termo trabalho.  Para melhor estabelecer essa 

relação, apresentamos, a seguir, a trajetória dessas correntes intimamente 

relacionadas à Psicologia do Trabalho. 

 

1.1 A Ergonomia e os conceitos de Trabalho 

 

A Ergonomia é considerada por muitos autores uma ciência jovem, de caráter 

interdisciplinar, por isso suas bases teórico-metodológicas encontram-se em 

consolidação. Essa ciência ou corrente, como chamamos, fundada oficialmente por 

Murrel em 1949, tem como objeto teórico e de ação o trabalho. A partir de seu 

                                            
11 A expressão “real da atividade” será explicitada na seção referente à Clínica da Atividade. 
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surgimento, o principal objetivo da Ergonomia era a análise dos problemas de 

funcionamento dos operadores humanos. Por estar centrada na saúde ou na 

segurança dos trabalhadores, buscava também amenizar os malefícios causados 

pelo processo de industrialização da época. Entretanto, foram nos países 

francófonos que essa corrente passou por mudanças mais significativas em seu 

paradigma. Surge, assim, a Ergonomia Francesa, que se opôs ao paradigma 

taylorista, substituindo “a adaptação do homem ao trabalho pela adaptação do 

trabalho e de suas condições gerais aos trabalhadores” (BRONCKART, 2008, p.97). 

Segundo Bronckart (2008), essa abordagem geral volta-se para a análise da 

atividade efetiva do trabalho, tendo como preocupações os problemas concretos em 

situação e tempo reais de trabalho. No entanto, para que possamos compreender 

melhor essa explicitação, é preciso entender o que os ergonomistas definem como 

trabalho real12.  

Conforme Daniellou, Laville, Teiger (1983, p.84), não podemos definir 

trabalho real sem levar em consideração o “conjunto de aspectos das relações entre 

o operador e as tarefas que ele deve realizar, como ainda, apreender o trabalho do 

ponto de vista dos operadores”. Ao considerarmos esse conjunto de aspectos, 

compreendemos que há um distanciamento entre o trabalho prescrito ou pré-

definido e o trabalho tal como é vivenciado pelos operadores. É esse 

distanciamento justamente denominado pelos autores como trabalho real. Nas 

palavras de Teiger, 

 

[O trabalho prescrito ou esperado dá se] no nível local de organização do 
trabalho, que fixa regras ou objetivos que levam em conta as 
especificidades locais; 
[O trabalho real dá-se] no nível da atividade de uma pessoa [...] em um 
determinado tempo [...] em que se revelam o saber-fazer e os 
conhecimentos dos operadores, em que se opera a ação do corpo inteiro 
para construir compromissos operatórios, em que se constrói a relação 
subjetiva com o trabalho (TEIGER, 1993, p.84 [grifo nosso]). 

 

Assim, nessa abordagem ergonômica, a autora centra-se na atividade do 

operador no trabalho. É importante ressaltar que o termo atividade, para a 

Ergonomia, está relacionado à atividade dos operadores, isto é, “ao que ele faz e 

também ao que ele vivencia para realizar essa atividade” (TEIGER apud 

                                            
12 Trabalho real – conceito teórico segundo a Ergonomia. 
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BRONCKART, 2008, p. 97). A atividade pode ser apreendida por meio de 

determinados procedimentos de observação em relação aos comportamentos dos 

trabalhadores e por outros procedimentos que visam à verbalização deles em 

relação às suas próprias representações das situações de trabalho e dos vários 

aspectos vivenciados por eles (BRONCKART, 2008, p.98). O autor, com base em 

Teiger (1977), ressalta que: 

Essa atividade é concebida como um objeto em princípio enigmático, que 
as teorias buscam (re-) construir ou (co-) construir com os trabalhadores, 
como também provenientes de um compromisso entre as exigências das 
tarefas predefinidas e os recursos efetivos que podem ser mobilizados 
pelos trabalhadores (BRONCKART, 2008, p. 98). 

Na conceitualização de Teiger (1992, p.113), o trabalho é visto como “uma 

atividade finalística, realizada de modo individual ou coletivo numa temporalidade 

dada, por um homem ou por uma mulher singular, situada num contexto particular 

que estabelece as exigências imediatas da situação”. Segundo a autora, o trabalho 

não é uma atividade neutra, pois engaja e transforma aquele que o executa. Para 

Teiger (1992, p.114), o trabalho é uma atividade mediadora que envolve o sujeito e 

um contexto singular, isto é, envolve a manifestação da interação entre o sujeito 

trabalhando e o seu ambiente lato sensu.  Representa cada um desses elementos a 

realidade, a materialidade do trabalho. Nessa perspectiva, destacamos dois 

aspectos: 

 

1. A interação pode ser compreendida fora de um sentido linear, ou seja, 
em uma relação direta entre “sujeito e contexto”, em que o sujeito ao 
agir sobre o meio, de forma direta ou indireta com uso de artefatos, 
pela atividade de trabalho, é transformado por esta, decorrente dos 
efeitos e dos resultados de sua ação.  

2. Esta interação não se dá por uma estimativa, pois é guiada por 
objetivos estabelecidos pelo sujeito com seu objeto de ação, “cuja 
estruturação [...] dá sentido à interação e é resultado de um processo 
de apropriação do que foi prescrito pela organização de trabalho” 
(TEIGER, 1992, p.114). 

 

Como evidente, trabalho, para a Ergonomia, segundo Teiger (1992), não é 

um conceito abstrato, pois toma forma. Nas palavras da autora, é um conceito 

“encarnado em um corpo”, marcado pela “temporalidade e em um determinado 

contexto” (TEIGER, 1992, p.114). Por “se encarnar em um sujeito singular”, o 

trabalho torna-se uma atividade interativa e transformadora, que envolve e engaja 
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o sujeito em toda sua totalidade (corpos biológico, cognitivo, subjetivo). Isso marca 

a inserção da história singular desse sujeito na sua relação social com o meio. A 

autora ressalta, ainda, que, em seu sentido mais amplo, o trabalho é compreendido 

em seu ambiente, em suas condições, organizações e relações sociais e no 

contexto socioeconômico no qual está inserido. Portanto, segundo essa 

concepção, o trabalho é compreendido como uma atividade situada. 

Dejours e Molinier (1994, p.61) complementam essa perspectiva, afirmando 

que “o trabalho é uma atividade coordenada de homens e mulheres para 

responder ao que não está posto, desde o início, pela organização prescrita do 

trabalho”.  Terssac (1995, p.8) apresenta a relação entre o trabalho prescrito e o 

realizado: 

O trabalho é uma ação coletiva finalística. É uma ação “organizada”, 
porque ela se situa num contexto estruturado por regras, convenções, 
culturas. É também uma ação organizadora, porque ela visa, não somente 
preencher as lacunas provenientes das imprecisões da prescrição, mas 
produzir um acordo, um espaço de ações pertinentes. É pela ação que se 
define, de forma interativa, o problema e a solução. É na ação que se 
operam as trocas de informações e que se constroem as formas de agir. 

Segundo Dejours (1992), isso reforça o caráter do trabalho como um objeto 

de múltiplas dimensões e vários significados, o que permite identificar um elo, ou 

seja, uma preocupação com o trabalhador quando se demonstra como é ou como 

seria realmente a atividade desse trabalhador. Para o autor, é relevante o fato de a 

Ergonomia Francesa ter dado destaque ao distanciamento entre o trabalho prescrito 

e o real. Além disso, segundo Terssac (1995), os enfoques que evidenciam esse 

distanciamento mostram a esperteza ou a coragem dos trabalhadores diante de 

certas lacunas nos seus trabalhos. 

 

1.2 Trabalho, tarefa e atividade, como diferenciá-los? 

  

Pelo fato de os termos trabalho, tarefa e atividade serem conceitos teóricos 

discutidos e definidos por algumas disciplinas, como a Ergonomia, consideramos 

que é relevante apresentar a diferença entre essas definições, visto que utilizamos 

esses conceitos com base na Ergonomia e na Clínica da Atividade. 

Segundo Guérin et al. (2001), a Ergonomia define as regras do trabalho e, 

consequentemente, se interessa pelas condições dele.  Para os autores, é preciso 
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reconhecer que a palavra trabalho abrange várias realidades, como mostra o uso 

corrente apresentado em várias pesquisas: as condições de trabalho (penoso, 

social); o resultado do trabalho (bem feito ou não); ou a própria atividade de trabalho 

(meticuloso, denso). Por esse motivo, os autores afirmam que a “atividade, as 

condições e o resultado da atividade” (GUÉRIN et al., 2001, p. 14) não existem 

isoladamente. O trabalho é, assim, a unidade dessas três realidades, conforme 

representado na figura a seguir: 

 

Figura 1 – O trabalho 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fonte: GUÉRIN et al. (2001). 

 

A tarefa, por sua vez, é definida como “resultado antecipado fixado, dentro 

das condições de trabalho determinadas” (GUÉRIN et al., 2001, p. 15), isto é, ela 

mantém uma estreita relação com o trabalho por meio das condições e dos 

resultados deste. A tarefa não é o trabalho, mas o que é prescrito pela empresa 

(instituição) ao operador (trabalhador). Essa prescrição, imposta a ele, é, portanto, 

externa, determina e constrange13 sua atividade, mas, ao mesmo tempo, é 

indispensável para que esse trabalhador possa operar: ao determinar sua atividade, 

ela o autoriza” (GUÉRIN et al., 2001, p.15). Entretanto, segundo Guérin et al. (2001, 

p.14), “essa relação é o do objetivo à realidade: as condições determinadas não são 

as condições reais, e o resultado antecipado não é o resultado efetivo”. Essa é a 

primeira razão pela qual a tarefa não deve ser confundida com o trabalho, segundo 

os autores, como representada a figura a seguir: 
                                            
13 Este termo está sendo usado por seus conceptores (ergonomistas) não apenas no sentido de 
embaraço, em referência a um estado psíquico, mas de estresse. 

Trabalho 

 

 Atividade 

Condições de trabalho 

Resultado da atividade 
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Figura 2 – A tarefa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GUÉRIN et al. (2001). 

 

Há, ainda, outra razão mais fundamental para isso: a “atividade de trabalho”, 

ou seja, “a maneira como os resultados são obtidos e os meios utilizados” (GUÉRIN 

et al., 2001, p.14-15). Uma das maneiras encontradas pelos ergonomistas para 

analisar essa atividade de trabalho é a partir de entrevistas realizadas com 

trabalhadores em suas empresas. Assim, os autores distinguem as três realidades 

da seguinte forma: “A tarefa como resultado antecipado fixado em condições 

determinadas; A atividade de trabalho como realização da tarefa; O trabalho como 

unidade da atividade de trabalho, das condições reais e dos resultados efetivos 

dessa atividade” (GUÉRIN et al., 2001, p. 114-115). 

De acordo com Guérin et al. (2001, p.15) os operadores desenvolvem sua 

atividade em tempo real em função deste quadro: “a atividade de trabalho é uma 

estratégia de adaptação à situação real de trabalho, objeto da prescrição”. Para os 

pesquisadores, a distância entre o prescrito e real14 é a manifestação concreta da 

contradição sempre presente no ato de trabalho, entre o que é pedido e o que a 

atividade pede. Assim, a análise ergonômica da atividade é a análise das 

“estratégias (regulação e antecipação) usadas pelo operador para administrar essa 

distância, ou seja, a análise do sistema homem/tarefa”, conforme podemos 

visualizar na figura (3): 

                                            
14 O termo real utilizado pelos autores corresponde ao que a Ergonomia denomina como trabalho 
real, já explicitado na seção anterior. 

Condições 

determinadas 

Resultados 

antecipados 

Tarefa 
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Figura 3 – Trabalho prescrito ao real 

 

                       Trabalho                                               Trabalho real15 
                       prescrito 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: GUÉRIN et al. (2001). 

 

Os autores definem essas realidades e concluem que analisar o trabalho 

significa realizar rigorosamente a análise do conjunto desse sistema, desses 

elementos expressos na figura (3). Assim, a análise ergonômica do trabalho, 

segundo seus conceptores, é uma análise da atividade que se confronta com a 

análise de outros elementos que compõem o trabalho (GUÉRIN et al., 2001, p.15).  

 

Afinados com os trabalhos que abordam a temática da atividade de trabalho 

como combinação do trabalho prescrito e do realizado16, vinculados ao real da 

atividade17, estão as pesquisas desenvolvidas pela Clínica da Atividade iniciada por 

Yves Clot (1995, 1998, 1999). Para maior compreensão dessa disciplina, 

apresentamos, agora, aspectos do seu surgimento e de sua significativa 

contribuição para os estudos que têm como enfoque o trabalho. 

 

1.3 A Clínica da Atividade e a sua relação com o Trabalho 

 

A Clínica da Atividade Francesa foi inspirada nos estudos sobre o trabalho 

baseados na teoria histórico-cultural de Vygotsky e é uma vertente situada na 
                                            
15 Conceito já explicitado na seção anterior. (Ver conceito abordado por Teiger).  
16 Na visão da Ergonomia. 
17 Real da atividade (conceito discutido por Clot (1999/2006; 2010), que será explicitado na próxima 
seção). 
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intersecção da Ergonomia Francesa e da Psicologia do Trabalho. A Clínica enfatiza 

as relações entre atividade e subjetividade, que se encontram no cerne de suas 

análises. Conforme mencionado, iniciada pelo psicólogo Yves Clot (1999/2001) do 

Conservatoire des Art et Métiers – CNAM, em Paris, a Clínica da Atividade mais 

especificamente intervém em contextos de trabalho com o objetivo de compreender 

a relação entre as prescrições e o estresse dos trabalhadores em geral.  A Clínica 

privilegia a função psicológica do coletivo de trabalho18 com a finalidade de 

possibilitar a ampliação do poder de agir desses profissionais e uma transformação 

do próprio métier (CLOT, 1999). 

A Clínica da Atividade surgiu de forma efetiva na década de 1990, disciplina 

que Clot situa no campo da Clínica do Trabalho. Foi a partir do desenvolvimento das 

obras mais expressivas de Yves Clot A função psicológica do trabalho e O trabalho 

e o poder de agir (1999 e 2008), que a Clínica passou a expor seus fundamentos, 

suas divergências em relação às outras Clínicas do Trabalho.  

A especificidade da Clínica da Atividade em relação às demais Clínicas é a 

forma pela qual ela concebe a atividade em sua relação com a subjetividade. Para 

expor melhor essa relação, Clot (2008b), inspirado em Vygotsky e Leontiev, mostra 

que estamos sempre diante de possibilidades não realizadas. Ele demonstra, ainda, 

a diferença entre o real da atividade com o trabalho realizado, uma vez que agir é, 

sobretudo, selecionar uma das várias atividades possíveis. Além disso, para Clot, as 

emoções do sujeito não têm um estatuto independente da atividade, o que contribui 

para a realização dela. Portanto, o sentido da atividade é que a regula, afetando os 

fatores emocional e cognitivo. Esse sentido deve ser transformado se quisermos 

modificar a relação entre esses fatores.  

A esse respeito, o autor também esclarece que a atividade não é somente 

cognitiva ou emotiva, ela vai além da realização da tarefa e envolve a apropriação 

de artefatos pelo sujeito ou até mesmo a amputação do seu poder de agir. Assim, a 

atividade pode ser definida também como “A produção de um meio de objetos 

materiais ou simbólicos e de relação humana ou mais exatamente de (re) criação de 

um meio de vida” (CLOT, 2008b, p.07). Nessa concepção, outra das especificidades 

da atividade consiste em fazer de algo não apenas um objeto social, mas um objeto 

psicológico.  

                                            
18 Refere-se ao trabalho coletivo do trabalhador e não ao trabalho individual. 
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Além de mostrar essas especificidades, a Clínica da Atividade tem a proposta 

de criar condições que permitam ao sujeito restaurar seu poder de agir nos 

contextos profissionais.  Em vez de simplesmente analisar as reclamações dos 

trabalhadores, a Clínica propõe sugestões e mudanças a eles, visando à melhoria 

das condições de trabalho. Diferente das outras Clínicas do trabalho as quais 

propõem que os especialistas previnam-se para agir, a Clínica da Atividade propõe 

que esses especialistas ajam primeiro, para, assim, de fato descobrirem o que 

acontece no métier do trabalhador. Trata-se de uma perspectiva voltada à ação com 

a finalidade de aproximar a subjetividade do trabalho de forma que o sujeito, ao agir, 

transforme-se e, consequentemente, seu trabalho seja transformado. No entanto, a 

Clínica da Atividade não pode ser apenas considerada um método de ação e de 

transformação, segundo Clot e Leplat (2005, p.34), mas também um método de 

“produção de conhecimento”, ao deslocar o plano da observação menos para a 

estrutura da atividade e mais para a do seu desenvolvimento possível. 

 

1.4 A definição do real para a Clínica da Atividade 

 

Segundo Clot (2010), a Ergonomia e a Psicologia do Trabalho têm insistido na 

distinção entre tarefa prescrita (trabalho prescrito) e atividade real (trabalho real). 

Para essas disciplinas, “a tarefa é aquilo que deve ser feito, enquanto a atividade é o 

que se faz” (LEPLAT; HOC, 1983 apud CLOT, 2010, p.103).  

Conforme Clot (2010), pelo fato de não haver convergência entre a atividade 

realizada e a atividade real, a Clínica da Atividade dá um passo além ao partir do 

pressuposto de que o “homem está pleno, em cada minuto, de possibilidades não 

realizadas” (CLOT, 2010, p. 103). Desse modo, “o comportamento é sempre o 

sistema de reações vencedoras” (VYGOTSKY, 2003, p.74).  As possibilidades 

recalcadas formam resíduos incontrolados que acabam adquirindo ainda mais 

energia para exercer, na atividade do indivíduo, uma influência diante da qual ele 

pode ficar indefeso. Nesse sentido, há um distanciamento entre atividade realizada e 

atividade real, o que Clot denomina real da atividade: 
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A atividade não se limitaria ao que é realizado pelo sujeito, mas 
compreenderia também o que ele não chega a fazer, o que queria ter feito 
e não se faz [...] o que se tenta fazer sem ser bem-sucedido – o drama dos 
fracassos – o que se desejaria ou poderia ter feito e o que se pensa ser 
capaz de fazer noutro lugar, seria também o que é pensado, impedido e 
possível de ser feito (CLOT, 1999/2006, 2010, p. 104).  

Dessa forma, a Clínica da Atividade percebe a realidade do trabalho além do 

que é visível, ou seja, percebe o real da atividade.  Inclusas nessa análise, segundo 

Clot, estão as estratégias para evitar fazer o que deve ser feito, as atividades 

suspensas, contrariadas ou impedidas. Por isso, o autor questiona o porquê de não 

incluir na atividade real a atividade não realizada (CLOT, 2010, p.104).  

Percebemos que pelos conflitos que a atividade dispõe ao sujeito ele não 

permanece passivo. Segundo Clot (2010, p.105), é possível sustentar que o ofício 

do sujeito revela-se na tentativa de escapar ao que o confina, ou, ainda, na tentativa 

de anular os obstáculos que opõem a atividade a si mesma. O trabalhador pode 

duplicar o meio exterior de trabalho por um meio interior que responda aos dilemas 

dele. Até mesmo a função dos instrumentos pode ser afetada por uma atividade de 

reconcepção ou recriação das técnicas (CLOT, 2010, p.106). Na Psicologia do 

Trabalho, essa atribuição de novas funções às ferramentas, esse uso deslocado e 

inventivo de um dispositivo é denominado catacrese (CLOT, 1997; 2010). 

Quanto ao trabalho prescrito ou previsto, as ideias defendidas pela Clinica da 

atividade perpassam as noções de Bakhtin de “gêneros e estilo de discurso” (CLOT; 

FAÏTA, 2000), propondo a existência de gêneros profissionais19 definidos “como 

tipos relativamente estáveis de atividade socialmente organizadas por um meio 

profissional” (CLOT, 2010, p. 124). Para Clot (1999, p.4), esses gêneros constituem-

se, ao mesmo tempo, como restrições e recursos para o agente e seriam 

incessantemente transformados e reestruturados sob o efeito das contribuições 

estilísticas dos indivíduos ao trabalho.   

Além disso, Clot (1999, p.4), em A função psicológica do trabalho, trata 

fundamentalmente das dimensões psicológicas que envolvem “o homem e sua 

relação com o trabalho” e, segundo vários pesquisadores brasileiros, essa obra 

representa a consolidação da Clínica da Atividade no Brasil. Já na obra O trabalho e 

o poder de agir (CLOT, 2010, p.4), o autor apresenta “elementos para refletir sobre 

                                            
19 Ver Clot (1999/2006, p.42-43). 
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os rumos que a psicologia do trabalho deve tomar no sentido de transformar em um 

meio poderoso de fazer a psicologia geral”. Nesse sentido, o autor pretende, ainda, 

compartilhar suas aquisições teóricas recentes e contribuir para a ampliação do 

poder de agir dos trabalhadores, oferecendo-lhes um campo de conhecimento que 

propicie melhores ferramentas para a atuação profissional. 

 

1.5 Os gêneros profissionais ou gêneros de atividade 

 

Os gêneros profissionais são designados por Clot (2010, p.89) como 

orientadores da ação dos trabalhadores. Esses gêneros, geralmente, permanecem 

implícitos e oferecem a cada um a possibilidade de apoio, em todos os sentidos do 

termo. O autor afirma que esse conceito de gênero procura extrair algumas 

consequências da experiência dos grupos homogêneos, ou seja, cada coletivo de 

trabalho tem suas maneiras de “fazer, dizer ou sentir” (CLOT, 2010, p.89) 

estabilizadas, durante algum tempo, em seu meio profissional; elas dizem respeito 

às tarefas, ao coletivo de trabalho, às relações de hierarquia.  

Por esse motivo, Clot (1999) defende a existência de gêneros sociais de 

atividades, os quais contêm não somente os gêneros de discursos (BAKHTINE, 

1984 apud CLOT, 1999), mas, ainda, gêneros de técnicas, que estabelecem a 

ligação entre a operacionalidade formal e prescrita dos equipamentos materiais e as 

maneiras de agir e de pensar de um grupo. Para Clot (2010, p.89), além da 

presença de enunciados deslocados ou convencionais em um meio profissional, 

constata-se a presença de gestos, de atos materiais e corporais aceitos ou não.  

Dessa forma, encontra-se uma “gama de atividades obrigatórias, possíveis 

ou, ainda, proibidas” (CLOT, 2010, p.89). De acordo com ele, os previsíveis sociais 

de um gênero, na maioria das vezes subentendidos, referem-se tanto às atividades 

técnicas e corporais quanto às atividades de linguagem. Os gêneros de atividade 

vinculados a uma situação e a um meio estabilizam e fixam (nunca de modo 

definitivo) as maneiras comuns de considerar “as coisas e os homens” (CLOT, 

2010, p.89-90).  

Segundo Clot (2010, p.90), uma das características dos gêneros de atividade 

merece atenção. Eles, de certa forma, “conservam uma função psicológica para 

cada trabalhador à medida que servem para agir”. Para o autor, 
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os gêneros são, portanto, coerções e, ao mesmo tempo, meios de agir; 
recursos de que se pode dispor, assim como obrigações a cumprir para 
serem válidas nossas intenções na interação com os outros e no uso dos 
objetos; como ainda, um instrumento, um sistema transpessoal de métodos 
que garantem ao sujeito o controle e a avaliação das finalidades de sua 
ação singular, os quais exercem influência no poder de agir dos 
trabalhadores. (CLOT, 2010, p. 89-91). 

Clot (2010, p.119) esclarece que entre a organização do trabalho e o próprio 

sujeito existe um trabalho de reorganização da tarefa pelos coletivos profissionais. 

O objeto teórico e prático que a Clínica da Atividade esforça-se para circunscrever é 

precisamente o trabalho de organização do coletivo em seu meio, mais 

especificamente seus entraves, seus equívocos, seus sucessos e insucessos, ou 

seja, sua história possível e impossível.  

Portanto, segundo Clot (2010, p.119), entre o prescrito e o real, há um 

terceiro termo que o autor designa como gêneros sociais do ofício ou gêneros 

profissionais. Nesses gêneros, incluem-se, ainda, as obrigações compartilhadas 

pelos trabalhadores para realizarem suas tarefas frequentemente, os obstáculos, a 

organização prescrita do trabalho (já incorporada pelo coletivo em si) e as 

prescrições impostas. Clot (2010, p.119) ressalta que sem o recurso dessas formas 

comuns da vida profissional assiste-se a um desregramento da ação individual, a 

uma “queda do poder de ação”, a uma tensão vital do coletivo, a uma perda de 

eficácia do trabalho e da própria organização. O autor afirma, ainda, que a noção de 

gêneros profissionais provém da noção de gêneros proposta por Bakhtin, em outro 

contexto, para refletir sobre a atividade linguageira20. Para esse autor, as relações 

entre o sujeito, a língua e o mundo não são diretas e manifestam-se através dos 

gêneros discursivos de que o sujeito dispõe para entrar em intercâmbio 

(BAKHTINE, 1984, p.285 apud CLOT, 2010, p.120). 

Para Clot (2010, p.121), esses gêneros são falares sociais em uso em 

determinada situação. Podemos pensar na mesma relação quando o foco é o 

trabalho, porque as formas prescritas são, para os trabalhadores, em relação à sua 

forma de agir, ao mesmo tempo, restrições e recursos. Segundo o autor, os gêneros 

profissionais, de algum modo, são partes implícitas da atividade, isto é, são 

considerados como um intermediário social, um conjunto de avaliações 

                                            
20 Terno usado para referir que diálogo é uma relação, na interação viva, entre previsíveis e 
imprevisíveis, entre o reiterável e o acontecimento. (Ver Faïta, 1998 apud Clot, 2010).  
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compartilhadas que, de maneira tácita, organizam a atividade profissional. Os 

sujeitos: 

 
 
Sabem o que devem fazer graças a uma comunidade de avaliações 
pressupostas, sem que seja necessário (re-) especificar a tarefa a cada vez 
que ela se apresenta e são conhecidas pelo coletivo, por isso não há 
necessidade de verbalizá-las (CLOT, 2010, p. 121-122).  
 

Quanto à restrição e ao recurso dos gêneros profissionais, dentre outros 

aspectos, Clot (2010, p.125) salienta que em um meio profissional não se abandona 

a ideia de compartilhar formas de vida em comum, reguladas e reforçadas pelas 

circunstâncias. Segundo Clot (2010), as tensões enfrentadas pelos trabalhadores 

são, muitas vezes, um bom sinal para se buscar a estabilidade do gênero 

profissional, e a renúncia ao gênero pode significar uma desordem na ação 

individual do trabalhador. Portanto, os gêneros profissionais desempenham uma 

função psicológica insubstituível. Clot (2010, p.125) defende a tese de que, em seu 

aspecto essencialmente transpessoal, os gêneros profissionais exercem a função 

psicológica na atividade de cada um. Eles organizam as atribuições e as obrigações 

ao definir essas atividades independentes das características subjetivas dos 

indivíduos que as executam em um dado contexto.  

Enfim, os gêneros ajustam não as relações intersubjetivas, mas as relações 

interprofissionais ao fixar “o espírito dos lugares como instrumento de ação” (CLOT, 

2010, p.125). É por meio de seu intermédio que os trabalhadores avaliam-se e 

julgam-se mutuamente (cada um deles avalia sua própria ação). Clot (1999, p.4) 

ressalta que os gêneros profissionais constituem-se, ao mesmo tempo, de 

restrições e recursos. Os gêneros seriam constantemente transformados e 

reestruturados “sob o efeito das contribuições estilísticas dos indivíduos ao 

trabalho”. Segundo Bronckart (2008, p.101), trabalhos como os de Clot (1999/2006) 

demonstram que o estilo, a forma de fazer do trabalhador, permite um “retrabalhar 

contínuo dos gêneros em situação”.  

A seguir, o capítulo teórico que aborda o trabalho docente. 
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CAPITULO II – A ATIVIDADE DE TRABALHO DOCENTE 

 

 

“O sujeito da atividade não é um sistema de tratamento de 
informações, mas o núcleo de contradições vitais às quais ele 

procura dar uma significação”.  
(CLOT, 2010, p.101) 

 

 

A atividade de trabalho discutido no capítulo anterior vem chamando a 

atenção de alguns pesquisadores que se debruçam sobre o trabalho do professor. 

As pesquisas mais recentes são desenvolvidas por grupos que têm a preocupação 

de ver o trabalho educacional reconhecido como qualquer outra atividade 

profissional, ou seja, grupos que percebem “o ensino como trabalho”. Dentre essas 

pesquisas, estão as de Saujat (2004); Amigues (2004); Faïta (2004); Bronckart e 

Machado (2004); Abreu-Tardelli (2004); Filliettaz (2004); Plazaola Giger (2004); 

Lousada (2004, 2006); Bronckart (2008); Guimarães, Machado e Coutinho (2007); 

Machado e Bronckart (2009); as de outros pesquisadores do Grupo ALTER; e, 

ainda, as de estudiosos que se afinam a esse referencial teórico. 

 

2.1 O trabalho do professor 

 

Segundo Bronckart (2008), inúmeras situações de trabalho foram objetos de 

pesquisas no quadro das Ciências Sociais, como as voltadas para as “didáticas das 

disciplinas escolares”, as quais emergem do “trabalho do professor”.  O autor 

ressalta que essas didáticas tinham em sua primeira fase o objetivo central de 

atualizar e de racionalizar os programas e métodos de ensino, o que, 

consequentemente, as levava a redefinir os projetos de ensino das disciplinas 

escolares. Ao atingirem esse objetivo, essas didáticas procuravam verificar ou 

controlar a “realidade de sua implantação”, ou seja, verificavam se os professores 

exploravam os novos programas e os meios de ensino, bem como se as novas 

abordagens eram utilizadas por eles e em que medida (BRONCKART, 2008, p.101). 

Já na segunda fase do trabalho desenvolvido pela Didática das Línguas, as 

pesquisas tinham como objetivo principal analisar o que ocorria realmente em sala 

de aula, com o intuito de verificar como os novos projetos eram implantados no 
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desenvolvimento das aulas. Quanto à didática de matemática, com base na teoria 

das situações didáticas, muitas pesquisas analisaram as “intervenções do professor, 

sua atividade global e seus efeitos sobre o desenvolvimento das interações de 

aprendizagem” (BROUSSEAU, 1996; BRUN et al. 1998; PORTUGAIS, 1998 apud 

BRONCKART, 2008). 

Para Bronckart (2008), essas pesquisas chamaram a atenção dos estudiosos 

de Didática das Línguas que antes só demonstravam interesse no processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos, sem levar em consideração que é preciso 

compreender as relações de trabalho dos professores, para que eles também 

possam ser bem sucedidos em sua profissão.  

De acordo com Leite (2009), para que se possa compreender essas relações 

de trabalho, outros elementos devem ser levados em consideração em função dos 

objetivos propostos pelas políticas educacionais. A gestão de uma situação 

problema em sala de aula, o desenvolvimento de cada aula, as situações das 

instituições escolares, as características e as reações efetivas dos alunos são 

exemplos desses elementos. 

Saujat (2004) aborda ainda que a eficácia do ensino depende também do 

desenvolvimento da experiência profissional de professores iniciantes e/ou que 

trabalham em “meios difíceis” 21. O autor apresenta, ainda, alguns pontos centrais 

voltados a essa eficácia e à sua contribuição para a emergência de um objeto de 

pesquisa, o trabalho do professor. Com base em diferentes pesquisas, Saujat 

(2004) afirma que as primeiras preocupações dos pesquisadores eram sobre o 

ensino. Por isso, alguns trabalhos desenvolvidos nos EUA apresentavam um 

“caráter pragmático”, buscavam “indicadores da eficácia dos professores” (SAUJAT, 

2004, p.5). Segundo o autor, esses estudos baseiam-se no que se pode prever da 

aprendizagem escolar. Os resultados evidenciam um “efeito escola” e revelam, 

ainda, um “efeito professor” referente à importância do papel dos professores e de 

suas formas de ensino na produção dos resultados escolares (CRAHAY; 

LAFONTAINE, 1994 apud SAUJAT, 2004, p.6).  

Além disso, Saujat ressalta que os estudos sobre o ensino reforçam o caráter 

multideterminado das aprendizagens escolares, bem como a importância das ações 

                                            
21 Expressão utilizada no livro O ensino como Trabalho (MACHADO, 2004), no qual foi publicada 
uma das pesquisas de Saujat sobre ambientes sociais que não apresentam condições para se 
desenvolver, com qualidade, uma atividade, ambientes esses, muitas vezes, ignorados. 
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dos professores nessas situações citadas anteriormente. No entanto, Good, Biddle 

e Bhophy, (1975), defendem a tese de que o “professor faz a diferença”.  Saujat 

(2004), com aporte em Bressoux (2001), mostra que essas pesquisas, 

principalmente as que avaliam as práticas educativas, mesmo conservando a 

hipótese de um “efeito professor”, passam a considerar inúmeros tipos de variáveis, 

o que origina a concepção interativa da eficácia do professor.  De acordo com o 

autor (SAUJAT, 2004, p. 4), isso levou essas pesquisas a rejeitar a visão da 

“eficácia como um em-si, como uma espécie de etiqueta que seria colocada no 

professor, independente das situações encontradas” (BRESSOUX, 2001, p. 41).  O 

autor, ainda, recorre a Tochon (2000) para apresentar o paradigma do teacher 

thinking que: 

abarca, numa acepção ampla, qualquer estudo sobre o modo como os 
professores pensam, conhecem, percebem, representam sua profissão, 
sua disciplina, sua atividade e, por extensão, sobre o modo como resolvem 
seus problemas, sobre sua planificação cognitiva, suas convicções, sua 
história pessoal e sua busca de sentido (TOCHON, 2000, p.130). 

Segundo Saujat (2004), esses estudos abordam tanto características 

cognitivas quanto fenomenológicas, sociocognitivas ou sociocríticas de ensino. Por 

isso, ele apresenta uma visão breve desses trabalhos distribuídos nos seguintes 

subtítulos: “Os julgamentos do professor e o processo de decisão”; “A maestria no 

ensino”; “As histórias pessoais de experiência”; “A reflexão-em-ação e o prático 

reflexivo” 22.  

Saujat (2004), ao analisar esses vários tipos de pesquisas voltadas ao 

contexto do trabalho educacional, constata que o objetivo desses trabalhos é o 

“ensino-aprendizagem”. O professor é visto em diferentes dimensões como um 

professor eficaz (processo-produto), na década de 1970; ator racional; sujeito 

cognitivo, portador de representações; sujeito singular, considerando seu caráter 

subjetivo e, recentemente, sujeito reflexivo. Dessa forma, Saujat julga necessário 

que essas pesquisas sejam confrontadas com as ciências do trabalho (abordagem 

ergonômica), para que se possa construir uma visão mais interacionista e melhor 

compreender a complexidade e a multimensionalidade das práticas educativas 

apoiadas “nas relações dinâmicas entre os componentes internos e externos que 

envolvem o sujeito/situação/processo ou de compromisso e de pluralidade de 
                                            
22 Para maiores esclarecimentos sobre esses estudos, ver Saujat (2004, p.10-14). 
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lógicas de ação” (ALTET, 2002 apud SAUJAT, 2004, p.19). Dito de outro modo, 

para que as pesquisas não se voltem somente para o ensino-aprendizagem, mas 

também vejam o ensino como trabalho. 

Nesse sentido, Saujat (2004) não apenas vê o “ensino como trabalho”, mas 

apresenta uma preocupação com o trabalho do professor.  O autor enfatiza que a 

maioria das pesquisas, nesse campo de atuação, direciona-se para o estudo do 

trabalho educacional e não propriamente ao trabalho do professor. Ele ressalta que 

as pesquisas em Didática no campo do Francês e da Matemática, mesmo as que 

se voltam ao trabalho do professor, “continuam cativas de uma concepção 

unifinalizada da atividade educacional”. Isso implica afirmar que, embora haja 

interesse pelo trabalho educacional, o trabalho docente continua sendo reduzido “a 

seu objeto, à sua significação objetiva, à transmissão de conhecimentos” 

(LEONTIEV, 1976, 1984 apud SAUJAT, 2004, p.28).  

Dessa forma, Saujat afirma que a “atividade é de um sujeito que tem seus 

próprios fins, que busca alcançar seus objetivos, ao mesmo tempo em que busca 

realizar aquilo que é determinado pela própria tarefa” (LEPLAT, 1997, p.4 apud 

SAUJAT, 2004, p.28). Além disso, justamente destaca que há uma predominância 

das pesquisas voltadas ao trabalho de ensino, o que dificulta a ênfase no “ensino 

como trabalho”.  

Uma das contribuições de Saujat (2004, p.29), nesse sentido, é mostrar que 

para tornar evidente o “ensino como trabalho” é preciso mobilizar os instrumentos 

da análise do trabalho, pois, segundo a linha de pensamento a que o autor se 

refere, o professor constrói fios de ligação conectados ao sistema educacional, às 

instruções oficiais, às ferramentas pedagógicas, às políticas educacionais, às 

características dos estabelecimentos e dos alunos, às regras formais, ao controle 

exercido pela hierarquia. Isso corresponde ao que o autor caracteriza como lado 

trama (DANIELLOU, 1996, p.1 apud SAUJAT, 2004, p.29). Já o lado tela, segundo 

essa mesma abordagem, seria o que o autor caracteriza como a própria história de 

vida do professor, a qual envolve o corpo físico desse sujeito, toda sua história 

psicológica, suas experiências, seus valores culturais, sociais. Todos esses 

elementos são contextualizados com vários grupos sociais que também atribuem 

valores, saberes, regras a seus projetos de vida.  



47 

 

Segundo Daniellou (1996, p.1 apud SAUJAT, 2004), o resultado do ofício do 

trabalhador também é duplo, pois, por um lado, produz efeitos no seu objeto 

(organização de trabalho de aprendizagem dos alunos) e, por outro, produz efeitos 

no próprio trabalhador, levando-o a novas experiências, a transformações que 

envolvem seu corpo e seus conhecimentos, esses disponíveis para serem tecidos 

novamente em sua vida. Em relação a nossa pesquisa, ela revela traços dos lados 

trama e tela abordados pelos autores, pois, na análise do ofício do professor-

participante, ele (re) organiza seu objeto de trabalho (a aprendizagem dos alunos) 

e, ao mesmo tempo, essa (re) organização produz efeitos em si mesmo, levando a 

novas concepções de seu agir. 

A pesquisa de Amigues (2004), principalmente a que se refere ao “Trabalho 

do professor e trabalho de ensino”, busca responder a seguinte questão: “Como 

considerar as formas de fazer do professor quando se adota o ponto de vista da 

análise do trabalho e qual contribuição esse ponto de vista traz de novo”. Segundo 

Amigues (2004, p.37-38), na perspectiva das pesquisas sobre o trabalho docente, 

os meios para atingir o objetivo desse trabalho são os programas, os métodos 

pedagógicos ou didáticos que levam os alunos ao ensino-aprendizagem.  

Amigues ressalta, ainda, que a ação do professor é considerada do ponto de 

vista prescritivo ou normativo da instituição. Esse ponto de vista consiste em avaliar 

a distância entre o desempenho escolar e o que é definido pela instituição como 

objetivo de aprendizagem dos alunos. De acordo com esse tipo de pesquisa, o 

professor integra suas práticas aos resultados de pesquisas que apontam o que ele 

deve fazer para levar o aluno à compreensão textual, aos modos de raciocínio 

científicos. Resultados esses que também apontam as estratégias que devem ser 

seguidas pelos alunos para resolver problemas (matemáticos) em situação comum 

de aprendizagem.  

Entretanto, Amigues (2004, p.38) afirma que, de acordo com esse ponto de 

vista, os valores do trabalho do professor não são atribuídos pelos próprios 

professores, mas por pessoas que não exercem esse ofício. Assim, as ações do 

professor são criticadas, de forma generalizada, por esses conceptores em relação 

ao que ele deveria ter feito para melhorar o ensino-aprendizagem. Para o autor, 

esses julgamentos externos incidem sobre as formas do “fazer do professor”, as 

quais não são estudadas por si mesmas e desenvolvem-se em situações reais de 
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trabalho. Essas formas de fazer do professor não são objetos de uma análise 

particular. Amigues (2004, p.38) justifica que isso acontece, porque a atividade do 

professor e suas situações de trabalho são consideradas conhecidas por aqueles 

que tomam as decisões sobre elas e por pesquisadores que julgam conhecer 

plenamente esse métier. Consequentemente, essas pessoas julgam que as 

questões de prescrição, de práticas efetivas ou de formação podem ser 

problemáticas, sem levar em consideração as dimensões sobre o trabalho do 

professor em situação concreta. 

Desse modo, como isso representa uma preocupação para Amigues (2004, 

p.39), ele passa a analisar também “quais dimensões são mobilizadas pelo 

professor e como ele recorre a elas para enfrentar uma determinada situação”, 

considerando a atividade como unidade de análise da conduta do professor. O 

autor, ao recorrer aos conceitos de trabalho já abordados no capítulo anterior desta 

pesquisa sobre atividade e tarefa, conclui que a tarefa não é diretamente 

observável, mas inferida a partir da ação concreta realizada pelo sujeito. Logo, ela 

remete aos processos cognitivos, aos cálculos mentais ou às estratégias a que o 

sujeito recorre para organizar os meios que lhe permitirão alcançar o objetivo da 

ação (AMIGUES, 2004, p.40).  

Segundo o autor, no domínio do trabalho, a tarefa não é definida pelo 

professor, ou seja, as conclusões e o objetivo de sua ação são prescritos pelos 

organizadores ou pelas instituições hierárquicas. Por sabermos que há uma 

distância entre o trabalho prescrito e o trabalho efetivamente realizado, a análise 

dessa atividade nos permite compreender essa distância, principalmente levando 

em consideração o ponto de vista subjetivo do sujeito e o que ele constrói, 

envolvendo ou não conflitos, para regular esse distanciamento. Amigues (2004) 

ressalta que é nessa tensão entre o prescrito e o realizado que o sujeito irá 

mobilizar e construir recursos que contribuirão para o seu desenvolvimento pessoal 

e profissional. 

Amigues (2004, p.40), ao retomar o conceito real da atividade defendido por 

Clot (1999) para discutir sobre o domínio do ensino, afirma que nessa situação, o 

não realizado é mais importante do que o trabalho realizado. Segundo ele, o fato de 

algo ocorrer bem no trabalho realizado pelo professor não significa que isso gerou 

uma satisfação nesse sujeito, pois ele teve de fazer escolhas.  Mesmo que o 
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professor tenha julgado essas escolhas eficazes, isso não significa que elas 

ocorreram como exatamente ele queria, o que implica incertezas, dúvidas no 

processo.  

Quanto à discussão sobre a ação e a atividade, Amigues (2004, p.41), com 

base em Noulin (1995), esclarece que esses conceitos não estão sujeitos às 

mesmas restrições espaciais e temporais. A ação remete a uma situação particular, 

a condições de realização e a um objetivo bem específico. Já a atividade combina 

várias lógicas e temporalidades, podendo ser considerada o “relacionamento de 

diversos objetos que leva o sujeito a um acordo consigo mesmo” (AMIGUES, 2004, 

p.41). Portanto, a atividade é o “reflexo e a construção de uma história de um 

sujeito dividido em suas dimensões fisiológicas, psicológicas e sociais que sempre 

deve construir sua unicidade regulando a relação que liga ao real e aos outros” 

(NOULIN, 1995 apud AMIGUES, 2004, p.41).  

Amigues (2004) ressalta que esse ponto de vista teórico permite um olhar 

sobre os objetos que são geralmente ignorados em muitas pesquisas na área da 

educação. Assim, propõe “um olhar renovado” sobre as práticas docentes e 

apresenta, resumidamente, alguns objetos constitutivos da atividade do professor. 

Para o autor, o trabalho do professor é uma atividade instrumentada e direcionada, 

pois não se restringe apenas aos alunos, mas volta-se também à instituição a qual 

o professor faz parte, à comunidade interna e externa. Essa atividade também 

busca meios de agir nas técnicas profissionais que constituem a história da 

instituição e o ofício do professor. Em outras palavras, a atividade não é exercida 

por um indivíduo destituído de ferramentas, socialmente isolado e dissociado da 

história; ao contrário, ela é socialmente situada e mediada por objetos que 

constituem um sistema. Assim, o professor, para agir, estabelece e coordena 

relações, na forma de compromissos, entre vários objetos que constituem sua 

atividade docente. Dentre esses objetos, estão as prescrições, os coletivos, as 

regras do ofício e as ferramentas.  

De acordo com Amigues (2004, p.42-44), as prescrições, mesmo ausentes 

das análises sobre a ação do professor, desempenham um papel decisivo do ponto 

de vista da atividade (psicologia do trabalho e ergonomia francesa). Elas, segundo 

essa perspectiva, não servem apenas para desencadear as ações do professor, 

são também constitutivas da atividade. Porém, a realização de uma prescrição deve 
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traduzir a reorganização tanto do meio de trabalho do sujeito (professor) como dos 

que integram esse trabalho (alunos). Muitas vezes, pelo fato de o trabalho do 

professor não estar sujeito a prescrições explícitas insere-se ao quadro de 

prescrições “vagas”, o que leva o professor a redefinir as tarefas que irá prescrever 

aos alunos. Para Amigues (2004), essa relação entre a prescrição inicial do 

trabalho docente e a sua realização em sala de aula com os alunos não é direta, 

mas mediada por um trabalho de concepção e de organização de um meio que 

geralmente apresenta formas coletivas (AMIGUES, 2004, p.42). 

Quanto aos coletivos, Amigues (2004) afirma que a partir das prescrições 

iniciais os professores se autoprescrevem, ou seja, cada um retoma e redefine suas 

tarefas em relação às suas classes ou aulas. Para o autor, os objetos coletivos 

assumem formas diversas de acordo com os ensinos ou ciclos de estudos 

escolares, mas também pertencem a outro coletivo mais amplo, o da própria 

profissão (ESPINASSY, 2003 apud AMIGUES, 2004, p.43). 

Em relação às regras do ofício, elas podem ser definidas como “aquilo que 

liga os professores entre si”, uma memória comum, uma “caixa de ferramenta” cujo 

uso específico, com o tempo, pode gerar uma “renovação” nos “modos de fazer” e, 

ainda, ser fonte de controvérsias profissionais (AMIGUES, 2004, p. 43). Segundo 

Amigues, essas regras reúnem gestos genéricos, relativos ao conjunto dos 

professores, e gestos específicos, relativos à disciplina.  

De acordo com Amigues, as ferramentas mais utilizadas pelos professores 

são aquelas concebidas por outros sujeitos, como manuais, livros, fichas 

pedagógicas, exercícios prontos, quadro-negro, etc. Essas ferramentas são 

frequentemente transformadas pelo professor. Essa transformação pode levar a 

ferramenta a ser considerada um instrumento para a ação (gênese instrumental – 

RABARDEL, 1995), pois a ferramenta, na interação com o sujeito e a tarefa, não 

somente aumenta a eficácia dos gestos, mas propicia um meio para (re) organizar a 

própria atividade. Essa (re) organização envolve dimensões subjetivas relacionadas 

à história do indivíduo, ao seu engajamento e desenvolvimento profissionais. Essas 

dimensões subjetivas são atravessadas por conflitos, dilemas, contradições e 

valores sociais. 

Assim, para Amigues (2004), a atividade em seu conjunto pode ser 

considerada o “ponto de encontro de várias histórias (da instituição à história 
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particular do indivíduo), em que o professor estabelece relação com as prescrições, 

com as ferramentas, com as tarefas, com os outros, com os valores e consigo 

mesmo” (AMIGUES, 2004, p.45). Dessa forma, o autor afirma que o trabalho do 

professor não é uma atividade individual, limitada apenas à sala de aula e às 

interações com os alunos. Ao contrário, é uma atividade coletiva como outro ofício 

qualquer. O professor faz uso de ferramentas que são transformadas em 

instrumentos para a própria (re) organização da atividade. O trabalho do professor 

é, portanto, uma atividade regulada com atividades constantes e contínuas, que 

visam à invenção de soluções.  

Como podemos perceber, as pesquisas apresentadas aqui têm a 

preocupação de reconhecer o “ensino como trabalho”. É importante ressaltar que, 

embora as pesquisas de Saujat e Amigues tenham foco no trabalho em contexto 

francês, pesquisadores brasileiros, principalmente os do Grupo ALTER, têm 

desenvolvido pesquisas voltadas ao contexto brasileiro dessa mesma perspectiva 

sociointerativa. Esses pesquisadores têm igualmente a preocupação com o 

reconhecimento do “ensino como trabalho”, por isso desenvolvem pesquisas e 

trabalhos voltados a diferentes práticas educacionais no e sobre o trabalho do 

professor, com a finalidade de analisar as relações dessas práticas e a influência 

delas sobre o agir do professor, dentre outras questões. 

 Machado (2007) 23, com base em Clot (1999), busca construir um conceito 

de trabalho do professor. Segundo ela, esse conceito é operacional e provisório, 

pois o trabalho é uma atividade: 

a) situada24, que sofre a influência do contexto mais imediato e mais amplo;  

b) pessoal e sempre única, que engaja o trabalhador em todas as suas 

dimensões: física, cognitiva, emocional, etc.; 

c) ao mesmo tempo, impessoal, pois se encontra com os próprios limites de 

seu funcionamento físico e psíquico [...]; 

d) mediada por instrumentos materiais ou simbólicos, na medida em que o 

trabalhador se apropria de artefatos socialmente construídos e 

disponibilizados para ele pelo meio social; 

                                            
23 Machado (2007, p.77-94) – Por uma concepção ampliada do trabalho do professor) – In 
GUIMARÃES; MACHADO; COUTINHO. (2007). O Interacionismo Sociodiscursivo. 
24 Grifos da autora, assim como nos termos interpessoal, transpessoal, conflituosa. 
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e) interacional, pois essa interação, no sentido mais amplo, é de natureza 

multidimensional, porque, ao agir sobre o meio com a utilização de 

instrumentos (materiais ou simbólicos), o trabalhador transforma esse meio e 

esses instrumentos e, por outro lado, é, ao mesmo tempo, por eles 

transformado;  

f) interpessoal, porque envolve interação com vários outros indivíduos, 

presentes ou não na situação de trabalho.  

g) transpessoal, no sentido de que também é guiada por modelos do agir25 

específicos de cada ofício, sócio-historicamente construídos pelos coletivos 

de trabalho;  

h) conflituosa, pois o trabalhador está sempre fazendo escolhas para (re) 

direcionar seu agir em diferentes situações de trabalho, diante de “vozes 

contraditórias interiorizadas, do agir dos outros envolvidos, do meio, dos 

artefatos, das prescrições [...]” ( MACHADO, 2007, p. 91-92). Pelo fato de ser 

conflituosa, pode provocar a aprendizagem de novos conhecimentos, 

relevantes “para o desenvolvimento de capacidades do trabalhador” 

(MACHADO, 2007, p. 91-92). Conflituosa, pois pode impedir que essa 

aprendizagem ou esse desenvolvimento se realize, quando o trabalhador 

estiver diante de dilemas intransponíveis que lhe impeçam de agir em 

situação de trabalho, gerando sofrimento, estresse, fadiga (MACHADO, 

2007, p.91-92).  

A partir dessas considerações sobre o trabalho geral, Machado apresenta, 

com base em Clot (1999/2006) e Amigues (2004), um esquema para representar, 

visualmente, os elementos básicos do trabalho do professor em sala de aula, 

sempre levando em consideração que esse trabalho não se encontra isolado, mas 

em rede múltipla de relações sociais existentes em um determinado contexto sócio-

histórico, inseridas em um sistema educacional específico. Vejamos o modelo a 

seguir: 

 

                                            
25  Termo utilizado pelo ISD - será abordado no próximo capítulo. 
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Figura 4 – Esquema sobre o trabalho do professor 

 

Fonte: Baseado em  Machado  (2007). 

 

Através desse esquema, depreendemos que, segundo Machado (2007, p. 

92-93), 

O trabalho (em geral) é visto como uma atividade em que um determinado 
sujeito age sobre o meio, em interação com diferentes “outros”, servindo-se 
de artefatos (materiais ou simbólicos) construídos sócio-historicamente, dos 
quais ele se apropria, transformando-os em instrumentos para seu agir e 
sendo por eles transformados.  

No caso de nossa pesquisa, vemos o trabalho do professor do Ensino 

Superior inserido nesse contexto maior (contexto sócio-histórico particular), regido 

pelo Sistema Educacional, que, por sua vez, rege o Sistema de Ensino (MEC). 

Logo, o trabalho do professor é regido por esses elementos. O sujeito seria, nesse 

esquema, o “professor” que dispõe de artefatos (materiais e simbólicos). Esses 

artefatos só transformar-se-ão em instrumentos se forem apropriados pelo educador 

ao organizar meios que possam levar o aluno ao conhecimento e ao 

desenvolvimento. O professor não deve esquecer-se de que, nessa esfera, estão os 

outros elementos que interferem direta e indiretamente em seu trabalho. 
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 Machado (2007) alerta: nesse esquema, o objeto do trabalho do professor 

não é “auxiliar o aluno a tornar-se um cidadão crítico ou responsável” ou 

“transformar os modos de pensar, agir e expressar-se do aluno”. Essas finalidades, 

algumas vezes, têm sido propostas pelas prescrições institucionais ou por 

pesquisas das Ciências da Educação. Elas podem ser alcançadas a partir de um 

longo processo de desenvolvimento, e não do trabalho que é realizado por um dado 

professor na situação imediata em sala de aula. 

A autora, com base em Amigues (2004), considera que o objeto é, de fato, 

“criar um meio propício para a aprendizagem de conteúdos específicos das 

diferentes disciplinas e o desenvolvimento de capacidades específicas” 

(MACHADO, 2007, p.93). Com isso, ressalta que não podemos dizer que o trabalho 

docente limita-se a uma sala de aula, pois o processo de planejamento e o de 

avaliação são fases essenciais para criar esse meio propício, o que acontece fora 

do espaço escolar (MACHADO, 2007, p.93). Desse modo, de acordo com a autora, 

para o professor desenvolver de forma plena seu trabalho, obtendo retornos 

positivos, é necessário que ele possa: 

a) ter recursos materiais e simbólicos, internos e externos para poder 

reelaborar continuamente as prescrições, mesmo antes de entrar em sala 

de aula, readaptando-as conforme cada situação, de acordo com as 

reações, os interesses, as motivações, os objetivos, as capacidades, os 

recursos dos alunos, sejam corporais, sociais, instrumentais, cognitivos, 

materiais, afetivos.  

b) reelaborar as prescrições também de acordo com as representações que 

mantêm sobre os outros interiorizados e sobre os critérios de avaliação 

que esses utilizam em relação a seu agir.  

c) escolher, manter ou reorientar seu agir de acordo com as necessidades 

de cada situação.  

d)  apropriar-se de artefatos, transformando-os por si e para si, quando os 

considera úteis e necessários para seu agir.  

e) selecionar instrumentos adequados a cada situação.  
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f) servir-se de modelos do agir sócio-historicamente construídos por seu 

coletivo de trabalho.  

g) encontrar soluções para conflitos e impedimentos diversos em sua 

atividade de trabalho.  

 Machado  (2007, p.94), com essas potencialidades, busca identificar em 

seus trabalhos as “figuras interpretativas do agir”26 ou o modo como se constitui a 

refiguração do agir do professor em diferentes textos que circulam na sociedade, 

principalmente na instituição educacional, sejam eles produzidos pelas instâncias 

externas ou pelos próprios professores. Destaque para os textos prescritivos, 

prefigurativos, produzidos em situações de trabalho, interpretativos ou avaliativos 

em relação ao agir do professor, após a realização de uma tarefa.  

Assim, trabalhos como os de Machado (2007) reforçam o que Saujat (2004, 

p.19) afirma sobre os estudos que têm surgido nos últimos anos, os quais mostram 

que é preciso “construir um ponto de vista mais interativo, interacionista, capaz de 

melhor apreender a complexidade e a multidimensionalidade das práticas 

educacionais”. Essa afirmação vem também ao encontro de Amigues (2002, 2004), 

quando ressalta que o trabalho do professor é complexo, é mais do que uma “mera 

relação com o aluno ou com o contexto a ser transmitido a este”. O professor é, ao 

mesmo tempo, um profissional que prescreve tarefas dirigidas aos alunos e a ele 

mesmo e um organizador dessas tarefas reguladas e mobilizadas coletivamente 

para que os alunos possam organizar as suas próprias; o professor é, ainda, um 

planejador de situações futuras em função da ação conduzida por ele e por seus 

alunos, dos avanços realizados e das prescrições de seu métier. 

Como percebemos, nas reflexões de  Machado (2007), o trabalho do 

professor constitui-se de vários elementos (expostos na figura 4). Dentre esses, 

Bueno (2007, p.41), com base em Clot (1999/ 2006), ressalta que as prescrições, 

as regras do ofício e os coletivos de trabalho são um dos possíveis “outros” com 

que dialoga o trabalho do professor. Essas prescrições podem ser definidas como 

limitações, coerções, regras, normas, explicitamente tematizadas em textos, 

“direcionadas aos trabalhadores e produzidas por uma instância hierarquicamente 

superior” (BUENO, 2007, p. 41). Essas prescrições, segundo Bueno, podem ser 

                                            
26 (Ver Bronckart, 2004). Este termo teórico será explicitado no capítulo dedicado ao ISD. 
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internas ou externas a uma empresa e compreendem: objetivos (quantidade ou 

serviço, limites, qualidade), procedimentos (modos operatórios, ordem das tarefas) 

e regras (segurança, por exemplo), todos os elementos presentes nos diferentes 

gêneros profissionais27.  

De acordo com Bueno (2007, p.41), há poucos estudos sobre os textos que 

veiculam prescrições no mundo do trabalho, sendo os mais encontrados os que 

prescrevem ações em outros domínios, como as receitas culinárias, os receituários 

médicos, as bulas de medicamentos, os manuais de instruções. Para ela, embora 

distintos, muitos textos estão agrupados sob o mesmo nome, sem que seja nítido o 

critério utilizado para esse agrupamento. Assim, é possível encontrar inúmeras 

denominações para esses textos: “reguladores, procedimentais, programadores, 

instrucionais-prescritivos, injuntivos-instrucionais, textos de incitação à ação, textos 

de conselho e receitas e etc.” (BUENO, 2007, p.41). 

Para Fillettaz (2004), os textos que são prescritivos propõem uma 

organização dos procedimentos, de seus conteúdos, pois expressam o modo como 

se deve realizar uma ação. Esses textos acionam um mecanismo enunciativo 

firmado em prescrição, pois “dizem que se deve realizar uma determinada ação” 

(FILLETTAZ, 2004, p.177). Eles servem, portanto, de base para uma finalidade 

prefigurativa no nível de suas condições de produção, uma vez que visam contribuir 

para o “sucesso da ação do destinatário”.  

Porém, Fillettaz (2004, p.177) ressalta que, apesar de alguns apontarem 

para a produção futura de uma ação, nem todos os textos podem ser denominados 

prescritivos quando não atendem aos níveis de organização praxiológica do 

discurso. Esses textos prescritivos teriam uma relação particularmente complexa 

com o campo prático. Desse modo, segundo o autor, para a definição e 

caracterização desses textos que veiculam prescrições, devemos observar os três 

níveis de organização: proposicional, ilocutório e perlocutório.  

No primeiro nível, o proposicional, é necessário observar se há o 

procedimento da ação representada, ou seja, “se foi dito como fazer algo e em que 

ordem para se chegar a um resultado desejado” (FILLETTAZ, 2004, p. 177): 

Ex. “Apresentar em forma de seminário os resultados obtidos da pesquisa”. 

(Plano individual de Aula – Profº Ronaldo). 

                                            
27 Ver Clot (1999/2006, 2010). 
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No segundo nível, o ilocutório, deve-se verificar se há prescrição de ação 

decorrente do mundo discursivo, com verbos no imperativo e/ou modalizações 

deônticas, por exemplo, em frases como:  

Ex. “[...] Você tem que apresentar o que você está descrevendo pra/depois... 

demonstrar quais são as características de modo hierárquico daquilo que você 

descreve” (turno 15 – Profº Ronaldo – 1ª aula transcrita). 

No terceiro nível, o perlocutório, é preciso verificar se há pré-figuração da 

ação no mundo ordinário, ou seja, se há, ainda que sem forma de prescrição, frases 

que pré-figuram o agir do outro, como:  

Ex. “[...] Eu proponho para eles o seguinte: pegamos o romance 

“revolução dos bichos” que tem a ver com a formação do administrador e peço 

para eles que verifiquem quais as teorias da administração que se encaixam 

dentro do livro”. (Turno 135 - Profº Ronaldo – 1ª entrevista). 

Segundo Filliettaz (2004), a distinção entre esses três níveis pode contribuir 

para a compreensão da análise dos textos que veiculam algum tipo de prescrição 

ou norma. Essa distinção diminui, assim, as inúmeras definições vagas sobre os 

textos, pois o autor propõe, a partir desses três níveis, a seguinte classificação: 

a) textos procedimentais: quando houver os procedimentos no nível do 

conteúdo:     ex.: “É necessário levantar o conceito descritivo... descrever é... 

apresentar... por meio de palavras as características correlatas a algo...” 

(Primeira entrevista – turno 02 – Professor). 

b) textos prescritivos (propriamente ditos): quando houver a formulação de 

prescrição no nível linguístico:                 

ex: “[...] Você tem que apresentar o que você está descrevendo... 

pra/depois... demonstrar quais são as características de modo hierárquico 

[...]” (Turno 15 – Profº Ronaldo – 1ª aula transcrita). 

c) textos prefigurativos: quando houver a prefiguração do agir futuro.                

ex. “[...] e a expansão são as características daquilo que você vai descrever 

organizadas de modo hierárquico [...]” (Turno 30 – Profº Ronaldo – 1ª aula 

transcrita). 
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Segundo Filliettaz (2004), apesar de não haver muitas pesquisas que 

distinguem esses níveis de organização textuais, os documentos oficiais das 

instituições de ensino, das instâncias e dos órgãos governamentais educacionais, 

como o MEC, são constituídos de prescrições que direcionam o trabalho docente, 

mesmo que não se possa denominá-los “textos prescritivos”. 

Essas “prescrições”, segundo Bueno (2007, p.48), com base em Bronckart e 

Machado (2005), apesar de serem constitutivas do Sistema de Ensino e dirigidas a 

professores, são, muitas vezes, vagas, pois não explicitam com clareza o que eles 

devem fazer Isso obriga os docentes a redefinirem as prescrições a seu modo a fim 

de construírem meios para realizar suas tarefas e poderem, assim, prescrever as de 

seus alunos.  

A autora enfatiza que as prescrições veiculadas pelos textos oficiais dirigidas 

ao professor são um elemento claro do trabalho docente. No entanto, são poucos os 

estudos que mostram como essas prescrições são constituídas e como a figura do 

professor é representada nesses textos. Bronckart e Machado (2005), em suas 

análises sobre esses documentos oficiais, constataram, ainda, que esses 

documentos, apesar de não apresentarem uma estrutura prescritiva canônica, 

funcionam, nitidamente, como textos prescritivos do trabalho docente.  

Com base nas elucidações de todos esses autores, ressaltamos que o 

trabalho do professor deve ser visto como uma atividade constituída de vários 

elementos, por isso complexa. Trata-se de um trabalho constituído, principalmente, 

pelos trabalhos prescritos e realizado entre os quais o real da atividade ganha toda 

uma significação por revelar aspectos que não são visíveis, mas que podem 

interferir no agir do professor, levando-o à superação de suas ações ou, até mesmo, 

à desistência de seu poder de ação. Isso ocorre quando o professor não encontra 

meios para superar as dificuldades, como ter de lidar, justamente, com as 

prescrições, elementos constitutivos do seu ofício. 

Os conceitos de trabalho discutidos no capítulo I pela Ciência do Trabalho 

podem conduzir a uma concepção mais ampliada do trabalho docente, permitindo, 

assim, uma melhor compreensão do agir humano em situação de trabalho. Nesses 

termos, o trabalho docente deve ser reconhecido como parte do conjunto de outras 

atividades profissionais cujas determinações, prescrições e realizações são postas 

em cena.  
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Ressaltamos também que, segundo Machado e Bronckart (2009), toda essa 

complexidade torna o trabalho uma atividade conflituosa, pois o trabalhador faz 

escolhas permanentes e acaba enfrentando conflitos com o outro, com o meio, com 

os artefatos, com as prescrições, etc. Ele se guia por seus próprios objetivos em 

busca de soluções para cumprir as prescrições do ofício, nas situações específicas 

em que se encontra, por meio de seus próprios limites físicos e psíquicos. 

Quanto aos elementos constitutivos do trabalho do professor, destacamos o 

coletivo de trabalho, os artefatos e instrumentos utilizados pelo professor, as 

prescrições e/ou as regras do ofício, que nos permitem analisar com maior 

profundidade os aspectos (explícitos e implícitos) do trabalho docente. No nosso 

caso, as particularidades que aparecem nos textos produzidos pelo professor (antes 

da realização da aula – trabalho previsto), isto é, no Plano de Aula (com base no 

Plano de Ensino da instituição – trabalho prescrito) e nas entrevistas transcritas 

(antes e após a realização das aulas – trabalho previsto e realizado) são relevantes 

para chegarmos ao “real da atividade docente” materializado pelo nosso participante 

de pesquisa. 

Enfim, neste capítulo, apresentamos alguns conceitos sobre o trabalho 

docente com base nos aportes teóricos citados no parágrafo introdutório, bem 

como, outros conceitos que nos ajudam a compreender esse trabalho como uma 

atividade multidimensional que engloba vários elementos constitutivos do trabalho 

do professor. Esses conceitos nos permitirão analisar com maior complexidade os 

aspectos do trabalho do professor materializados nos textos (plano de aula, 

entrevistas e aulas transcritas). Contudo, pelo fato de esses conceitos e elementos 

serem analisados por meio de textos (orais e escritos), é necessário que 

completemos nossa fundamentação com uma teoria que possa embasar nossos 

estudos com uma discussão sobre a importância da linguagem e do agir para o 

desenvolvimento humano por meio das representações ou (re) configurações nos e 

pelos textos. Por isso, apresentamos no próximo capítulo a perspectiva teórica 

global do Interacionismo Sociodiscursivo, que é central para a análise e 

interpretação de nossos dados. 
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CAPÍTULO III – A PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA DO 

INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO E A SUA RELAÇÃO COM O 

TRABALHO E O AGIR 

 

 

A linguagem é, portanto, o maior instrumento de manifestação da 
gnoseologia e, sendo assim, o instrumento de expressão dos 

diversos processos de morfogênese do agir. 
(BRONCKART, 2009, p.167) 

 

 

Neste capítulo, apresentamos nossa vertente teórica, o Interacionismo 

Sociodisicursivo (ISD).  Essa apresentação abrange seu desenvolvimento, sua 

caracterização, seu quadro teórico-metodológico, os conceitos básicos e 

procedimentos de análise que se referem ao trabalho e ao agir humano. Por isso, 

este capítulo está divido em três seções: a primeira aborda o quadro teórico-

metodológico; a segunda contempla os procedimentos de análise do agir humano 

nos e pelos textos; e a terceira traz o levantamento das figuras de ação propostas 

por Bulea (2010). 

Nesta pesquisa, encontramos nos textos produzidos pelo próprio professor-

participante (re) configurações sobre o seu agir no trabalho docente e sobre o 

coletivo desse trabalho. Para identificá-las, recorremos a um quadro teórico-

metodológico que permite, mediante a análise dos textos, compreender esse agir 

representado ou (re) configurado. O ISD tem desenvolvido uma teoria sobre o 

funcionamento e o desenvolvimento humano em que o agir e a linguagem a ele 

associada desempenham um papel fundamental que pode orientar a análise dos 

textos. 

 

3.1 O Interacionismo Sociodiscursivo  

 

O ISD delineou-se a partir de 1980 com a constituição de um grupo de 

pesquisadores da Unidade de Didática de Línguas da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade de Genebra. Esse grupo era liderado por 

Jean-Paul Bronckart em conjunto com Bernard Schneuwly, Daniel Bain, Joaquim 

Dolz, Itziar Plazaola, entre outros. Tratava-se de um amplo programa de pesquisa 
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com base vygotskiana. Tempos mais tarde, constituiu-se um subgrupo na Unidade 

de Didática de Línguas denominado Grupo LAF (Linguagem, Ação e Formação).  

Atualmente, ele conta com as contribuições de pesquisadores brasileiros do Grupo 

ALTER28-CNPq e de outras universidades. 

 

3.2 O quadro teórico-metodológico do ISD 

 

O quadro teórico-metodológico do ISD fundamenta-se em uma visão de 

desenvolvimento humano com base em Spinoza (1677/1954), Marx (1845/1951), 

nos princípios de Leontiev, Luria e, principalmente, em Vygotsky. Entretanto, o ISD, 

que rejeita os princípios teóricos do behaviorismo, não se caracteriza como uma 

corrente linguística, filosófica, psicológica ou sociológica, mas como uma corrente 

que se pode chamar de ciência do humano (BRONCKART, 2006).  

O ISD desenvolve uma abordagem transdisciplinar dos fenômenos humanos, 

buscando subsídios em diversas disciplinas. Essa abordagem filia-se ao movimento 

do interacionismo social, considerando-se uma de suas variantes. Para Bronckart 

(1997/2003), a expressão Interacionismo Social designa uma posição 

epistemológica que pode ser reconhecida nas diversas correntes das Ciências 

Humanas. Essa área de conhecimento considera “as propriedades específicas das 

condutas humanas como sendo resultado de um processo histórico de socialização, 

possibilitada pela emergência e pelo desenvolvimento dos instrumentos semióticos” 

(BRONCKART, 1997/2003, p. 21).  

No entanto, o ISD, pelo fato de a linguagem assumir um papel fundamental e 

decisivo no desenvolvimento humano, tanto em relação aos conhecimentos e aos 

saberes quanto em relação às capacidades do agir e à identidade das pessoas, 

diferencia-se do Interacionismo Social de Vygotsky. Em razão da importância dada 

à linguagem, a formulação do ISD envolve um componente discursivo, denominado 

sociodiscursivo, segundo Bronckart (1997/2003). 

Para Bronckart (2008), a ideia fundamental do interacionismo é a de que a 

evolução humana deve ser apreendida em uma perspectiva dialética e histórica. O 

autor afirma que não se pode conceber a genealogia humana em termos de uma 

linha direta e contínua (Piaget), mas em termos de uma “linha indireta ou 

                                            
28 Neste Grupo, estão inclusos pesquisadores do extinto Grupo ALTER – LAEL. 



62 

 

descontinua”. O autor acrescenta que as capacidades biológicas da espécie 

humana possibilitariam as atividades coletivas com o uso de instrumentos. Para a 

organização dessas atividades, foi “necessária a emergência de produções 

linguageiras”. Essas atividades gerais e suas atividades linguageiras, por sua vez, 

deram origem a: “[...] um mundo de fatos sociais e de obras culturais, que se 

superpôs ao meio físico, e a reabsorção dos elementos desse mundo por 

organismos particulares levou à construção de um funcionamento psíquico 

consciente” (BRONCKART, 2008, p.110).  

Desse modo, segundo o autor, é preciso rejeitar toda concepção 

essencialista do ser humano e analisar cientificamente as suas capacidades em 

uma perspectiva genealógica. Ele esclarece, ainda, que Vygotsky atribui à 

linguagem um papel central no desenvolvimento, na construção das atividades 

coletivas, das formações sociais, dos mundos representados (cf. HABERMAS, 

1987), nas mediações formativas e transformadoras dos indivíduos. Entretanto, 

Bronckart (2008) ressalta que, apesar de essas concepções tentarem instaurar uma 

entidade da ordem do agir como unidade central das Ciências Humanas, Vygotsky 

não conseguiu completar seu projeto, o qual foi retomado por Leontiev na Teoria da 

Atividade. Esse modelo resultante, mesmo que procurasse estudar a questão da 

atividade, tomando a linguagem como um mediador, não explorou o papel desta 

como instrumento. 

Assim, Bronckart (2004), com o objetivo de superar essa lacuna, encontrou 

em outras teorias pressupostos que o ajudaram a explicitar o papel da linguagem no 

desenvolvimento humano. Com a reformulação do trabalho de Habermas (1987), 

Bronckart (2004, 2008) propõe a relação entre a linguagem e o agir humano. Para 

ele, o agir realiza-se levando em consideração as representações coletivas, que são 

organizadas em sistemas chamados por Habermas (1987) de mundos (formais ou 

representados): mundo objetivo, mundo social e mundo subjetivo. Segundo 

Bronckart (2008, p.22), em determinado “estado sincrônico esses três mundos 

constituem os sistemas de coordenadas formais em relação aos quais todo agir 

humano exibe pretensões de validade e a partir das quais se exercem avaliações 

e/ou controles coletivos”. 

Para o autor, essas três dimensões não são propriamente tipos de agir, mas 

indicam, de algum modo, como o agir humano pode ser avaliado. Essa abordagem 
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permite-nos identificar que toda forma de agir se realiza em função de sistemas, de 

determinações diversas (relacionadas ao próprio produtor do texto, a seus 

destinatários, à sociedade, ao meio físico) em conflito. Para exemplificar isso, um 

indivíduo pode julgar correto tomar uma decisão que o favorece, mas, ao mesmo 

tempo, entrar em conflito consigo mesmo, pois tal decisão pode afetar um coletivo 

de trabalho. Assim, o agir envolve conhecimentos explícitos e implícitos, conflitos 

entre representações de mundo do próprio indivíduo e dos diferentes envolvidos em 

uma dada situação, isto é, confrontos entre os elementos do mundo vivido e os 

conhecimentos formais individualizados. 

Bronckart (2004), ao reformular a tese de Ricoeur (1983; 1984; 1985) sobre a 

reconfiguração do agir humano por meio de textos narrativos, afirma que, para 

Ricoeur, o ser humano encontra-se em constante conflito diante de inquietude 

existencial e das contradições de seu tempo, pois as representações sobre o agir 

são contraditórias, conflituosas ou não racionais.  

Conforme Ricoeur (1983; 1984; 1985), o ser humano encontra na narrativa, 

ou seja, na elaboração de textos narrativos, um modo de superar esse estado 

“caótico” por meio da “reconfiguração das ações”. Isso acontece com a construção 

de um mundo “ficcional” em que os agentes, os motivos, as intenções, as razões, as 

circunstâncias são postos em cena de modo racional, sem que haja contradições ou 

conflitos. Assim, cria-se uma harmonia que serve para organizar o “caos 

existencial”. Como esses textos estão disponíveis a todos, os indivíduos podem 

apropriar-se deles para construir uma possível compreensão das ações e de si 

mesmos como agentes e atores (BRONCKART, 2004).  

 

3.3 As figuras interpretativas do agir  

 

Para Bronckart (2004), as interpretações do agir encontram-se construídas 

nos e pelos textos e têm o poder de configurar a ação humana. Ao estender a tese 

de Ricoeur, Bronckart afirma que qualquer texto pode contribuir para a clarificação 

das ações e para a construção de modelos de agir, isto é, para o desenvolvimento 

de suas formas e estruturas caracterizadas em um determinado momento sócio-

histórico. 
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Desse modo, segundo Bronckart (2004), é na linguagem (em textos orais e 

escritos) que se constrói a interpretação do agir por meio das figuras interpretativas. 

Bulea (2007), ao retomar a questão da morfogênese das ações, considera que essa 

expressão designa “o próprio processo de emergência dessas formas 

interpretativas, ou ainda, o movimento linguageiro no qual se produz a formatação 

do agir” (BULEA, 2007, p.13).  Machado e Bronckart (2009), ao completarem essa 

linha de pensamento, mais especificamente em relação ao trabalho docente, 

consideram que todos os textos produzidos em situação de trabalho constituem-se 

como “possíveis espaços de emergência dessas morfogêneses e que, além disso, 

eles têm o poder de contribuir para a manutenção ou para a transformação dos 

modelos de agir”. 

Dessa forma, através da análise dos textos prefigurativos e em situação de 

trabalho de nosso participante de pesquisa, poderemos visualizar esses espaços 

emergentes e, assim, contribuir para o esclarecimento ou para a transformação dos 

modelos de agir em relação ao trabalho docente. No entanto, para que possamos 

dar continuidade aos pressupostos teórico-metodológicos do ISD, é necessário, 

nesta seção, esclarecermos os sentidos atribuídos a alguns termos que aparecem 

nesse contexto, mesmo sabendo que muitos deles já foram amplamente divulgados 

em outras pesquisas da Linguística Aplicada no Brasil. 

Utilizamos os termos agir, ação, atividade e actante, ator, agente pelo fato de 

apresentarmos as noções de: (re) configuração do agir, figuras interpretativas do 

agir ou representações do agir. Tomamos como base os trabalhos de Bronckart 

(2004; 2006) e Machado e Bronckart (2009) 29. 

Pelo fato de os termos agir, ação e atividade serem usados, segundo 

Bronckart (2004), por vários autores em diferentes concepções e disciplinas, ele 

sugere o uso de termos que pode evitar ambiguidades. O termo agir, mais neutro, 

refere-se ao nível ontológico do conjunto de condutas individuais mediadas pela 

atividade coletiva de trabalho. Em outras palavras, esse termo é considerado 

neutro, porque o agir só receberá uma determinada (re) configuração a partir da 

construção ou da análise de seus resultados. Logo, esse termo refere-se aos 

“objetos” das interpretações sobre as condutas observáveis dos seres humanos. 

                                            
29  “(Re) configurações do trabalho do professor construídas nos e pelos textos: a perspectiva 
metodológica do Grupo ALTER-LAEL.” Artigo da obra MACHADO (2009). Linguagem e Educação: O 
trabalho do professor em uma nova perspectiva/ Machado e colaboradores. 
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Já os termos ação e atividade, segundo Bronckart (2006), possuem um 

estatuto teórico ou interpretativo. O termo ação é usado para designar um agir 

implicado em dimensões motivacionais e intencionais no nível individual. O termo 

atividade é usado também para designar um agir implicado em dimensões 

motivacionais e intencionais, porém mobilizadas no nível coletivo.  

Em relação aos papéis atribuídos a uma pessoa no curso do agir, actante 

(neutro) designa qualquer pessoa aí implicada. Essa pessoa é agente quando não 

são atribuídos a ela: intenções, motivos, capacidades para agir. Do contrário, é ator. 

Segundo Machado e Bronckart (2009), a distinção entre ator e agente é semelhante 

à distinção usada nas Ciências Humanas em geral. Os autores ressaltam, ainda, 

que o termo actante surgiu na Linguística, foi transposto para a Semiótica e, por fim, 

para as Ciências Sociais. Eles advertem também que essas distinções não devem 

ser tomadas como se sempre existisse um limite definido, nos textos, entre o que é 

da ordem “da ação e do ator/ do ator / e da ordem do agir e do agente” (MACHADO; 

BRONCKART, 2009, p.34). 

Entretanto, para que possamos chegar a uma compreensão dessas figuras 

construídas nos textos, precisamos ter um conjunto de procedimentos de análise de 

textos que nos ajude a detectá-las, e o ISD nos oferece esses procedimentos. O 

Grupo ALTER deparou-se com a seguinte questão metodológica: “com quais 

procedimentos de análises textuais/ discursivas seria possível detectar essas 

figuras interpretativas da ação e suas características formais?” (MACHADO; 

BRONCKART, 2009, p.35). O Grupo observou que um desses procedimentos, 

seguindo o raciocínio de Bronckart (2004), seria a detecção da atribuição ou da não 

atribuição nos e pelos textos de uma ou de várias das categorias da semiologia do 

agir aos actantes postos em cena. Outro procedimento seria a identificação da(s) 

forma(s) de ocorrência(s) dessas categorias. Por exemplo, um texto produzido por 

alguém para acusar o outro construiria uma figura interpretativa do agir desse 

acusado. Em tal texto, seriam explicitados motivos, capacidades e recursos para 

esse agir, isto é, seria explicitada a figura de uma ação, sendo o acusado posto no 

papel de ator. 

Segundo os autores, foi com essa interpretação que o Grupo ALTER-LAEL 

voltou-se para a detecção do que consideram ser, de modo amplo, “as figuras 

interpretativas do agir” em textos sobre o trabalho educacional. Porém, com o 
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decorrer das pesquisas, o Grupo concluiu que o modo como estava desenvolvendo 

as análises levava à detecção de figuras referentes a qualquer tipo de atividade 

humana, e não necessariamente ao trabalho docente. Em decorrência disso, o 

ALTER-LAEL precisava de definições de trabalho, mesmo que provisórias, para 

chegar à detecção de figuras específicas.  

Assim, o grupo passou a considerar que, para detectar as figuras 

interpretativas do agir docente (ou as representações construídas nos e pelos 

textos), deveria encontrar procedimentos para identificar tanto as categorias da 

Semiologia do Agir (BRONCKART, 2004, p. 40) como as: 

diferentes dimensões do professor: físicas, cognitivas, afetivas, suas 
capacidades; as prescrições do agir docente; os modelos do agir 
apropriados pelo professor; os alunos, o coletivo de trabalho, a gestão 
escolar e outros; os artefatos e instrumentos apropriados.  

Por esse motivo, os pesquisadores do grupo ALTER-LAEL, a partir das 

reflexões sobre o trabalho do professor, chegaram a questões de pesquisa 

relacionadas à detecção dos actantes do trabalho docente, dos papéis atribuídos a 

eles, das dimensões desse trabalho, dos instrumentos utilizados, das relações 

construídas por eles, dos conflitos. Para encontrar respostas a essas questões, 

muitas pesquisas foram (e estão sendo) desenvolvidas com a intenção de analisar 

um conjunto variado de textos, a saber:  

a) textos sobre o trabalho do professor produzidos em diferentes situações, 

tanto em situações “naturais” da atividade docente quanto em atividade 

literária ou midiática e em atividades de pesquisa; por indução do 

pesquisador. (MACHADO; BRONCKART, 2009, p.41) 

b) textos produzidos no âmbito do sistema educacional e no do sistema de 

ensino e no do sistema didático, em relação ao nível da atividade 

educacional. (MACHADO; BRONCKART, 2009, p.41) 

c) textos produzidos antes e depois da tarefa ou textos mistos em relação “à 

temporalidade, pois foram produzidos depois de uma determinada tarefa e 

antes de outra”. (MACHADO; BRONCKART, 2009, p.41). 

Machado e Bronckart (2009) revelam que a maior parte das pesquisas 

desenvolvidas pelo Grupo ALTER-LAEL toma como objetos de análise textos sobre 
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o trabalho do professor.  Apenas em uma delas (ABREU-TARDELLI, 2006) analisa-

se um texto produzido na situação de trabalho (realização de um chat educacional 

voltado à formação de professores). 

Os autores ressaltam, ainda, que os textos analisados nessas pesquisas são 

produzidos por diferentes instâncias enunciativas e governamentais: por 

autoridades das escolas, grupos de professores e por um professor na interação 

com um formador ou pesquisador. No caso da pesquisa de Buttler (2009), são 

analisados textos que circulam na mídia sobre o trabalho do professor, isto é, 

crônicas e/ou contos publicados em uma revista semanal voltada ao público em 

geral. Também são analisados outros textos publicados em uma revista que circula 

nas escolas. Esses textos são dirigidos especificamente aos professores e 

aparecem acompanhados de “exercícios de reflexão” referentes aos ‘modelos de 

agir’ (BUTTLER, 2009).30 Com os resultados dessas pesquisas, chegamos ao 

conjunto de procedimentos de análise elencados a seguir.  

 

3.4 Os procedimentos de análise do ISD 

 

Como grande parte das pesquisas já tem divulgado amplamente os 

procedimentos de análise do ISD apresentamos aspectos que têm recebido 

especial atenção e/ou sofrido reformulação nos trabalhos atuais dos pesquisadores 

que assumem essa vertente como principal referencial teórico. Entre esses 

aspectos, estão a análise do contexto de produção dos textos e a infraestrutura 

textual deles, em que incluímos: a identificação do contexto de produção dos textos 

e os mecanismos enunciativos e semânticos reformulados por Machado e Bronckart 

(2009).  

 

3.4.1 A identificação do contexto de produção dos textos antes das análises 

 

Para identificar o contexto de produção dos textos, consideramos cinco 

aspectos: 

1. o contexto sócio-histórico mais amplo em que os textos são produzidos, 

veiculados e usados; 

                                            
30 Para maiores detalhes sobre os textos analisados, ver Machado e Bronckart (2009, p.42-43). 
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2. o suporte dos textos; 

3. o contexto linguageiro imediato, isto é, os outros textos que acompanham, 

em um mesmo suporte, os textos analisados; 

4. o intertexto, isto é, os outros textos com os quais os textos analisados 

mantêm relações facilmente identificáveis; 

5. A situação de produção, isto é, as representações (do produtor) que exercem 

influência sobre a forma dos textos distribuídas em oito parâmetros: emissor, 

receptor, local, tempo, papel social do enunciador e do destinatário, 

instituição social e objetivo da produção. 

 

A identificação do contexto de produção antes das análises permite uma 

descrição aprofundada do contexto sociointeracional mais amplo em que o texto a 

ser analisado se configura, isto é, favorece o conhecimento sobre o que ocorre 

naquele momento sócio-histórico e como isso pode influenciar essa produção 

textual.  Quanto ao levantamento dos elementos do contexto de produção, um 

observador externo pode chegar a possíveis representações, sob o ponto de vista 

interno, acerca do que os produtores do texto absorvem desse contexto 

(BRONCKART, 1999). 

Quanto ao suporte e contexto linguageiro imediato, sabemos que uma 

mesma temática pode ser abordada de diferentes modos quando veiculada em 

suportes diferentes. Como exemplo disso, podemos citar a pesquisa de Buttler 

(2009), que, como mencionado, volta-se para crônicas divulgadas na mídia 

impressa em dois suportes diferentes. Nas crônicas das revistas semanais, 

encontramos “modelos para o agir docente” que se aproximam do cotidiano dos 

professores e apresentam formas de agir verossímeis para os dias atuais. Nas 

crônicas da revista para professores, encontramos “modelos de agir idealizados, às 

vezes referentes a épocas passadas, em situações completamente diferentes das 

atuais” (MACHADO; BRONCKART, 2009, p.48). Quanto a isso, os autores 

concluem que: 

A interpretação da função dessa idealização só pode ser adequadamente 
feita se considerarmos o suporte em que essas crônicas são veiculadas 
(revista para professores) e o seu contexto linguageiro imediato (“os 
exercícios de reflexão”), que nos auxiliam a compreender que os modelos 
de agir docente nelas construídos, mesmo que ultrapassados, são os 
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modelos valorizados pelos editores da revista, que buscam que os 
professores os assumam (MACHADO; BRONCKART, 2009, p. 48). 

Em relação à importância do levantamento e da observação do intertexto, ou 

seja, dos textos que podem ser facilmente identificados com a análise do texto 

analisado, podemos citar a pesquisa de Bueno (2007), em que a autora mostra que 

é através da análise do intertexto31 que se consegue chegar à origem das 

características formais e semânticas dos projetos dos alunos em formação.  

O contexto de produção ou situação de produção é definido por Bronckart 

(1997/2003) como o conjunto dos parâmetros (representações construídas pelo 

produtor) que podem exercer influência sobre a forma como o texto é organizado. 

Embora esses contextos estejam agrupados em dois conjuntos – contexto físico e 

contexto sociossubjetivo –, eles podem ser vistos separadamente nas análises de 

textos. É preciso considerá-los e entendê-los de forma simultânea. O contexto 

físico envolve as representações sobre um comportamento verbal concreto, um ato 

desenvolvido por um actante situado nas coordenadas temporais e espaciais, 

podendo ser definido por quatro parâmetros:  

 

a) lugar de produção: lugar físico onde o texto foi produzido;  

b) momento de produção: extensão temporal durante a qual o texto é 

produzido;  

c) emissor (produtor ou locutor): pessoa (s) que produz (em) fisicamente o 

texto;  

d) receptor: pessoa (s) que recebe (m) concretamente o texto.  

 

O contexto sociossubjetivo refere-se às representações sobre o quadro 

das atividades de uma formação social, na forma da interação comunicativa, 

envolvendo o mundo social (normas, valores, regras) e o mundo subjetivo 

(representações construídas individual ou coletivamente). Esse contexto pode ser 

dividido também em quatro parâmetros: 

 

                                            
31 A análise deste intertexto refere-se ao levantamento das “instruções dadas para a produção 
desses projetos e dos textos discutidos nas aulas do curso de formação” (MACHADO; 
BRONCKART, 2009, p. 49).  
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a)  lugar social: instituição ou modo de interação em que o texto é 

produzido;  

b)  enunciador: posição social do enunciador, papel social que o emissor 

desempenha na interação;  

c)  destinatário: posição social do receptor, estatuto ou papel social 

atribuído ao receptor do texto;  

d)  objetivo (s) da interação: efeito que o texto pode produzir no 

destinatário. Para a identificação desse (s) objetivo (s) é necessário 

conhecer os objetivos da ação de linguagem aos quais o texto se articula;  

 

De acordo com Machado e Bronckart (2009), o emissor pode assumir ao 

mesmo tempo no processo de produção diferentes papéis que não se confundem 

com seu papel social, o que torna necessário identificá-los. O texto pode contemplar 

mais de um destinatário (presentes ou ausentes) com diferentes papéis “sociais e 

praxiológicos”. Além disso, o produtor pode ter mais de um objetivo a ser alcançado. 

Segundo os princípios do ISD, todos esses elementos interferem diretamente na 

forma como os textos são produzidos e, portanto, devem ser considerados na 

interpretação global das análises. 

 

3.5 A infraestrutura geral do texto 

 

Em relação ao texto empírico, segundo Bronckart (1999), sua estrutura 

interna é considerada um “folhado” constituído por três camadas superpostas: a 

infraestrutura geral do texto, os mecanismos de textualização e os mecanismos 

enunciativos. A infraestrutura geral do texto refere-se ao nível organizacional 

dos textos. Essa infraestrutura geral é constituída pelo seu plano geral (plano 

global), pelos tipos de discursos do texto, pela modalidade de articulação desses 

tipos de discurso e por suas sequências locais.  

 

3.5.1 O plano geral e as sequências textuais 

 

O plano geral ou global pode ser visualizado no processo de leitura e 

configurado em forma de um resumo dos conteúdos temáticos. Podemos também, 
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com ele, identificar os actantes principais postos em cena pelos textos e depreender 

os segmentos temáticos centrais. Para a identificação do plano global, servimo-nos, 

por exemplo, de diferentes índices linguísticos: os macro-organizadores textuais, 

peritextuais (intertítulos, mudanças de partes ou de capítulos), cotextuais (presença 

de parágrafo introdutório, apresentando as divisões do texto) e os conhecimentos 

prévios em relação ao gênero ao qual o texto pertence. Identificadas essas partes, 

elas são nomeadas, de preferência, com termos referentes às categorias da 

Semiologia do Agir, propostas por Bronckart (2004a), ou aos elementos 

constitutivos do trabalho do professor. 

Entretanto, segundo Machado e Bronckart (2009), o trabalho de identificação 

do plano global e das sequências textuais (tipos de textos) não deve acabar aí. “É 

necessário ainda interpretar o conjunto dos resultados” (MACHADO; BRONCKART, 

2009, p.54). Os autores ressaltam que o plano global pode indicar se todos os 

textos que veiculam prescrições podem ser classificados como “textos prescritivos 

propriamente ditos” (MACHADO; BRONCKART, 2009, p.54), com a presença de 

uma sequência injuntiva (cf. FILLIETTAZ, 2004), ou como “prefigurativos ou 

procedimentais”. O plano global pode, ainda, identificar a relação que se estabelece 

entre o enunciador e o destinatário. 

Quando o texto se organiza em uma sequência textual global, segundo 

Machado e Bronckart (2009), podemos também identificar as representações feitas 

pelo produtor sobre os objetivos de sua ação linguageira, conforme o tipo de 

sequência, (convencer, fazer compreender, dirigir o olhar do destinatário, manter 

sua atenção), as suas representações em relação ao objeto temático (se difícil de 

ser compreendido pelo destinatário ou controverso), as suas capacidades de 

compreensão e a posição do destinatário em relação ao objeto tematizado (igual ou 

diferente à posição do produtor).  

Portanto, essa análise do nível organizacional pode trazer informações, 

mesmo que parciais, sobre a figura do professor, que é construída, e sobre alguns 

dos aspectos de seu trabalho (MACHADO; BRONCKART, 2009). Cabe destacar 

que as sequências explicativas locais nos textos são “outro índice de que se 

representa o objeto temático como sendo de difícil compreensão para os 

professores, o que é uma das características que dá a esses documentos um ar de 
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gênero de divulgação científica ou paradidático” (MACHADO; BRONCKART, 2009, 

p. 55). 

Finalmente, a presença marcante de sequências argumentativas nesses 

textos apresenta o objeto temático como controverso, indicando que os professores 

podem ter posições diferentes das dos prescritores. Segundo Machado e Bronckart 

(2009), um dos objetivos desses textos é convencer os destinatários de que as 

proposições defendidas são verdadeiras, razão pela qual devem ser aceitas. Além 

disso, os autores ressaltam que, em se tratando do agir, a detecção do plano global 

permite uma primeira identificação dos tipos de agir principais que são organizados 

por esse plano, das fases representadas da tarefa e dos actantes principais. 

 

3.5.2 Os tipos de discurso encontrados nos textos 

 
Quanto aos procedimentos utilizados para a identificação dos tipos de 

discurso ou das “modalidades de organização enunciativa”, conforme Bulea (2007), 

eles são os mesmos já explicitados em inúmeros trabalhos de Bronckart (1997) e de 

outros pesquisadores que assumem o Interacionismo Sociodiscursivo como sua 

base teórica central. Esses tipos de discurso são definidos como segmentos 

textuais que podem ser identificáveis e diferenciados com base em suas 

características linguísticas ou nas configurações de unidades linguísticas 

específicas de cada um deles (um subconjunto de tempos verbais, determinados 

pronomes, organizadores). A identificação desses segmentos é o ponto central para 

a detecção das “figuras interpretativas do agir” ou, como propostas por Bulea (2007, 

2010), das “figuras de ação” (MACHADO; BRONCKART, 2009, p.56). 

Os tipos de discurso considerados pelo ISD, com base em Bronckart (1997), 

são: interativo, relato-interativo, teórico e de narração. O discurso interativo é 

caracterizado pela presença de pronomes pessoais (eu, tu, nós, você), que 

representam os participantes da interação, e pela presença de tempos verbais 

(presente, futuro perifrástico, imperativo), os quais situam as ações verbalizadas 

temporalmente de acordo com o momento de produção. Segue exemplo:  

“Como eu disse a vocês... o propósito da aula hoje... é que nós... é que 
vocês discutam... discutam os dois textos que vocês estão com eles... o 
propósito da aula... é que vocês discutam... os textos que estão consigo 
[...]”. (Segunda aula transcrita do Professor – turno 01). 
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O discurso relato-interativo caracteriza-se pela presença de unidades 

linguísticas que situam os participantes da interação (desinência verbal e pronomes 

pessoais). O par perfeito-imperfeito situa os fatos narrados como distantes 

temporalmente em relação ao momento da produção, conforme exemplificado: 

“Eu tinha muitas ilusões. Acreditava realmente que trabalhar no ensino 
superior era completamente diferente do trabalho que nós desenvolvemos 
no ensino fundamental e médio [...]”. (Primeira entrevista – Professor – 
turno 07). 

O discurso teórico caracteriza-se pela ausência de marcas de referência 

aos participantes da interação e pelo uso marcante do tempo presente genérico. 

Pode haver presença de você genérico, que remete aos pólos da interação verbal 

em geral, mas não aos protagonistas concretos da interação em curso. Além disso, 

os acontecimentos verbalizados são descritos como existentes no momento da 

produção, como evidenciado: 

“[...] Trabalhar com alunos que têm objetivos e trabalhar com alunos que 
não têm objetivos, que são pressionados pelas instituições que prestam 
serviços para estarem numa faculdade e concluírem o curso superior [...]”. 
(Primeira entrevista – Professor – turno 07). 

O discurso de narração caracteriza-se pela ausência de qualquer unidade 

linguística que remeta ao participante da interação e pela presença de uma 

referência textual que desloca o acontecimento verbalizado para um tempo 

separado, distante do momento da interação. Eis um exemplo: 

“[...] Ela descreveu ali... uma praia de nudismo... ela poderia...// 
Cidadezinha qualquer... ele vai descrevendo uma cidadezinha do 
interior... depois ele vai mostrando as características da cidadezinha [...]”. 
(Primeira aula transcrita – Professor – turno 15). 

  
3.6 Os mecanismos de coesão nominal e de conexão 

 
Segundo Machado e Bronckart (2009), a análise dos mecanismos de 

coesão nominal e de conexão é fundamental para se identificar os principais 

actantes nos e pelos textos e de que modo vão sendo construídas as 

representações sobre eles no desenvolvimento da progressão temática. Sendo 

assim, não podemos considerar esses mecanismos “neutros” em relação à 

construção das representações, pois “a repetição de uma mesma unidade lexical, 
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seu apagamento ou sua substituição por um sinônimo ou por um pronome não têm 

o mesmo valor” (MACHADO; BRONCKART, 2009, p. 56-57). Como exemplo, 

podemos observar os diferentes sintagmas utilizados para designar o “aluno”. Ex: 

“Fizeram para esse novo público, o acesso, promoveram o acesso para esse novo 

público...” (Primeira entrevista – Professor – turno 11). 

Em relação aos mecanismos textuais, Machado e Bronckart (2009), com 

base em Adam (2006), esclarecem que podemos ter dois tipos de anáfora, fiel e 

infiel. Temos anáfora fiel quando a introdução de um referente segue uma retomada 

lexical idêntica ou quase idêntica, e uma anáfora infiel quando essa retomada não é 

assim. Os autores ressaltam, ainda, que, para Adam (2006), mesmo as anáforas 

que podemos chamar de fiéis podem trazer novos significados. Eles afirmam que 

isso é comum em suas pesquisas, sobretudo em relação aos textos produzidos 

pelas instâncias governamentais em que a retomada do mesmo sintagma nominal 

“professor”, por exemplo, tem um valor diferente, uma vez que pode designar um 

“professor genérico”, um grupo de professores de modo geral ou o próprio 

professor-enunciador. 

Machado e Bronckart (2009) também alertam que mesmo a ausência de 

coesão deve ser interpretada em relação ao agir linguageiro que se desenvolve, 

como no caso da pesquisa de Abreu-Tardelli (2006). Nela, a falta de coesão nas 

interações entre mediador e professores on-line marca um agir linguageiro dos 

professores contrário ao do esperado pelo “mediador” ou acentua, ainda, um conflito 

entre os objetos dos interactantes. Machado e Bronckart (2009) afirmam que, na 

análise dos mecanismos de conexão, os organizadores textuais desempenham um 

papel fundamental na balisagem dos planos de textos, das fases das sequências e 

dos tipos de discurso. Porém, além dessa função comum a todos esses 

organizadores textuais, há outras funções particulares segundo as quais eles 

podem ser classificados. 

Os autores, inspirando-se em Adam (2006, p.118), afirmam que há os 

“organizadores textuais propriamente ditos e os organizadores argumentativos”. Os 

organizadores propriamente ditos podem ordenar as partes da representação 

discursiva nos eixos do tempo e do espaço (caso dos organizadores espaciais e 

temporais) ou estruturar a progressão do texto e a identificação de suas diferentes 
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partes (caso dos enumerativos, dos marcadores de mudança de tópico e dos 

marcadores de ilustração e exemplificação).  

Em relação à representação do agir, os organizadores temporais podem, por 

exemplo, assinalar as fases temporais de uma determinada tarefa. “Os 

argumentativos (logo, portanto, porque), por sua vez, associam as funções de 

segmentação, de responsabilização enunciativa e de orientação argumentativa” 

(MACHADO; BRONCKART, 2009, p.58). Já os organizadores concessivos (mas, 

embora, entretanto) permitem-nos identificar os argumentos provenientes de outras 

vozes e o grau de oposição em relação à voz do autor do texto. Esses 

organizadores constituem-se como unidades capazes de assinalar a ocorrência, em 

um mesmo texto, de representações diferentes sobre um mesmo agir. Em relação 

às categorias da Semiologia do Agir, alguns organizadores (porque, em razão disso, 

por causa disso) “se constituem como índices de introdução de razões atribuídas ao 

agir” (MACHADO; BRONCKART, 2009, p. 58), que representam as determinações 

externas ou os motivos particulares dos produtores dos textos; outros organizadores 

funcionam como índices de introdução das finalidades ou dos objetivos do agir 

(para, para que, a fim de que), de acordo com o quadro das análises do ISD. 

 

3.7 Os mecanismos enunciativos 

 

Segundo Machado e Bronckart (2009), os mecanismos incidem sobre a 

responsabilização enunciativa em geral cujo grau é marcado por um número 

expressivo de unidades linguísticas. Dentre os mecanismos, estão: as marcas de 

pessoa, os dêiticos de lugar e de espaço, as marcas de inserção de vozes, os 

modalizadores do enunciado, os modalizadores subjetivos e os adjetivos, todos 

explicitados a seguir. 

 

3.7.1 As marcas de pessoa 

 

Segundo Machado e Bronckart (2009), a análise das marcas de pessoa 

permite identificar como os enunciadores são representados no discurso, como a 

transformação de seus valores acontece na progressão textual ou como o texto 

representa o “enunciador no agir representado”. Os autores mostram que a análise 
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dessas marcas de pessoa pode indicar a “construção de um plano encaixado ao 

outro” (MACHADO; BRONCKART, 2009, p. 59), como na pesquisa de Lousada 

(2006). Nela, um mesmo texto produzido em situação de autoconfrontação, uma 

experiência vivida anteriormente (gravada em vídeo) pode ser apresentada como se 

tivesse ocorrido no momento da produção em curso. Machado e Bronckart (2009) 

afirmam que isso acontece exatamente por meio da construção de dois planos 

enunciativos encaixados entre si: “um eu referente a um enunciador da interação 

com o pesquisador e, outro eu referente a um enunciador da interação com os 

alunos” (MACHADO; BRONCKART, 2009, p.59). Além disso, segundo os autores, a 

alternância dos pronomes pessoas (eu, nós, a gente) confere ao enunciador um 

estatuto individual ou coletivo (em diferentes situações) em relação a seu agir.  

[...] eu trabalho com livros didáticos X nós trabalhamos com livros didáticos 
X a gente trabalha com livros didáticos’, em que os dois últimos enunciados 
se referem a um agir coletivo, que envolve o agir do enunciador-actante, e 
que, de acordo com o contexto, pode ser interpretado como um agir de um 
coletivo mais restrito ou mais amplo (MACHADO; BRONCKART, 2009, 
p.59). 

3.7.2 Os índices de inserção de vozes 

 

Quanto aos índices de inserção de vozes, procuramos identificar tanto a sua 

ocorrência quanto a sua ausência nos processos de indicação ou apagamento de 

vozes explícitas ou implícitas pelo enunciador. As vozes são consideradas 

entidades discursivas que assumem (a elas é atribuída) a responsabilidade 

discursiva. Para identificar essas vozes, é preciso recorrer a diferentes tipos de 

discursos relatados (discurso direto e indireto) e a outros índices de inserção 

(AUTHIER-REVUZ, 1981/1982), como as aspas, as diferentes formatações, os 

jargões. Segundo Machado e Bronckart (2009), a análise desses diferentes 

marcadores permite a identificação do grau de “distanciamento ou de aproximação 

com que o enunciador se relaciona com elas” (MACHADO; BRONCKART, 2009, p. 

60). 

 Para detectarmos as vozes implícitas ou pressupostas, tomamos como base 

os organizadores argumentativos e as unidades de negação de asserção, segundo 

Machado e Bronckart (2009).  A ocorrência de negação é uma das características 

centrais dos textos oficiais que regulam as ações dos actantes, “dado que seu 



77 

 

movimento argumentativo habitual parte da negação de uma voz anterior 

pressuposta, cuja fonte nunca é nomeada, para a afirmação da voz do autor do 

texto” (MACHADO; BRONCKART, 2009, p. 60). 

 

3.7.3 Os modalizadores enunciativos  

 

De acordo com Machado & Bronckart (2009), os modalizadores enunciativos 

são todas as unidades linguísticas que expressam a posição de uma instância 

enunciativa sobre o conteúdo da proposição enunciada, explicitando os graus de 

verdade (modalizações lógicas), de necessidade (modalizadores deônticos) ou de 

avaliação subjetiva (modalizações apreciativas) com os quais a instância 

enunciativa assume um conteúdo.  

Mesmo sem nenhuma unidade linguística que marque o conteúdo da 

proposição enunciada, há um grau zero da modalização do enunciado, que é o da 

simples asserção, positiva ou negativa, capaz de apresentar-se como uma 

constatação pura por meio da qual a instância enunciativa ilustra a proposição 

enunciada como uma verdade incontestável: “Os tipos de discurso participam de 

modo constitutivo e potencialmente autônomo no processo de interpretação do agir 

pelas pessoas” (BULEA, 2007, p.114). A partir dessas considerações, Machado e 

Bronckart (2009) assumem que a identificação da ausência ou da presença desses 

modalizadores e a análise de seus valores permitem-nos identificar: 

 

a) a posição das instâncias enunciativas mobilizadas sobre o conteúdo 

do enunciado inteiro: 

“Eu vejo, por exemplo, em sala de aula, como professor de língua 
portuguesa, as dificuldades chegam a nível elementar. Eu acredito que 
deveria ter um diagnostico que investigasse as necessidades [...]”. 
(Primeira entrevista – Professor – turno 11). 

b) o modo como as representações construídas nas proposições são 
postas, isto é, como inegavelmente verdadeiras, possíveis, 
obrigatórias:  

“[...] É indispensável que ao apresentar as características do que se 
pretende descrever... você organize de modo... hierárquico... cada uma 
dessas características como vista a possibilitar ao seu interlocutor a 
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construir a imagem mais próxima possível daquilo que você pretende para 
ele [...]”. (Primeira aula transcrita – Professor – turno 02). 

c)   os critérios que orientam a tomada de posição das instâncias 
enunciativas diante do enunciado, que são oriundos das 
representações dos mundos formais de conhecimento: dos mundos 
físico, social ou subjetivo (HABERMAS, 1987):  

“[...] Porque eu acho que numa pesquisa... sempre... a gente... ‘pensando 
junto’... todo mundo sai beneficiado de alguma maneira... entende [...]” 
(Segunda entrevista – Orientadora – turno 05). 

d) as diferentes relações construídas entre os interactantes por meio do 
uso de modalizadores diferentes: no caso dos modalizadores 
deônticos, constrói-se uma relação hierárquica na qual a instância 
enunciativa ocupa uma posição superior em relação ao destinatário: 

“Você lendo pra/ eles... não tá/ somando... você tem que deixar ler pra/ 
poder saber... e depois... trabalhar... [...]” (Segunda entrevista – 
Orientador– turno 232). 

 

3.7.4 Os modalizadores pragmáticos  

 
Em relação aos modalizadores pragmáticos (BRONCKART, 1997) como 

unidades linguísticas, principalmente verbos auxiliares, estes se intercalam entre o 

sujeito e o verbo, atribuindo ao(s) actante(s) determinadas intenções, finalidades, 

razões (motivos, causas, restrições), capacidades (e incapacidades), julgamentos. 

Em outros termos, eles representam uma interpretação dos aspectos subjetivos do 

agir e atribuem, ainda, determinadas categorias semânticas do agir ao actante. 

Esses modalizadores podem ser identificados pelos verbos: querer, tentar, buscar, 

procurar, pensar, acreditar, gostar de + verbo no infinitivo, denunciando, assim, uma 

pretensão, uma avaliação ou uma apreciação.  

Pelo fato de esses modalizadores marcarem uma interpretação do agir, 

envolvendo aspectos subjetivos, isso nos permite identificar aspectos relativos ao 

real da atividade docente com base em Clot (1999/2006). Assim, podemos, a partir 

da análise dos aspectos subjetivos verbalizados nos textos do professor, chegar ao 

real dessa atividade, identificando como ele tenta realizar seu trabalho prescrito, 

mas é impedido de agir nesse sentido em virtude de fatores internos e externos que 

não dependem unicamente de sua vontade:  
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“Isso... eu acho muito complicado... mas aí... você pressupõe que o aluno 
já tenha aprendido... só que... o que acontece... nossa prática nem todo 
mundo faz um trabalho dessa maneira... por isso que a gente tá/ tentando 
aqui... tá/conversando... o que a gente pode... de que forma a gente pode 
contribuir pra/mudar... essa metodologia [...]”. (Segunda entrevista – 
Pesquisadora – turno 219). 

Finalmente, segundo Machado e Bronckart (2009), a análise de adjetivos 

justifica-se pelo fato de que além do objetivo de identificar as representações sobre 

o agir do professor há o objetivo de identificar as avaliações que se constroem 

sobre as diferentes formas de agir em relação a outros actantes. Para os autores, 

essas avaliações colocam em cena “o debate social sobre o que é o trabalho do 

professor e como os diferentes actantes avaliam esse trabalho” (MACHADO; 

BRONCKART, 2009, p. 62-63). 

“Eu vejo, por exemplo, que a democratização do ensino superior que 
acontece agora, nesse milênio... ela é benéfica em alguns aspectos [...]” 
(Turno 09 – Prof.º Ronaldo – 1ª entrevista).  

 
3.8 O nível da semiologia do agir 

 

Como vimos, a partir das análises propostas por Machado e Bronckart (2009) 

que incidem sobre o nível organizacional e sobre os mecanismos enunciativos, 

podemos obter inúmeras informações sobre as representações do agir (ou sobre o 

trabalho do professor).  Entretanto, são desenvolvidas análises no nível “micro”, de 

acordo com os autores, para responder aos seguintes questionamentos: 

a) quais são os elementos do trabalho do professor mais tematizados no 

texto, quais são os outros actantes com quem o professor interage e quais 

os artefatos e instrumentos que ele utiliza para realizar sua atividade de 

trabalho? 

b) quais são os papéis sintático-semânticos que esses elementos 

desempenham nos enunciados? 

c) quais são as categorias da Semiologia do Agir atribuídas (razões, motivos, 

objetivos, capacidades) aos actantes centrais? 

d) quais são as diferentes formas de agir atribuídas a esses actantes? Quais 

de suas dimensões individuais (físicas, psicológicas) são tematizadas? 
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Para responder a essas questões, são utilizados os seguintes procedimentos: 

levantamento das ocorrências de cada elemento do trabalho do professor presentes 

no texto; comparação entre elas; localização e seleção de segmentos de texto, 

desenvolvimento de análises sintático-semânticas das orações em que se 

encontram as ocorrências; classificação semântica dos verbos e das 

nominalizações referentes ao trabalho do professor. 

 

o Em relação à análise dos verbos que se referem ao trabalho do professor, é 

desenvolvida uma primeira classificação para eles a partir dos dados 

coletados nas pesquisas, de acordo com o processo que cada verbo e cada 

modalização codifica (cf. MAZZILLO, 2006; BUENO, 2007 e MACHADO; 

BRONCKART, 2009). Assim, temos: verbos ou nomes que codificam um agir 

não linguageiro, físico, como os que indicam gestos e movimentos 

corporais:  

“A cada grupo que me aproximava, notava que as discussões não 
cessaram. Não seguiam a minha orientação de resolver os exercícios 
escritos, contudo essa atitude me deixou contente” (LEITE, 2009).  

o  verbos ou nomes que codificam um agir com um instrumento simbólico ou 

material:  

“[...] Quem pode me emprestar uma apostila. Vamos... aqui o texto um... 
é um texto descritivo [...]” (Turno 08 –Profº Ronaldo – 1ª aula transcrita). 

o  verbos ou nomes que codificam um agir linguageiro do professor. Eles 

podem ser classificados conforme o agir do aluno, através de três grupos de 

verbos: 

o  os que codificam um agir imediato dos alunos:  

“A professora mandou que fechássemos os livros e perguntou...” 
(MACHADO & BRONCKART, 2009:67). 

o os que codificam um agir linguageiro que não requer um agir linguageiro 

dos alunos: 

“A professora explicou cada uma das histórias em português.” (MACHADO 
& BRONCKART, 2009:67). 
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o  os que codificam um agir linguageiro do professor relativo a um agir dos 

alunos:  

“A professora ia respondendo as perguntas...” (MACHADO & 
BRONCKART, 2009:67). 

Ressaltamos, ainda, que os verbos podem ser classificados de acordo com o 

tipo de ação linguageira atribuída ao actante-enunciador: verbos referentes às 

operações de contextualização, textualização e responsabilização enunciativa 

(MAZZILLO, 2006; BUENO, 2007; MACHADO; BRONCKART, 2009): 

o  verbos ou nomes que codificam processos mentais (pensar, acreditar):  

“[...] Bom... acredito que sobre esse texto... vocês trouxeram 
contribuições... necessárias... e compreenderam... exatamente a proposta 
do texto”. (Turno 86 – Profº Ronaldo – 2ª aula transcrita). 

o  sintagmas verbais que codificam uma atribuição de capacidades ao 

professor: “Hoje em dia o professor tem que ser psicólogo, tem que ser pai, 

mãe, médico, etc.” (LEITE, 2009).  

o  sintagmas verbais ou nominalizações que codificam a construção de 

instrumentos para o agir do professor:  

“Elaboro um plano MEU de aula, para eu organizar essa atividade, porque 
para eu organizar essa atividade, eu tenho que primeiro pensar: Que 
estratégias eu devo utilizar em sala de aula para atingir os objetivos? [...]” – 
(Turno 61 – Profº Ronaldo – 1ª entrevista).  

A partir dessas análises, podemos detectar as (re) configurações construídas 

sobre o trabalho do professor e sobre o próprio professor. Dito de outro modo, 

podemos identificar as figuras interpretativas do agir (as figuras de ação) 

construídas nos e pelos textos, o que exige um estabelecimento de relações entre 

as (re) configurações do agir detectadas e os tipos de discurso, como vislumbramos 

a seguir. 

 

3.9 A relação entre as (re) configurações do agir do professor e os tipos de 

discurso 

 

A relação entre as representações sobre o agir e os tipos de discurso é 

explicitada por Bulea (2007, p.114) da seguinte forma: 
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[...] os tipos de discurso participam de modo constitutivo e potencialmente 
autônomo no processo de interpretação do agir pelas pessoas. De um lado, 
no sentido de que eles mediatizam, no interior de um texto, a relação que o 
actante produtor mantém com o conteúdo mobilizado, [...], de outro lado, no 
sentido de que, por sua diversidade (mesmo que sejam em número finito), 
os tipos de discurso são configurações que podem, durante sua 
“combinação” com o conteúdo temático referente ao agir, gerar “recortes 
interpretativos”  

 

3.9.1 As figuras de ação reconfiguradas nos e pelos textos 

 

Para que possamos compreender melhor esse nível de análise, tomamos 

como base os trabalhos de pesquisadores do ISD, tanto do Grupo LAF (Suíça) 

como de pesquisadores do Grupo ALTER (Brasil), que identificaram e 

caracterizaram alguns tipos de agir reconfigurados nos e pelos textos em contexto 

educacional.  

É importante ressaltar que os pesquisadores do grupo LAF discutem a noção 

de agir e seus parâmetros, utilizando a denominação de “figuras de ação” tal como 

proposta por Bulea e Fristalon (2004); Bulea (2006; 2007); Bulea e Bronckart 

(2006). Os pesquisadores do Grupo ALTER discutem a noção de agir tal como 

proposta por Bronckart e Machado (2004); Mazzillo (2006); Abreu-Tardelli (2006); 

Lousada (2006); Barricelli (2007); Bueno (2007), isto é, como “figuras interpretativas 

do agir” que dão origem aos modos de agir.  

Nas pesquisas de Bulea e Fristalon (2004), foram detectados cinco tipos de 

figuras de ação relacionadas ao contexto hospitalar: ação ocorrência; ação evento 

passado; ação experiência; ação canônica; e ação definição.  Em Bulea (2010), 

essas figuras de ação voltam-se também para o contexto educacional.  

 

3.9.2 A figura de ação ocorrência  

 

Segundo Bulea, a figura de ação ocorrência constitui uma compreensão do 

agir-referente32 como próximo à sua textualização e, por isso, caracteriza-se “por 

um fortíssimo grau de contextualização” (BULEA, 2010, p.123) no sentido de 

mobilizar intensamente os elementos disponíveis no contexto imediato do actante. 

                                            
32 Referente a um agir geral das pessoas quando se realiza ou será realizada uma determinada 
ação.  
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Para a autora, essa contextualização é alicerçada na identificação e na designação 

dos elementos do agir sob o ângulo de seu caráter particular. Essa figura de ação 

ocorrência se apresenta “essencialmente sob a forma de junção de elementos 

diversos e heterogêneos relacionados ao agir em curso” (BULEA, 2010, p. 123). O 

autor fala sobre:  

 

 gestos e atos do próprio actante realizados ou a serem realizados: 
 

“Eu apenas desinfeto/ reponho um saco limpo/ vou talvez lhe falar de seus 
filhos...” (BULEA, 2010, p. 125). 
 

 gestos e atos que incumbem outras pessoas de algo:  

“Eles fazem seu controle pelo dreno.” (BULEA, 2010, p. 125). 

 prescrições do métier no momento da interação: 

“Não é preciso mobilizá-la por enquanto chamei o chefe de clínica.” 

(BULEA, 2010, p. 125). 

 atos anteriores realizados pelo actante ou por outros interactantes: 

“Ela tem uma lâmina/ ondulada na bolsa...” (BULEA, 2010, p.125). 

 acontecimentos atuais ou anteriores ligados à pessoa a quem o 

actante faz referência:  

“Ela teve uma colecistectomia, então nesse caso o fato de que seu filho 
tenha visto.” (BULEA, 2010, p. 125). 

 conhecimentos do actante a respeito da pessoa citada na interação e 

de seu estado: 

 “Ela tem dores importantes/ ele passou uma boa tarde.” (BULEA, 2010, p. 
125-126). 

  apreciações, avaliações ou hipóteses: 

 “Eu não sei o que há debaixo hum/ isso pode ser stéristrips presilhas ou 
fios.” (BULEA, 2010, p. 126). 

 objetos, materiais ou instrumentos que podem ser utilizados pelo 

actante ou pelos interactantes:   

“stéristrips, presilhas, fios, bolsa limpa...”. (BULEA, 2010, p. 126). 
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 regras ou obrigações aplicadas ao contexto em questão: 

“Ela tem um dreno de Kehr que é para deixar de qualquer maneira, durante 
dez – doze dias porque depois eles fazem seu controle pelo dreno.” 
(BULEA, 2010, p. 126). 

Bulea ressalta que o aparecimento desses elementos nem sempre seguem 

uma ordem cronológica ou lógica. Entretanto, esses elementos revelam certa ordem 

ou, nas palavras da autora, “uma solidariedade de conjunto”, que procede, em 

particular, do fato de que eles são “duplamente situados: de um lado são 

compreendidos de maneira correlativa por meio de relacionamentos sucessivos, 

sendo dessa forma mutuamente situados” (BULEA, 2010, p.126); de outro lado são 

situados simultaneamente em relação ao contexto de produção textual. 

Segundo Bulea (2010), quanto à organização discursiva, essa figura de 
ação ocorrência aparece quase que exclusivamente nos segmentos de 
discurso interativo. Podem surgir formas de discurso indireto nesses 
segmentos33.  Como essa figura depende do discurso interativo, seu 
conteúdo temático está intimamente ligado aos parâmetros físicos e aos 
actantes da situação de produção em que ocorre a interação conforme uma 
dada referência temporal (começo e fim). Essa referência temporal pode 
ser identificada pelas formas verbais a seguir:  

 localizações de posterioridade, mobilizando formas do futuro, como os 

futur proche / futur simple, que correspondem ao nosso futuro do 

presente: 

 “[...] Eu só vou ter essa resposta a partir dos primeiros contatos com a 
sala, procurando conhecer a história tanto acadêmica quanto de leitura de 
cada um dos alunos [...]” (Turno 15 – Profº Ronaldo – 1ª entrevista). 

 localizações de simultaneidade, mobilizando o presente do indicativo, 
forma que marca, nesse caso, a inclusão dos processos codificados 
pelo verbo na duração da interação em curso: 

“Eu vejo, por exemplo, que a democratização do ensino superior que 
acontece agora, nesse milênio... ela é benéfica em alguns aspectos...” 
(turno 09 – Profº Ronaldo – 1ª entrevista). 

Além dessas três localizações realizadas em razão da temporalidade no 

momento da interação, a autora constatou o surgimento e a mobilização de eixos de 

referências locais (delimitados e ilimitados). Esses eixos, em sua maioria, são 

                                            
33 Para maior explicitação sobre essas formas de discurso indireto, ver Bulea (2010, p.126-127). 
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delimitados. Nesse caso, retomam o momento da realização da tarefa sob a forma 

do tempo verbal presente com valor psicológico:  

“[...] A primeira pergunta que faço para eles é: ‘Quais os conhecimentos 
que você tem que estruturam uma oração? ’ (Primeira entrevista – 
Professor – turno 13).// Eu pergunto: ‘Vocês não leem nem jornal do metrô 
que é distribuído gratuitamente? ’ [...]” (turno 15 – Profº Ronaldo – 1ª 
entrevista). 

Os eixos ilimitados, extremamente raros, aparecem sob a forma do tempo 

presente genérico, constituindo-se objeto de uma localização neutra: 

“É... (o termo)... é do ensino como transmissão... é passar conhecimento 
ao aluno... o aluno é um recipiente no qual você deposita conhecimento... é 
uma concepção bancária da educação como feito... e... o que... que 
acontece... com isso... o aluno fica no papel passivo [...]” (Turno 191 – 
Profº Ronaldo – 2ª entrevista). 

A autora ressalta que a presença dessa figura de ação ocorrência pode 

indicar conhecimentos teóricos profissionais do actante ou da pessoa a quem ele se 

refere no momento da interação. Quanto aos dêiticos temporais existentes nessa 

figura de ação ocorrência, Bulea (2007; 2010) ressalta que é muito difícil decidir se 

certas expressões temporais (logo mais, logo, essa manhã, agora) referem-se 

realmente ao tempo verbal marcado no momento da interação. Entretanto, elas 

marcam um eixo de referência temporal, antecipando a situação em curso e, 

portanto, “uma origem temporal que atrai um relato, ou essas expressões temporais 

uma constituem eixos de referência locais no interior do discurso interativo” 

(BULEA, 2010, p. 129): 

“Tem alunos que respondem para mim: ‘Ah, professor, eu nunca li um livro 
inteiro’ – ‘ Nunca, no primeiro semestre do ensino superior’. Nunca leu um 
livro inteiro – ‘O que você lê? ’... ‘Eu pergunto: - Vocês não leem nem jornal 
do metrô que é distribuído gratuitamente’... ‘Uns leem, outros não leem’ 
[...]” (Turno 15 – Profº Ronaldo – 1ª entrevista). 

Segundo Bulea, esse fenômeno de hesitação quanto à tomada do eixo de 

referência temporal é uma característica da figura de ação ocorrência. Esse 

fenômeno revela que há uma dificuldade dos actantes durante o momento de 

interação (discurso interativo) em vislumbrar o “conteúdo evocado” em um “mundo 

discursivo disjuntivo das coordenadas do mundo ordinário dependendo do relato 

propriamente dito” (BULEA, 2010, p.129). Assim, 
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o relato implicaria notadamente operar o distanciamento dos fatos relativos 
ao cuidado realizado em relação ao contexto da produção verbal em curso, 
em seguida em operar psicologicamente uma delimitação temporal do agir 
que permitiria situá-lo globalmente antecipando-se à situação de entrevista 
(BULEA, 2010, p.129-130). 

Para a autora, essa hesitação ou resistência discursiva comprova a “real 

manutenção do agir-referente” em uma situação de proximidade, de continuidade 

com relação à situação de interação verbal, isto é, “num mundo sempre diretamente 

acessível (compreendido sob a forma de discurso interativo), ainda que 

potencialmente dissociável deste, e reconhecido como sendo da ordem do narrar – 

(e então compreensível sob forma de relato)” - (BULEA, 2010, p.130). 

Quanto às marcas de agentividade na figura de ação ocorrência, Bulea 

(2010, p. 130) ressalta que a forte ocorrência do uso do pronome eu marca a 

equivalência entre a “instância emissora do texto e o autor dos processos 

evocados”, assinalando, assim, uma forte implicação nos atos constitutivos do agir. 

O pronome tu, que para nós corresponde ao você com valor genérico, é totalmente 

ausente nessa figura e corresponde à pessoa do discurso em interação com o 

enunciador (exemplo: pesquisador e participante da pesquisa). Há, ainda, o 

pronome nós ou a gente, que identifica também os participantes da interação em 

curso e pode aparecer de forma genérica para identificar o próprio coletivo de 

trabalho (nós vamos trabalhar ou a gente vai trabalhar). 

Quanto aos interlocutores envolvidos na interação, estes podem ser 

chamados pelos próprios nomes ou diretamente pelos pronomes pessoais 

correspondentes (ele, ela, lhe), unidades que Bulea considera como anafóricas. Em 

relação a esses dêiticos de pessoa, a autora esclarece que o “funcionamento deles 

não tem nenhuma antecidade na entrevista, portanto considera que sejam 

compartilhados entre entrevistador e entrevistado” (BULEA, 2010, p.131). 

Quanto aos modalizadores que podem aparecer nessa figura de ação, 

encontramos os pragmáticos: querer fazer, tentar fazer, buscar fazer, querer tentar 

fazer; alguns com valores psicológicos: tentar pensar; os lógicos: talvez, é verdade, 

é certo; e os deônticos: é preciso, é necessário (BULEA, 2010).  

 

3.9.3 A figura de ação acontecimento passado 
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Segundo Bulea (2010), a figura de ação acontecimento passado propõe uma 

compreensão retrospectiva do agir. Por um lado, esse agir sempre pode ser 

evocado sob o ângulo da singularidade, ainda que não esteja situado na relação de 

proximidade com a situação de produção textual em curso. Por outro lado, esse 

mesmo agir pode conservar um caráter que se destaca, considerando a experiência 

ou a prática ordinária do actante.  

Essa figura consiste, assim, na delimitação de uma unidade praxiológica 

extraída do passado, com traços de uma “história cuja contextualização é 

manifestada, mas de forma fragmentária e seletiva” (BULEA, 2010, p.132). Para a 

autora, essa contextualização pode ser comprovada a uma estruturação autônoma 

e com traços distintos que a tornam identificável. A ação acontecimento passado 

tem, claramente, um valor ilustrativo do agir em questão ou de uma de suas 

dimensões. Esse valor indica algum tipo de incidente inesperado durante a 

realização da tarefa: 

“Não... não... não... é um texto que... ele se repete assim... ‘É uma mulher 
que cuida de tudo... ’ deixa eu me lembrar... família... família... que é o 
texto descritivo que eu eh::: que eu trabalhei com eles... usei nessa 
mesma aula pra/eles analisarem... eu pedi pra eles... eles identificassem 
[...]" (Turno 129 – Profº Ronaldo – 2ª entrevista). 

O valor da ação acontecimento passado indica também aspectos 

controversos relacionados à realização da tarefa:  

Ex. “Eu trabalhei... acho... não no ‘Cidadezinha qualquer’ não... 
‘Cidadezinha cheia de graça’... uma das perguntas que fiz: que eu me 
lembro muito bem...” (Turno 120 – Profº Ronaldo – 2ª entrevista). 

Quanto à organização discursiva da figura de ação acontecimento passado, 

ela é marcada pelo uso do relato interativo, ou seja, os processos evocados são 

compreendidos em um eixo temporal situado antes da situação de produção em 

curso. As marcas temporais, geralmente, aparecem no início dos segmentos com o 

uso de expressões, como a última vez, outro dia, naquele dia, e o actante aparece 

no acontecimento narrado com a presença do pronome eu: 

[...] (eu) usei nessa mesma aula pra/eles analisarem... eu pedi pra eles... 
eles identificassem [...] (Turno 129 – Profº Ronaldo – 2ª entrevista). 



88 

 

Quanto à coesão verbal encontrada nessa figura de ação, conforme Bulea, 

ela é marcada pelo uso do relato interativo com formas verbais nos pretéritos 

perfeito e imperfeito. A autora ressalta é característica dessa figura reproduzir a 

ordem na qual os fatos são desenvolvidos, contribuindo para a compreensão do 

conjunto de organizadores temporais (depois, e depois) postos em primeiro plano 

(codificados pelo pretérito perfeito) e os processos postos em segundo plano 

(codificados pelo pretérito imperfeito).  

De acordo com ela, esses mecanismos discursivos são próprios do relato 

interativo em geral, entretanto três aspectos singularizam essa figura. O primeiro 

aspecto visa à apresentação dos processos narrados pelo uso do “imperativo 

perifrástico” (eu ia fazer). Quanto aos processos situados na anterioridade, eles são 

compreendidos quando seguem uma mudança de eixo temporal ou de tipo de 

discurso (exemplos citados na seção anterior), ou seja, eles se localizam nos 

segmentos que dependem do discurso interativo, sendo, desse modo, “transferidos” 

para um mundo comum ao da interação em curso e localizados em relação a um 

eixo local ou não limitado: “Nesse caso... a gente realiza outra atividade... às vezes 

isso pode ser útil”. 

O segundo aspecto está diretamente ligado ao precedente que caracteriza a 

construção dessa figura. É notável a compreensão da agentividade e dos atos 

constitutivos do interlocutor ou interactante envolvido na interação. Há marcas de 

formas verbais nos pretéritos, como eu deveria tirar, com o uso do pronome eu + 

imperfeito + modalização deôntica, que remete ao enunciado de uma tarefa.  

O terceiro aspecto, segundo Bulea (2010), consiste, por um lado, em uma 

superposição entre propriedades discursivas dos recursos linguísticos próprios ao 

relato interativo. Por outro lado, na estruturação dos fatos narrados que dependem 

do esquema narrativo prototípico, como podemos ver nos exemplos fornecidos pela 

autora: 

 um estado inicial: “eu deveria retirar fios em um paciente e ele tinha 

um acúmulo de líquido seroso, / tinha um paciente que tinha 

justamente o lado / o flanco endurecido”) – (BULEA, 2010, p.136). 

 uma complicação ou controvérsia: “tenho a cicatriz que se abriu/ um 

colega dizia que era uma alergia”) – (BULEA, 2010, p.136). 
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  um ato ou uma série de atos visando à resolução: “eu comecei a 

apoiar / eu toquei e vi que estava quente [...]” – (BULEA, 2010, p.136). 

   uma resolução efetiva: “neste caso tu chamas o cirurgião / eu disse 

não isso é uma alergia...” – (BULEA, 2010, p. 136). 

 uma avaliação ou uma repreensão: “então às vezes o fato de tocar 

pode ser útil.” – (BULEA, 2010, p. 136). 

  

Assim, a autora conclui que esse misto entre a “oralidade do relato e o 

esquema narrativo prototípico”, comportando uma estruturação ao mesmo tempo 

contrastiva e cronológica, é o que confere à ação acontecimento passado um 

caráter particular, individual e evidencia comparativamente a experiência geral ou 

ordinária do actante (BULEA, 2010, p.137). 

 

3.9.4 A figura de ação experiência 

 

Segundo Bulea (2010, p.137), a figura de ação experiência consiste na 

compreensão do agir-referente sobre o “ângulo de cristalização pessoal de múltiplas 

vivências do agir e propõe uma espécie de ‘reflexão’ do estado atual da experiência 

do actante em relação à tarefa concernente”. Essa reflexão baseia-se em práticas 

repetidas dessa tarefa em situações diversas. Porém, essas práticas são separadas 

das características particulares dessas situações, pois estão mais ligadas a um 

contexto singular. Essa figura apresenta-se como abstrata e, desse modo, 

descontextualizada. Entretanto, ela é sempre recontextualizada na medida em que 

é construída e assumida pelo actante, podendo, assim, ser aplicada e adaptada a 

cada contexto particular, como ilustrado no excerto: 

“Sempre faz parte, porque no ensino médio... nós tínhamos a liberdade de 
produzir projetos de intervenção pedagógica interdisciplinar... Eu sempre 
procurei desenvolver um trabalho, o meu trabalho docente. O trabalho 
docente que eu realizo, acho que fica melhor assim! [...]" (Turno 130 – Profº 
Ronaldo – 1ª entrevista). 

Para a autora, essas escolhas pessoais encontram-se em concordância com 

a lógica geral da tarefa ou com uma “rotina coletiva partilhada”, mesmo que elas 

reflitam as “preferências” do actante.  
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Quanto ao ponto de vista enunciativo, a figura de ação experiência 

encontra-se principalmente organizada sob forma de discurso interativo, 

característica em comum com a figura de ação ocorrência. Porém, essas duas 

figuras de ação diferenciam-se do ponto de vista do eixo de referência temporal. A 

ação ocorrência é estruturada segundo o eixo de referência da situação de 

interação e composta por múltiplos eixos locais; já a figura de ação experiência está 

estruturada de acordo com um eixo homogêneo e não limitado. Esse eixo é, na 

maior parte do tempo, marcado por advérbios que funcionam como organizadores 

temporais (normalmente, geralmente, sempre, depois, após) ou por sintagmas 

preposicionais e nominais que têm esse mesmo valor (de qualquer jeito, todo o 

tempo). Em relação a essa característica, a figura de ação experiência não 

comporta quase nenhuma localização. Apesar disso, as características que lhe são 

próprias são “localizações neutras, marcadas por formas de verbos no presente 

genérico, valor amplamente dominante nessa figura” (BULEA, 2010, p.139). 

Quanto às marcas de agentividade, Bulea ressalta que podem aparecer 

várias formas pronominais, sendo a mais frequente a segunda pessoa do singular, 

tu. Para a autora, essa heterogeneidade pronominal, assim como o uso constante 

do pronome tu / você, comprova a “dissociação entre o autor do processo evocado 

e o autor da atividade linguageira” (BULEA, 2010, p. 140) ou, ainda, um 

distanciamento do actante em relação ao seu agir.  

A implicação do actante nessa figura de ação, comparada às outras figuras, 

fica mais restrita. O papel do actante em cena oscila entre “ator” e representante de 

seu coletivo de trabalho. A autora afirma que essa oscilação é substituída 

permanentemente no nível das relações “predicativas indiretas e das modalizações” 

que são mais numerosas que na figura de ação ocorrência (BULEA, 2010, p.140).    

Quanto às modalizações, destacam-se as epistêmicas, as deônticas e as 

apreciativas em relação às pragmáticas Reitera-se que as modalizações 

deônticas destacam-se mais do que na figura de ação ocorrência. Elas se ancoram 

em recursos cognitivos do “saber-fazer e dos atos linguageiros” ou mesmo nos 

próprios processos de regulação, como “é preciso saber; é preciso manusear; é 

preciso estar seguro; é preciso escutar; é preciso dizer; é preciso se adaptar” 

(BULEA, 2010, p.141). 

 



91 

 

3.9.5 A figura de ação canônica  

 

A figura de ação canônica consiste na compreensão do agir sob forma de 

“construção teórica”, abstraindo todo o contexto e as características do actante. 

Essa figura apresenta-se de forma genérica ou neutra, comportando uma estrutura 

cronológica geral do curso do agir em sua totalidade. Ela também propõe uma 

lógica da tarefa que se apresenta como “descontextualizada com valor geral, 

proveniente uma instância normativa exterior ao actante, este incumbindo apenas 

sua apropriação ou o repeito da norma que lhe está associada” (BULEA, 2010, 

p.141-142). Assim, essa figura pode indicar “regras ou normas” da tarefa que será 

realizada ou que aparecem durante a sua realização:  

“[...] parte-se primeiro da concepção do gênero que é predominante ali 
dentro. O que é um currículo? Qual a função do currículo? Pra que serve? 
Como ele deve ser elaborado? E aí eles vão entendendo que o processo 
descritivo ocorre predominante dentre desses gêneros exatamente, para 
que eles possam utiliza-los de modo eficiente [...]” (Turno 55 – Profº 
Ronaldo – 1ª entrevista). 

Em relação ao ponto de vista discursivo, a figura de ação canônica 

organiza-se praticamente na ordem do “expor”, ou seja, sob forma do discurso 

teórico ou de um teórico-interativo misto. Essa figura também caracteriza-se por 

evocar os fatos de forma “genérica”, não se relacionando com o momento de 

interação, o que não implica origem temporal. Essa figura pode, ainda, evocar o 

autor do texto no conteúdo explicitado. Quanto ao eixo temporal, é geralmente 

ilimitado e não marcado. Os processos são compreendidos quase sempre pelo uso 

de formas verbais no presente genérico, respeitando uma ordem cronológica geral 

das ocorrências, como: “Trabalhar com alunos que têm objetivos e trabalhar com 

alunos que não têm objetivos [...]” (Primeira entrevista – Professor – turno 07). 

Segundo Bulea (2010), essa figura, no plano do discurso, ainda é 

homogênea, o que torna os fenômenos de alternância das marcas agentivas 

extremamente raros. O actante quase sempre é marcado por pronomes como a 

gente/nós e, eventualmente, pelo pronome tu genérico; o pronome eu é quase 

inexistente. Assim, para a autora, podemos perceber que o pronome a gente/ nós 

remete a uma instância “coletiva e neutra do métier”. Isso assinala que toda 

atoridade do actante encontra-se neutralizada, mas não anulada.  Esse estatuto do 
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actante depende muito da ordem do agente, sendo fortemente acentuado pelo fato 

de que o número de relações predicativas indiretas é também extremamente 

reduzido. No nível dessas relações predicativas, raramente encontram-se 

modalizações, podendo surgir alguns casos de modalizações pragmáticas e 

deônticas, como “preciso que... / é necessário que...” (BULEA, 2010, p.143).  

 

 

3.9.6 A figura de ação definição  

 

A figura de ação definição, segundo Bulea, depende da compreensão do 

agir-referente como objeto de reflexão quando este se constitui, ao mesmo tempo, 

como suporte e alvo de uma (re) definição por parte do actante. A tarefa realizada 

ou a ser realizada pelo actante pode ser vista como um “fenômeno no mundo que 

engaja as pessoas a uma atividade de investigação e de posicionamento de modo 

rudimentar” (BULEA, 2010, p.144). Essa atividade pode tomar duas formas: 

 a primeira consiste em uma apreensão da tarefa do ponto de vista de 

suas características e de seu estatuto: 

“... pior é sempre um momento quando hum xxx permite discutir um 
pouquinho justamente/ com o paciente// o o curativo é um cuidado que 
permite hum/ que sempre é um cuidado que permite entrar em contato 
com o paciente eu acho/...”. (BULEA, 2010, p. 144). 

 a segunda forma consiste em examinar as “atitudes socioprofissionais” 

do métier do actante, podendo esse exame passar a um 

posicionamento pessoal: 

“[...] não é um cuidado que depende de uma grande técnica enfim exceto 
lavar o estetoscópio só isso... é um cuidado hum// é verdade que a gente 
tem talvez tendência a banalizá-lo...”. (BULEA, 2010, p. 145-146). 

A figura da ação definição é também descontextualizada, assim como a 

canônica, pois sua construção não mobiliza elementos disponíveis no contexto 

imediato do actante. Entretanto, diferente das outras figuras de ação, a figura de 

ação definição não tematiza nem os actantes, nem os gestos ou atos constitutivos 

da tarefa (realizada ou a ser realizada) – (BULEA, 2010, p.145-146). 
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Quanto à sua organização discursiva, essa figura está inserida no discurso 

teórico ou no misto teórico-interativo, tendo um eixo de referência temporal sempre 

ilimitado com o uso do presente genérico. Porém, suas formas verbais baseiam-se 

apenas nos atos, nos gestos ou em outras formas que dependem da tarefa, 

comportando, assim, um número mínimo de relações predicativas fortes, como 

sujeito + verbo. Essa construção mobiliza o verbo “ser” (considerado fraco ou marca 

de propriedade): “é um momento... é um ato...” (BULEA, 2010, p.146-147).  A autora 

ressalta que a maioria das ocorrências da construção impessoal constitui-se de 

retomadas “anafóricas integrais” que codificam o agir referente. 

Segundo a autora, a agentividade do actante na figura de ação definição é 

quase nula. Entretanto, do ponto de vista enunciativo, é fortemente marcada, pois 

essa figura comporta o maior número de mecanismos de posicionamento 

enunciativo. A responsabilidade e a atorialidade do actante encontram-se, portanto, 

no próprio ato de “dizer” o procedimento ou a tarefa.  

Quase todas as ocorrências de ação definição comportam o marcador de 

identidade eu: “eu acho, eu diria, eu creio que”. Esse pronome eu, às vezes, é 

substituído pela expressão coloquial a gente, a qual marca uma voz social, 

conforme exemplo de Bulea (2010, p. 148): “a gente tem tendência a banalizá-lo, a 

gente diz [...]”. A atorialidade do enunciado nesse nível enunciativo é, além disso, 

reforçada por inúmeras modalizações epistêmicas ou lógicas: “é verdade que”, 

“verdadeiramente”, “talvez” (BULEA, 2010, p. 148); apreciativas: “tu tens a 

impressão que”, “justamente” (BULEA, 2010, p. 148) ou, ainda, deônticas: “não 

seria necessário banalizar esse tipo de cuidado” (BULEA, 2010, p. 148). Essas 

modalizações marcam a presença da voz do enunciador, assumindo e avaliando o 

conteúdo do que é dito a respeito do procedimento ou da tarefa.  

Por fim, com esses pressupostos da Ciência do Trabalho, da Clínica da 

Atividade e, principalmente, do ISD, atingimos nossos objetivos, analisando o que 

ocorre entre o trabalho prescrito e o que é realmente realizado pelo professor.  

Almejamos contribuir com as pesquisas que buscam compreender melhor o 

trabalho docente, percebendo-o como uma atividade que precisa ser valorizada.  

A seguir, o capítulo referente aos procedimentos metodológicos. 



94 

 

CAPÍTULO IV – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Expusemos, nos capítulos anteriores, os conceitos teóricos fundamentais que 

embasam a pesquisa. Neste capítulo, apresentamos os procedimentos de geração, 

seleção de dados e os de análise. Para tanto, o capítulo está organizado conforme 

as seguintes seções: perguntas de pesquisa, características da pesquisa, contexto 

da pesquisa, participantes da pesquisa, geração e seleção de dados, corpus da 

pesquisa e procedimentos de análise.  

 

4.1 Perguntas de pesquisa 

 

Como visto no capítulo teórico, a análise de textos orais e escritos para a 

compreensão do agir humano nas relações entre linguagem e trabalho é muito 

importante. Assim assumimos o “agir” (re) configurado nos textos do professor como 

um dos objetos desta pesquisa. Dessa forma, apresentamos as questões que nos 

auxiliam a alcançar os objetivos deste estudo. 

 

Quadro 1 – Os objetivos da pesquisa 

Objetivo geral: 

investigar o que ocorre entre o trabalho prescrito e o realizado de um 

professor de LPT do Ensino Superior de uma Universidade particular de São Paulo, 

mais especificamente durante o ensino de um determinado conteúdo programático 

em sala de aula. 

Objetivos específicos: 

I. investigar quais as prescrições contidas no Plano de Ensino e no Plano de 

Aula do professor e as ações autoprescritas por ele para suas aulas; 

II. investigar quais as ações realizadas pelo professor antes e durante suas 

aulas. 

III. investigar quais os recursos (materiais e/ou simbólicos) mobilizados pelo 

professor para suas aulas. 
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 Perguntas de pesquisa  

1. O que ocorre entre o trabalho prescrito e o realizado de um professor de LPT 

do Ensino Superior de uma Universidade particular de São Paulo, mais 

especificamente durante o ensino de um determinado conteúdo programático 

em sala de aula? 

I. Que ações são prescritas para suas aulas? 

II. Que ações são realizadas pelo professor antes e durante suas aulas? 

III. Que recursos (materiais e/ou simbólicos) são mobilizados pelo professor para 

suas aulas? 

 

 

4.2 Características da pesquisa 

 

A Linguística Aplicada (LA) é uma área de investigação de grande 

desenvolvimento no Brasil. Esta pesquisa insere-se nela e pode ser classificada 

como qualitativa/interpretativista, com características de estudo de caso, de acordo 

com os pressupostos teóricos apresentados a seguir. 

Segundo Celani (1992), é característica da LA a interdisciplinaridade. Essa 

área de conhecimento abarca, além dos conteúdos, as metodologias de pesquisa 

oferecidas por disciplinas diversas. Ao completar essa linha de pensamento, Moita 

Lopes (1996) afirma que uma das tarefas mais importantes da LA, no Brasil, é a 

divulgação de sua natureza como área de investigação. Para o autor, o maior 

número de pesquisas com enfoque nas questões relativas ao uso da linguagem em 

sala de aula engloba aspectos de ensino-aprendizagem de língua e de formação do 

professor. Além disso, implica, ainda, o envolvimento do pesquisador de Língua 

Estrangeira com tópicos de pesquisa em Língua Materna. Segundo essa 

concepção, a LA aborda procedimentos metodológicos qualitativos, como os 

estudos de caso, as entrevistas, as observações do pesquisador, as gravações em 

áudio e/ou vídeo, dentre outros. 

O estudo de caso, segundo Kleinübing Godoi, Bandeira-de-Melo e Silva 

(2010), pode ser também descritivo ao apresentar um relato detalhado de um 

fenômeno social que envolva, por exemplo, sua configuração, estrutura, suas 

atividades, mudanças no tempo e seu relacionamento com outros fenômenos. Esse 
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estudo procura ilustrar a complexidade da situação e os aspectos nela envolvidos. 

Normalmente, os estudos de caso essencialmente descritivos são ateóricos, pois 

não se guiam por hipóteses previamente estabelecidas nem buscam a formulação 

de hipóteses genéricas. Eles são considerados relevantes na medida em que 

apresentam informações sobre fenômenos pouco estudados. Frequentemente, eles 

formam uma base de dados para futuros trabalhados comparativos e inovadores do 

ponto de vista teórico.  Entretanto, na Linguística Aplicada, os estudos de caso se 

caracterizam por um pluralismo teórico. 

A pesquisa interpretativista (ERICKSON, 1986/1990) visa à interpretação das 

ações sociais interligadas ao significado que as pessoas conferem a essas ações. 

Por isso, a pesquisa qualitativa/interpretativista procura entender os fenômenos 

sociais inseridos em um contexto a partir das interpretações dos participantes. Moita 

Lopes (1994) ressalta que essa ação de focalizar o contexto social a partir da 

perspectiva dos participantes é um dos traços essenciais da pesquisa 

qualitativa/interpretativista. Para o autor, não é possível ignorar a visão dos 

participantes do mundo social caso se pretenda investigá-los. Quanto aos dados, 

deve-se levar em consideração os vários significados ou sentidos que eles podem 

assumir. 

Moita Lopes (1994) ressalta, ainda, que na pesquisa interpretativista 

prevalece a subjetividade, ou melhor, a intersubjetividade. Ele destaca que os 

homens, ao interagirem uns com os outros, constroem, desconstroem e 

reconstroem significados. Para o autor, é justamente a intersubjetividade que nos 

possibilita chegar mais perto da “realidade” construída pelos atores sociais. Assim 

sendo, a investigação interpretativista é a mais adequada para os linguistas 

aplicados.  

Dessa forma, esta investigação apresenta aspectos da pesquisa 

qualitativa/interpretativista, com traços de estudo de caso descritivo, pois reúne 

registros de diferentes naturezas, como a observação indireta dos textos 

verbalizados pelo professor, as entrevistas entre os integrantes da pesquisa e as 

gravações em áudio das aulas realizadas. Isso comprova que não ignoramos a 

visão dos participantes que (re) constroem significados por meio da 

intersubjetividade.  
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Utilizamos, ainda, a triangulação, um recurso de análise que permite 

comparar dados de diferentes tipos com o objetivo de confirmar ou desconfirmar 

uma asserção, segundo Bortoni-Ricardo (2008). Dessa forma, nesta pesquisa, 

podemos combinar as interpretações de diferentes atores sobre uma mesma ação, 

isto é, comparar a perspectiva do professor obtida na primeira entrevista a do 

próprio pesquisador e a do orientador. Assim, munimo-nos de mais recursos para 

realizar as análises. 

 

4.3 Contexto da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi iniciada no ano de 2010, com o intuito de investigar as 

relações entre o trabalho prescrito e o realizado por um professor de Ensino Básico, 

para, mais especificamente, compreender o que ocorre na realização de uma 

atividade em sala de aula, quando esse educador se propõe a ensinar um 

determinado conteúdo curricular, mobilizando dadas estratégias de aprendizagem 

através da utilização de recursos didáticos (materiais e/ou simbólicos). 

Inicialmente, esta investigação dar-se-ia em dois contextos escolares da 

Rede Pública Estadual. Uma das escolas localizava-se na Grande São Paulo. Nela, 

eu, na época professora, ministrava aulas de Língua Portuguesa e Inglesa para 

alunos do Ensino Fundamental e Médio. A outra escola situava-se em uma cidade 

do interior de São Paulo (300 km da capital).  Nela, tive contato direto com a 

Coordenação, que demonstrou interesse em fazer parte da pesquisa, razão pela 

qual esta instituição foi selecionada.  A Coordenação almejava auxiliar ainda mais 

seus professores quanto ao uso de novas estratégias e metodologias a partir das 

quais eles pudessem ensinar os conteúdos programáticos contidos no Currículo 

Oficial do Estado de São Paulo, determinados pela Secretaria Estadual de 

Educação de São Paulo (SEE/SP).  

Porém, não foi possível o andamento desta investigação, pois tive de afastar-

me da Rede Pública para dedicar-me aos estudos e prestar serviços a uma 

renomada Universidade de São Paulo. Foi nesse contexto universitário que pude 

perceber que as dificuldades encontradas na Rede Pública são as mesmas 

encontradas na Universidade (tanto em relação às condições de apropriação dos 

conteúdos e ao desenvolvimento das capacidades e habilidades de aprendizagem 
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dos alunos quanto em relação às dificuldades encontradas pelos professores nessa 

relação com os discentes).  

Por ter essa preocupação com o contexto educacional foi que decidi 

investigar e compreender essa relação de trabalho prescrito e realizado de um 

professor de Ensino Superior a fim de chegar ao “real da atividade” docente. 

Investigação essa que envolve a análise das ações prescritas e realizadas do 

professor, dos recursos (materiais e/ou simbólicos), dos métodos e das estratégias 

utilizados pelo professor em sala de aula, para, assim, poder contribuir, de forma 

mais significativa, com a prática docente.  

 

4.4 Participantes da pesquisa  

 

Convidamos para participar desta pesquisa três professores que trabalham 

em uma mesma Universidade e nela ministram a disciplina Leitura e Produção 

Textual (LPT). No entanto, por motivos acadêmicos/profissionais alegados, somente 

um deles contribuiu para o andamento e finalização desta pesquisa. 

Para analisarmos as (re)configurações construídas nos e pelos textos, 

solicitamos ao professor que participasse de uma entrevista informal com a 

pesquisadora. Nela, o professor, por meio de uma gravação em áudio, relatou suas 

experiências profissionais e as expectativas quanto a seu trabalho. É importante 

ressaltar que o professor-participante demonstrou um conhecimento geral sobre os 

conceitos teóricos propostos pela Clínica da Atividade, pois, como doutorando na 

mesma Universidade da pesquisadora, frequentou algumas disciplinas que 

abordaram o assunto. 

Em relação à pesquisa, o objetivo é perceber algumas ações, estratégias, 

metodologias, realizadas ou não, verbalizadas nos e pelos textos sobre o trabalho 

docente. Isso tudo tematizado e avaliado pelo professor possibilita-nos a evidenciar 

o que ocorre entre o trabalho prescrito e o trabalho realizado desse professor-

participante. Assim, ele verbalizou impressões, opiniões, críticas e reflexões sobre 

sua atividade docente dentro e fora de sala. Para tanto, esta pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética, e o participante assinou o termo de consentimento livre e 

esclarecido e a declaração de concordância. 
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4.5 O professor-participante da pesquisa e seu contexto institucional 

 

O professor-participante desta pesquisa é tratado por seu pseudônimo, Prof. 

Ronaldo.  Ele atua como professor de Língua Portuguesa há onze anos, sete pela 

rede pública estadual de São Paulo e quatro pela rede privada de Ensino Superior 

na mesma cidade. Na Universidade, esse professor ministra aulas de Leitura e 

Produção Textual (LPT) e de Interpretação e Elaboração Textual (IET), 

respectivamente, para alunos do 1º e 2º semestres do curso de Administração. Ele 

é Mestre em Língua Portuguesa e, atualmente, doutorando nessa mesma área. 

Para uma melhor compreensão do contexto institucional do professor, 

precisamos reconhecer que se trata de uma instituição de Ensino Superior que 

administra vários cursos voltados ao contexto empresarial. É importante ressaltar 

que esses cursos, como o de Administração, atendem às exigências do mercado de 

trabalho. As disciplinas LPT e IET estão inseridas no currículo para orientar os 

alunos quanto às normas da linguagem acadêmica, de acordo com a ABNT, e 

fornecer aporte teórico para a estruturação de projetos de pesquisa e demais 

trabalhos científicos. Apresentamos, para uma melhor explicitação e compreensão 

do trabalho prescrito, o documento oficial da instituição de ensino que deve ser 

seguido pelo professor. Ressaltamos que esse documento é apenas utilizado para 

analisarmos se os conteúdos programáticos nele contidos são os mesmos citados 

nos textos do professor, ou seja, se o docente segue as prescrições oficiais.  

A falta de verbalização nos textos do professor pode indicar que ele não 

atendeu às prescrições por estarem “vagas ou imprecisas” ou por não aceitá-las 

realmente. Rejeitar as prescrições pode ser indício da discordância relativa à 

elaboração desse documento oficial, um fato comum e “não visível” quando nos 

deparamos com o “real da atividade”. Eis o documento oficial da Universidade: 
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Quadro 2 – Plano de ensino 

 PLANO DE ENSINO 

 Disciplina: Leitura e Produção de Textual  

Carga horária: 04 aulas semanais 

Curso/Semestre: Administração / 1º semestre  

Ementa:  

O curso articula leitura e produção textual como instrumento para o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem oral e escrita, explorando 

estratégias do agir com gêneros textuais em diferentes situações sócio-

comunicativas no âmbito empresarial com temas políticos, sociais e econômicos 

aderentes à área específica da carreira, associando características do 

desenvolvimento do raciocínio lógico ao discurso. 

 

Objetivo: 

Desenvolver no aluno capacidades de linguagem para o uso da língua escrita 

e falada; habilidades e estratégias de leitura, interpretação e produção textual, 

sobretudo em relação a textos que representem a produção acadêmica discente: 

projetos de pesquisa e trabalhos acadêmicos. Proporcionar uma adequada 

formação cultural e profissional. Desenvolver a autonomia do corpo discente por 

meio da motivação e participação, da conscientização e do pensamento científico. 

Educar para a cidadania. 

Conteúdo Programático: 

- Conceitos de Língua e Linguagem; Níveis de linguagem; Variação Linguística; 

diferenças entre a modalidade escrita e a falada; 

- Contexto de produção textual (físico e social); 

- Textos verbais e não verbais; 

- Conceito de texto e intertexto; 

- Noções de gênero textual e tipos textuais; 

- Arquitetura textual: estrutura do parágrafo (tópico frasal); 

- Plano global do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão); 

- Ideia central do texto; 

- Objetivo do autor do texto; 
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- Palavras-chave no texto acadêmico e não acadêmico; 

- Normas Técnicas para composição de trabalhos acadêmicos de acordo com as 

normas da ABNT; delimitação de temas e objetivos para o Projeto de Extensão; 

- Elaboração de Trabalho Acadêmico de acordo com as normas da ABNT; 

- Tipos de citação bibliográfica (direta, indireta e apud) - ABNT; 

- Estratégia de leitura: Leitura por esquema; 

- Estudo do texto narrativo (sequência narrativa); 

- Estudo do texto descritivo (sequência descritiva); 

- Estudo do texto dissertativo/ argumentativo-expositivo (sequência dissertativa); 

- Compreensão e elaboração de tese, argumento e conclusão; 

- Coerência e coesão textuais; 

- Leitura de textos pertencentes ao gênero acadêmico e textos com temas 

específicos à área do curso em uma visão interdisciplinar e transdisciplinar; 

- Resumo; 

- Resenha; 

- Estudo dos aspectos linguísticos, discursivos e semânticos do texto; 

- Estudo do gênero charge; 

- Leitura e interpretação de gráficos; 

- Discussões sobre o Novo Acordo Ortográfico. 

Metodologia:  

Aulas expositivas com a utilização de vídeos e uso de data show, 

apresentação de seminários, discussão de tema afins, atividades e exercícios de 

fixação, jogos e dinâmicas de grupo; aulas no laboratório de informática com 

objetivo de apresentar a base de dados da universidade,  incentivo à pesquisa e 

Biblioteca Virtual.   

Sistema de Avaliação:  

A avaliação do aproveitamento do aluno realizar-se-á por meio de avaliações 

contínuas que comporão as notas com três instrumentos de avaliação identificados 

como avaliação (1), avaliação (2) e avaliação (3). Esses instrumentos deverão ser 

diversificados entre elaboração de trabalho para compor o projeto, atividades e 

provas.  

Bibliografia básica e complementar 
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ALMEIDA, Antonio Fernando de. Português básico: gramática, redação e texto. 
5.ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

BRONCKART, Jean Paul. O agir nos discursos. São Paulo: Mercado de Letras, 
2008. 
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Fonte: Baseado no Plano de Ensino da Instituição 

 

Destacamos, ainda, que esse documento oficial é referencial expressivo para 

que as aulas de Leitura e Produção Textual possam ser preparadas, realizadas, 

pois o que é direcionado pela Universidade (ações, projetos, planejamentos e 

metodologias eficazes) está em concordância com as determinações do MEC.  

 

4.6 Geração e seleção de dados 

 

Pelo fato de as observações de ações apreendidas no movimento contínuo 

do agir docente não nos permitirem um acesso ao “real da atividade” docente, 

utilizamos procedimentos indiretos, como as entrevistas, os textos orais transcritos e 

escritos produzidos pelo próprio professor, para analisar as condições de realização 

de segmentos do agir em situação de trabalho. Nosso conjunto de dados baseia-se 

no esquema do plano geral de pesquisa proposto por Bronckart (2008, p.132), que 

é apresentado a seguir. 

 

4.6.1 Plano geral da pesquisa 

 

A partir deste esquema, apresentamos nosso plano geral de pesquisa. 
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Figura 5 – Plano geral de pesquisa (A) 

 

Textos do entorno-

precedente ao agir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos de 

entrevistas dos 

actantes antes 

da tarefa 

Textos de 

entrevistas 

dos 

actantes 

depois da 

tarefa 

Textos de interpretação 

dos pesquisadores 

Fonte: Esquema proposto por Bronckart (2008, p.132). 
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4.6.2 Plano geral desta pesquisa 

 

Figura 6 – Plano geral da pesquisa (B) 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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“trabalho real”34. Esse esquema corresponde às “condutas verbais e não verbais 

dos actantes durante a realização de uma tarefa, que são constitutivas, em nossa 

semiologia, do agir-referente” (BRONCKART, 2008, p.132). Em relação a nossa 

pesquisa, as gravações foram feitas em áudio, portanto analisaremos apenas as 

condutas verbais (re) configuradas nos textos orais transcritos pelo professor.   

O segundo conjunto de dados corresponde aos textos do “entorno-

precedente ao agir” (BRONCKART, 2008, p.133), que denominamos de “trabalho 

prescrito”. Segundo Bronckart (2008, p.132), ele é constituído por documentos 

produzidos pelas instituições ou empresas que têm como objetivo preparar, 

organizar e planificar o trabalho. Para o autor, esses documentos são 

essencialmente textos que definem as tarefas específicas a serem realizadas, que 

pré-atribuem essas tarefas a categorias particulares de actantes e que tematizam 

diversos aspectos das condições de realização das tarefas, do controle e de sua 

eficácia, podendo ser chamados de textos “prefigurativos” ou, como o próprio autor 

propõe no esquema, “textos do entorno-precedente ao agir” (BRONCKART, 2008, 

p.133). Esses textos são assim denominados, porque as prescrições explícitas não 

se encontram neles. No caso de nossa pesquisa, esses textos podem ser 

comparados aos documentos oficiais da Universidade, como o Plano de Ensino e o 

Plano de Aula do professor. 

O terceiro conjunto de dados é constituído pelos textos de entrevistas 

realizadas em dois momentos: entrevista antes e depois da realização de uma 

mesma tarefa. Para Bronckart (2008), esses textos pertencem ao “trabalho avaliado 

ou interpretado pelos actantes”, pois eles mostram o que emerge na “consciência 

discursiva desses actantes, na situação específica da entrevista” (BRONCKART, 

2008, p. 133). Eles deveriam (ou poderiam) conter segmentos de construção verbal 

de ações, sob seu ângulo interno, ou seja, tais como essas ações são concebidas 

ou vividas.  

Na primeira entrevista, o professor-participante relata a respeito de seu 

trabalho prescrito (conteúdos a serem ensinados, conforme o Plano de Ensino, o 

Plano de Aula e as ações que deveria realizar). Na segunda entrevista, ele avalia 

seu agir e suas ações diante das constatações verbalizadas na primeira entrevista, 

                                            
34 Expressão utilizada no sentido proposto pela Ergonomia. 
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mais especificamente a respeito de algumas ações previstas que não são 

concretizadas, as quais são descritas e analisadas no próximo capítulo. 

O quarto conjunto de dados, conforme proposto por Bronckart (2008, p.133), 

é constituído por textos produzidos pelos pesquisadores a partir da leitura 

interpretativa dos registros audiovisuais. Esses textos pertencem ao trabalho 

avaliado ou interpretado por observadores e, supostamente, deveriam ou poderiam 

conter segmentos de construção verbal de ações sob seu ângulo externo, ou seja, 

tais como elas são atribuídas aos actantes pelos observadores. Porém, esse 

conjunto de dados não é analisado pelo autor (em BRONCKART, 2008). Ele justifica 

que, devido à amplitude dos dados a serem coletados e contemplados em sua 

pesquisa, a produção desses textos só será tratada em pesquisas futuras.  

Entretanto, nesta pesquisa, conseguimos realizar esse quarto conjunto de 

dados ou, como propomos, quarto procedimento, que se refere à segunda 

entrevista realizada entre professor-participante, pesquisador e orientador da 

pesquisa. Esse procedimento é possível, porque esses observadores 

interpretam/avaliam, sob o ângulo externo, o agir e as ações do professor 

verbalizados durante a primeira entrevista e a primeira aula gravada e transcrita por 

ele. Isso é explicitado no capítulo correspondente à analise dos dados.  

Bronckart adverte sobre os limites desse quarto procedimento, pois, segundo 

ele, é problemático, porque envolve as condutas efetivas dos actantes, os objetos 

de observação e a análise dos pesquisadores que apresenta uma necessária 

“dimensão interpretativa”. Trabalho esse que é por si mesmo “um quarto lugar de 

emergência e, no caso, um lugar de formatação externa que fica implícita e à qual 

os textos de interpretação dos pesquisadores devem dar um estatuto textual 

explícito” (BRONCKART, 2008, p.134).  

Nesta pesquisa, esse trabalho de observação por parte de um observador 

externo, pela orientadora, pode contribuir para a construção do pensamento 

coletivo. Isso leva esse observador a analisar o trabalho docente de forma mais 

significativa por estar fora desse métier e por acompanhar o desenvolvimento do 

estudo, avaliando o trabalho prescrito e o realizado do professor sob outras 

perspectivas. 
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4.6.3 Corpus da pesquisa  

 

Nosso corpus é constituído pelos seguintes textos:  

 

 

Quadro 3 – Corpus da pesquisa 

Textos produzidos antes, durante e após a realização das aulas do professor-participante. 
 
 

Nº de 
textos 

Classifica
ção dos 
textos 

Tipos 
de 

textos 
Enunciadores 

Produção 
dos textos 

Especificação 
dos textos 

Duração 
dos textos 
transcritos 

1º texto 
Plano de 
ensino 

Texto 
escrito 

Produzido pela 
instituição de 

ensino 

Antes das 
aulas 

realizadas 

Conteúdos 
Programáticos 

 

 
         - 

       

2º texto 
Primeira 

entrevista 

Texto 
oral 

transcrit
o 

Produzido 
entre professor 
e pesquisador 

Antes das 
aulas 

realizadas 

Texto de 
entrevista antes 

da tarefa 

 
58 min 

e 47 seg. 

       

3º texto 
Plano 

individual 
de aula 

Texto 
escrito 

Produzido pelo 
professor 

Antes das 
aulas 

realizadas 

Texto 
prefigurativo 

antes da tarefa 

 
         - 

       

4º texto 
Primeira 

aula 
gravada 

Texto 
oral 

transcrit
o 

Produzido 
entre professor 

e alunos 

Durante a 
realização 

da aula 

Texto das 
condutas do 

agir durante a 
tarefa 

 
28 min 

e 55 seg. 

       

5º texto 
Segunda 
entrevista 

Texto 
oral 

transcrit
o 

Produzido 
entre 

professor, 
pesquisador e 
orientador de 

pesquisa 

Após a 
realização 
da 1ª aula 
e antes da 

2ª aula 
prevista 

Texto de 
entrevista após 

a tarefa 

Gravadas 
em três 
tempos: 

 
 - 10 min e 
40 seg.  
-  1 h e 02 
seg.  
- 36 min e 
54 seg. 

 
       

6º texto 
Segunda 

aula 
gravada 

Texto 
oral 

transcrit
o 

Produzido 
entre professor 

e alunos 

Após a 
realização 

da 2ª 
entrevista 

Texto das 
condutas do 

agir durante a 
tarefa 

 
45 min. 
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4.6.4 Descrição do corpus 

 

O primeiro texto refere-se ao documento oficial da instituição de Ensino 

Superior intitulado “Plano de Ensino”, que contempla ementa, objetivo do curso em 

relação à disciplina de LPT, conteúdos programáticos, metodologia, sistema de 

avaliação e bibliografia.  

O segundo texto coletado refere-se ao texto oral produzido durante uma 

entrevista entre o professor-participante e a pesquisadora, com o intuito de discutir a 

prática docente desse participante antes das aulas realizadas por ele. Nessa 

interação, a pesquisadora toma conhecimento de ações, estratégias e 

procedimentos metodológicos realizados pelo professor para a concretização de 

suas aulas.  

O terceiro texto (escrito) coletado refere-se a um documento elaborado  e 

intitulado pelo próprio professor como “Plano individual de Aula”.   Segundo ele, 

esse plano é realizado para melhor ministrar as aulas e atender os alunos.  

O quarto texto (oral/transcrito) refere-se à primeira aula gravada, em áudio, 

entre professor e alunos, quando o docente retoma um conteúdo programático 

referente à tipologia textual.  

O quinto texto (oral/transcrito) refere-se à segunda entrevista entre o 

professor-participante, a pesquisadora e orientadora da pesquisa, após a realização 

da primeira aula gravada. Nessa entrevista, eles refletem sobre essa aula analisada 

pela pesquisadora.  

O sexto texto refere-se à segunda aula gravada e transcrita, entre professor 

e alunos. Ela é proposta pelos observadores externos (pesquisador e orientadora), 

após a segunda entrevista. Nessa aula, o professor propõe aos alunos uma 

atividade coletiva, para discutirem e analisarem dois textos prescritos por ele. Trata-

se de uma tentativa de oferecer uma aula mais interativa e, ao mesmo tempo, 

atender às “sugestões” dos observadores externos da segunda entrevista. 

Quanto aos dados, são selecionados os trechos das gravações (entrevistas e 

aulas) que constituem evidências do trabalho prescrito, do realizado e do “real da 

atividade” docente, para que possamos investigar como as ações do e os 
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procedimentos realizados pelo professor podem mudar, (re) conceber ou (re) 

configurar o seu agir na prática docente. 

 

4.7 Procedimentos de análise 

 

Para analisarmos as ações configuradas nos textos orais transcritos do 

professor-participante, que revelam as formas como esse actante avalia seu agir, 

suas ações, seus recursos didáticos (materiais e simbólicos), adotamos o quadro 

teórico-metodológico do ISD. Pela importância dada ao papel da ação linguageira 

(agir discursivo) em situações de trabalho, baseamo-nos mais especificamente nos 

pressupostos teóricos de Machado e Bronckart (2009), Bronckart e Machado 

(2004), Bronckart (2008), Guimarães, Machado e Coutinho (2007), Lousada (2006), 

Bueno (2007), Bulea (2010), Saujat (2004), Amigues (2004) e Clot (1999/ 2006; 

2010). 

Para a identificação do contexto de produção dos textos, levamos em 

consideração os seguintes aspectos: o contexto sócio-histórico, o suporte, o 

contexto linguageiro imediato, o intertexto e a situação de produção, aspectos esses 

discriminados no capítulo anterior. 

Em relação à análise do Plano de Ensino da instituição e do Plano de Aula do 

professor, é realizado um levantamento das informações para verificar se os 

conteúdos neles contidos são os mesmos. A partir desse levantamento, é possível 

examinar se o professor reformula alguns dos conteúdos ensinados e como são 

feitas essas modificações. Após essa etapa, é realizado o levantamento de hipótese 

sobre os contextos físicos e sociossubjetivo já explicitados no capítulo anterior. 

Quanto à análise de aspectos da infraestrutura textual, desenvolvemos em 

primeiro plano a identificação do plano global dos textos com a organização dos 

segmentos temáticos. Para tanto, verificamos qual é o tema central e quais são as 

mudanças temáticas acentuadas no decorrer dos textos. Através desse 

levantamento, percebemos quais são os temas ou os aspectos privilegiados, 

menosprezados ou esquecidos nos textos do professor, de forma explícita ou 

implícita. Realizamos, ainda, o levantamento dos tipos de discursos, para 

chegarmos às figuras de ação propostas por Bulea (2010). 
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Em seguida, analisamos o nível enunciativo dos textos, que incide sobre os 

mecanismos de responsabilização enunciativa em geral. Dentre esses mecanismos, 

enfocamos as marcas de pessoa, de inserção de vozes, os modalizadores e os 

adjetivos, buscando identificar: as unidades de modalização, as vozes implícitas ou 

explícitas contidas nos textos; as vozes dos conceptores das políticas educacionais 

no país (representadas pelo MEC), dos conceptores das políticas educacionais da 

instituição (gestores, coordenadores, diretores) e de outros membros (professores, 

alunos, comunidade). 

Após a identificação desses níveis, identificamos as figuras de ação 

propostas por Bulea (2010). Essa identificação permite perceber algumas das (re) 

configurações do agir contidas nos e pelos textos, para chegarmos às (re) 

configurações do trabalho docente. Essa identificação dá-se a partir do 

levantamento da série coesiva que designa os actantes postos em cena nos textos 

e pela identificação dos papéis sintático-semânticos por meio dos verbos e das 

nominalizações que indicam um determinado tipo de agir do professor. Quanto às 

figuras de ação, elas exigem um estabelecimento de relações entre as (re) 

configurações do agir detectadas e os tipos de discurso. Analisamos como esses 

elementos são avaliados pelo professor. 

Terminada essa etapa da análise sobre como é realizado o trabalho docente, 

para compreender as relações entre o trabalho prescrito e a sua realização durante 

as aulas de LPT, é realizada a comparação de alguns elementos específicos 

presentes nos textos orais transcritos (aulas). O objetivo é verificar se o professor 

segue o texto prescritivo da instituição, o Plano individual de Aula e/ou leva em 

consideração as sugestões apresentadas na segunda entrevista (texto oral 

transcrito), realizando, assim, uma (re) concepção de seu agir ou de suas ações. 

Após as análises, elaboramos as nossas interpretações sobre as (re) 

configurações construídas nos e pelos textos do professor. A partir delas, buscamos 

compreender as relações entre o trabalho prescrito e o trabalho realizado, para 

chegarmos ao “real da atividade” docente, à (re) concepção de agir do professor. 

Isso envolve os meios, as estratégias que ele mobiliza, para encontrar formas de 

superação diante das adversidades inerentes à sua atividade profissional. 
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CAPÍTULO V – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos e discutimos os resultados da análise dos 

textos do professor-participante. Começamos com a análise linguística e discursiva 

do contexto de produção, com base nos pressupostos teóricos já explicitados. 

Prosseguimos com a análise dos planos globais de todos os textos contemplados 

nesta pesquisa; da discussão dos resultados aí implicados; dos papéis dos 

actantes; das avaliações tematizadas nos textos baseadas na Semiologia do Agir. A 

seguir, verificamos o que ocorre com o trabalho prescrito do professor até 

efetivação em sala de aula por meio da análise de suas ações prescritas e 

realizadas. Assim, é possível responder às questões de pesquisa e verificar como 

essas ações são avaliadas nos textos do professor. 

 

5.1 Contexto sociointeracional de produção dos textos do professor-

participante 

 

Nesta seção, apresentamos a descrição do contexto sociointeracional dos 

textos (escritos) a fim de responder quais são as ações prescritas ou autoprescritas 

para as aulas do professor. Começamos a discussão pelo texto (escrito) intitulado 

nesta pesquisa como Plano individual de Aula, citado na primeira entrevista. Ele foi 

simultaneamente comparado ao Plano de Ensino da instituição, para verificar quais 

as prescrições ou autoprescrições estavam contidas nesse documento. 

Segundo o professor (enunciador), o Plano de Aula foi criado por ele para 

explicitar os conteúdos programáticos a serem ensinados em sala de aula. 

Vejamos, a seguir, a estrutura desse texto: 

 

Quadro 4 – Roteiro de trabalho 

Roteiro de Trabalho 

Tema: Crise Econômica Global 

Objetivo:  

Entender por meio do gênero textual notícia a crise no cenário econômico global. 
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Passos: 

Selecionar notícias que tratam da crise econômica mundial; 

Verificar como a notícia se organiza; 

Levantar alguns conceitos econômicos citados na notícia para ampliar a compreensão da 

notícia; 

Construir um glossário; 

Pesquisar, a partir da leitura de notícias, o modo de organização da economia global. 

Apresentar em forma de seminários os resultados obtidos da pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelo professor. 

 

Esse Plano individual de Aula, denominado pelo professor como Roteiro de 

Trabalho, é produzido por ele antes da realização da tarefa ou do trabalho prescrito 

(previsto). Encontramos o significado etimológico da palavra roteiro: “Esquema do 

que deve ser abordado, estudado, etc. em discussão ou trabalho escrito”  35.  O fato 

de o professor utilizar um termo que traz em si uma forma de prescrição ou 

prefiguração do que deve fazer é significativo, pois sugere que ele procura seguir 

certas prescrições ou optar por determinados direcionamentos, para realizar seu 

trabalho, mesmo que isso não seja obrigatório. 

Em relação ao contexto físico, esse roteiro é produzido em 2012, segundo 

seu enunciador, para alunos do primeiro semestre do curso de Administração. 

Informações essas concedidas pelo participante da pesquisa na primeira entrevista 

do pesquisador. Quanto à forma, esse texto não segue uma estrutura canônica, ou 

seja, é apenas nomeado como Roteiro de Trabalho. Esse roteiro contém tema 

(assunto a ser estudado), objetivo (meta a ser atingida), passos (metodologia a ser 

seguida pelos alunos) e uma forma de avaliação não verbalizada (seminário 

proposto pelo professor aos alunos), como geralmente aparece no gênero Plano de 

Aula. 

Notamos, ainda, que esse texto é escrito em linguagem formal e, de maneira 

clara e objetiva, apresenta, dentre os itens citados, o conteúdo temático a ser 

estudado (a crise econômica global). Podemos perceber que há uma preocupação 

do professor em descrever o objetivo a ser alcançado de forma genérica e 

sistematizada: “entender por meio do gênero textual notícia a crise no cenário 

econômico global”. Essa descrição genérica pode ser comprovada pelo uso de 
                                            
35 Definição constante no item 4 do Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa.  
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verbos no infinitivo e pelo uso do discurso teórico que mantém o professor distante 

da interação, levando o texto a um caráter prescritivo.  

Além disso, percebemos uma preocupação ainda maior com os 

procedimentos, ou passos de acordo com o documento, a serem realizados pelos 

alunos (destinatários ocultos), isto é, em relação a como ensinar os conteúdos em 

sala de aula (trabalho previsto), preocupação essa explicitada no Plano por meio 

dos verbos: selecionar, verificar, levantar, construir e pesquisar. A forma de 

prescrever as ações dos alunos, a nosso ver, pode ser comparada ao nível 

perlocutório (FILLIETTAZ, 2004), em que a prefiguração da ação, mesmo não tendo 

uma forma de prescrição canônica, prefigura o agir, no nosso caso, o agir dos 

alunos. 

Nesse sentido, as prescrições contidas no Plano individual de Aula têm 

ligações com as prescrições contidas nos documentos oficiais da instituição na qual 

o professor trabalha. Cabe lembrar que essas prescrições precisam ser seguidas, 

pois são determinações das políticas educacionais vigentes, como o MEC.  

Assim, para uma análise mais apurada desse texto, apresentamos seu plano 

global. A partir dele, podemos detectar que ações prescritas (ou previstas) são 

realizadas pelo professor.  

 

5.2 Plano global do plano individual de aula 

 

O plano global se constitui de quatro segmentos temáticos, como ilustrado 

neste quadro:  

 

Quadro 5 – Segmentos temáticos do plano de aula 

Segmentos 

Temáticos 
Descrição 

1º 

Parte Introdutória 

Apresentação do Roteiro de Aula e do conteúdo a ser ensinado: “a crise 

econômica global”  

2º 
Apresentação do objetivo a ser alcançado pelo professor: “entender por 

meio do gênero textual notícia a crise no cenário econômico global”.  

3º Apresentação da metodologia (passos): descrever as ações a serem 
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realizadas pelos alunos. 

4º 
Apresentação da forma de avaliação: “apresentar em forma de seminários 

os resultados da pesquisa”. 

 

 

Em relação ao terceiro segmento temático, podemos perceber pela 

metodologia que o professor descreve as ações que devem ser realizadas pelos 

actantes (alunos) ocultos no texto. O ato de selecionar, verificar, levantar, construir 

e pesquisar pode transformar os actantes alunos em atores dessas ações que 

fazem parte do trabalho previsto e/ou prescrito do professor, ou seja, do exercício 

de planificar as ações dos alunos. Portanto, para que esses actantes possam 

compreender o conteúdo programático, é preciso que eles realizem as ações 

prescritas pelo professor. 

É importante ressaltar que o uso do verbo ampliar para indicar o que os 

alunos devem fazer não depende de um agir linguageiro ou com instrumentos 

desses actantes (alunos), pois essa ação está ligada a fatores cognitivos e nem 

sempre pode ser realizada com um simples levantamento de conceitos para garantir 

a compreensão leitora dos alunos. Além disso, podemos inferir que nesse processo 

de desenvolvimento do conhecimento os alunos precisam das intervenções do 

professor. 

Quanto às vozes implícitas no texto, podemos apontar a presença de outro 

tipo de enunciador, os actantes ocultos no papel social de conceptores dos 

documentos oficiais da instituição de Ensino Superior que buscam atender às 

determinações do MEC. Eles aparecem através de uma voz generalizante, isto é, 

da voz do professor que procura atender ao documento da instituição ao trabalhar 

com gêneros textuais voltados à esfera do mercado de trabalho, conforme explícito 

no Plano de Ensino da instituição36.  

O professor e os alunos também são tipos de actantes que, embora não 

verbalizados explicitamente, podem ser inferidos no Plano de Aula. O professor, no 

papel de enunciador oculto no texto, apresenta um discurso teórico generalizante 

que o coloca distante do momento da produção textual, não utilizando-se de verbos 

no modo imperativo, como realize, mas na forma infinitiva, como realizar, pesquisar. 

                                            
36 Plano de Ensino apresentado no capítulo metodológico. 
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Provavelmente ele assim procede para não potencializar o caráter prescritivo do 

texto e, conforme mencionado, para distanciar-se, como enunciador, do momento 

da produção (interação).  

Os alunos, destinatários em potencial do texto, são actantes ocultos que 

devem seguir as orientações (prescrições) do professor: “apresentar em forma de 

seminários os resultados obtidos da pesquisa”, como determina o Plano individual 

de Aula. Essa ação revela a intencionalidade do enunciador oculto (professor/ ator) 

que prescreve o agir dos alunos, atribuindo a eles, também, a responsabilidade de 

realizar as atividades em sala de aula, como: “Levantar alguns conceitos 

econômicos citados no texto para ampliar a compreensão da notícia”. Assim, 

podemos constatar que o professor não só procura seguir as prescrições de seu 

trabalho, mas direcionar as próprias ações e as dos alunos.  

O próximo texto analisado é a primeira entrevista (texto oral transcrito do 

professor em interação com a pesquisadora). Com essa análise, procuramos 

através do que foi verbalizado pelo professor, conhecer quais as ações prescritas e 

realizadas antes e durante a realização de suas aulas. 

 

5.3 Análise da primeira entrevista 

 

Conforme mencionado no capítulo metodológico deste trabalho, a primeira 

entrevista com o professor-participante objetiva o conhecimento do contexto 

sociossubjetivo, mais especificamente do contexto profissional do qual ele faz parte. 

Nessa entrevista, realizamos um levantamento do percurso profissional desse 

professor e verificamos como ele interpreta as prescrições de seu trabalho e como 

isso influencia a sua atividade docente dentro e fora de sala de aula.  

 

5.3.1 Plano global da primeira entrevista  

 

O plano global da entrevista é constituído por 14 segmentos temáticos e 145 

turnos de fala, todos descritos a seguir: 
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Quadro 6 – Segmentos temáticos da primeira entrevista  

Segmentos 
temáticos 

Participantes 
da interação 

Turnos 
 

Conteúdos tematizados 

1º 
- 

Pesquisadora 
- Professor 

01 a 05 

- Apresentação do objetivo da entrevista pela 

pesquisadora; 

- Relato do percurso profissional do professor do 

Ensino Básico ao Superior. 

2º - Professor 06 a 07 
- Relato das experiências profissionais no Ensino 

Superior, com ênfase no trabalho realizado. 

 
3º 

- Professor 07 a 08 

- Visão do professor sobre as representações 

dos conhecimentos dos alunos e sobre como 

poderiam desenvolver melhor a competência 

leitora.  

4º - Professor 09 

- Avaliação do professor sobre o fato de os 

alunos terem ou não objetivos ao entrarem na 

universidade.  

5º 
- 

Pesquisadora 
-Professor 

10 a 11 
- Visão do professor sobre a qualidade do Ensino 

Superior. 

6º 
- 

Pesquisadora 
12 

- Questionamento sobre a transposição dos 

conteúdos programáticos em relação às 

necessidades de aprendizagem dos alunos. 

7º - Professor 13 

- Explicitação da metodologia quanto ao ensino 

de um conteúdo programático em sala de aula 

(trabalho realizado). 

8º 
- 

Pesquisadora 
- Professor 

14 a 15 

- Descrição dos recursos utilizados para o ensino 

de um conteúdo programático (realização do 

trabalho prescrito); 

- Explicitação da prática docente. 

9º - Professor 16 a 41 

- Descrição das ações realizadas pelo professor 

durante o processo de ensino de um conteúdo 

programático. 

10º - Professor 41 a 55 

- Descrição das ações previstas e realizadas 

pelo professor durante o ensino de um conteúdo 

programático em sala de aula. 

11º - Professor 56 a 85 
- Visão do professor sobre a importância dos 

recursos e das estratégias utilizados durante a 
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realização de um trabalho em sala de aula. 

12º 
- 

Pesquisadora 
- Professor 

86 a 119 

- Explicitação de como os recursos e as 

estratégias são utilizados pelo professor em sala 

de aula. 

13º - Professor 
120 a 
132 

- Avaliação do professor sobre a prática docente 

de seu coletivo de trabalho. 

14º 
- 

Pesquisadora 
- Professor 

133 a 
145 

- Questionamento sobre novas formas para 

otimizar o ensino-aprendizagem dos alunos em 

um trabalho docente coletivo. 

 

 

Após o levantamento do plano global, realizamos a análise dos segmentos 

por julgarmos que encontraríamos evidências do trabalho prescrito e do trabalho 

realizado capazes de levar-nos ao real da atividade docente. Ressaltamos que a 

análise dos textos em diferentes situações de produção leva à interpretação do agir 

do professor. Isso pode propiciar a identificação de aspectos do real da atividade 

(CLOT, 1999/2006), que revela ou indica não somente o que é efetivamente 

realizado, mas o que é desejado e, muitas vezes, não se concretiza em virtude de 

impedimentos internos e externos do trabalhador. A seguir, passamos à análise dos 

segmentos. 

 

5.3.2 Análise dos segmentos temáticos encontrados na primeira entrevista 

 

Em relação ao primeiro e segundo segmentos temáticos, o professor faz um 

relato por meio dos discursos interativo e relato-interativo, mostrando como é a sua 

carreira profissional do Ensino Básico até o Superior. O professor, ao relatar suas 

experiências profissionais, utiliza a figura de ação acontecimento passado, teorizada 

por Bulea (2010). Essa figura de ação remete à compreensão do agir-referente no 

âmbito de experiências vividas pelo profissional, ou seja, retoma uma situação ou 

evento passado pelo actante com o objetivo de expor ou explicitar o agir sobre o 

qual se fala.  
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Quadro 7 – Turnos da primeira entrevista 

1º Segmento 

 

Turno 01 

Professor 

[...] Eu inicialmente comecei minha carreira, trabalhando no ensino 

fundamental e médio, trabalhando como professor de língua portuguesa no 

fundamental e como professor de literatura no ensino fundamental e médio. 

O ensino superior sempre foi um sonho, tanto é que procurei fazer meus 

estudos em nível de pós-graduação para ver se concretizava esse sonho. 

Sete anos depois, que eu trabalhei no ensino fundamental e médio, que 

eu tive minha oportunidade de entrar no ensino superior [...]. 

2º Segmento 

 

Turno 07 

Professor 

“[...] eu tinha muitas ilusões. Acreditava realmente que trabalhar no ensino 

superior era completamente diferente do trabalho que nós desenvolvemos 

no ensino fundamental e médio. E a percepção que eu tenho hoje é 

diferente, chega até a ser uma frustração! Porque, eu percebo, por 

exemplo, que as necessidades dos alunos que nós recebemos hoje, no 

ensino superior, são BEM MAIORES e mais acentuadas do que dos 

nossos que estão no ensino médio, em função de não ter uma história seja 

de leitura, uma história acadêmica...”. 

 

 

Ao analisarmos esses segmentos, encontramos traços do real da atividade 

no momento em que o professor demonstra as suas expectativas em relação ao 

trabalho. Ele associa o trabalho a algo fantasioso, fora da realidade que vivencia 

atualmente, denunciando certa frustração. Ele faz uma avaliação negativa, por meio 

de sintagmas nominais e modalizações apreciativas (Ex. eu percebo), de como 

enxergava o trabalho antes de ingressar na universidade onde leciona e como vê 

esse trabalho agora. As necessidades dos alunos universitários são apontadas 

como frustrações. De acordo com o professor, essas necessidades são muito mais 

sérias se comparadas com as dos alunos do Ensino Básico em função de não terem 

uma história como leitores: “uma história acadêmica, sem uma progressão como se 

espera do ensino fundamental ao ensino superior”. Para o professor, muitos 

chegam à universidade sem essa competência leitora desenvolvida, ou seja, sem 

uma “história de leitor” (ver turno 07).  Nessa avaliação, o professor não coloca os 

alunos como actantes de sua ação linguageira, mas as suas necessidades.  Assim, 

com o uso da completiva nominal (as necessidades dos alunos),  esses actantes 
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não agem, ou seja, as ações deles dependem de sua história acadêmica, como 

podemos visualizar, especificamente, a seguir: 

 

Quadro 8 – Turno da primeira entrevista (A) 

Segundo 

segmento 

(Turno 07) 

Professor 

“[...] em função de não terem uma história acadêmica mesmo. 

Diferenciada! Sem uma progressão como se espera [...]” 

 

 

No mesmo segmento, detectamos, ainda, a mudança do discurso relato-

interativo para o discurso teórico, o que demonstra o distanciamento da voz do 

professor no momento da interação e, ao mesmo tempo, a introdução de uma voz 

social generalizante, como “todos esperam essa história acadêmica diferenciada”. O 

uso do sintagma todos representa os professores, a sociedade, e não o próprio 

professor (enunciador). Isso pode significar que o professor atribui a 

responsabilidade do discurso a outros actantes ocultos, professores genéricos, 

dando a impressão de que “todos os professores” têm consciência da importância 

da “progressão continuada” para os alunos do Ensino Médio e das dificuldades por 

que os alunos do Ensino Superior passam ao ingressar na universidade. A 

sociedade espera e cobra que os docentes tenham essa consciência, como se ela 

fosse um sinal de “proteção à face” dos alunos. (Exemplo: quem espera?). O 

actante oculto. O uso do você genérico: “Quando você está no fundamental [...]” 

indica a “voz dos professores genéricos”. 
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Quadro 9 – Turno da primeira entrevista (B)  

(Turno 07) 

Professor 

 “[...] em função de não terem uma história, seja de leitura, uma história 

acadêmica mesmo. Diferenciada! Sem uma progressão, como se espera... 

Quando você está no ensino fundamental e médio, seus alunos têm uma 

história acadêmica de progressão, você sabe que ele veio do ano passado, 

da sétima... é o que não acontece no ensino superior [...]”. 

 

 

Com a análise desses segmentos, constatamos que o professor também 

transfere a seu coletivo de trabalho a responsabilidade por lidar com as dificuldades 

dos alunos e por não encontrar uma forma concreta de resolver os problemas 

relacionados ao ensino-aprendizagem. 

Quanto ao quarto segmento, relativo às dificuldades que o professor 

encontra para realizar sua atividade, surge a problemática em relação aos alunos 

terem ou não objetivos traçados quando ingressam na universidade. Como resposta 

a essa questão, o professor verbaliza em seus textos a distinção entre dois tipos de 

actantes: o primeiro tipo é dos alunos que têm objetivos traçados e querem 

realmente uma melhor colocação no mercado de trabalho; o segundo tipo é dos 

alunos que não têm objetivos traçados e só cursam a faculdade por pressão das 

empresas em que trabalham. Nesse mesmo segmento, o professor faz uma nova 

avaliação por meio de modalizações encontradas no texto, para justificar esses 

tipos diferenciados de actantes e mostrar algumas dificuldades que ele encontra no 

Ensino Superior, dificuldades essas que, consequentemente, atrapalham seu 

trabalho realizado: 

 

Quadro 10 – Turno da primeira entrevista (C) 

(Turno 09) 

Professor 

“[...] trabalhar com alunos que têm objetivos e trabalhar com alunos que não 

têm objetivos, que são pressionados pelas instituições que prestam serviços 

para estarem numa faculdade e concluírem o curso superior. Eu vejo, por 

exemplo, que a democratização do ensino superior que acontece agora, 

nesse segundo milênio,... ela é benéfica em alguns aspectos, só que, tudo 

que se propõe a incluir quem não tinha oportunidade, é benéfica, só que não 

pensaram em outro ponto, que eu acredito que seja a briga de todos nós 

professores, ‘QUALIDADE!’. Pensaram em abrir um curso superior, mas 

não pensaram na qualidade do que seria oferecido no ensino superior, hoje.” 
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Com o uso de mecanismos de textualização, como “só que” com o caráter de 

“conjunção adversativa”, é introduzida não só uma avaliação por parte do professor, 

como ainda a “voz” desse actante que avalia de forma negativa a ação de um “outro 

tipo de actante”, que aparece no texto de forma implícita, os “actantes conceptores 

das políticas governamentais educacionais” (Exemplo: quem não pensou? Eles não 

pensaram, os conceptores das políticas governamentais educacionais) 

 

Quadro 11 – Turno da primeira entrevista (D) 

(Turno 09) 

Professor 

“[...] só que não pensaram em outro ponto, que eu acredito que seja a briga 

de todos nós professores, ‘QUALIDADE!’. Pensaram* em abrir um curso 

superior mas não pensaram* na qualidade do que seria oferecido no ensino 

superior, hoje”. 

 

 

O professor aponta para esses actantes implícitos como se eles não tivessem 

pensado nas implicações e problemáticas dessa inclusão dos alunos no nível 

Superior. Ele julga que são esses actantes os responsáveis pelos programas, 

cursos, currículos, propostas que devem ser seguidos pelas instituições de ensino. 

Podemos notar, ainda, que, ao mesmo tempo, esse “actante professor” introduz a 

voz de “professores genéricos”. Mais uma vez, trata-se de uma avaliação negativa 

desse tipo de inclusão que não visa à qualidade do ensino. 

Podemos inferir, ainda, que esse professor, ao colocar-se no texto de forma 

genérica, deixa de assumir a responsabilidade do discurso e passa a atribuir aos 

professores (actantes genéricos) o papel de “atores” (protagonistas da ação 

linguageira). Há, assim, um conflito por um ensino de qualidade nas universidades 

e, ao mesmo tempo, uma crítica à ação dos conceptores das políticas educacionais 

(actantes ocultos) por não oferecerem aos alunos um ensino de qualidade: “[...] a 

briga de todos nós professores, Qualidade! [...]” (turno 09).  

Essa avaliação remete também ao real da atividade docente. O professor 

coloca-se junto ao seu coletivo de trabalho (turno 09) para defender um interesse de 

todos os professores. A luta pela qualidade no Ensino Superior é um dos 

impedimentos para a atividade docente, fruto, muitas vezes, do distanciamento que 

há entre o trabalho prescrito e o realizado. 



122 

 

Quanto ao trabalho realizado pelo professor, ele expõe, no sétimo segmento 

temático, a maneira como realiza o ensino de um conteúdo programático em sala de 

aula denominada “a primeira etapa de transposição (ensino) de um conteúdo 

programático”: 

 

Quadro 12 – Turno da primeira entrevista (E) 

(Turno 13) 

Professor 

“[...] A primeira preocupação está relacionada à linguagem que vai ser 

utilizada em determinada aula. Por exemplo, se eu vou falar com o aluno de 

“tópico frasal”, eu preciso saber primeiro se ele sabe o que é uma “frase”, 

quais elementos que constituem uma frase, uma oração. Entendeu? Se ele 

tem os conhecimentos básicos. A primeira pergunta que faço para ele é: 

‘Quais os conhecimentos que você tem que estruturam uma oração? ’ [...]”.      

 

 

Nessa etapa, por meio da figura de ação ocorrência, o professor relata à 

pesquisadora que pretende ensinar ou rever os conceitos ligados ao conteúdo 

programático. Porém, depara-se com alguns impedimentos no real da atividade 

docente, ou seja, antes de ensinar esses conceitos, percebe que é preciso resgatar 

ou investigar a “história parcial de leitores dos alunos” para saber, realmente, o que 

eles conhecem sobre o conteúdo programático a ser ensinado via interação.  

Assim, empreender um resgate dos conteúdos já apreendidos para dar início 

ou continuidade à aprendizagem de um novo conteúdo é fundamental para a 

aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. Nesse sentido, o professor, ao 

realizar essas ações linguageiras, está realizando a (re) concepção de seu agir, ou 

seja, buscando alternativas para atender ao seu trabalho prescrito e transformá-lo 

em trabalho realizado. No oitavo segmento temático, o professor justamente 

ressalta que adquire essa prática pedagógica de diagnosticar o conhecimento 

prévio dos alunos em seu próprio métier, o que comprova a relevância  do trabalho 

coletivo37 no desenvolvimento e na realização da atividade docente. 

 

 

 

 

                                            
37 Refere-se ao professor e aos demais professores e gestores que fazem parte desse métier. 
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Quadro 13 – Turno da primeira entrevista (F) 

(Turno 15) 

Professor 

“[...] Pela prática. Nenhuma teoria me induziu a desenvolver um trabalho 

dessa natureza. A minha preocupação enquanto docente... é exatamente 

em: de que forma eu vou facilitar a compreensão do meu aluno diante 

daquilo que está programado nos seus conteúdos para ele aprender? 

[...]”. 

 

 

Esse professor tem uma grande preocupação em demonstrar que a primeira 

etapa para ensinar um conteúdo programático não parte de teorias, e sim da própria 

experiência docente, a qual vem com a prática adquirida ao longo dos anos. Isso 

está sendo sugerido no texto pela presença da figura de ação experiência junto à 

figura de ação definição. Em outras palavras, isso demonstra a (re) concepção de 

um agir diante do trabalho prescrito, como também podemos vislumbrar neste 

excerto: 

 

Quadro 14 – Turno da primeira entrevista (G) 

Turno (15) 

Professor 

“[...] A minha preocupação enquanto docente, e isso é meu décimo 

primeiro ano como docente, sou professor há onze anos. A minha 

preocupação como docente é exatamente [...]”: de que forma eu vou eu vou 

facilitar a compreensão do meu aluno diante daquilo que está programado 

nos seus conteúdos para ele aprender... Essa é minha primeira 

preocupação... Como? Eu só vou ter essa resposta a partir dos primeiros 

contatos com a sala, procurando conhecer a história tanto acadêmica quanto 

de leitura de cada um dos alunos [...]”. 

 

 

Em seguida, o professor mostra como facilitar a compreensão de seus alunos 

em relação à aprendizagem de um determinado conteúdo programático e como 

consegue essa interação com eles em sala de aula. Isso nos leva a detectar traços 

do real da atividade, ou seja, as ações que o professor realiza para encontrar meios 

ou outras possibilidades de (re) conceber seu agir diante das necessidades 

encontradas em sala de aula. 
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Quadro 15 – Turno da primeira entrevista (H) 

Turno (15) 

Professor 

[...] Há quanto tempo você está fora de sala de aula?... Vão dizer! Quantos 

livros ou quantos artigos de jornal ou qualquer que seja uma leitura atrativa, 

quantos filmes legendados eles assistiram? Para verificar qual é a 

percepção leitora desses alunos, para partir daí, dessa percepção leitora! [...]

 

Por outro lado, com a análise do turno 15 a seguir, podemos perceber que o 

professor demonstra certa insatisfação e/ou indignação com as respostas dos 

alunos nos textos: 

 

Quadro 16 – Turno da primeira entrevista (I) 

Turno (15) 

Professor 

“[...] O que você leu?” 

 _ ‘Ah...!’ [aluno] 

 Tem alunos que respondem para mim: 

- “Ah, professor, eu nunca li um livro inteiro!”.  

- “NUNCA! no primeiro semestre do ensino superior. NUNCA leu um livro 

inteiro! 

 - “O que você lê?”.  

 – “Qualquer coisa!” [aluno] 

Eu pergunto: - Vocês não leem nem jornal do metrô que é distribuído 

gratuitamente? Que são formados por textos; textos bem sintéticos acerca 

de algo que está acontecendo no mundo. Uns leem, outros não leem [...]”. 

 

Através dos sintagmas nunca e qualquer coisa, podemos perceber que o 

actante professor coloca os actantes alunos como atores/protagonistas de sua 

própria ação: “Eles não leem livros inteiros; eles leem qualquer coisa”. O professor 

diz isso como se a leitura, para os alunos, não tivesse a menor importância, fato que 

contradiz o seu próprio discurso anterior, quando coloca os alunos como agentes, 

isto é, como objetos do agir prescrito dos conceptores das políticas educacionais. 

Esses conceptores, na perspectiva do professor, deveriam ser os responsáveis pelo 

desenvolvimento das competências leitoras dos alunos. Essa ação de atribuir a 

responsabilidade do discurso aos conceptores das políticas educacionais é 

previsível no que se refere ao real da atividade docente, pois, ao deparar-se com o 
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comportamento “inadequado” dos alunos, devido à falta de uma política educacional 

que incentive esses alunos à leitura, esse professor vivencia os conflitos internos 

inevitáveis de seu métier.  

Ainda nesse segmento, como podemos visualizar a seguir, o professor é o 

ator/protagonista que propõe aos alunos, também atores, uma trajetória a qual 

ajudarão a construir a fim de que a competência leitora melhore: 

 

Quadro 17 – Turno  da primeira entrevista (J) 

(Turno 15) 

“[...] E a partir daí eu começo a construir uma trajetória com eles, no campo 

da leitura, para que desperte neles, não que desperte, mas que eles 

percebam a NECEssidade da leitura, para que melhorem tanto os hábitos 

linguísticos, para que melhorem a compreensão do que é dito, do que não é 

dito [...]” 

 

 

Todas as ações do professor relativas a essa primeira etapa de ensino- 

aprendizagem podem ser consideradas (re) concepções de seu agir. Para que dê 

conta de seu trabalho prescrito ou previsto e possa chegar ao trabalho realizado, ele 

precisa justamente modificar, recriar a sua prática docente. 

No nono segmento temático, o professor expõe o que seria a segunda etapa, 

“uma estratégia, um procedimento metodológico” que ele escolhe para levar seus 

alunos à apreensão do conteúdo programático a ser ensinado. Nessa segunda 

etapa, o professor seleciona recortes desse conteúdo com a finalidade de priorizar 

partes dele, ou seja, as dimensões ensináveis privilegiadas que serão 

apresentadas.  Essa ação docente também revela traços do real da atividade, pois, 

a partir dela, o professor recria ou (re) concebe o agir para a realização de seu 

trabalho prescrito ou autoprescrito.  

Nesse mesmo segmento, identificamos que o professor, antes de ensinar ou 

rever um conteúdo programático, elabora um planejamento intitulado nesta 

pesquisa como “Plano individual de Aula”. A seguir, ele determina um objetivo a ser 

seguido (por ele e pelos alunos) por meio de uma atividade direcionada em etapas. 

Como exemplo, apresentamos, a seguir, um recorte da entrevista em que o 

professor descreve como realiza o trabalho em conjunto com os alunos. Nesse 

recorte (turnos 25, 28 e 29), o trabalho previsto parte da apresentação de modelos 
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do gênero textual “notícia” veiculados em jornais de circulação da época, para que 

os alunos conheçam a temática discutida no contexto em questão. Em seguida, a 

leitura dos alunos é orientada pelo professor, e eles teriam como tarefa atender a 

essa orientação. 

Ressaltamos que a ação planejar pode ser vista como uma ação didática que 

remete à figura de ação ocorrência. Elaborar um planejamento, por exemplo, faz 

parte do métier do professor e isso pode ajudá-lo no desenvolvimento de sua 

prática, mesmo que tenha de rever suas ações:  

 

Quadro 18 – Turnos da primeira entrevista (K) 

(Turno 25) 

Professor 

“[...] Meu objetivo era que... Primeiro, meu objetivo era que eles 

entendessem alguns conceitos econômicos. Alguns conceitos 

econômicos, porque eles são alunos de um curso de administração... Mas 

como eu expliquei para eles, tudo partia do texto. Para construir essas 

aprendizagens, para adquirir esses conhecimentos, era necessário acesso 

a textos públicos [...]”. 

(Turno 29) 

Professor 

[...] - Não fica claro. Em princípio...Não fica claro. Ele vai 

COMPREENdendo o que é o contexto à medida que ele vai exercendo a 

atividade de leitura. LEITURA DIRECIONADA. Sendo uma atividade de 

leitura totalmente direcionada, com objetivos a serem perseguidos. Certo? 

 

 

Para que possa direcionar o agir dos alunos e acompanhar a tarefa escolar 

que está sendo mediada por ele (atividade direcionada), o professor deve realizar 

algumas intervenções, como explicar o conteúdo a ser ensinado, resgatar conceitos 

não apreendidos, orientar os alunos. Essas ações do professor fazem parte do que 

ele denomina como segunda etapa de um processo de ensino-aprendizagem em 

sala de aula. Ao por em prática essa segunda etapa, ele utiliza como instrumento 

seu Plano individual de Aula e traça um objetivo específico para ensinar o conteúdo 

programático aos alunos por meio da “leitura direcionada” de determinado tema 

ligado aos conceitos econômicos da área de Administração. Como podemos notar, 

no turno 25 pautado na figura de ação acontecimento passado, o professor utiliza 

termos teóricos ao dar explicações aos alunos e demonstra para eles um 

“dever/fazer” marcado pelo uso de modalizações deônticas. Até mesmo o “grau 
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zero” de modalização assinala uma verdade incontestável que deve ser aceita (ver 

turno 27). Ao prescrever o agir dos alunos dessa forma, o professor coloca-se como 

ator/protagonista da ação linguageira e coloca os alunos como actantes/agentes 

que precisam ser direcionados para compreenderem o conteúdo ensinado, como 

podemos ver a seguir:  

 

Quadro 19 – Turnos da primeira entrevista (L) 

(Turno 25) 

Professor 

“[...] Meu objetivo era que...Primeiro, meu objetivo era que eles 

entendessem alguns conceitos econômicos. Alguns conceitos econômicos 

porque eles são alunos de um curso de administração... Mas como eu 

expliquei para eles, tudo partia do texto. Para construir essas 

aprendizagens, para adquirir esses conhecimentos, era necessário 

acesso a textos públicos [...]”. 

(Turno 26) 

Pesquisadora 

“ – Mas você usava esses termos teóricos: ‘texto, contexto?” 

(Turno 27) 

Professor 

- “Usava ‘Texto... Contexto’... Explicava primeiro... conceito de texto, 

explicava conceito de contexto, porque não existe texto apartado de um 

contexto, né? Ele só... O que condiciona a produção de um texto é 

exatamente o contexto, que, na linguística de texto, eles chamam apenas 

contexto, que, na análise do discurso da linha francesa, eles chamam de 

‘situação de produção’. E, conforme qualquer base teórica... A base 

sempre é o contexto, certo?”  

(Turno 28) 

Pesquisadora 

- E você acha que esse conceito teórico fica claro para o aluno, mesmo a 

gente tendo certo domínio de nossa área? 

(Turno 29) 

Professor 

- Não fica claro*. Em princípio... Não fica claro*. Ele vai COMPREENdendo 

o que é o contexto à medida que ele vai exercendo a atividade de leitura. 

LEITURA DIRECIONADA. Sendo uma atividade de leitura totalmente 

direcionada, com objetivos a serem perseguidos. Certo? 

 

 

Podemos perceber, ainda, nesse segmento temático, que há uma 

preocupação do professor em ressaltar como realiza uma intervenção em sala de 

aula (explicar aos alunos determinados conceitos teóricos), principalmente quando 

enfatiza: “... Explicava primeiro... conceito de texto, explicava conceito de 
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contexto, porque não existe texto apartado de um contexto, né?* Ele só... O que 

condiciona a produção de um texto é exatamente o contexto...” (turno 27).  

Além de demonstrar essa preocupação, o professor pode estar também 

preocupado em demonstrar, durante a entrevista, seu conhecimento teórico sobre 

os conteúdos programáticos para o interlocutor (pesquisador). Essa hipótese pode 

ser confirmada no turno 29, quando o professor afirma que o ensinamento de um 

conteúdo depende do conhecimento, domínio de certos “conceitos teóricos” que são 

apreendidos de maneira gradativa por meio de atividades direcionadas pelos 

professores, caso da “leitura direcionada” que ele realiza em sala de aula. Essa é 

uma estratégia para que os alunos possam, de fato, compreender o conteúdo 

ensinado, como podemos ver nos turnos 29 e 41 fortemente marcados pelo “grau 

zero de modalizações”, indicando uma asserção por parte do actante/enunciador: 

 

Quadro 20 – Turno da primeira entrevista (M) 

(Turno 41) 

Professor 

“[...] Seria o segundo passo! Porque o primeiro foi a investigação. A 

investigação diagnóstica. O segundo passo foi exatamente a atividade de 

produção de leitura, aliás, o direcionamento da leitura [...]”. 

 

 

Segundo o professor, se não houvesse uma atividade como a leitura 

direcionada não seria possível a realização de um trabalho, porque os alunos não 

conseguiriam chegar à compreensão dos textos ou das temáticas sem a 

intervenção do professor, justamente pela falta de conhecimento prévio que muitos 

apresentam, principalmente nos primeiros semestres do Ensino Superior. 

Desse modo, a segunda etapa desse processo de ensino-aprendizagem 

inclui um conjunto de ações e intervenções que estão presentes na atividade 

docente e podem ser percebidas em uma análise do “trabalho prescrito ao trabalho 

realizado”. Tais intervenções estão previstas no que Clot (1999/2006; 2010) chama 

de “real da atividade”: aquilo que realizamos ou deixamos de realizar devido a 

impedimentos e conflitos inerentes a qualquer atividade de trabalho. Diante disso, 

os gestos profissionais ou as ações do professor são muito significativos, pois, 

mesmo não sendo vistos no “trabalho realizado”, eles estão implicados no “real da 

atividade”, que determina o resultado do trabalho realizado, segundo Clot 

(1999/2006). 
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O décimo segmento temático inicia com a exposição do que o professor 

denomina como terceira etapa ou terceiro passo para ensinar um conteúdo 

programático. Nessa etapa, o professor verifica se os alunos conseguiram 

compreender esse conteúdo ensinado. Assim, a terceira etapa tem como objetivo a 

compreensão leitora dos alunos e a definição a respeito de qual instrumento38 

propiciaria melhor acesso ao conteúdo: “[...] o terceiro passo foi verificar a 

compreensão deles diante dessa leitura e que instrumento eles devem utilizar para 

facilitar a compreensão nesse processo leitor [...]” (turno 41 – Professor). 

A seguir, no mesmo conteúdo temático, a pesquisadora pergunta ao 

professor qual foi o resultado dessa terceira etapa realizada por ele em sala de aula. 

Ele afirma que o resultado foi positivo, pois, através da interação com os alunos, 

também havia aprendido novos conceitos que não são de sua área de atuação: 

 

Quadro 21 – Turno da primeira entrevista (N) 

(43) 

“[...] nas duas turmas... eu tinha duas turmas apenas. O resultado foi 

extremamente..., para mim, foi proveitoso, porque, inclusive, eu aprendi conceitos 

econômicos com eles [...].” 

 

 

É visível, ainda, que, ao realizar essa terceira etapa, o professor divide com 

seus alunos a responsabilidade de pesquisar conceitos desconhecidos para todos. 

Ele reconhece esses alunos, assim, como atores protagonistas da própria ação de 

aprendizagem: 

 

Quadro 22 – Turno da primeira entrevista (O) 

(45) 

“[...] - Pois eles pesquisaram os conceitos econômicos, porque eu não sou 

economista, eu não sei conceitos econômicos. Era um trabalho onde nós 

descobriríamos juntos esses conceitos econômicos..., você está entendendo? 

[...]”. 

 

 

                                            
38 Neste contexto, o termo está sendo usado como ferramenta didática, tal como proposta pelo 
Grupo Romando de Análise do Francês Ensinado – GRAFE.  
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O professor, ao ser questionado sobre a sua “real preocupação” durante a 

realização desse processo, enfatiza que o seu objetivo não é ensinar os conceitos 

econômicos, mas os voltados à sua área de atuação, ao curso em que os alunos 

estão inscritos: 

 

Quadro 23 – Turnos da primeira entrevista (P) 

Turno (46) 

Pesquisadora 

“[...] - Nessa transposição... sua preocupação não era transpor conceitos 

econômicos?!” 

(47) 

Professor 
- Não! 

(48) 

Pesquisadora 
- Seria...? 

(49) 

Professor 
- Não. Era transpor conceitos ligados à análise textual discursiva. 

(50) 

Pesquisadora 
- A qual você tem DOMÍNIO! 

(51) 

Professor 

- A qual eu tenho domínio! Esse é o meu objetivo, fazer a transposição do 

processo de análise textual discursiva. Entendeu? Como eles são de uma 

área específica, nós buscamos, para ter sentido a análise textual 

discursiva, esses conceitos que eu disse para você! 

 

 

A seguir, a pesquisadora pergunta ao professor de que forma realiza um 

processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Como resposta, ele afirma que 

esse processo varia conforme o conteúdo a ser ensinado, ressaltando que deve 

seguir, mesmo que considere alguns conteúdos ultrapassados, as prescrições 

contidas no Plano de Ensino da instituição em que leciona. Isso comprova que o 

professor cumpre as prescrições do trabalho, mas, ao mesmo tempo, denuncia os 

conflitos internos aí implicados. A seguir, descreve suas ações em sala de aula: 
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Quadro 24 – Turno da primeira entrevista (Q) 

(Turno 55) 

Professor 

“[...] eu costumo trabalhar outros gêneros em que predominantemente 

existam na tipologia textual [...]. O que é predominante na descrição, quais 

as coisas que são predominantes, quais os gêneros textuais que são 

predominantemente descritivos: ‘anúncio de emprego, currículo vitae’. Eles 

NÃO são tipos de textos, eles são GÊNEROS de textos [...]. Então, por 

exemplo, a gente PARTE para que eles entendam o processo descritivo... 

parte-se primeiro da concepção do gênero que é predominante ali 

dentro. ‘O que é um currículo? Qual a função do currículo? Pra que 

serve? Como ele deve ser elaborado?’. E aí eles vão entendendo que o 

processo descritivo ocorre predominante dentro desses gêneros, 

exatamente para que eles possam utilizá-los de modo eficiente. [...] 

Então, eu parto desse princípio para trabalhar os outros conteúdos que 

estão relacionados ao planograma do curso [...]”. 

 

 

Podemos perceber que essas ações realizadas ou previstas pelo professor 

pautam-se: na figura de ação ocorrência, que se constitui pela compreensão do 

agir-referente fortemente contextualizado na identificação e na designação do agir 

de caráter particular do enunciador (professor); e na figura de ação experiência, que 

se constitui pela compreensão do agir-referente sob a cristalização pessoal do agir 

do professor marcado por experiências vividas. 

Identificamos nesse segmento uma das especificidades da terceira etapa 

realizada pelo professor: a contextualização. Ela pode ser percebida no turno 55, 

quando o professor mostra que para ensinar um conteúdo programático precisa 

recorrer a outros. A contextualização é verbalizada pelo professor como “concepção 

do gênero”, o que ratifica que contextualizar é algo inerente ao gênero a ser 

“ensinado” aos alunos.  

Essa ação didática relaciona-se a uma “especificidade a ser trabalhada no 

processo de ensino-aprendizagem”. Ao contextualizar um gênero, por exemplo, o 

professor apresenta temáticas distintas aos alunos, orienta-os quanto ao uso, à 

elaboração desse gênero, salienta a necessidade de que conheçam os diversos 

gêneros que transitam socialmente. Portanto, isso comprova que, para efetivar o 
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trabalho prescrito e o realizado, o professor não se restringe às prescrições contidas 

nos documentos oficiais e no Plano de Aula.                 

No espaço que há entre o trabalho prescrito e o realizado, o professor utiliza-

se principalmente do agir cognitivo e do agir com instrumentos. A capacidade 

cognitiva cria, recria, (re) concebe, modifica, revisita a sua atividade e as suas 

ações. Isso pode ser visualizado por meio das figuras de ação: acontecimento 

passado, ocorrência e experiência presentes nos textos. Apresentamos, a seguir, 

um quadro, para que se possa visualizar e compreender melhor como são 

concebidas as três etapas no processo de ensino de um conteúdo programático 

pelo professor em sala de aula. 

 

5.3.3 As três etapas realizadas durante o ensino-aprendizagem de um 

conteúdo programático pelo professor 

 

Quadro 25 – As etapas do processo de ensino-aprendizagem 

Etapas 

realizadas 

pelo professor 

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 

 - Compreendida pelo 

professor como um 

meio, um processo, 

que parte de um 

levantamento, de 

uma investigação da 

“história de leitores” 

dos alunos, para 

descobrir os 

conhecimentos 

prévios que eles têm, 

para que possam 

compreender e 

apreender o conteúdo 

programático a ser 

ensinado pelo 

- Compreendida pelo 

professor como uma 

estratégia, um 

procedimento 

metodológico que o 

professor escolhe para 

levar os alunos à 

compreensão do 

conteúdo programático 

a ser ensinado. Nessa 

etapa, o professor faz 

recortes do que 

ensinar, elabora um 

planejamento de aula 

(plano individual), traça 

objetivo a ser atingido, 

- Compreendida pelo 

professor como um 

processo de 

verificação da 

compreensão leitora 

dos alunos e do 

instrumento que deve 

propiciar essa 

compreensão. Essa 

etapa mostra, ainda, 

que o professor realiza 

um processo de 

contextualização e 

intertextualidade. 
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professor. elabora atividade 

direcionada (direciona 

o agir dos alunos).  

Verbos 

utilizados pelo 

professor nos 

textos que 

representam: 

 o agir cognitivo: 

levantar, investigar, 

descobrir, ensinar. 

Obs.  

Os verbos destacados 

indicam um agir 

cognitivo e com 

instrumentos (material 

e simbólico). 

Obs. Nessa etapa 

estão presentes o agir 

cognitivo e com 

instrumentos. 

 

 

No 11º segmento temático, o professor centra-se na questão da construção 

de um Plano individual de Aula. Na entrevista, durante a interação com a 

pesquisadora, o professor procura mostrar a importância da elaboração desse plano 

para o desenvolvimento da aula prevista, bem como para as estratégias utilizadas 

no ensino de um conteúdo programático. Ele relata que define um objetivo 

específico para o conteúdo a ser ensinado. Nesse segmento, o professor também 

ressalta a relevância da entrega de uma cópia desse Plano individual de Aula para 

os alunos. Ele destaca, ainda, que o texto escrito, a exemplo do plano individual, é 

muito mais valorizado pelo aluno do que o texto oral, ou seja, do que os textos 

explicativos produzidos pelo professor em uma aula expositiva. No turno 61, o 

professor revela, ainda, evidências de seu trabalho prescrito ou autoprescrito, ou 

seja, “o que tem de fazer” para realizar sua atividade docente e “qual estratégia 

deve seguir”. 

 

Quadro 26 – Turnos da primeira entrevista (R) 

(60) 

Pesquisadora 
“[...] A partir daí você elabora um PLANO seu de aula?” 

(61) 

Professor 

- Elaboro um plano MEU de aula, para eu organizar essa atividade, porque, 

para eu organizar essa atividade, eu tenho que primeiro pensar: ‘Que 

estratégia eu devo utilizar em sala de aula para atingir os objetivos?’ [...]”. 

(62) 

Pesquisadora 
- Esse seu PLANO... ele é uma determinação da instituição ou...? 

(63) - Não, não! É só meu! 
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Professor 

(65) 

Professor 
- É o meu lado de organização! 

(66) 

Pesquisadora 

- Lá você percebe se os colegas ou outros professores têm essa prática? 

[...] 

(67) - Não, não percebo... 

(68) 

Pesquisadora 
- Isso não é utilizado no seu coletivo? 

(69) 

Professor 

- Não percebo no meu coletivo, porque quando... , exemplo, a gente se 

encontra nas reuniões de planejamento, onde eu acredito que o objetivo 

das reuniões de planejamento é promover a troca das práticas docentes, eu 

não vejo, por exemplo, essa... eu não posso chamar de preocupação..., 

porque eu pareço que estou desmerecendo o trabalho dos colegas, mas eu 

não vejo essa sensibilidade! 

 

 

Nesse segmento, podemos perceber, nos turnos 61 e 65, que o professor 

tem a preocupação de (re) normalizar suas ações, de buscar estratégias para poder 

realizar seu trabalho autoprescrito ou a ser realizado. Percebemos essas ações por 

meio do uso das modalizações deônticas que ele prescreve o seu próprio agir (“eu 

tenho que.../ eu devo...”).  

Esta ação pode ser comparada a um gesto profissional (CLOT, 2010) 

previsto no real da atividade, a partir do qual o trabalhador busca (re) organizar seu 

trabalho, suas obrigações e prescrições. Assim o trabalhador, (re) conhece, 

observa, espera, aprecia, avalia o que é comum para o coletivo de trabalho. Dessa 

forma, o professor, ao (re) conceber o seu agir e as suas ações para cumprir as 

suas prescrições e as da instituição, está, de certa forma, buscando estabilizar sua 

atividade de trabalho. 

Além disso, esse Plano de Aula é norteador para o professor organizar suas 

tarefas e suas ações, o que comprova a necessidade do professor em seguir 

direcionamentos ou prescrições mesmo de documentos institucionais. Ao utilizar 

esse artefato como instrumento para a realização de seu trabalho, ele incorpora um 
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agir com instrumento, agir esse indissociável, constitutivo da atividade docente. 

Afinal, na realização de qualquer trabalho, estamos sempre munidos de 

instrumentos que podem auxiliar a prática, o que transforma o meio em que 

estamos e, consequentemente, nos modifica também. (ver turnos 61-65).  

No turno 66, a pesquisadora procura saber se o coletivo de trabalho 

(designado pelo advérbio lá) na universidade também elabora um Plano individual 

de Aula (explicitado pelo sintagma isso no turno 68). Ao responder à questão, o 

professor-participante, por meio da modalização lógica (eu acredito) e pelo uso de 

sintagmas, como (preocupação e sensibilidade), avalia de modo negativo o agir de 

seu coletivo de trabalho, como podemos evidenciar: 

 

Quadro 27 – Turno da primeira entrevista (S) 

(67) 

- Não percebo no meu coletivo, porque, quando..., exemplo, a gente se 

encontra nas reuniões de planejamento, onde eu acredito que o objetivo 

das reuniões de planejamento é promover a troca das práticas docentes, 

eu não vejo, por exemplo, essa... eu não posso chamar de 

preocupação..., porque eu pareço que estou desmerecendo o trabalho 

dos colegas, mas eu não vejo essa sensibilidade! 

 

 

Ainda no turno 67, em: “[...] onde eu acredito que o objetivo das reuniões 

de planejamento é promover a troca das práticas docentes, eu não vejo, por 

exemplo, essa...“,o professor faz uma avaliação negativa a respeito do agir dos 

responsáveis pelos planejamentos da instituição, que no texto do professor são 

actantes ocultos. 

No turno 90, a pesquisadora pergunta ao professor se a sua preocupação 

consiste em expor o conteúdo programático aos alunos. No turno 91, eis a resposta: 

“- Além de expor o conteúdo, é verificar se eles REALMENTE compreenderam!” 

O uso do advérbio realmente sugere a preocupação com a aprendizagem 

dos alunos, o que vai ao encontro do esquema de Machado (2007) sobre o objeto 

de trabalho do professor: “organizar um meio que possibilite a aprendizagem de 

conteúdos disciplinares e o desenvolvimento de capacidades específicas”  

(MACHADO, 2007, p.92-93). 
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A seguir, a pesquisadora busca mais detalhes sobre a utilização do Plano de 

Aula e a estrutura dele: 

 

Quadro 28 – Turnos da primeira entrevista (T) 

(100) 

Pesquisadora 
“[...] – E cada aula você entrega? Ou você... É um plano único?” 

(101) 

Professor 
“- É um plano único!” 

(102) 

Pesquisadora 
“– Que já tem vários conteúdos que você vai trabalhar no semestre?!” 

(103) 

Professor 

“– EXATAMENTE! E vai pintando, por exemplo, conteúdos que não 

estavam previstos no que eu havia planejado que surgem de dúvidas que 

eles têm... que a gente acaba trabalhando! 

 

No turno 103, detectamos a figura de ação ocorrência, pois o professor 

depara-se com alguns impedimentos previstos no real da atividade (CLOT, 

1999/2006). O professor, diante das atividades e/ou ações que não estavam 

prescritas em seu planejamento, terá de realizar e/ou (re) conceber seu agir de 

forma imprevista, o que pode causar impedimentos e/ou dificuldades no momento 

de uma atividade ou ação.   

No 14º segmento temático, a pesquisadora levanta a questão da 

interdisciplinaridade, outro elemento que faz parte do processo de ensino-

aprendizagem. O professor afirma que ensinar um conteúdo programático, nessa 

perspectiva, envolve a presença do coletivo de trabalho. Isso comprova que o 

trabalho docente é transpessoal  (MACHADO, 2007) no sentido de ser guiado pelos 

modelos do agir específicos de cada ofício, modelos esses socio-historicamente 

construídos pelos coletivos de trabalho. No caso do professor, ele conta com a 

ajuda de seu coletivo de trabalho para tratar de assuntos específicos que não são 

de sua área de conhecimento, como podemos ver a seguir: 

 

Quadro 29 – Turno da primeira entrevista (U) 

(turno 

135) 

Professor 

“[...] – Como eu sou uma pessoa muito, como eu direi pra você, uma pessoa 

que fica procurando as coisas, eu sempre perguntava para os professores 

de economia ‘o que é tal conceito, como se organiza, sempre perguntava, 
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pesquisava... ’ Não fazia uma pesquisa formal, mas fazia uma pesquisa em 

nível de bate-papo, bem informal, para entender algumas coisas e poder 

conversar com os alunos. [...] Eu não conheço os conteúdos administrativos, 

porém eu tenho um contato direto com a professora de teoria-geral da 

administração, onde ela nos dá esse suporte, porque é um trabalho que nós 

fazemos em conjunto. Que trabalho é esse? Nós pegamos o romance... Eu 

proponho para eles o seguinte: pegamos o romance “Revolução dos Bichos”, 

que tem a ver com a formação do administrador, e peço para eles que 

verifiquem quais são as teorias da administração que se encaixam dentro 

desse livro. E oriento: “procurem a professora de teoria-geral da 

administração que ela vai dar o subsídio teórico”. Só que antes eu já tive uma 

conversa prévia com a professora de teoria da administração, com a 

professora que dá gestão de equipe e liderança, com a professora que dá 

empreendedorismo, já tive uma conversa inicial com eles, expondo essa 

proposta [...]” 

 

No turno 135, com o uso do discurso interativo e relato-interativo e da figura 

de ação experiência, o professor coloca suas ações no momento da interação como 

já realizadas. Podemos notar, ainda, que ele afirma realizar várias ações 

linguageiras, envolvendo tanto o seu coletivo de trabalho quanto o agir de seus 

alunos. A seguir, a pesquisadora pergunta se todos os professores têm uma/a 

mesma visão de trabalho coletivo ou agir coletivo: 

 

Quadro 30 – Turnos da primeira entrevista (V) 

(136) 

Pesquisadora 

[...] – Mas você não percebe que em um coletivo de trabalho nem todo 

mundo tem uma visão...? 

(137) 

Professor 

– Nem todo mundo tem uma visão! Mas, por exemplo, na unidade que eu 

estou, na universidade que eu trabalho, nós somos um grupo de 

professores, que estamos há quatro semestres juntos, o mesmo grupo de 

professores de primeiro e segundo semestres. 

(138) 

Pesquisadora 
– Então dá para se trabalhar! 

(139) 

Professor 

– Dá para trabalhar, porque nós já sabemos o que um propõe para o 

outro, nós estamos sempre trocando figurinhas! 

(140) – E quando não há essa interação? 
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Pesquisadora 

(141) 

Professor 

– Agora, quando não há essa interação, não é possível desenvolver um 

trabalho interdisciplinar, porque foge do seu domínio, do conteúdo exato. 

Alguns autores dizem que é positivo fugir, porque o que deve ser 

valorizado é a interação do aluno com o objeto de conhecimento e não o 

conhecimento que você tem no processo de interação. Agora, eu acho 

perigoso se não houver uma equipe pré-disposta em desenvolver um 

trabalho dessa natureza. 

(142) 

Pesquisadora 
– E isso ajudaria muito nesse processo de transposição? 

(143) 

Professor 

– Nossa! Isso ajudaria bastante, porque, por exemplo, no trabalho do 

romance “Revolução dos Bichos”, eu percebo que isso é desenvolvido 

não só por mim, eu teria um papel “aspas” de líder, mas os colegas se 

propõem a desenvolver esse trabalho, principalmente a professora de 

teoria geral da administração, que é uma grande parceira nesse trabalho. 

Se não houvesse isso, acredito que, talvez, me criasse muitas 

dificuldades, talvez eu nem... 

(144) 

Pesquisadora 

- E, em uma situação, agora, em que você se depara sozinho, lá em sala 

de aula com um conteúdo que foi estipulado naquele planejamento, que 

você não tenha essa interação com o seu coletivo, que você talvez não 

tenha total domínio desse conteúdo. O que acontece? Você tem que dar 

esse conteúdo? [...]. 

(145) 

Professor 

- Eu tenho que dar esse conteúdo... Se for um conteúdo, por exemplo, da 

minha área de formação, eu tenho domínio. Eu não posso, por exemplo, 

interferir em outras áreas, porque eu não tenho conhecimento teórico, 

técnico [...]. 

 

 

Nesse segmento, podemos perceber que o professor, ao ser questionado 

sobre a interação com seu coletivo de trabalho, utiliza uma oração com “grau zero” 

de modalização e reafirma, por meio de um discurso teórico generalizante, no turno 

137, que: “Nem todo mundo tem uma visão”. Percebemos, aqui, a “voz social” de 

actantes ocultos que faz avaliações do trabalho coletivo sem antes levar em 

consideração as “especificidades” desse coletivo de trabalho, seu poder de agir e 

suas reais condições de trabalho. Porém, nesse mesmo turno, o professor coloca-
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se como ator protagonista de seu agir coletivo e defende que seu coletivo de 

trabalho não se enquadra nessa visão: “mas, por exemplo, na unidade que estou, 

na universidade que eu trabalho, nós somos um grupo de professores que estamos 

há quatro semestres juntos, o mesmo grupo de professores de primeiro e segundo 

semestres”.  

Em seguida, o professor justifica, no turno 139: “Dá para trabalhar, porque 

nós já sabemos o que um propõe para o outro, nós estamos sempre trocando 

figurinhas!”. Ao fazer essa colocação, ele demonstra que há uma interação com o 

seu coletivo de trabalho. O docente ressalva, no turno 141, por meio da figura de 

ação definição, que quando não há uma interação como essa não é possível um 

trabalho coletivo. Ressalta, ainda, por meio de modalizações lógicas (turno 143), 

que acha perigoso quando não há uma equipe predisposta a realizar um trabalho 

interdisciplinar. Ao analisarmos esse segmento, percebemos que o professor faz 

uma avaliação positiva de seu coletivo de trabalho e reconhece a importância da 

ação dos outros professores na realização de sua atividade docente, principalmente 

no que diz respeito ao ensino de um conteúdo programático em sala de aula.  

Ao finalizarmos esta etapa da análise podemos concluir que o professor 

procura cumprir com as prescrições e autoprescrições presentes em suas ações 

prescritas e realizadas levantadas em nossas perguntas de pesquisa. 

 

5.4 Análise da primeira aula transcrita do professor 

 

Após o término da primeira entrevista, é pedido ao professor que grave uma 

de suas aulas, para que possamos verificar se os conteúdos programáticos nos 

textos do professor são os mesmos constantes nos documentos oficiais da 

instituição, no Plano individual de Aula e na primeira entrevista e se o docente 

realiza as ações linguageiras ou didáticas verbalizadas nesses textos. Com isso, 

buscamos confirmar se o professor segue as prescrições contidas nesses 

documentos, bem como compreender as relações entre o trabalho prescrito e o 

trabalho realizado (primeira aula transcrita). 
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5.4.1 Plano global da primeira aula transcrita 

 

O plano global da aula transcrita é constituído por quatro segmentos 

temáticos, com 31 turnos de fala (20 deles referentes a turnos longos de fala do 

professor e 10 referentes a turnos breves de fala dos alunos). Os discentes, na 

maioria das vezes, apresentam gestos de afirmação ou concordância em relação ao 

discurso do professor, sem a verbalização de eventuais dúvidas quanto aos 

conteúdos por ele expostos. 

Quadro 31 – Segmentos temáticos da primeira aula  

Segmentos 

temáticos 
Participantes 

 

Turnos  

 

Conteúdos temáticos 

1º Professor 01 

- Apresentação das características e do 

objetivo do conteúdo programático a ser 

ensinado pelo professor (texto descritivo). 

2º Professor 02 a 03 

- Orientação do professor quanto aos 

conceitos teóricos do conteúdo programático 

a ser ensinado e quanto ao modo como os 

alunos devem proceder quando produzirem 

um texto descritivo. 

3º 
Professor 

Alunos 
04 a 09 

- Leitura realizada pelo professor do texto 

descritivo, para apresentar as sequências 

descritivas e a estrutura de tipo de texto. 

4º 
Professor 

Alunos 
10 a 31 

- Conclusão da leitura e retomada das 

explicações sobre as características e a 

estrutura do texto descritivo, para reforçar a 

compreensão do conteúdo programático. 

 

 

Durante a aula, o professor utiliza um discurso teórico generalizante marcado 

pela presença de um “você genérico” que o distancia do momento de interação com 

os alunos, legitimando, assim, a “voz social” implícita e generalizada dos próprios 

conceptores de teorias ou de conceitos teóricos que criam os “saberes científicos”. 
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Logo, tem-se um discurso diferente do da entrevista com a pesquisadora. Além 

disso, o professor utiliza um texto de caráter prescritivo com a pretensão de 

direcionar as ações dos interlocutores (alunos). O uso de modalizações deônticas 

transforma o enunciado em um “dever fazer”: 

 

Quadro 32 – Turno da primeira aula (A) 

Turno 01 

Profº 

Ronaldo 

“[...] Exatamente pela apresentação das características daquilo que você 

pretende descrever, com o objetivo... de atingir uma situação específica... 

fazer com que o seu interlocutor... aquela pessoa pra/ quem você 

descreve... possa construir na sua memória a imagem mais próxima possível 

daquilo que você está descrevendo pra/ ele... esse é o objetivo... Dentro 

desse contexto... o texto descritivo precisa se organizar a partir de uma 

sequência... que contribua ou que facilite... a forma do seu interlocutor em 

reconhecer... o que está sendo descrito... e construir a imagem mais 

próxima possível... daquilo que você pretende descrever a ele... Dentro 

dessa circunstância... observa-se o seguinte... que as características que 

você utiliza... pra/ descrever aquilo que você pretende... elas estão 

organizadas de modo hierárquico...”  

 

 

Esse texto prescritivo com característica de ação canônica pode constituir um 

modelo para conduzir os alunos, futuramente, à produção de diferentes tipos de 

texto, como os descritivos. Ainda neste primeiro segmento, o professor passa a 

utilizar o discurso interativo quando exemplifica o conteúdo explicitado, contanto 

algo que ocorreu (semelhante à figura de ação acontecimento passado) em outro 

contexto e com outros alunos. Com isso, ele passa do discurso interativo para o 

relato-interativo. Nessa situação, o professor coloca-se como  protagonista de sua 

própria ação linguageira, mostra que entende o conteúdo que se propõe a ensinar e 

aponta a eventual falha de outro professor, citado no discurso, que passou uma 

informação não condizente com a tipologia textual apresentada em aula. Esse agir 

linguageiro (avaliação negativa da ação de outro docente) reforça a tese de que o 

participante da pesquisa tem necessidade de se colocar no papel de “protagonista” 

de sua própria ação para demonstrar o “domínio” que possui sobre o conteúdo 

programático, como podemos ver a seguir: 
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Quadro 33 – Turno da primeira aula (B) 

(Turno 01) 

Profº 

Ronaldo 

“[...] *eu39 não sei se vocês aprenderam assim... mas... um aluno do 

matutino disse pra/ mim hoje... falou assim “Ah::: professor... uma 

professora me disse que o texto descritivo...não tem sequência...*eu 

posso descrever de qualquer jeito que vai dar certo...” ai eu expliquei 

pra/ ele que isso não existe...qualquer texto que você venha a 

escrever...independente...do tipo que você vai 

utilizar...descrição...narração...  dissertação... notícia... crônica...etc... 

independe do tipo de texto que você:::vai escrever...ele tem um modo 

de organização que estabelece a sua sequência...Isso ocorre também 

dentro do texto descritivo...alguma dúvida? 

 

 

É importante ressaltar que o professor utiliza-se do discurso-interativo, 

trazendo à tona a “voz de um aluno” de outro contexto, para legitimar a sua própria 

voz e, ao mesmo tempo, proteger-se, pois denuncia o suposto equívoco de um 

colega da área. Dessa forma, o professor transfere a responsabilidade do discurso 

ao aluno. Nesse segmento temático, não há marcas das vozes de seus próprios 

alunos, apenas o professor faz menção a eles: “eu não sei se vocês aprenderam 

assim [...] //... alguma dúvida?...”. Aliás, questionar se os alunos têm dúvidas pode 

representar a tentativa de tornar os alunos (agentes do agir do professor) actantes 

atores/protagonistas dessa interação. Porém, essa tentativa não garante que o 

professor “queira dar voz” aos alunos ou que eles queiram tomar a palavra para 

sanar dúvidas, pois, muitas vezes, esses alunos permanecem calados com receio 

de passar por algum constrangimento.  

Em relação ao segundo segmento temático, o professor orienta os alunos em 

relação ao modo como devem “levantar” os conceitos teóricos do texto descritivo. 

Entretanto, ele utiliza o discurso teórico, marcado por um presente genérico (com o 

uso de um você genérico), os sintagmas nominais e as sequências 

prescritivas/injuntivas, que legitimam a voz dos conceptores ocultos das teorias ou 

                                            
39 *Nota: Eu, em negrito, representa a fala do professor no discurso interativo com seus alunos. Eu, 
sem o destaque em negrito, representa a voz do aluno no momento em que o professor  utiliza um 
discurso “relato-interativo” para relembrar um evento passado fora desse contexto. 
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dos conceitos teóricos. Dessa forma, ao mesmo tempo, o docente reforça a voz 

desses conceptores e distancia-se do momento de interação que poderia legitimar a 

sua própria voz e a de seus alunos: 

 

Quadro 34 – Turno da primeira aula (C) 

(Turno 02) 

Professor 

[...] é indispensável vocês levantarem o conceito descritivo... descrever é... 

apresentar... por meio de palavras as características correlatas a algo... esse 

algo pode ser. [...] é indispensável que ao apresentar as características do 

que se pretende descrever... você organize de modo... hierárquico... cada 

uma dessas características com vistas a possibilitar ao seu interlocutor  

construir a imagem mais próxima possível daquilo que você descreve para 

ele. [...] o que é denominação?... é quando eu apresento pra/vocês...o que 

vou descrever...Exemplo...” 

 

Ao término do primeiro e segundo segmentos temáticos, aparecem apenas 

sobreposições de vozes de alguns alunos. Nenhum aluno tomou a palavra 

durante o momento em que o professor expôs o conteúdo programático (texto 

descritivo) No terceiro segmento temático, o professor utiliza pronomes em um 

discurso teórico generalizante, para representar um actante genérico que põe em 

prática um conceito teórico: a “denominação” presente no texto descritivo. Dessa 

forma, o professor passa a prescrever o agir de seus alunos, direcionando o que 

eles devem fazer quando produzem um texto descritivo por meio de modalizadores 

deônticos.  Podemos notar que o professor, mais uma vez, através do uso de 

pronomes pessoais genéricos, distancia-se da responsabilidade do discurso e 

reforça as “vozes” dos conceptores teóricos ocultos e dos professores genéricos 

que fazem parte do contexto.  

 

 

Quadro 35 – Turno da primeira aula (D) 

(Turno 04) 

Professor 

“[...] A sala 414.... é a denominação da minha descrição... é quando eu digo 

pro/meu interlocutor o que eu vou descrever... Então, o texto descritivo... 

deve ser feito dessa forma. Primeiro... ele  vai apresentar ... o que 

pretende ser descrito... ou seja... ele vai denominar... o que ele vai 

descrever. [...] Então o texto descritivo... deve ser feito dessa forma.... 
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Primeiro... ele vai apresentar... o que pretende ser descrito...ou seja... ele 

vai denominar ... o que ele vai descrever... Quando ele apresenta a 

denominação...ou seja...quando ele apresenta de fato o que vai ser 

descrito...” 

 

Percebemos que o professor tem certa preocupação em descrever o que os 

alunos devem fazer para compreender o conteúdo programático. Primeiro, ele 

explicita, no turno 02, o que é “denominação” (conceito teórico) e, a seguir, ele 

prescreve, no turno 4, como deve ser feita a produção de um texto descritivo. 

Entretanto, mesmo com a preocupação do professor com a apresentação do 

conteúdo a ser ensinado aos alunos, notamos que nesta passagem há uma falta de 

interação entre eles marcada pela falta do discurso interativo no texto. Embora o 

professor tente verificar se os alunos compreenderam o conteúdo, nenhum deles 

reage, como podemos ver na introdução do turno 08: 

 

Quadro 36 – Turnos da primeira aula (E) 

Turno (04) 

Profº Ronaldo 
“[....]  Tudo bem pra/vocês?” 

Turno (05) 

Alunos 
(sobreposição de vozes, nenhum aluno se manifesta). 

Turno (06) 

Profº Ronaldo 
“ Tudo bem pra/vocês?” 

Turno (07) 

Aluna 1 
“Hum... hum...” 

Turno (08) 

Profº Ronaldo 

“[...] Quem pode me emprestar uma apostila. Vamos... Aqui o texto um... 

é um texto descritivo....onde apresenta-se exatamente essa estrutura pra 

vocês... eu vou ler o texto inteiro... depois vou (fragmentar) as partes do 

texto em que vocês vão localizar essa...sequência... que pertence ao 

texto descritivo... então vejam aí... O texto é... da Raquel de Queiroz... 

Então presta atenção no texto...Os Nudistas... da Raquel de Queiroz...” 
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Na maior tentativa de interação com os alunos, mais uma vez, o professor 

coloca-se como protagonista de sua própria ação linguageira: “ler o texto inteiro”, 

“fragmentar o texto”, para direcionar o agir dos alunos: “eles irão localizar a 

sequência, eles devem ver, eles devem prestar atenção” na leitura. Ainda no turno 

08, o professor realiza a leitura pausadamente, repete alguns trechos, pedindo aos 

alunos que atentem ao texto: 

 

Quadro 37 – Turno da primeira aula (F) 

(Turno 08) 

Professor 

“[...] O texto é... dos... Os Nudistas... de Raquel de Queiroz... ‘[...] Certa 

amiga minha que numa praia da Noruega...de repente se viu dentro de um 

grande bando de gente nua...disse que seu choque primeiro...não foi a 

vergonha...foi do grotesco’...grotesco40... é horror... tá oh..*.’Certa amiga 

minha... que numa praia da Noruega... de repente se viu dentro de um 

grande bando de gente nua... de repente se viu dentro de um grande 

bando de gente nua... disse que seu choque primeiro...não foi da 

vergonha...foi do grotesco... As pelancas...os babados...os rins 

flácidos...os joelhos grossos... a velhota magra... com seus ossinhos de 

frango assado... a quarentona de busto murchinho...’”. 

 

 

O professor repete algumas frases como se quisesse que os alunos 

memorizassem essas partes do texto, para perceberem as partes descritivas. Além 

disso, ele faz pausas, interrompe a leitura, por exemplo, para explicar o que significa 

o termo “grotesco”, inferindo que eles podem não entender o sentido dessa palavra. 

Essas estratégias remetem à (re) concepção do agir do professor diante de 

eventuais dificuldades encontradas na passagem do trabalho previsto (prescrito) 

para o trabalho realizado. Há também um agir linguageiro com o uso de um 

instrumento improvisado para que possa realizar seu trabalho prescrito (marcado 

pelo empréstimo da apostila). Não podemos afirmar que o professor improvisou 

esse artefato diante do impedimento por não ter em mãos o texto. Porém, essa 

ação de conseguir o artefato (apostila) de improviso é prevista na teorização dos 

gestos profissionais, para (re) conceber o agir diante de imprevistos e impedimentos 

rumo ao trabalho realizado. 

                                            
40 Explicitação do termo por parte do professor. 
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No quarto segmento temático, o professor conclui a leitura e volta-se aos 

alunos por meio do discurso interativo. Ele propõe, de forma injuntiva, que eles 

reflitam sobre a leitura. Porém, para que os alunos possam entender o 

funcionamento do texto descritivo, o docente passa a utilizar novamente o discurso 

teórico, como nos outros segmentos já analisados: 

 

Quadro 38 – Turno da primeira aula (G) 

(Turno 10) 

Professor 

“[...] Então se vocês parar pra/pensar...quando...se vocês pararem pra 

pensar...vamos entender o funcionamento do texto descritivo...A 

primeira parte do texto descritivo pessoal... é a de-no-mi-na-ção....ou 

seja...é o momento que eu digo o que eu vou descrever pro/meu 

interlocutor...é o que digo o que na primeira fase do primeiro parágrafo... 

ela diz o que ela vai descrever...é uma denominação...qual é a 

denominação?... “Certa amiga minha que...numa praia da Noruega de 

repente se viu dentro de um grande bando de gente nua...diz que seu 

choque primeiro não foi da vergonha... foi o grotesco”... O que vai ser 

descrito...Óh...denominação é apresentar o que vai ser descriTO...na 

primeira linha já traz a denominação...o que vai ser descrito...será 

descrito...uma praia de nudismo... da No-ru-e-ga...onde quem descreve 

se choca se choca...não pela vergonha...mas pelo grotesco...é isso que 

vai ser descrito...isso tem que aparecer primeiro na descrição...a 

denominação...ou seja...o que vai ser descrito... 

 

 

Nesse segmento, o professor retoma várias vezes os sintagmas nominais 

que representam o conceito de “denominação” e utiliza sequências explicativas, 

como, ou seja, para enfatizar esse conceito relacionado ao texto lido. Assim, mais 

uma vez, podemos perceber a necessidade que ele tem de “repetir” o que já 

verbalizou, como se isso fosse uma estratégia para fazer o aluno 

mentalizar/memorizar o que ele ensinou ou transpôs. Da mesma forma, ele utiliza 

muitas pausas entre as falas e enfatiza as palavras (de-no-mi-na-ção/  descriTO/ 

No-ru-e-ga). 
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Dessa forma, constatamos que essas ações linguageiras do professor (ler, 

identificar, repetir, enfatizar e reforçar os conceitos ou conteúdos ensinados aos 

alunos) mostram que ele busca atender às prescrições de seu trabalho, como já 

analisado anteriormente.  Cabe lembrar que essas ações podem ser comparadas 

aos gestos profissionais (CLOT, 2010) que não são ditos, mas usados/incorporados 

constantemente por nós em nossa atividade de trabalho. Quanto à interação entre 

professor e alunos destacamos que só há indícios das vozes discentes em alguns 

turnos (12,14,16,19,21,23,25,27,29,31) do quarto segmento temático. Elas só 

aparecem após um questionamento do professor. A aluna 2 praticamente reproduz 

a  fala dele, confirmando o que foi ensinado. Mais uma vez, o professor explicita o 

conteúdo para reforçar a aprendizagem dos alunos com o uso de modalizadores 

deônticos:  

 

Quadro 39 – Turnos da primeira aula (H) 

(Turno 12) 

Aluna 2 
[...] Professor... a denominação vem sempre no início do texto41... 

(Turno 13) 

Profº Ronaldo 
Sempre no início... Você tem que dizer o que você está descrevendo... 

(Turno 14) 

Aluna 2 
Sempre no início... 

(Turno 15) 

Profº Ronaldo 

“Sim... tem que dizer o que está descrevendo... tipo... ‘ela descreveu 

ali... uma praia de nudismo...ela poderia...’ se eu pegar por 

exemplo...pego um texto de Drummond... ‘Cidadezinha qualquer’...ele 

vai descrever uma cidadezinha do interior... já ta fazendo uma 

denominação... e ai...depois ele vai mostrando as características da 

cidadezinha...certo...Você tem que apresentar o que você está 

descrevendo...pra/depois...demonstrar quais são as características de 

modo hierárquico daquilo que você descreve”. 

Turno (16) 

Aluna 1 
(sons próximos ao gravador, não é possível identificar a fala da aluna). 

Turno (17) ...(absurdo)... você vai fazer todo mundo... um processo...(  ) e ta lá... 

                                            
41 (verbalização dita em forma de afirmação). 
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Profº Ronaldo isso pode fazer parte do mesmo texto... correto?!42... 

Turno (18) 

Profº Ronaldo 

Porque tem um fio condutor...consenso...eu vou dizer 

sinceramente...você precisa escrever coisas diferentes... 

Turno (19) 

Aluna1 
(Então)... 

Turno (20) 

Profº Ronaldo 
É parte do processo, primeiro você apresentou... 

Turno (21) 

Aluna 1 
(Então posso pegar esses) 

Turno (22) 

Profº Ronaldo 
Depois você apresenta a expansão...Tá... dúvidas? 

Turno (23) 

Aluna 1 
“Hum... hum...” 

Turno (24) 

Profº Ronaldo 
Dúvidas...Bom vamos falar (do texto antigo)...Posso?... 

Turno (25) 

Aluna 1 
...(não é possível identificar o que é dito). 

Turno (26) 

Professor 
...Têm alguma dúvida ainda sobre  a descrição?... 

Turno (27) 

Aluna 1 
...(não é possível identificar o que é dito). 

Turno (28) 

Profº Ronaldo 
...Têm ou não... Vamos... pode falar... 

Turno (29) 

Aluna 1 
...(não é possível identificar o que é dito). 

Turno (30) 

Profº Ronaldo 

...Se você pode (  )... na descrição a conclusão é dada... pela última 

característica que você apresenta... essa é a estrutura...é a sequência 

do texto descritivo...denominação...determinação...o que você vai 

descrever... e a expansão são as características daquilo que você vai 

descrever organizadas de modo hierárquico...Dúvidas?... 

Turno (31) 

Aluna 3 
“Não, professor... (gostei)”... 

 

 

                                            
42 (Não é possível compreender este turno, pois não temos a fala do turno anterior (16). 
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Quanto aos turnos de fala dos alunos, percebemos que houve algum tipo de 

dúvida por parte da aluna 1, no turno 16, que está incompreensível, mas evidente 

pela resposta dada pelo professor no turno 17. Os alunos não tomam a palavra, 

pois o professor expõe novamente como é constituído o texto descritivo. Assim, 

podemos constatar que não há uma interação dos alunos no sentido de questionar, 

analisar ou refletir sobre o conteúdo programático ensinado. Encontramos apenas 

turnos de falas breves vinculados a eles.  

Dessa forma, com a primeira aula transcrita, percebemos que o professor, 

assim como é verbalizado na entrevista, tenta seguir as prescrições (institucionais e 

próprias) para realizar a sua atividade docente, realizando várias ações que (re) 

concebe seu agir, as quais nos ajudam a responder  nossas perguntas de pesquisa. 

Entretanto, a falta de interação professor/alunos parece configurar um aspecto 

negativo recorrente se enfatizamos a primeira aula transcrita. A fim de confirmarmos 

essa hipótese, já que esse aspecto não foi apontado como significativo na primeira 

entrevista, propomos ao professor uma segunda. 
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5.5 Análise da segunda entrevista entre o professor-participante, o 

pesquisador e o orientador da pesquisa 

 

Conforme explicitado anteriormente, após a análise da primeira aula gravada 

e transcrita do professor, realizamos uma segunda entrevista, agora entre o 

professor-participante, o pesquisador e o orientador da pesquisa. Nela, 

investigamos a falta de interação dos alunos, visto que o professor alegou, na 

primeira entrevista, que havia uma maior interatividade entre eles em aula.  

 

5.5.1 Plano global da segunda entrevista 

 

O plano global da segunda entrevista é constituído por 328 turnos de fala e 

dividido em 25 segmentos temáticos:  

 

Quadro 40 – Segmentos temáticos da segunda entrevista 

Segmento 
temático 

Participantes Turnos  
Conteúdos temáticos 

1º - Orientadora 
Turnos 

(01 a 15) 

- Apresentação do objetivo e justificativa da 
entrevista por parte da orientadora ao 
professor. 

2º 

- Professor 
- Orientadora 

- 
Pesquisadora 

Turnos 
(16 a 29) 

- Relato do professor sobre os problemas que 
dificultam a interação com os alunos (relato 
esse motivado pelos questionamentos dos 
participantes da entrevista). 

3º 
- Professor 

- Orientadora 
Turnos 

(30 a 42) 

- Relato do professor sobre os impedimentos e 
as dificuldades encontrados na realização de 
seu trabalho em sala de aula, (relato esse 
motivado pelo questionamento da orientadora). 

4º 
- Professor 

- Orientadora 
Turnos 

(43 a 49) 

- Relato do professor sobre os impedimentos e 
as dificuldades encontrados durante o processo 
de ensino de um conteúdo programático em 
sala de aula, buscando apresentar uma 
justificativa à orientadora. 
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5º 
- Professor 

- Orientadora 

Turnos 

(50 a 58) 

- Tentativa do professor de encontrar 

estratégias para realizar o trabalho prescrito 

diante das dificuldades de sua atividade 

docente e do posicionamento da orientadora. 

6º 
- Professor 

- Orientadora 

Turnos 

(59 a 69) 

- Explicação do professor à orientadora acerca 

das atividades previstas com a elaboração de 

um planejamento de suas aulas. 

7º 
- Professor 

- Orientadora 

Turnos 

(70 a 85) 

- Explicitação do professor acerca das formas 

de realização de suas atividades previstas após 

um questionamento da orientadora. 

8º 
- Professor 

- Orientadora 

Turnos 

(86 a 93) 

- Retomada da 3ª etapa do processo de ensino 

de um conteúdo programático discutido na 

primeira entrevista  

9º 
- Professor 

- Orientadora 

Turnos 

(94 a 119) 

-Retomada do processo de transposição do 

conteúdo programático e discussão entre 

professor e orientadora sobre a falta de 

interação professor/ alunos. 

10º 

- Professor 

- 

Pesquisadora 

- Orientadora 

Turnos 

(120 a 129) 

- Justificativa do professor sobre algumas 

estratégias para o ensino de um conteúdo 

programático à pesquisadora e à orientadora. 

11º 

- Professor 

-Pesquisadora 

- Orientadora 

Turnos 

(130 a 150) 

- Discussão e retomada entre professor e 

pesquisadora sobre a questão da falta de 

interação professor/alunos no momento do 

ensino do conteúdo programático. 

12º 

- Professor 

-Pesquisadora 

- Orientadora 

Turnos 

(151 a 160) 

- Sugestão da orientadora sobre algumas 

estratégias para tornar a aula do professor 

mais interativa. 

13º 

- Professor 

- 

Pesquisadora 

- Orientadora 

Turnos 

(161 a 165) 

- Questionamento do professor sobre as 

intervenções da orientadora e da pesquisadora. 

14º 

- Professor 

- 

Pesquisadora 

Turnos 

(166 a 181) 

- Resistência do professor em aceitar algumas 

intervenções sugeridas pelos participantes da 

entrevista. 
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15º 

- Professor 

- 

Pesquisadora 

- Orientadora 

Turnos 

(182 a 185) 

- Reflexão do professor sobre propiciar uma 

maior interação com os alunos em sala de aula 

por meio de atividades mais interativas e 

reflexivas. 

16º 

- Professor 

-Pesquisadora 

- Orientadora 

Turnos 

(186 a 190) 

- Retomada da orientadora sobre a busca de 

estratégias para propiciar maior interação em 

sala de aula; 

- Concordância do professor em relação ao 

tema. 

17º 

- Professor 

-Pesquisadora 

- Orientadora 

Turnos 

(191 a 201) 

- Retomada da orientadora sobre a falta de 

interação em sala de aula e sobre a 

importância do professor proporcionar aulas 

mais interativas. 

18º 

- Professor 

- 

Pesquisadora 

- Orientadora 

Turnos 

(202 a 219) 

- Proposta da orientadora e da pesquisadora de 

realizar aulas mais interativas com estratégias 

e metodologias discutidas na entrevista;  

- Proposta de gravação de mais uma aula para 

ser confrontada com a primeira aula transcrita, 

já analisada. 

19º 

- Professor 

-Pesquisadora 

- Orientadora 

Turnos 

(220 a 229) 

- Questionamento do professor sobre as 

análises do grupo ALTER referentes ao papel 

atribuído aos alunos em determinadas 

situações;  

- Posicionamento do professor sobre as 

atividades direcionadas aos alunos. 

20º 
- Professor 

- Orientadora 

Turnos 

(230 a 233) 

- Posicionamento da orientadora sobre a 

importância de maior interação em sala de 

aula, tornando os alunos mais participativos e 

responsáveis por suas ações. 

21º 

- Professor 

- 

Pesquisadora 

- Orientadora 

Turnos 

(234 a 260) 

- Planejamento do professor após os 

apontamentos e as reflexões da orientadora 

sobre as aulas previstas, com o objetivo de 

propiciar maior interação com os alunos. 

22º - Professor Turnos - Relato da pesquisadora sobre as atividades 

- Orientadora 
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- 

Pesquisadora 

- Orientadora 

(261 a 283) realizadas em sala de aula; 

- Relato do professor sobre as atividades 

realizadas em outras situações de produção 

textual em que houve mais interação com os 

alunos. 

23º 

- Professor 

- 

Pesquisadora 

- Orientadora 

Turnos 

(284 a 299) 

- Retomada do professor sobre essas 

atividades realizadas e retomada da 

orientadora sobre a gravação da aula prevista. 

24º 

- Professor 

- 

Pesquisadora 

- Orientadora 

Turnos 

(300 a 313) 

- Retomada da pesquisadora e da orientadora 

sobre a realização da aula prevista. 

25º 

- Professor 

- 

Pesquisadora 

- Orientadora 

Turnos 

(314 a 328) 

- Instruções da orientadora sobre a realização 

da aula prevista do professor e orientação 

sobre os procedimentos dele. 

 

 

5.5.2 A análise dos segmentos temáticos da segunda entrevista 

 

Antes de apresentarmos a análise, ressaltamos que essa segunda entrevista 

traduz a necessidade de conhecer o porquê da falta de interação entre o professor e 

os alunos detectada na análise da aula transcrita. Necessidade, pois entendemos 

que é somente na “interação com o outro” que podemos encontrar alternativas para 

melhorar o nosso agir diante de algumas dificuldades tanto no campo pessoal como 

profissional. 

No primeiro segmento temático, identificamos que a orientadora, 

primeiramente, apresenta o objetivo da entrevista e mostra ao professor a 

importância de discutirem a respeito da interação professor/alunos a partir da 

análise da primeira aula transcrita.  
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Quadro 41 – Turnos da segunda entrevista (A) 

Orientadora 

(turno 01) 

Então assim... a gente ta/ querendo pensar com você... como a gente poderia 

seguir aqui o trabalho... 

Professor 

(turno 02) 
Sim... 

Orientadora 

(turno 03) 

Entendeu... e realmente a (pesquisadora)43 e eu não planejamos nada...não 

queremos induzir você a nada... Mesmo porque nós estamos no escuro... a 

gente... pelo menos, eu, estou como orientadora... e acho que ela está 

também na mesma situação... a gente quer   “pensar junto”44 mesmo...como 

prosseguir... de que forma a gente pode conseguir pra... pra/ sua prática 

profissional... 

Professor 

(turno 04) 
Hum...hum::: 

Orientadora 

(turno 05) 

Pra/ dela também...porque eu acho que numa/ pesquisa... sempre::: a 

gente... “pensando junto”... a gente... todo mundo sai beneficiado de alguma 

maneira... entende... Eh... por exemplo quando eu oriento os meus alunos a 

fazerem uma pesquisa da própria ação... eh:::... eu também tenho que pensar 

na minha... neh... será que eu to/ fazendo certo...será:::... ((hum...hum))... 

será que eu posso mudar... de acordo... certos aspectos... conforme eles 

mudam... entende... eu acho que... todos podem se beneficiar... 

Professor 

(turno 06) 
Hum... hum... 

Orientadora 

(turno 07) 

Ta... e... eu... dei uma olhada...na.. transcrição...mas... não olhei a fundo 

assim... mas uma coisa... que me chama a atenção e que acho que é 

recorrente... na... na Universidade... é a questão do professor... falar bastante 

porque as turmas são grandes...  então o professor... tem muitos turnos... 

turnos grandes... e os alunos pouca participação... neh... na verdade é uma 

aula totalmente expositiva... E aí eu fico pensando... que a gente pode 

analisar... neh... métodos didáticos45... pra/ ver o conteúdo... projetos 

didáticos... em relação aos conteúdos... que têm a ensinar... neh... 

((hum...hum...))... então se iria passar o que é do ensino como 

(transmissão)... você querer passar uma informação pro/ aluno... eh... essa 

visão de ensino... acho que a gente precisaria... transformar... eh::: 

                                            
43 Explicitação da pesquisadora para substituir os nomes dos participantes. 
44 Grifo da pesquisadora. 
45 Grifo da pesquisadora 
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transformar mas... de uma forma mais......  sociointeracionista... enfim... ou 

sociocultural ...  aí eu fiquei pensando no contexto de vocês... neh... que é a 

universidade... que são classes numerosas e::: fiquei pensando... se::: se 

seria possível... fazer algo diferenciado...” eu não sei... tem que 

pesquisar... tem que pesquisar... eu não tenho eh::: uma receita pra/ isso... 

neh... e eu acho que a gente tem que pesquisar... Então... e...ah:::... não sei 

se você chegou a ler a parte da entrevista... que a (pesquisadora) já 

analisou... você já leu a analise ou não? 

Professor 

(turno 08) 
Não... 

Orientadora 

(turno 09) 

 

Não... porque na entrevista você fala...assim...se tem ensino superior...se não 

tem... Você ficou desapontado com o que você encontrou...neh... 

Professor 

(turno 10) 
Hum... hum... 

Orientadora 

(turno 11) 

Com os alunos...quer/ dizer... e acho que no próprio contexto que  você 

trabalha de ter muitos alunos... por sala... neh... e ai é mais difícil você ahm::: 

transformar um pouco isso46. 

Professor 

(turno12) 
Hum... hum... 

Orientadora 

(turno 13) 

Então eu queria assim... ouvir vocês também... pra/ gente pensar junto se é 

possível fazer alguma tentativa diferente... ou se mantém esse sistema de 

(ensino) por transmissão... se não há saída pra/ esse contexto... 

Professor 

(turno 14) 

Olha professora... eu acredito que sempre há saída... é... o problema que eu 

vejo... que tem::: nos assombrado inclusive...até por exemplo,  num/ dá pra 

sair dessa perspectiva da transmissão pra/ uma perspectiva mais 

dialogada... 

(turno 15) (não foi possível reconhecer as vozes). 

 

 

Nos turnos apresentados, percebemos que a orientadora faz uma avaliação 

negativa, por meio de modalizadores lógicos e deônticos, do modo como as “aulas 

expositivas” são apresentadas aos alunos: “ensino como transmissão. O professor, 

em seus poucos turnos de fala, mais especificamente no turno 14, justifica, por meio 

                                            
46 Dêitico (isso) refere-se à forma de ensino aplicada. 
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das modalizações apreciativa e lógica, que é possível mudar essa forma de ensino. 

No turno 16, ele justamente concorda que essa perspectiva de “ensino como 

transmissão” nas universidades é reforçada pelo fato de os professores possuírem 

turmas numerosas e necessitarem cumprir uma carga horária semanal elevada: 

 

Quadro 42 – Turnos da segunda entrevista (B) 

 

Professor 

(turno 16) 

 

 

Eh:::primeiro o número de... número de alunos... que nós temos... e a 

quantidade de turmas que nós temos... pra/ gerar a nossa carga horária... 

Nós temos, por exemplo, dois grandes problemas... número excedente de 

alunos por turma...e número de turmas... pra/ gerar uma carga horária... 

exato... porque pra/ gente ter... a gente vai ter uma carga horária conforme o 

número de turmas... Entendeu? E aí pra/ eu ter quarenta horas eu tenho que 

dar aulas pra dez turmas... 

Orientadora 

(turno 17) 
Meu Deus! 

 

 

Esses problemas fazem parte do real da atividade docente e podem dificultar 

o ensino-aprendizagem dos alunos, causando também estresse ao professor diante 

dessas dificuldades. 

Nos turnos seguintes, o professor ressalta que é “no contato com o aluno” 

que ele pode conseguir uma maior interação. Através desse contato, o aluno se 

sente valorizado e o professor consegue estabelecer uma relação de confiança.  No 

turno 32 especificamente, com o uso da  modalização lógica, o professor deixa 

transparecer seu posicionamento em relação aos “tipos de aulas tradicionais”, 

demonstrando ser favorável a um “tipo de aula mais interativa”. 

 

Quadro 43 – Turnos da segunda entrevista (C) 

Professor 

(turno 30) 

Mas... pra/... dentro de uma perspectiva  dialógica o que eu acredito é... no 

contato que o professor tem com o aluno... como saber o nome do aluno... 

Orientadora 

(turno 31) 
Sim... 

Professor 

(turno 32) 

Isso é indispensável... saber o nome do aluno... porque a partir daí você 

começa a estabelecer um outro tipo de relação que não apenas a 
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exposição... (senão) as aulas parecem mais palestras. 

(turno 33) (Não foi possível reconhecer as vozes). 

 

O que foi explicitado pelo professor pode favorecer a interação com o aluno, 

fazendo com que ele exponha suas dúvidas no momento da realização de uma 

tarefa.  O momento em que o aluno passa a ter “voz” serve de parâmetro para o 

professor lidar com as dificuldades de outros alunos. Assim, ele aprende novas 

estratégias e metodologias, conforme podemos ver nos turnos subsequentes: 

 

Quadro 44 – Turnos da segunda entrevista (D) 

Professor 

(turno 34) 

....do que propriamente a aula... nós não sabemos o nome do nosso aluno... 

nós não sabemos quais são as reais necessidades do nosso aluno... pelas 

atividades que nós trabalhamos ao longo do semestre... à medida... à 

medida que nós desenvolvemos atividades... nós vamos percebendo... na 

correção sempre coletiva... quais são as necessidades... dentro dessas 

necessidades nós procuramos preencher de modo muito sutil, aquilo que o 

aluno precisa ... agora tem horas que a gente encontra de modo mais::: 

sobressalente... 

Orientadora 

(turno 35) 
Eh... eh... 

Professor 

(turno 36) 

É...é por exemplo o que a gente tem feito... e... cada semestre eu 

modifico:::... eu procuro modificar alguns textos... 

Orientadora 

(turno 37) 
Sei... 

 

Professor 

(turno 38) 

Pra/... a medida, por exemplo, que eu:::... ultrapasso o semestre mesmo... 

que eu... que eu pego a turma diferente... eu procuro modificar os textos 

porque a turma anterior... foi um termômetro... de... necessidades... dos que 

virão... sempre existe uma necessidade nova... então eu procuro 

modificar os textos ... eu tenho percebido dentro desse processo... que... 

os alunos estão chegando nas nossas mãos sem... saber manusear nada... 

eles não conseguem a...eh:::... observar... nenhum tipo de informação... 

eles conseguem fazer o mínimo possível... que é ler o que as linhas 

dizem... apenas... então... dentro desse cenário... eu tenho procurado ... 

nesse semestre eu ampliei o número de textos pra/ que eles tivessem uma 

visão de leitura maior... São textos literários... textos não literários... os não 
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literários... jornalísticos... como artigos de opinião...como notícias... 

Orientadora 

(turno 39) 
Sei... 

 

Professor 

(turno 40) 

Eu tenho variado dentro desse cenário... exatamente pra/ que nas 

atividades eles possam ter uma... visão mais... específica ... do que é o 

texto... de como organiza a comunicação humana. 

Orientadora 

(turno 41) 
Eh:::... 

Professor 

(turno 42) 

Então é nesse âmbito que eu tenho procurado trabalhar... mais na... na... 

na seleção do material... na troca do material... do que propriamente no 

contato com ele. 

 

 

Em meio às figuras de ação acontecimento passado e de ação experiência, 

aos discursos mistos (interativo e teórico), às modalizações pragmáticas e 

apreciativas, o professor tenta encontrar meios de melhorar sua atividade de 

trabalho. Ele tenta, ainda, (re) conceber seu agir diante do distanciamento entre o 

trabalho prescrito (previsto) e o trabalho realizado, o que fica evidente no turno 36: 

“a cada semestre procura modificar e ampliar a escolha dos textos que distribui aos 

alunos”. O professor afirma ter percebido a chegada de alunos na universidade 

totalmente despreparados, tendo em vista que sequer conseguem interpretar um 

texto. Ao mencionar isso, ele transforma esses alunos em agentes/beneficiários de 

seu agir docente. 

Entretanto, no turno 50, o professor, ao retomar a questão do contexto mais 

interacional para melhorar o ensino-aprendizagem dos alunos, acaba entrando em 

contradição consigo mesmo. Ele ressalta que gostaria de saber “qual estratégia ou 

forma” para sair do contexto expositivo. Como resposta, a orientadora, no turno 55, 

sinaliza que as aulas dele têm um caráter predominantemente expositivo com a 

mínima participação dos alunos. Por esse motivo, ela sugere que ele trabalhe com 

projetos que contenham objetivos definidos, visto que, segundo o texto do 

professor, os alunos “têm que fazer um trabalho em grupo”.  Cogitamos, assim, pelo 

uso dessa modalização deôntica, que essa determinação implícita supostamente 

parte da própria instituição. O professor, por meio de uma avaliação depreciativa, 
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afirma que é difícil avaliar cada trabalho, pois, dependendo do número de alunos, 

apenas alguns participam realmente da atividade. Essa é a razão pela qual a 

orientadora propõe algum tipo de prática que envolva os alunos coletivamente. 

 

Quadro 45 – Turnos da segunda entrevista (E) 

Professor 

(turno 50) 

Eu não sei qual seria a estratégia... eu gostaria que existisse... que eu 

pudesse ter uma estratégia pra/  minimizar... pra/ gente sair desse 

cenário... 

Orientadora 

(turno 55) 

[...] Não sei aí se tem a ver com a gravação também...mas de qualquer 

forma... a gente vê que a aula é essa predominantemente expositiva...  

Agora...  eu num/ sei Professor  assim...ham:::... uma professora que 

trabalha com você me contou a experiência dela... assim... do projeto... 

que os alunos... que os grupos têm que fazer um trabalho pro/ 

semestre...neh... acho que isso é uma alternativa de... de... digamos... 

de interagir entre si... e com um determinado objetivo... É um trabalho em 

grupo... que é difícil você avaliar um pouco... a...a... o papel de cada 

um... a gente sabe que dependendo de como você dá o trabalho em 

grupo às vezes é um ou dois que fazem... o resto vai na carona... neh... 

e:::... eu não sei... eu não me lembro se ela pediu... pra cada um fazer 

uma parte... eu num/... num/ me lembro... Eu não sei... alguma... se tem 

alguma... tentar com vocês se tem alguma atividade em grupo... pra/ eles 

fazerem uma tarefa... 

 

 

Nos próximos turnos, o professor ressalta que trabalha com os alunos as 

noções de pesquisa, pois, segundo uma instrução que recebe de forma não oficial, 

ele deve trabalhar com esse tipo de gênero. Ao relembrar dessa prescrição, 

demonstra que poderá atender também à “sugestão” da orientadora. Novamente, o 

professor demonstra que não é resistente a essas orientações. Por outro lado, ele 

pode estar se mostrando mais acessível para não entrar em conflito com os 

interlocutores diante dos quais está  (pesquisadora e orientadora) e por ter a ciência 

do papel social que eles representam.  

O professor avalia de modo negativo a ação de outros professores em 

relação ao desenvolvimento desse trabalho de pesquisa em sala de aula, alegando 

que eles somente enfocam a formatação dos trabalhos acadêmicos, e não a 



160 

 

estrutura, ou seja, a produção desses trabalhos. Para ele, a formatação não é 

suficiente para que o aluno possa realizar uma pesquisa acadêmica. Assim, ele 

demonstra sua preocupação em trabalhar as categorias específicas do texto 

acadêmico, para atender às prescrições de seu métier.  Porém, apresenta uma 

dificuldade para realizar seu trabalho docente (real da atividade): a carga horária (04 

horas/aula) insuficiente para esse tipo de trabalho. 

 

Quadro 46 – Turnos da segunda entrevista (F) 

Professor 

(turno 59) 
É mas... é eu vou trabalhar com eles... as noções de pesquisa... 

Orientadora 

(turno 60) 
Ham... sei... 

Professor 

(turno 61) 

Então... eu vou ficar todo o mês de novembro... trabalhando noções de 

pesquisa... só... que por exemplo... a recomendação que...  uma das 

recomendações que eu vi lá ... não é uma recomendação oficial... mas... eu 

vejo que os professores... que lecionam produção textual... no curso que 

eu dou... que é administração... eles trabalham isso mais no âmbito da 

formatação... acham que a formatação é suficiente... que quatro aulas 

resolvem... eu trabalho com cada categoria do texto de pesquisa... por 

exemplo... é claro que eu não monto o projeto com eles... 

 

 

No turno 63, o professor apresenta como elaborar um projeto, especificidade 

do trabalho docente que faz parte do real da atividade. No turno 65, ele especifica 

quais são as categorias desse projeto. Assim, podemos visualizar mais uma faceta 

do agir docente com instrumento: ele elabora, organiza como é a estrutura do 

trabalho acadêmico,. Inicialmente, ele verifica quais os temas ligados ao projeto em 

um agir de dimensão coletiva interacional com os alunos; após, seleciona os 

temas; e, assim, parte para um agir específico de dimensão individual. Ele 

explica aos alunos a delimitação do tema da pesquisa, para chegarem à 

problematização. Dessa forma, o professor coloca os alunos novamente como 

agentes/ beneficiários de seu agir prescrito. 
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Quadro 47 – Turnos da segunda entrevista (G) 

Professor 

(turno 63) 
Eu monto... a introdução... com todas as categorias do projeto... 

Orientadora 

(turno 64) 
Entendi... 

Professor 

(turno 65) 

Tema... delimitação do tema... problema de pesquisa... objetivo... 

justificativa... metodologia... todas as categorias eu coloco na introdução... 

como que eu organizo esse trabalho com eles...a gente primeira... verifica 

quais são os temas ligados à responsabilidade social e ambiental... no meio 

corporativo que nós podemos selecionar... selecionamos os temas... a partir 

daí eu vou explicar pra eles como é que eles vão delimitar um tema de 

pesquisa... pra/ chegar numa problematizarão... 

 

 

Ao ser questionado pela orientadora, no turno 70, quanto à realização de 

uma pesquisa pelos alunos, o professor esclarece, no turno 71, que eles fazem o 

esboço desse trabalho, porque aprendem a organizar o “pensamento de pesquisa”. 

Essa é mais uma ação docente constituída de um agir que direciona os alunos, 

pois, no discurso interativo com a orientadora, percebemos que o professor parte de 

um agir individual para um agir coletivo: “eu utilizo as categorias do projeto para 

montar uma introdução com eles [...] a gente vai delimitar lá (introdução) fazer todo 

o processo de organização do texto [...] nós vamos fazer o desenvolvimento [...]”.  

Assim, é o professor que direciona o trabalho dos alunos (eu vou trabalhar 

com eles), colocando-se como um actante ator/protagonista do ato de prescrever o 

agir dos alunos, esses por sua vez actantes/ agentes que precisam ser direcionados 

pelo professor. Dessa forma, podemos notar que o agir do professor oscila entre um 

agir coletivo: “o trabalho vai ser feito em grupo” e um agir individual: “eu expliquei 

pra eles [...]”.  

Podemos perceber que essa conduta do professor repete-se nos turnos 

seguintes, o que reforça seu papel de “prescritor e orientador” nesse processo de 

ensino-aprendizagem. Para estimular a interação, ele se coloca no discurso como 

participante da ação, porém as atividades são realizadas exclusivamente pelos 

alunos: 
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Quadro 48 – Turnos da segunda entrevista (H) 

Professor 

(turno 77) 

Esse artigo de pesquisa eles vão ler:::... juntos... pra/  gente poder fazer 

todo um... o desdobramento do trabalho... 

Professor 

(turno 81) 

Não... vai ser uma segunda avaliação... é o que eu vou propor pra/ eles... 

cada etapa... 

Professor 

(turno 83) 

Em cada etapa... dentro dessas aulas... cada etapa eu vou trabalhar em 

uma aula... eles vão conversar comigo... em sala... 

Professor 

(turno 85) 

Durante a semana... eles vão concluir essa etapa... vão trazer pra/ eu dar o 

feedback 

 

 

Nesses turnos, o professor demonstra que tem o controle do “trabalho a ser 

realizado”, ignorando eventuais impedimentos (real da atividade) que podem fazer 

com que esse trabalho não se concretize como planejado. 

Do turno 87 ao 91, podemos perceber que, mesmo em relação ao trabalho a 

ser realizado, o professor age como se estivesse repetindo as ações passadas, 

como na figura de ação acontecimento passado, e como se estivesse vivenciando 

a ação no momento da interação da entrevista, como na figura de ação 

experiência. Ele faz avaliações por meio de modalizações apreciativas. 

 

Quadro 49 – Turnos da segunda entrevista (I) 

Turno (87) 

Professor 
- Mostro para o aluno! 

Turno (88) 

Pesquisadora 

- “Olha nós vamos trabalhar este determinado conteúdo e...!” Nesse seu 

plano, você expõe conteúdo e metodologia? 

Turno (89) 

Professor 

- Não exponho conteúdo e metodologia... Eu exponho conteúdo e não 

exponho a metodologia para eles, porque eu vejo, por exemplo, que a 

metodologia... O que eles, por exemplo, PEDEM! Eles querem SER 

ORIENTADOS o tempo todo! Orientados em AULAS EXPOSITIVAS! 

Então como a metodologia é pautada SEMPRE em aulas expositivas... Não 

coloco! 

Turno (90) 

Pesquisadora 
- Certo!... Então sua preocupação é expor o conteúdo a ser trabalhado! 

Turno (91) 

Professor 

- Além de expor o conteúdo, é verificar se eles REALMENTE 

compreenderam! 
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Do turno 125 ao 129, o professor relata à orientadora, por meio da figura de 

ação acontecimento passado, as experiências vivenciadas com os alunos em outras 

situações de aprendizagem, para compará-las às situações previstas ou a serem 

realizadas nas próximas aulas:  

 

Quadro 50 – Turno da segunda entrevista (J) 

Professor 

(turno 129) 

Não...não... não... é um texto que...ele se repete assim... “ E a mulher que 

cuida de tudo “... deixa eu me lembrar... família... família... que é o outro texto 

descritivo que eu eh::: que eu trabalhei com eles... usei nessa mesma aula 

pra/ eles analisarem... eu pedi pra/ que eles identificassem ... como a 

mulher descrita é representada naquela circunstância...  

 

 

A partir do turno 130, a pesquisadora reitera que é preciso dar voz aos alunos 

e abandonar o trabalho com atividades direcionadas. Como resposta, o professor 

justifica que os alunos não têm conhecimento prévio suficiente para desenvolver 

uma atividade sem o seu direcionamento. Como essa questão é discutida e 

analisada em outros turnos, não explicitamos aqui os turnos de fala.    

A partir do turno 151, a orientadora sugere algumas estratégias para 

substituir a abordagem expositiva (ação direcionada pelo professor) por uma mais 

interacional. Para tanto, ela se baseia na sua própria prática docente. Apesar de a 

orientadora apresentar esse tipo de ação mais interativa, ela também acaba 

prescrevendo o agir do professor, direcionando o que ele deve fazer para 

igualmente realizar uma atividade mais interativa com os alunos: 

 

Quadro 51 – Turnos da segunda entrevista (K) 

Pesquisadora 

(turno 151) 
A orientadora.... acho que ela consegue explicar melhor... 

Sobreposição 

de vozes 
(risos) 

Orientadora 

(turno 152) 

Não... é que eu faço um trabalho com leitura... neh... e:::eu estudo muito... 

(pensamento)... leitura e tal...e sobre como surge leitura de linguagem  
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figurada... é o que me interessa... [...] Vocês trabalham como ensinar um 

gênero... e:::... só que há um momento de leitura do texto pelo texto... 

entende... de ler o texto... descompromissado como qualquer trabalho 

gramatical do gênero... do que for... 

Professor 

(turno 153) 
Hum... hum... 

 

Orientadora 

(turno 154) 

Porque... o que aconteceu uma vez na gravação é:::... reflete bem o que é 

isso... eu dizia pra ela... precisa ver se eles entenderam bem o texto... (pra 

vida deles)... porque a leitura... por exemplo... ela constitui o maior 

problema educacional brasileiro... porque na verdade não é trabalhado 

leitura... o texto é sempre didatizado... entende... você usa um texto na 

gramática... usa um texto pra ensinar gênero... e a compreensão do texto... 

é quem suporta só... a gente pressupõe que o aluno já sabe ler... então ele 

entendeu... aí uma vez eu fui dar essa... e essa prática do... do... assim de 

leitura... é::: ela surgiu na verdade como método de pesquisa... que eu 

queria... ver como os alunos entendiam texto literário... (metafórico)... e 

texto literal...e::: e eu comecei a fazer isso em grupo... e... e ela não tem 

direção nenhuma... eu dou só a liberdade de os alunos pensarem com a 

cabeça deles... não... não tem que olhar nada de gramática... não tem... 

que falar nada de gênero...eles vão interpretar o texto espontaneamente 

sem se preocupar... com nenhuma tarefa didática... neh... e eu não tenho 

expectativa de que eles leiam da forma X ...y ou Z... eles vão ler do 

jeito... 

Professor 

(turno 155) 
À maneira deles 

 

Orientadora 

(turno 156) 

É... dessa forma... isso vai dar chance à múltiplas leituras... importante é 

eles lerem primeiro... entenderem... depois... porque nessa discussão do 

texto eles... eh:::... espontaneamente vão  perceber características do 

texto... por exemplo... essa::: descrição... que é::: grotesca... do nudismo... 

é muito cedo pra/ que eles percebam... entende... e aí depois disso você 

pode fazer um trabalho com gênero. [...]. 

Professor 

(turno 157) 
Hum... 

 

Orientadora 

(turno 160) 

[...] e eu acho que assim... eu acho que::: continuo achando que a... que 

não há espaço de leitura pro/ aluno... e é legal... ele... por exemplo... eu 

dou aula com poucos alunos... em geral eu discuto com a classe inteira... 
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mas... uma classe grande... você pode dar... por exemplo... o texto de 

Mário Quintana... da Raquel de Queiroz... ou::: dar um de cada vez... pra/ 

eles discutirem... depois fazer discussão geral... entendeu... e depois 

trabalhar... a questão do gênero... mas aí assim... pode ser. 

 

 

A partir do turno 160, a orientadora passa a prescrever as ações do professor 

por meio de sequências injuntivas e prescritivas, de verbos no imperativo e de 

alguns modalizadores deônticos, lógicos e apreciativos. Trata-se de prescrições que 

o professor “compreende não como um direcionamento para ele, mas para os 

alunos” (turno 163). A orientadora ressalta (turno 164) que o direcionamento, em 

alguns casos, pode ser positivo. Ela mostra para o professor que uma análise 

textual não diretiva é melhor, pois propicia uma maior liberdade de expressão aos 

alunos, fazendo com que se sintam menos dependentes. 

 Novamente, no turno 166, o professor sugere que os alunos, pela falta de 

conhecimento prévio, não conseguem trabalhar sem o seu direcionamento. Porém, 

como mostra o turno 182, ele acaba reconhecendo a importância de mudar essa 

concepção, por meio de modalizadores apreciativos, após ouvir os argumentos 

(direcionamentos) da orientadora e da pesquisadora. Para elas, os alunos são 

capazes de analisar um texto sozinhos e surpreender o professor com 

leituras/análises: 

 

Quadro 52 – Turnos da segunda entrevista (L) 

Professor 

(turno 161) 
Discutir... pra/ depois ir pro/ gênero... 

Orientadora 

(turno 162) 

É assim... partir deles...é::: verifique... o que... que eles conseguem 

interpretar do texto... você dá o texto... você... o que... que vai ser 

direcionado... é a escolha do texto... você vai levar algum texto pra/ 

sala de aula... 

Professor 

(turno 163) 
Então... mas... aí já não é um direcionamento? 

Orientadora 

(turno 164) 

Sim... mas... eu não to questionando... eu acho... eu não to/ dizendo 

que é totalmente negativo... o direcionamento...mas... eu queria assim 

... como é que poderia surgir... essa liberdade de interpretação do aluno... 
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ele vai ter... aí ao invés de a gente trazer questões direcionadas... o 

que... que vocês encontraram... é... depois numa discussão que nem 

essa... eles falam... eu entendi isso... eu vi isso... a partir de... dessas 

respostas a gente vai sim... ver o que... que possa trabalhar... então... por 

exemplo... eles viram.. o que... comenta o que você leu sobre a 

descrição... eu acho que no meio de setenta alunos... um vai conseguir 

sim... falar achar essa...eh:::... 

Orientadora 

(turno 165) 

É... quer dizer... pra/ ver o que... que ele traz... porque às vezes ele pode 

surpreender a gente...pode... podem não...têm uns que podem saber até 

mais... do que... do próprio professor... 

Professor 

(turno 166) 

Eu acho... que pra nossa realidade... você ta... por exemplo... indo 

muito além do que eles estão... 

Orientadora 

(turno 167) 
Você ta dizendo que é o contrário.... 

Professor 

(turno 168) 

Eu acho... porque... os nosso alunos... eles não leram um livro a vida 

inteira... 

Orientadora 

(turno 169) 
Eu sei... é por isso mesmo que eles precisam ler... 

Professor 

(turno 170) 
Entendeu... eles não viram nada disso... 

Orientadora 

(turno 171) 
E agora pensando... 

Orientadora 

(turno 172) 
Mas eles têm o potencial...a gente precisaria trabalhar isso com eles... 

Professor 

(turno 173) 

Eu acho legal... entendeu... legal... bacana trabalhar esse potencial... 

agora a forma com que nós vamos partir do texto... do que eles 

compreendem... de texto... pra/ depois chegar à um outro objetivo... seria 

isso? 

Orientadora 

(turno 174) 
É::: 

Pesquisadora 

(turno 175) 
Na verdade... é uma... uma... 

Sobreposição 

de vozes 
(não foi possível identificar o que é falado) 

Pesquisadora Fazer uma avaliação diagnóstica do que... que eles conseguiram 
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(turno 176) compreender... 

Professor 

(turno 177) 
Hum::: 

Orientadora 

(turno 178) 

Eu acho... que dá prá perceber... por exemplo... ham:::... num/::: lembro 

do vocabulário desses termos... mas... possivelmente... dá pra/ você 

detectar dificuldades também... de compreensão do texto...entendeu... 

ham:::o que você pode propor...  você/ pode dizer pra/ eles... oh... 

“vamos discutir esse texto... vamos tentar entender”... e depois cada 

grupo relata ham::: pra/ classe toda... por exemplo... você/ tem setenta 

alunos... da dez grupos de sete... ou sete grupos de dez... 

Professor 

(turno 179) 
Aí vocês acreditam que seria o mesmo texto... ou textos diferentes... 

Orientadora 

(turno 180) 
O mesmo... é::: aí o direcionamento seria válido nesse sentido... 

Orientadora 

(turno 181) 

É... é::: o mesmo texto porque::: é legal pra gente comparar... como eles 

viram o texto... entende... 

Professor 

(turno 182) 
Hum... hum... achei interessante... 

 

 

Do turno 183 ao 187, a orientadora retoma a questão  das aulas expositivas.  

Essa atitude dela é uma forma de prescrever o agir do professor, fazendo com que 

ele aceite esse direcionamento e passe a agir de outra forma em sala de aula.  

Desse modo, temos o professor como agente/beneficiário do agir prescrito da 

orientadora e um actante que precisa da orientação dela para realizar suas 

atividades docentes, eis também uma “troca de experiência” para contribuir para um 

agir coletivo. 

 

Quadro 53 – Turnos da segunda entrevista (M) 

Orientadora 

(turno 183) 

Isso dá um papel... mais assíduo pro/ aluno... porque o problema da aula 

expositiva é que ele fica totalmente passivo. 

Orientadora 

(turno 186) 

É... e você/ vê assim... no primeiro momento é só entender o texto... deixa a 

descrição e narração pra/  o lado... entendeu? 

Orientadora 

(turno 187) 

Depois... que discutir o conteúdo... dos textos... é... é que você parte pra/::: 

pra ver:::... enfim... neh... como é que foi realizada a descrição a narração... 
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e tal... e pode ser até dialogado... por exemplo... você/ tem::: sete grupos de 

dez... neh... e cada grupo vai falar como leu... primeiro pega... o da Raquel 

de Queiroz... que::: impressões eles tiveram...diz oh... vocês  têm liberdade  

de dizer  o que quiserem sobre os textos... se lembrou algum lugar que eles 

conheciam... se lembrou alguma pessoa... enfim... liberdade total... 

entendeu... e::: aí fala assim... bom... agora que vocês entenderam esses 

textos... o que vocês acharam... gostaram... não gostaram.... se não 

gostaram... pode dizer também... [...]. 

Professor 

Turno 188 
É verdade! 

 

 

No turno 188, percebemos que o professor concorda em utilizar uma nova 

metodologia ou estratégia por dois motivos: por estar no papel social de professor-

participante (inclusive, no contexto, diante da pesquisadora e da orientadora); e por 

ter sido convencido de que trabalhar de forma interativa pode tornar suas aulas 

mais dinâmicas. Isso representa uma (re) concepção do agir motivada por outros 

actantes que também fazem parte do contexto geral do professor. 

Ressaltamos que dos turnos que seguem até o turno 328, professor, 

pesquisadora e orientadora dialogam sobre como podem ser realizadas as 

atividades previstas do professor em sala de aula.. No entanto, destacamos que 

essa questão, por já ter sido enfocada, não será contemplada neste capítulo.  

A segunda entrevista demonstra que os conteúdos temáticos pautam-se mais 

no agir do professor em relação à sua aula prevista (trabalho a ser realizado na 

primeira entrevista) do que no trabalho realizado (aula transcrita). O professor 

realiza algumas ações de acordo com o previsto e não realiza outras conforme o 

real da atividade docente prevê. Através dessa entrevista, foi proposta a realização 

de uma segunda aula que é gravada e transcrita, para analisarmos se o professor 

segue as prescrições aqui “sugeridas”.  

 

5.6 Análise da segunda aula transcrita do professor 

 

O professor demonstra aceitar as orientações e prescrições da orientadora 

com o intuito de tornar suas aulas mais interativas, conforme evidenciado nas 
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análises anteriores. Para que possamos verificar se o professor atende às 

orientações verbalizadas na segunda entrevista e se houve mudanças ou (re) 

concepções em seu agir em sala, apresentamos, a seguir, o plano global da 

segunda aula.  

 

5.6.1 Plano global da segunda aula transcrita 

 

O plano global da segunda aula transcrita é constituído por cinco segmentos 

temáticos, contendo 120 turnos de fala do professor e dos alunos: 

 

 

Quadro 54 – Segmentos temáticos da segunda aula 

Nº de 

segmentos 

temáticos 

Participantes 
Turnos  

duração 
Conteúdos temáticos 

1º 
- Professor 

- alunos 
(01 a 52) 

- Direcionamento do professor em relação à tarefa 

a ser realizada pelos alunos em sala de aula 

(discussão em grupo sobre a leitura realizada 

pelos alunos); 

- Discussão dos alunos a respeito de suas 

impressões sobre a leitura direcionada pelo 

professor. 

2º 
- alunos 

- professor 
(53 a 61) 

- Interpretação de um aluno sobre os aspectos do 

texto que levaram a discussão para outro contexto 

a ser abordado; 

- Avaliação do professor sobre essa interpretação 

do aluno e posicionamento de outros alunos a 

respeito dessa questão. 

3º 
- alunos 

- professor 
(62 a 78) 

- Contextualização por parte de um aluno a 

respeito do texto e de seu contexto profissional (e 

troca de experiências profissionais por parte de 

outros alunos); 

- Avaliação do professor sobre a forma como os 

alunos estão conseguindo contextualizar o texto. 

4º - alunos (79 a 86) - Interpretação de outro aluno sobre aspectos 
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- professor textuais de outro texto lido; 

- Retomada do professor sobre a temática dos 

textos (apanhado geral das discussões dos 

alunos). 

5º 
- alunos 

- professor 
(87 a120) 

- Discussão dos alunos sobre o segundo texto lido 

(eles demonstram ter compreendido a temática 

abordada, as ideias discutidas no texto; 

-Posicionamento do professor após a discussão 

dos alunos (ele demonstra estar satisfeito com a 

participação e compreensão desses 

participantes). 

 

5.6.2 Análise dos segmentos temáticos da segunda aula transcrita 

 

O primeiro turno mostra que o professor ainda prende-se em atividades 

direcionadas para os alunos, não permitindo, assim, que eles realizem suas tarefas 

sem o seu direcionamento. Mesmo que ele se proponha a ouvir as discussões dos 

alunos, prescreve suas ações antes da realização da tarefa:  

 

Quadro 55 – Turno da segunda aula (N) 

(Turno 01) 

Profº Ronaldo 

Como eu disse a vocês... o propósito da aula hoje... é que nós... é que 

vocês discutam... discutam os dois textos que vocês estão com eles... 

o propósito da aula... é que vocês discutam... os textos que estão 

consigo... nesse sentido... (psiu:::) nesse sentido... nesse sentido... antes 

de eu fazer qualquer intervenção... eu gostaria de ouvir de vocês... 

quais... foram as impressões... que vocês tiveram... diante dos textos que 

vocês leram... pra/ gente organizar a situação... e:::... pra/ que vocês 

façam a exposição de modo produtivo... é importante que vocês... 

que a gente pegue o primeiro texto... eh::: “O computador revoluciona 

a comunicação”... e eu gostaria que cada um... que cada grupo dissesse 

primeiro... qual foi a impressão... que vocês tiveram dele... desse texto... 

após vocês dizerem a impressão... em nível... de sentidos que 

organizam esse texto... o que significou esse texto pra/ vocês... quais 

foram as informações que trouxeram... algum tipo de agregação pra/ 

vocês... em nível de conhecimento... e é claro... vocês conseguem 
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identificar... se esse texto ele é... narrativo... ele é expositivo... e por 

que... dão essas as questões que antes::: de eu explicar qualquer 

coisa pra/ vocês... que eu gostaria que vocês... trouxessem agora... qual 

é o grupo que gostaria de começar a abrir... a discussão acerca do 

primeiro texto... Parece Haidê que o seu grupo tá/ mais animado... 

(risos)... então eu gostaria que o seu grupo expusesse... trouxesse pra/ 

nós as contribuições...  

 

Essa conduta de “sempre” prescrever as ações dos alunos acontece 

naturalmente entre os professores de forma geral sem que eles tenham total 

consciência disso. No entanto, mesmo agindo dessa forma, o professor acaba 

recriando ou reorganizando o seu agir, para atender à orientação de seus 

destinatários (orientadora e pesquisadora): tornar a aula mais participativa, dando 

“voz” a seus alunos. 

No turno 17, o professor incentiva o debate mesmo com questões diretivas, 

como: “Ok... em relação ao primeiro texto... acerca do que vocês observaram... 

quais são as contribuições que vocês obtêm?” (primeiro segmento – turno 17 – 

Professor). Ele, ainda, tenta conduzir os alunos à construção de um pensamento 

lógico por meio de uma avaliação apreciativa: 

 

Quadro 56 – Turno da segunda aula (O) 

(turno 50) 

Professor 

Ok... Então pelo que eu pude perceber... o que vocês compreenderam... é 

que... a... comunicação... via... informática... via recursos tecnológicos... ela 

contribui pra/ facilitar os processos produtivos de uma empresa... porque 

ela::: agiliza... toda essa... todas as etapas... de um processo produtivo... 

e... entretanto... o contraponto que vocês... perceberam foi que não há a 

emissão... de emoções... nesse processo... é isso? 

 

 

Além disso, no turno 54, o professor tenta fazer com que o aluno perceba 

certa falta de coerência ao interpretar o texto. Isso demonstra que esse docente não 

ignora o agir cognitivo dos alunos durante a transposição de um conteúdo em sala 

de aula. Tal constatação pode ser comprovada no momento em que o professor faz 

um questionamento após a resposta do aluno:  
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Quadro 57 – Turno da segunda aula (P) 

2º segmento 

 

(turno 54) 

Professor 

Mas... os emoticcons... você só  utiliza diante pessoas que você tem um 

certo grau de proximidade... Vinicius... com... pessoas que você tem um 

grau de... de... distanciamento... você pode utilizar os emoticcons? 

(turno 55) 

Aluno 

Vinícius 

Não... mas... é ai... essa é a ideia... se você está... tratando com um 

cliente... se você não é próximo dele... sua... seu poder de persuasão...  

pra/ o cara comprar o seu produto é menor... então se você se tornar mais 

próximo dele... você automaticamente consegue começar a mandar... um 

ou outro... 

 

 

O professor faz outro tipo de intervenção diante da falta de compreensão de 

uma aluna. Ele procura por meio de sequências explicativas mostrar como os 

alunos estão interpretando o texto; procura também fazer com que eles 

compreendam o assunto que está sendo discutido. Através de uma avaliação 

apreciativa, mostra que a forma como os alunos estão contextualizando o texto é 

importante. Nas palavras dele: “vocês... estão fazendo um tipo de agregação... da 

informação que o texto faz... com o trabalho que vocês desempenham... mas... 

você quer parti... quer dar alguma contribuição... (turno 72 – Professor). Essa ação 

prova que o professor tenta seguir as prescrições da orientadora da pesquisa em 

relação a dar “voz” aos alunos e, assim, mudar as estratégias de suas aulas, para 

torná-las mais interativas. 

 

Quadro 58 – Turnos da segunda entrevista (Q) 

Terceiro segmento 

(turno 69) 

Aluna 20 

Só vendas? 

(turno 70) 

Professor 
Oi... 

(turno 71) 

Aluna 20 
Estamos falando só de vendas... 

(turno 72) Não... não... eles por exemplo... utilizaram esse exemplo::: 
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Professor porque é algo que faz parte do contexto profissional dos alunos... 

então por exemplo assim... eles tão adaptando o texto ao seu 

contexto profissional e explicando::: o texto a partir desse 

contexto profissional... porque o que... que o texto nos diz... que 

a comunicação... via... recursos tecnológicos... disponibilizados 

pelo computador... é realmente... uma comunicação que veio pra/ 

revolucionar... as interações humanas...é esse o mote do texto... 

dentro dessa circunstancia... o que eu percebo é que... cada um 

ta/ explicando o viés principal do texto... a partir da sua 

experiência profissional... isso é importante... porque vocês... 

estão fazendo um tipo de agregação... da informação que o texto 

faz... com o trabalho que vocês desempenham... mas... você 

quer parti... quer dar alguma contribuição... 

 

 

Além do turno 72, todos os diálogos do professor, especialmente nos turnos 

42: “Ok, qual é o próximo grupo?”; 86: “mas quais são as impressões que vocês 

observam nesse segundo texto?”; 88: “Ok, quem mais, vamos lá”; e 98: “Quais as 

contribuições que ele traz na área na visão de vocês após a leitura?” comprovam a 

preocupação que o professor tem em seguir as prescrições de seu trabalho, mesmo 

que ainda tenha certa resistência em deixar de prescrever as ações dos alunos por 

meio de atividades direcionadas, como no caso da leitura/interpretação dos textos: 

 

Quadro 59 – Turno da segunda aula (R) 

5º 

segmento 

 

Turno 96 

Professor 

Vocês acham... que esse texto traz contribuições... pra/vida profissional de 

vocês... visto que vocês estão estudando administração... já trabalham na 

área... vocês acham que esse texto do Piolin... traz...contribuições 

significativas... pro/trabalho de vocês... pra/vida e prática profissional de 

vocês... 

 

 

É evidente que o professor depara-se com situações que não estavam 

previstas nessa interação professor/alunos, como reconhecer que discentes são 

capazes de interpretar e contextualizar os textos sem a sua ajuda, apesar das 

dificuldades. 
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No turno 119, o professor encerra a aula com um feedback, isto é, com uma 

avaliação apreciativa do que foi discutido pelos alunos sobre a leitura dos textos, 

tentando fazer com que eles compreendam o objetivo da aula: 

 

Quadro 60 – Turno da segunda aula (S) 

(turno 119) 

Professor 

Ok... obrigado... Bom gente... é... notável... exato... é notável... que vocês 

perceberam... o propósito do texto... identificaram as habilidades 

profissionais... esperadas... de::: um profissional que vai ingressar o mercado 

contemporâneo... até por que... como vocês citaram... e... observaram... 

dentro do próprio texto... que... uma das características... é exatamente você 

agregar... competência técnica... flexibilidade... certo... competência técnica 

flexibilidade... ter comunicação clara e objetiva... ter iniciativa::: que é 

realmente uma grande dificuldade... hoje... pessoas com iniciativa... verificar... 

quais são as suas próprias limitações...  e se... procurar transpô-las... como... 

buscando... meio acadêmico... buscando cursos de extensão... etc...cumprir 

com todas as etapas... planejar... executar... entre outros... ou seja... o 

profissional que se espera... e um profissional... que tenha visão sistêmica... 

não apenas... da condição dos processos produtivos... que ocorrem no 

interior da empresa... a visão sistêmica ultrapassa os processos produtivos... 

estabelece relações entre... os processos produtivos internos... o mercado... 

do qual a empresa participa... e as formas de interação... com os diferentes 

grupos que dialogam com a empresa... é esse tipo de profissional... que 

trabalha dentro dessa... mediação que o Piolim fala... dentro do seu texto... e 

com as palavras de vocês... vocês conseguiram explicar... de um forma... 

eh::: interessante... vocês conseguiram capturar os sentidos do texto... 

então... eu parabenizo a sala... pela análise... de ambos os textos... 

exatamente... por que vocês conseguiram localizar... os sentidos... mais... 

mais importantes... que organizam cada uma das sequencias... textuais... a 

todos... parabéns... muito obrigado... 

 

 

Assim, por meio da análise desse segmento, podemos constatar que o 

professor (re) concebe o seu agir, pois opta por uma abordagem em aula menos 

tradicional, expositiva e mais interativa, com a participação dos alunos como 

protagonistas que podem questionar e analisar o conteúdo programático estudado. 
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Além disso, o professor, justamente por não conseguir cumprir todas as 

determinações da orientadora no sentido de não interferir nas interpretações dos 

alunos, ratifica que alguns gestos profissionais, como esse, são difíceis de 

abandonar, pois representam os gestos profissionais enraizados à prática docente 

pela ação da coletividade ao longo dos anos.  

Ao concluirmos essas análises em que buscamos responder, segundo 

nossas perguntas de pesquisa, o que ocorre entre o trabalho prescrito e o realizado 

do professor-participante desta pesquisa, pudemos constatar que o professor 

realiza várias ações prescritas, autoprescritas e algumas não prevista na realização 

de seu trabalho em sala de aula, como ainda, utiliza-se de alguns recursos 

(materiais e/ou simbólicos para auxiliá-lo em sua prática docente. Ele não só realiza 

essas ações modifica, recria e (re) concebe seu agir para realizar sua atividade 

docente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, desenvolvemos um estudo interdisciplinar que associa os 

pressupostos teóricos da Ciência do Trabalho aos do Interacionismo 

Sociodiscursivo, para discutirmos os conceitos de trabalho e chegarmos, mais 

especificamente, ao real da atividade docente.  

O diálogo entre essas disciplinas permite analisar o trabalho docente de 

forma específica e mostrar a dimensão desse trabalho, como já realizado em outras 

pesquisas que assumem o ISD como principal base teórico-metodológica. A 

relevância dessa temática dá-se pelo fato de o ISD discutir o trabalho docente no 

contexto da educação brasileira e ampliar suas categorias de análise, fornecendo, 

desse modo, novos critérios para a percepção das reconfigurações ou 

representações do agir humano nos e pelos textos.  

O ISD também contribui com as pesquisas que abordam essa problemática, 

fornecendo um quadro teórico-metodológico capaz de analisar textos orais e 

escritos em diferentes situações de trabalho. Além de utilizarmos esse quadro 

fornecido pelo ISD, embasamos nossa pesquisa com aportes teóricos da Ergonomia 

da Atividade e da Clínica da Atividade, as quais nos fornecem pressupostos teóricos 

sobre o trabalho prescrito, trabalho realizado e o real da atividade docente. 

As representações contidas nos textos orais transcritos do professor levam-

nos a perceber aspectos do real da atividade docente que não se encontram 

visíveis no trabalho realizado.  Também evidenciamos a complexidade do trabalho 

docente, que, muitas vezes, é ocultada, apagada ou até mesmo ignorada pelas 

instituições de ensino, pelos conceptores das políticas educacionais ou pelo próprio 

coletivo de trabalho do professor. 

A análise dos textos do professor revela como as prescrições apresentadas 

no Plano de Ensino da instituição, no Plano individual de Aula e nas entrevistas 

constituem-se determinações em forma perlocutória ou implícita. Cabe lembrar que 

algumas delas podem aparecer em forma de “sugestões” o que desfaz o caráter 

prescritivo, podendo ser interpretada de outra maneira, como no caso das 

“prescrições” passadas pela orientadora da pesquisa. 

Quanto aos papéis dos actantes postos em cena, esta pesquisa comprova 

que o professor coloca-se praticamente como protagonista de sua própria ação e 
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das ações de seus alunos, pois é ele que prescreve o agir, as atividades desses 

discentes. E, em alguns momentos, o professor coloca-se como enunciador 

distante, genérico ou até mesmo como um actante oculto, no momento da 

interação, para criticar a ação dos conceptores das políticas educacionais 

brasileiras e/ou do próprio coletivo de trabalho e transferir a responsabilidade do 

discurso a esses actantes. Entretanto, o professor não ignora o papel dos alunos. 

Eles são colocados nos textos por ele, na maioria das vezes, como 

actantes/beneficiários que precisam ser orientados através de atividades 

direcionadas, para que possam apreender um conteúdo programático.  

Esta pesquisa mostra, ainda, que o professor, para agir, realiza várias ações 

prescritas, autoprescritas e algumas não previstas em sua atividade docente, utiliza-

se de instrumentos norteadores que já foram apropriados por ele para realizar as 

mais diversas atividades em sala de aula, como o Plano individual de Aula. A fim de 

chegar ao trabalho realizado, o professor elabora esse plano e seleciona as 

atividades direcionadas aos alunos. Por meio de figuras de ação, ele expõe também 

experiências profissionais, procedimentos metodológicos, atividades que realiza 

com o seu coletivo de trabalho, as avaliações em relação aos alunos, aos 

conceptores das políticas educacionais e aos colegas de área. Além disso, comenta 

sobre os impedimentos encontrados na prática docente e sobre as superações para 

realização de seu trabalho.  

Para analisar o trabalho prescrito, o realizado e o real da atividade do 

professor, utilizamos, além das categorias de análise propostas por Machado e 

Bronckart (2009) e Bronckart (2008), as categorias da Semiologia do Agir, mais 

especificamente as figuras de ação propostas por Bulea (2010). Conseguimos 

detectar as reconfigurações ou representações sobre o trabalho docente 

construídas nos e pelos textos justamente por meio dessas figuras de ação e dos 

papéis atribuídos aos actantes postos em cena nos textos analisados. Os aportes 

teóricos da Ergonomia e da Clínica da Atividade (CLOT, 1999/2006; 2010) 

ajudaram-nos a compreender como se dá o distanciamento entre o trabalho 

prescrito e o realizado, levando-nos a evidências quanto ao real da atividade 

docente e aos gestos profissionais incorporados nessa prática.  

O levantamento de unidades linguísticas, como sintagmas nominais, 

pronominais e verbais; de modalizações, adjetivos, advérbios e de figuras de ação 
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revela como os actantes são avaliados nos textos do professor. Esse docente, na 

maioria das vezes, apresenta os discursos interativo e relato-interativo e, em alguns 

casos, apresenta um discurso teórico com caráter prescritivo ou canônico.  

Percebemos que o Plano de Ensino e o Plano de Aula do professor, apesar 

de não apresentarem predominantemente uma forma canônica (FILLIETAZ, 2004) 

no que se refere à prefiguração do agir (BRONCKART, 2008) dos actantes 

envolvidos, veiculam prescrições com o objetivo de direcionar as ações dos 

professores e dos alunos. No entanto, esses textos não apresentam uma prescrição 

explícita e não trazem orientações específicas sobre como o professor deve 

proceder para cumprir certas atividades ou procedimentos metodológicos em sala 

de aula. Esses mesmos textos oficiais merecem destaque, pois são norteadores do 

trabalho docente (re) concebidos pelos professores o seu modo. 

Há outro aspecto relevante sobre os textos oficiais, eles ignoram ou 

desvalorizam a complexidade do trabalho docente. Eles não reconhecem a 

concepção real desse trabalho nem que ele tem uma dimensão coletiva. Cabe 

lembrar que alguns profissionais também desconhecem essa dimensão e, por isso, 

entram em conflito consigo e lutam para atender às prescrições de seu métier. 

Muitas vezes, não conseguem superar todos os obstáculos encontrados no real da 

atividade docente (as dificuldades, os impedimentos, os constrangimentos desse 

ofício).  

Quanto ao plano geral da pesquisa proposto por Bronckart (2008), em 

relação ao quarto procedimento que diz respeito aos tipos de textos (entorno 

precedente do agir, textos de entrevistas dos actantes antes e depois da tarefa e 

textos de interpretação dos pesquisadores), constatamos que os observadores 

externos (orientadora e pesquisadora) realizam observações a respeito dos 

registros das condutas do professor. Essas observações podem ser consideradas 

como um trabalho de (co) construção do pensamento desses observadores 

externos, pois eles avaliam, sob o ângulo externo, o agir e as ações do professor 

participante da pesquisa. 

Nesta pesquisa, esses observadores, por estarem fora do métier do 

professor, verificam e analisam mais precisamente aspectos da atividade docente, 

como a necessidade de maior interação através da qual o professor possa dar “voz” 

aos alunos e abandonar um modelo de aula expositiva. O olhar atento desses 
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observadores externos contribui para o levantamento de algumas especificidades 

do trabalho docente que precisam ser avaliadas. 

A partir da análise desse quarto procedimento (BRONCKART, 2008), 

podemos afirmar que com uma maior interação entre professor/alunos haverá uma 

maior troca de conhecimentos, de experiências, de ações e de agir, no sentido de 

encontrarmos meios para superar o que prejudica o trabalho docente. Pretendemos, 

dessa forma, levar o professor a refletir sobre o seu agir e sobre as suas ações, 

para que ele possa encontrar formas de agir que possam superar as dificuldades 

encontradas em seu métier. No caso do professor-participante, isso implica tornar 

suas aulas mais interativas, através da participação mais atuante dos alunos. 

As perguntas de pesquisa que norteiam este trabalho foram respondidas com 

a análise do trabalho prescrito e realizado pelo professor verbalizados nos textos.  

Por meio dessa análise, constatamos que, além de o professor realizar seu trabalho 

prescrito e autoprescrito, ele critica algumas ações dos conceptores das políticas 

educacionais e do próprio coletivo de trabalho.  

O professor baseia-se em um modelo de agir tradicional com aulas 

expositivas e atividades direcionadas aos alunos, não dando a eles a liberdade de 

expor diretamente seus pensamentos, como mencionado. Entretanto, através das 

reflexões suscitas pela pesquisa, o docente revê o seu agir e busca seguir as 

orientações, provando, assim, que o trabalho do professor pode ser (re) criado ou 

(re) concebido quando alguns fatores interferem no resultado do trabalho realizado. 

Ressaltamos que o professor, mesmo com todas as dificuldades de deixar o modelo 

de agir tradicional, deu um grande passo, pois para realizar uma mudança mais 

significativa precisaria realizar uma pesquisa-ação durante um período maior e 

assim, poder avaliar seu agir. 

Podemos constatar também que o professor procura atender às ações 

prescritas para a realização do seu trabalho, mesmo que ele, devido a gestos 

profissionais já incorporados em seu coletivo de trabalho, não consiga deixar os 

alunos totalmente livres para ler e interpretar um texto sem seu direcionamento. Dito 

de outra forma, o agir do professor dirige e controla as ações e o agir dos alunos em 

sala de aula, mesmo que ele tente propiciar uma atividade mais interativa.  

Quanto às ações realizadas antes e durante suas aulas, o professor tem 

como base utilizar o Plano de Aula. Ele conta, ainda, com o apoio de outros 
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professores de seu coletivo quando precisa explicar um conceito que não é da área 

de seu conhecimento. Isso também ratifica a preocupação que ele tem em atender 

às prescrições e oferecer um trabalho bem planejado. Ele mobiliza recursos 

didáticos, como apostilas, textos diversos, seminários e projetos, para que os alunos 

utilizem e realizem suas tarefas escolares. Reiteramos que esses recursos são 

constituintes do trabalho docente capazes de auxiliar o professor em sua prática. 

Afirmamos ainda que não podemos ignorar aspectos e especificidades do 

trabalho docente. Ele deve ser analisado não somente com base em uma corrente 

teórica, mas em vertentes que dialogam e reconhecem esse trabalho em toda a sua 

dimensão. É preciso, ainda, analisar não só o trabalho realizado, mas 

principalmente o que ocorre entre o prescrito e o realizado, para se chegar ao real 

da atividade docente. Lembrando que  o professor não age apenas em função de si 

próprio, mas também em função de “outros”, como alunos, comunidade, instituição, 

sociedade, razão pela qual esse trabalho deve ser compreendido a partir de uma 

visão multidimensional capaz de perceber a complexidade da prática docente. É 

importante ressaltar que a linguagem, as avaliações e o agir desencadeado do 

professor na “co-construção do pensamento” coletivo após a segunda entrevista, 

modificou sua forma de agir em sala de aula em relação à interação 

professor/alunos.  

Para tanto, é preciso que os pesquisadores, os conceptores de políticas 

educacionais, os governantes, os próprios docentes valorizem a classe por meio de 

suas ações didáticas e de seus gestos profissionais. É importante lembrar que os 

textos que preconfiguram o agir docente precisam ser melhor elaborados e 

interpretados, levando em consideração os elementos constitutivos do trabalho do 

professor, para que haja um reconhecimento desse métier. É preciso, ainda, 

conforme proposto por Saujat (2004), que o trabalho docente seja merecedor de 

toda a consideração, para que, assim, possamos pensar o ensino como trabalho e 

para que o professor possa resgatar os valores sociais desse métier muitas vezes 

perdidos ou ignorados. 

Afinados com essa perspectiva, destacamos que esta pesquisa também abre 

caminhos a pesquisadores que queiram discutir a respeito do processo de 

transposição didática, pois, ao analisarmos a primeira entrevista, identificamos 
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inúmeras ações didáticas realizadas pelo professor durante o processo de 

transposição de um conteúdo científico a ser didatizado em sala de aula. 

Quanto às contribuições para os cursos de formação de professores, 

acreditamos que esta pesquisa clarifica os conceitos de trabalho docente e ajuda os 

professores, gestores e conceptores de políticas educacionais a reconhecer esse 

trabalho em sua complexidade. Quanto à compreensão do trabalho docente no 

Ensino Superior, a pesquisa mostra que há similaridades com a educação básica 

quanto ao uso de prescrições e limites das possibilidades de ação do professor, 

pois este precisa atender essas determinações, segundo as instituições 

educacionais, as quais muitas vezes limitam o espaço de disciplinas como da 

Leitura e Produção Textual – LPT. 

Por fim, toda a realização de um trabalho implica o real da atividade (CLOT, 

1999/2006). Nesta pesquisa não foi diferente, pois deparamo-nos com muitos 

conflitos que não estavam previstos e, muitas vezes, “amputaram” nossos 

movimentos, nosso poder de agir. No entanto, isso não desmerece tudo aquilo que 

foi alcançado. Aliás, faz parte de todas as conquistas aqui ilustradas.  
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APENDICE A - Transcrição da primeira entrevista 

 

TRANSCRIÇÃO IPSIS LITTERIS DOS TEXTOS DOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

 

TRANSCRIÇÃO DA PRIMEIRA ENTREVISTA 
 
 
 
Roteiro de Trabalho  
 
Tema: Crise Econômica Global 
Objetivo:  
- Entender por meio do gênero textual notícia a crise no cenário econômico global. 
Passos: 
Selecionar notícias que tratam da crise econômica mundial; 
Verificar como a notícia se organiza; 
Levantar alguns conceitos econômicos citados na notícia para ampliar a 
compreensão da notícia; 
Construir um glossário; 
Pesquisar, a partir da leitura de notícias, o modo de organização da economia 
global. 
1)  Apresentar em forma de seminários os resultados obtidos da pesquisa. 
 
      
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 
 
- Olá Ro, tudo bem? 
- Tudo bem! 
- Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, sobre a sua prática 
docente. 
- Sobre minha prática docente? Em termos genéricos, em termos mais específicos? 
- Ah, a princípio assim... como professor universitário. Como é que você entrou 
nessa área? Se você atuou primeiro no ensino fundamental, médio? Ensino Básico? 
Depois já foi para o ensino universitário? Fala um pouquinho de sua área... 
- Eu inicialmente comecei minha carreira, trabalhando no ensino fundamental e 
médio. Certo? Trabalhando como professor de língua portuguesa no fundamental e 
como professor de literatura no ensino fundamental e  médio. O ensino superior 
sempre foi um sonho, tanto é que procurei fazer meus estudos em nível de pós-
graduação para ver se concretizava esse sonho. Sete anos depois, que eu trabalhei 
no ensino fundamental e médio, que eu tive minha oportunidade de entrar no ensino 
superior.  
 
E... eu tinha muitas ilusões. Acreditava realmente que trabalhar no ensino superior 
era completamente diferente do trabalho que nós desenvolvemos no ensino 
fundamental e médio. E a percepção que eu tenho hoje, é... diferente, chega até a 
ser uma frustração! Porque, eu percebo por exemplo, que  as necessidades dos 
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alunos que nós recebemos hoje no ensino superior são BEM MAIORES e mais 
acentuadas do que dos nossos que estão no ensino médio, em função de não se ter 
uma história, seja  de leitura, uma história acadêmica mesmo.  Diferenciada! Sem 
uma progressão como se espera... Quando você está no ensino fundamental e 
médio, seus alunos têm uma história acadêmica de progressão, você sabe que ele 
veio do ano passado da sexta série estando na sétima, se  você dá aula na oitava, 
você sabe que ele veio do ano passado, da sétima... é o que não acontece no 
ensino superior. Hoje, por exemplo, nós temos alunos que vêm diretamente do 
ensino médio para fazer a faculdade, tem alunos que estão há dez, quinze, vinte...   
até trinta anos fora dos bancos escolares  e não têm uma atividade leitora que os 
desenvolva enquanto... que os desenvolva sua própria consciência, sua própria 
percepção em relação ao mundo. 
- E, você acha que eles têm... que eles vêm assim...,  com objetivos traçados, que 
eles têm uma consciência... a respeito disso? 
- É relativo. Existe um grupo pequeno de alunos que têm objetivos traçados. Estão 
fazendo faculdade porque querem adquirir conhecimento e querem realmente um 
lugar melhor no mercado de trabalho. Existem outros alunos que fazem a faculdade 
por pressão da empresa que eles prestam seus trabalhos. Então assim, trabalhar 
com essa diversidade, eu vejo que, é o grande desafio HOJE no ensino superior. 
Trabalhar com alunos que têm objetivos e trabalhar com alunos que não têm 
objetivos que são pressionados pelas instituições que prestam serviços para 
estarem numa faculdade e concluírem o curso superior. Eu vejo, por exemplo, é... 
que a democratização  do ensino superior que aconteceu agora nesse segundo 
milênio, nessa virada do milênio, ela é benéfica em alguns aspectos, só que..., tudo 
que se propõe a incluir  quem não tinha oportunidade é benéfica, só que não 
pensaram em outro ponto que eu acredito que seja a briga de todos nós 
professores,  QUALIDADE. Pensaram em abrir um curso superior, mas não 
pensaram na qualidade de que seria oferecido no ensino superior hoje. 
- E como você definiria essa Qualidade? 
- A qualidade que eu vejo, por exemplo, em termos pedagógicos. Hoje, por 
exemplo, o aluno entra, já existe uma diretriz sem um diagnóstico anterior de suas 
antecidades. A diretriz existe porque é uma exigência institucional do Ministério da 
Educação e Cultura. Certo!, Existe essa diretriz que o aluno precisa construir essas 
habilidades, em um CURTO espaço de tempo... Não há uma preocupação se ele 
adquiriu determinadas competências e habilidades exigidas no  fundamental e 
médio. Parte-se do pressuposto que eles adquiriram. E a realidade não é essa. 
Alguns vêm com essas habilidades e competências esperadas e outros não as 
desenvolveram.  
- Então, a qualidade que eu falo é exatamente no REEpensar no processo de 
REEstuturação do ensino superior para atender esse nosso público. NÃO pensaram 
nesse novo público. Fizeram para esse novo público, o acesso, promoveram o 
acesso para esse novo público, mas não pensaram COMO seria esse novo público.  
Quais as Dificuldades eminentes desse novo público. Ninguém pensou! ABRIU-SE! 
... Eu vejo, por exemplo, hoje, em sala de aula como professor de língua portuguesa 
as dificuldades chegam a nível elementar. Eu acredito que, deveria ter algum 
diagnóstico que investigasse as necessidades e que se projetasse algo nos 
primeiros semestres que Realmente preparasse os alunos para prosseguir nas 
disciplinas que exigem maior profundamento da área profissional que eles escolhem 
no ambiente de trabalho. 
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- Como você sabe, nós estamos investigando o processo de transposição didática, 
que a meu ver, está totalmente ligado a essas necessidades, a esses desafios... ao 
nosso trabalho docente, hoje. Como você vê ou realiza esse processo de 
transposição, como você mesmo disse, há instituições que partem de um 
planejamento, partem de um projeto pedagógico... parte de um currículo 
determinados por essas instituições. Como se trabalhar essa transposição? Como 
você passa ou imagina, ou realiza, de maneira consciente ou inconsciente, a 
passagem de um conteúdo científico para um conteúdo em sala de aula? 
- A primeira preocupação está relacionada à linguagem que vai ser utilizada em 
determinada aula. Por exemplo, se eu vou falar com o aluno de "tópico frasal". Eu 
preciso saber primeiro se ele sabe o que é uma frase, quais elementos que 
constituem uma frase, uma oração.  Entendeu? Se ele tem os conhecimentos 
básicos. A primeira pergunta que eu faço para eles é: Quais os conhecimentos que 
vocês têm que estruturam uma oração? 
- Você está então, fazendo um resgate...  
- EXATAMENTE! 
- Mas, isso é uma prática que você adquiriu... não pelos livros ou não pelas 
teorias...? Pela prática! 
- Pela prática. Nenhuma teoria me induziu a desenvolver um trabalho dessa 
natureza.  A minha preocupação enquanto docente, e isso é meu décimo primeiro 
ano como docente, sou professor há onze anos. A minha preocupação como 
docente é EXATAMENTE em: "De que forma eu vou facilitar a compreensão do 
meu aluno diante daquilo que está programado nos seus conteúdos para ele 
aprender...?". Essa é minha primeira preocupação... Como? Eu só vou ter essa 
resposta a partir dos primeiros contatos com a sala, procurando conhecer a história 
tanto acadêmica quanto de leitura de cada um dos alunos. Porque você pergunta 
para os alunos..., eu parto desse pressuposto: "Há quanto tempo você está fora de 
sala de aula?"... vão dizer!; "Quantos livros ou quantos artigos de jornal ou qualquer 
que seja uma leitura atrativa, quantos filmes legendado eles assistiram? Para 
verificar qual é a percepção leitora desse aluno, pra partir daí! . Dessa percepção 
leitora! - "O que você leu?”- "Ah..." Tem aluno que responde pra mim: "Ah, 
professor, eu nunca li um livro inteiro!”. NUNCA, no primeiro semestre do ensino 
superior. NUNCA leu um livro inteiro!. "O que você lê?”-” Qualquer coisa!”“. Eu 
pergunto: Vocês não leem nem jornal do metrô que é distribuído 
gratuitamente?!Que são formados por textos, textos bem sintéticos a cerca de algo 
que está acontecendo no mundo? Uns leem, outros não leem... E, a partir daí eu 
começo a construir uma trajetória com eles, no campo da leitura, pra que desperte 
neles, não que desperte, mas que eles percebam a NECEssidade da leitura, pra 
que melhore tantos os hábitos linguísticos, pra que melhore a compreensão do que 
é dito, do que não é dito. Entendeu? Para que melhore esse tipo de compreensão. 
Então, eu parto disso! Tem um trabalho que eu fiz há dois semestres, eu vou 
retomar neste semestre, o trabalho que eu fiz! 
- Você poderia falar um pouquinho sobre ele? 
- Posso, posso, foi um trabalho onde, por exemplo, eu partir do gênero textual 
"notícia". Peguei, por exemplo, "Notícias do caderno de Economia". E as noticias 
que estavam circulando na época, eram as noticias da crise, da crise mundial da 
economia globalizada. E a gente procurava, nesse sentido, quais as razões que 
faziam com que o Brasil sentisse "POUCO" essa crise. Porque nós sentimos os 



193 

 

respingos da crise. Não foi feia como foi em países europeus, que estavam 
altamente estruturados e não conseguiram se segurar. 
- Só um detalhe..., você falou: "Nós procurávamos...!". Seria um objetivo com a 
leitura? 
- Seria um objetivo, porque ela era direcionada! 
- Você fez então, ANTES... você fez um planejamento?! 
- Sim! 
- Que momento assim?...junto com eles ou individualmente? 
- Não. Individualmente. 
- Bom, então você já tinha traçado... "Olha, eu objetivo é que eles consigam..." 
- Meu objetivo era que... Primeiro, meu objetivo era que eles entendessem alguns 
conceitos econômicos, Certo. Alguns conceitos econômicos porque eles são alunos 
de um curso de administração, ENTÃO o objetivo era primeiro, que eles 
entendessem os conceitos econômicos para depois compreender o "CONTEXTO 
ECONÔMICO", este era o objetivo! Mas como eu expliquei para eles, tudo partia do 
TEXTO. Para construir essas aprendizagens, para adquirir esses conhecimentos, 
era necessário acesso a textos públicos que eles tinham de forma "ASPAS" 
democratizada, porque nós sabemos que as empresas, jornal... elas criam versões 
porque de fato acontecem! Mas que, por esse primeiro acesso, eles buscassem 
novas leituras. Leituras mais técnicas acerca do assunto para compreender essa 
situação. 
- Mas você usava esses termos teóricos? "Texto..., Contexto?" 
- Usava "Texto... Contexto"... Explicava primeiro... conceito de texto, explicava 
conceito de contexto, porque não existe texto apartado de um contexto, né? Ele 
só... O que condiciona a produção de um texto é exatamente o contexto.  Que na 
linguística de texto, eles chamam apenas contexto, que na análise do discurso da 
linha francesa eles chamam de situação de produção. E conforme qualquer base 
teórica... A base sempre é o contexto, certo? 
- E você acha que esse conceito teórico fica claro para aluno, mesmo a gente tendo 
um certo domínio de nossa área?  
- Não fica claro, Márcia. Em princípio... Não fica claro. Ele vai COMPREEndendo o 
que é o contexto, a medida que ele vai exercendo a atividade de leitura. LEITURA 
DIRECIONADA. Sendo uma atividade de leitura totalmente direcionada, com 
objetivos a serem perseguidos. Certo? 
- Direcionada pelo professor! 
 - Direcionada no caso por mim, que sou o professor de Leitura e Produção textual. 
Eu gostaria que eles respondessem dentro do texto..., aliás, que utilizassem o texto 
pra responder questões ligadas a área profissional deles. Porque o administrador 
tem que ter domínio de Economia. Ele tem que saber o que está se passando. Ele 
tem entender Economia para ele poder tomar as decisões adequada diante da 
empresa que ele venha administrar. 
- E se porventura essa leitura não fosse direcionada? Você acha que...? 
- Se não fosse direcionada NÃO TERIA trabalho, não teria como chegar a essa 
situação, não teria condições de chegar a essa situação... 
- Você fez essa investigação? 
- Eu não fiz trabalho investigativo...  Eu não cheguei... Como assim? Em que sentido 
você fala? 
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- Que nem você falou... você fez um trabalho... já direcionado, tentando levá-los à 
leitura no campo da administração... Se essa leitura não tivesse esse 
direcionamento, será que eles chegariam? 
- Eu acredito que não... 
- Ah! 
 - Porque, como eles estão no primeiro semestre, eles não têm tanta base teórica da 
própria área para dar esse subsídio.   Talvez se eles estivessem em um semestre 
mais avançado, no quinto ou no sexto semestre, talvez eles lessem com essa 
percepção, com esse direcionamento. Mas como eles estão chegando na 
faculdade, eles não teriam essa maturidade para chegar a essa conclusão. 
- E aí a gente poderia dizer que, essa leitura direcionada poderia ser "um" seu 
segundo passo dessa transposição que você está fazendo em sala de aula? 
- Seria o segundo passo! Porque o primeiro foi a investigação. A investigação 
diagnóstica. O segundo passo foi exatamente a atividade de produção de leitura, 
aliás, o direcionamento da leitura. O segundo passo foi o direcionamento da leitura 
e o terceiro passo foi verificar a compreensão deles diante dessa leitura e, que 
instrumento eles devem utilizar para facilitar a compreensão nesse processo leitor. 
 - E qual é o resultado?  
- Olha Márcia, nas duas turmas... eu tinha duas turmas apenas. O resultado foi 
extremamente..., para mim, foi proveitoso, porque, inclusive eu aprendi conceitos 
econômicos com eles.  
- Hum, interessante! 
- Por eles pesquisaram os conceitos econômicos, porque eu não sou economista, 
eu não sei conceitos econômicos, era um trabalho onde nós descobriríamos juntos 
esses conceitos econômicos..., você está entendendo? 
- Nessa transposição..., a preocupação sua não era transpor conceitos 
econômicos?! 
- Não! 
 Seria...? 
- Não. Era transpor conceitos ligados à analise textual discursiva. 
- A qual você tem DOMÍNIO! 
- A qual eu tenho domínio! Esse é o meu objetivo, fazer a transposição do processo 
de análise textual discursiva. Entendeu? Como eles são de uma área específica, 
nós buscamos para ter sentido a análise textual discursiva, esses conceitos que eu 
disse pra você! 
- Interessante! E aí, a partir dessa sua transposição, como foi, assim, seus 
trabalhos? É o mesmo processo que você utiliza para qualquer outro conteúdo? 
- Não, não! Para um conteúdo específico! Para estudar especificamente texto e 
contexto. 
- Certo! 
- Para um conteúdo específico! Dentro do Planograma, nós temos, por exemplo, 
outros conteúdos mais direcionados e desatualizados inclusive, ligados à tipologia 
textual. Está presente no Planograma. Nós sabemos que é algo ultrapassado, mas 
está presente deve ser cumprido. Esses outros text.. gêneros textuais, que eles 
insistem a questão tipológica, mas são esses outros gêneros, eu costumo trabalhar 
outros gêneros em que predominantemente existam na tipologia textual, por 
exemplo, quando eu vou trabalhar com a parte da descrição. O que é predominante 
na descrição, quais as coisas que são predominantes, quais os gêneros textuais 
que são predominantemente descritivos: "anúncio de emprego, currículo vitae". Eles 
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NÃO são TIPOS de textos, eles não GÊNEROS" de textos. Só que é.., o que é... só 
que a sequência textual predominante nesses gêneros textuais são exatamente as 
descritivas. Então, por exemplo, a gente PARTE pra que eles entendam o processo 
descritivo... parte-se primeiro da concepção do gênero que é predominante ali 
dentro. "O que é um currículo? Qual a função do currículo? Pra que serve? Como 
ele deve ser elaborado?". E aí eles vão entendendo que o processo descritivo 
ocorre predominante dentro desses gêneros exatamente, para que eles possam 
utilizá-los de modo eficiente. Porque como Baiziman diz: "Os gêneros refletem as 
nossas práticas sociais diárias". Entendeu? As nossas práticas sociais são 
organizadas por intermédio de âmbitos textuais". Então eu parto desse princípio pra 
trabalhar os outros conteúdos que estão relacionados ao planograma do curso. 
- Então você SEMPRE, de uma forma implícita ou explícita, ou através de um 
PLANO seu diário, não sei como você denomina, você tem essa preocupação de ter 
lá seu plano... 
- O planograma... 
- O planograma determinado pela instituição! 
- Determinado pela instituição! 
- A partir daí você elabora um PLANO seu de aula? 
- Elaboro um plano MEU de aula para eu organizar essa atividade, porque para eu 
organizar essa atividade eu tenho primeiro que pensar: "Que estratégia eu devo 
utilizar em sala de aula pra atingir os objetivos?" 
- Esse PLANO seu... ele é uma determinação da instituição ou...? (roubo de turno) 
- Não, Não! é só meu! 
- É seu! 
- É o meu lado de organização! 
- Lá você percebe se os colegas ou outros professores têm essa prática? Isso 
(roubo de turno) 
- Não, não perceb.. (roubo de turno) 
- Isso não é utilizado no seu coletivo? 
- Não percebo no meu coletivo, porque, quando, exemplo, a gente se encontra nas 
reuniões de planejamento, onde eu acredito que o objetivo das reuniões de 
planejamento é promover a troca das práticas docentes, eu não vejo, por exemplo, 
essa... eu não posso chamar de preocupação... porque eu pareço que eu estou 
desmerecendo o trabalho dos colegas, mas eu não vejo essa sensibilidade! 
- Você tem mesmo essa prática de estar elaborando... seu plano é manuscrito, ele é 
feito no computador ou ele é aquele que você faz até mentalmente? 
- Os primeiros foram mais em nível mental, sabe... tempestade de ideias mesmo, 
entendeu? Eu registrei dois, porque achava que eu deveria registrar esses dois 
pra... enfim, para produzir um trabalho diferente! 
- E faz tempo que você registrou esses planos? 
- ah, já tem um tempo que eu registrei esses planos, registrei em 2009 , 2010, 
alguma coisa assim! 
- E você reutiliza esses planos? 
- Normalmente eu revisito com frequência. E cada vez que você revisita... É 
engraçado algo que a gente, por exemplo, produz, que você vai revisitar o que você 
produziu, tem sempre um olhar DIFErente! 
- Hum... interessante! 
- Você faz de uma forma, mas quando você revisita, você percebe que tem coisas 
que precisam ser feitas, ser reestruturadas, em termos! Não reestruturada..., mas 
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devem ser ampliadas porque tudo depende também da sinergia com turma! Tudo 
depende da sinergia com a turma porque conforme esse processo você percebe o 
que mais a turma precisa! 
- E esse plano foi assim uma sugestão? uma necessidade? que partir do Além? ou 
você se baseou em alguém ou em uma aula que você teve acadêmica? 
- Não, não teve aula com bases acadêmicas porque, por exemplo, a gente estuda: 
TEORIA, TEORIA, TEORIA, TEORIA, TEORIA, TEORIA, TEORIA... TEORI...A, ...  
teoria, teoria... teoria!  PONTO! NÃO TEM APLICAÇÃO! VAMOS A TEORIA!  
Enfim... a aplicação é um trabalho que, por exemplo, na área que eu estudo, eu 
tenho que fazer por conta própria e correr o risco! É sempre um trabalho de risco! é 
sempre um trabalho que gera RISCO! eu corro todos os riscos! eu tenho que 
assumir a responsabilidade de qualquer risco eminente ou de qualquer coisa!  
- Aí nessa sua prática docente você se deparou com a necessidade de fazer esse 
REGISTRO?! 
- De fazer esse registro! EXATAMENTE! de fazer esse registro! 
 - AÍ você elaborou esse PLANINHO? Você denominou esse planinho? Deu algum 
título pra ele? ou você chama de PLANO DE AULA? 
- NÃO! de plano de aula!  eu precisei ter esse REGISTRO pra mostrar para os 
alunos!  
- AH! VOCÊ MOSTRA ESSE PLANO? 
- EU MOSTRO! CLARO! Eu mostrei para os alunos! porque, por exemplo, quando 
você propõe uma atividade para eles, você tem que propor uma atividade que 
haja... e tem que demonstrar esse registro porque eles se sentem... OLHA! como A 
ESCRITA é valorizada por eles! SEM ELES SABEREM! Inconscientemente, eles 
valorizam muito mais a escrita do que o oral, certo! Você tem que demonstrar isso 
de forma planejada em etapas para eles de desenvolverem cumprindo cada etapa. 
Porque a preocupação que eles têm, eu vejo nos olhinhos deles, é sempre em 
procurar não fugir ao que você traça, ao caminho que você propõe. E Eles pedem: 
"Você tem como você trazer escrito pra gente?" Pra não ter a possibilidade de fugir! 
- Então logo assim, no seu planejamento, que vem lá da instituição, você JÁ procura 
elaborar este seu PLANO INDIVIDUAL? E, APLICA isso em sala de aula, mostra 
para o aluno, né ?!  
- Mostro para o aluno! 
- "Olha nós vamos trabalhar este determinado conteúdo e...!" Nesse seu plano, você 
expõe lá conteúdo e metodologia? 
- Não exponho conteúdo e metodologia... Eu exponho conteúdo e não exponho a 
metodologia pra eles porque, eu vejo ,por exemplo, que a metodologi... O QUE 
ELES, POR EXEMPLO, PEDEM? Eles querem SER ORIENTADOS O TEMPO 
TODO!  Orientados EM AULAS EXPOSITIVAS! Então como a metodologia é 
pautada SEMPRE em aulas expositivas... NÃO COLOCO! 
- Certo... Então a preocupação sua é EXPOR o conteúdo... a ser trabalho! 
- Além de expor o conteúdo é verificar se eles REALMENTE compreenderam! 
- Mas isso também vai aparecer lá escrito? 
- Não, não aparece! 
- Só... 
 - Só aparece é o roteiro do que deve ser desenvolvido! 
- Ah, então... você poderia dar um exemplo? E, depois você... e se você não se 
importa, você poderia passar isso para nossa pesquisa? 
- Posso, não tem o menor problema! 
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- Certo! 
- Não tem o menor problema. Eu vou passar pra você pra sua pesquisa o rotei..., 
EXATAMENTE como eu faço, sem fantasiar sem nada, exatamente o roteiro! O que 
eu entrego para o aluno, é isso aqui! 
- E cada aula você entrega? Ou você... é um plano único? 
- É um plano único! 
- Que já tem vários conteúdos que você vai trabalhar no semestre?! 
- EXATAMENTE! E vai pintando, por exemplos, conteúdos que não estavam 
previstos no que eu havia planejado, que surgem de dúvidas que eles têm... que a 
gente acaba trabalhando! 
- E na sua relaboração você os coloca?  
- Não coloco. 
- Ah! 
- Não registro. 
- Você já pensou em colocá-los ou não teve essa preocupação? 
- Eu não parei para pensar! Porque como eu já falei pra você... cada turma é um 
universo. Dentro de cada universo, eles têm necessidades diferentes. 
- Então a sua preocupação maior é assim... é também cumprir com o planejamento 
MAIOR... 
- É um tipo de planejamento... 
- E esses conteúdos tem que estar DELIMITADOS ali...? 
- Exato! 
- E ESTES que por ventura surgirem, você vai trabalhar em sala de aula, mas não 
com a devida necessidade de estarem registrados?! É isso? 
- Não com a devida necessid... Exatamente, exatamente isso! 
- Eu poderia chamar isso de uma espécie de Transposição, né? 
 - É uma transposição? 
- Não sei. Eu estou te perguntando! 
- Rs..rs...rs... Eu não sei se é uma transposição! rs...rs...rs...Talvez seja uma 
transposição! Porque você vai tá orientando dentro de um processo a transposição 
de um fazer! ... ENTÃO é uma espécie de transposição SIM! Agora a gente 
conversando... eu não tinha pensado que... eu não tinha parado para pensar que 
seria uma transposição! 
- Você acha que os professores ao terem ensinado determinado conteúdo, eles... 
será que eles também têm essa preocupação... de fazer uma transposição? NÃO 
USANDO ESTE TERMO, não é? Mas você acha que eles têm? Assim como você 
fez um planejamento, essa preocupação de fazer um diagnóstico, você acha que 
isso também é uma prática docente diária de um coletivo de trabalho?! 
- Não, Márcia. O que eu vejo, por exemplo, que... é o que eu não quero PERDER 
enquanto professor, espero que eu não perca isso. Eu não perdi nesses onze anos, 
eu espero que nos próximos vinte, eu não perca isso! O que eu não vejo nos 
professores, hoje, é INQUIETAÇÃO! O que eu vejo é um excesso de 
CONFORMISMO! Se conformam com aquele PLANO, executam-o! 
- Aquele plano geral? 
- Aquele plano geral ou institucional! O plano geral ou institucional! Eu vejo, por 
exemplo, uma espécie de conformismo e... Eu não consigo lidar com esse 
conformismo!.... Eu sou inquieto! Por exemplo, quando eu trabalho a questão das 
variações linguísticas, certo! Explico pra eles a história da Língua Portuguesa, 
desde a questão do latim vulgar etc., a situação do produção até chegar na questão 
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das variações. Certo! Quando a gente chega, por exemplo, no contexto das 
variações, eu começo a demonstrar pra eles que existem determinados registros 
que é o que a turma da gramaticalização chama de registro, entendeu? Existem 
determinados registros orais que são permitidos em algumas interações. Eu faço 
todo esse percurso para eles entenderem que em determinadas interações exigi-se 
um tipo de registro linguístico, em outras, outro tipo de registro linguístico. Nos mais 
formais, eles não podem utilizar, por exemplo, em uma entrevista de emprego, 
alguma coisa que tramite no âmbito da gíria ou algo muito simplório. É diferente, por 
exemplo, de uma conversa em barzinho. Então, por exemplo, eu tenho umas 
inquietações que elas surgem exatamente no momento em que eu estou 
trabalhando com eles! 
- Podemos achar isso de uma CONTEXTUALIZAÇÃO? 
- Sim! é uma contextualização, que eu preciso fazer trocas de contextualização pra 
eles compreenderem a importância disso! Eu não posso dizer pra eles que eles não 
podem falar ou escrever assim se não houver o processo de contexto. Eles têm que 
entender o porquê, o como, o quanto, o quando, o antes e o porquê... Tem que 
entender todo esse processo. Esse processo é um processo de contextualização! 
Que eu procuro fazer com eles, entendeu? 
- E isso você já tem, já no seu planejamento individual ou essa contextualização 
surge da necessidade? 
- Surge da necessidade. A necessidade faz com que eu venha replanejando 
constantemente a minha prática! 
- E essa contextualização que você percebe que é muito importante e necessária, 
ela sempre fez parte da sua prática em sala de aula? 
-Sempre fez parte porque, no ensino médio, quando eu estava no ensino médio, eu 
fiquei muito mais tempo no ensino do q no fundamental. No fundamental eu fiquei 
dois anos, e no médio eu fiquei sete anos, entendeu? E no Médio nós tínhamos a 
liberdade de produzir projetos de intervenção pedagógica interdisciplinar. Então, 
Isso vem exatamente desse contato q eu tive com o médio, dessa experiência, 
porque a medida, por exemplo, que se construía um projeto a partir de um 
determinado eixo temático. Normalmente sãos institucionais os eixos temáticos. 
Certo!  A partir de um eixo temático mesmo institucional, eu sempre procurei 
desenvolver um trabalho, o meu trabalho docente... Não sei se “meu trabalho 
docente", eu acho q não poderia utilizar o termo "meu trabalho docente" que eu 
estarei em "posse de algo". O trabalho docente que eu realizo, acho q fica melhor 
assim! Porque não é meu, minha prática, porque a prática vai se construindo mais 
na interação com eles do propriamente comigo mesmo! Então na prática docente q 
eu executo, acho que fica melhor assim: "na prática docente que eu executo", eu fui 
aprendendo a olhar as necessidades por intermédio de projetos, era a forma que 
eles chamavam "planejamento". Porque existia planejamento e existiam os projetos, 
que é outra forma de planejamento!É um planejamento mais direcionado, 
direcionado para temas mais específicos q eles chamam lá nos paramentos de 
temas transversais, certo! Dentro da transversalidade do sistema transversal, q nos 
dão uma infinita liberdade, parece que não, mas q não, mas dão uma infinita 
liberdade para trabalhar questões LOCAIS! Questões ligadas à comunidade! 
Questões ligadas a como entender, POR EXEMPLO, ÉTICA, DENTRO do bairro 
que você mora!Quais as concepções éticas, de que forma você faz isso! E você, por 
exemplo, entender o quanto é importante, por exemplo, a presença da literatura 
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para aguçar o seu "olhar leitor"!E assim, foi dentro desse processo que eu fui 
construindo... 
- esse processo de cotextualidade. 
- esse processo de contextualização. 
- você falou uma coisa importante que faz parte da minha prática docente, a 
questão da interdisciplinaridade. Quando nós estamos, por exemplo, preocupados 
em trabalhar um conteúdo, repare bem, se nós tivermos nesse foco de trabalhar de 
maneira interdisciplinar, você concorda que isso talvez, por exemplo, para você, 
para mim e para muitos colegas, se não tivermos isso muito claro, porque nem 
sempre nós docentes, nem todo mundo, não é nossa função e nem todos os seres 
humanos não temos esse total domínio de todas as áreas do conhecimento. Então, 
não seria também, a interdisciplina é um fator que as propostas têm como algo 
positivo, sabe! Ensinar um conteúdo, mas AO MESMO TEMPO, não seria talvez um 
perigo, porque, por exemplo, se eu me proponho a ensinar um conteúdo de forma 
interdisciplinar, se eu tiver total domínio, de uma área do conhecimento que eu não 
tenha isso não vai ser prejudicial? 
- Eu acho que depende. Depende do dialogo que você tem com o docente daquela 
área, porque ser interdisciplinar pressupõe um trabalho em grupo, a execução de 
um trabalho em grupo. Então, por exemplo, nós que trabalhamos a parte de leitura, 
interpretação e elaboração textual, certo! Nós que trabalhamos com essa área de 
conhecimento, o que nos compete? As questões ligadas ao texto! Se existe a 
proposição de um trabalho interdisciplinar, ligando, por exemplo, com uma área 
administrativa, é o que eu sempre falo com meus alunos, em outro trabalho que eu 
desenvolvo com eles. Que é um trabalho que é com leitura de livros. Eu não 
conheço os conteúdos administrativos, porém eu tenho um contato direto com a 
professora de teoria geral da administração, onde ela nos dá esse suporte. Porque 
é um trabalho que nós fazemos em conjunto. Que trabalho é esse? Nós pegamos o 
romance... Eu proponho para eles o seguinte: pegamos o romance “revolução dos 
bichos” que tem a ver com a formação do administrador e peço para eles verifiquem 
quais são as teorias da administração que se encaixam dentro desse livro. E, 
oriento: “procurem a professora de teoria geral da administração que ela vai dar o 
subsidio teórico”. Só que antes eu já tive uma conversa prévia com a professora de 
teoria geral da administração, com a professora que da gestão de equipe e 
liderança, com a professora que dá empreendedorismo, já tive uma conversa inicial 
com eles expondo esta proposta. Então, eu me preocupação em executar os 
conteúdos que são da minha formação, e dentro da questão interdisciplinar, eu 
acredito que, se houver um dialogo entre os professores de diferentes áreas, eles 
dão o suporte necessário, e você abacá, por exemplo, aprendendo no produto final 
desse trabalho, coisas que não são da sua área, mas que você não se sente 
responsável por isso, porque existem outros colegas q dão esse suporte. É uma 
faca de dois gumes, se realmente há a proposição de um trabalho em grupo, 
Acontece. Você não pode trabalhar sozinho dentro de um contexto interdisciplinar. 
Então, volte para a prática uni disciplinar, fixe-se só em seus conteúdos! 
- Mas você não percebe que em um coletivo de trabalho, nem todo mundo tem uma 
visão...? 
- Nem todo mundo tem uma visão! Mas, por exemplo, na unidade que eu estou, na 
universidade que eu trabalho, nos somos um grupo de professores, que estamos a 
quatro semestres juntos, o mesmo grupo de professores de primeiro e segundo 
semestres. 
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- Então dá para se trabalhar! 
- Dá para trabalhar, porque nós já sabemos o q um propõe para o outro, nós 
estamos sempre trocando figurinhas!  
- E quando não há essa interação? 
- Agora, quando não há essa interação, não é possível desenvolver um trabalho 
interdisciplinar porque foge do seu domínio, do conteúdo exato. Alguns autores 
dizem q é positivo fugir porque é positivo você fugir, porque o q deve ser valorizado 
é a interação do aluno com o objeto de conhecimento, e não o conhecimento q você 
tem no processo de interação. É positivo, agora, eu acho perigoso, se não houve 
uma equipe pré-disposta na desenvolver um trabalho dessa natureza. 
- E isso ajudaria em muito, nesse processo de transposição didática? 
- Nossa! Isso ajudaria bastante, porque, por exemplo, no trabalho do romance 
“revolução dos bichos”, eu percebo que isso é desenvolvido não só por mim, eu 
teria um papel de “aspas”: líder, mas os colegas, eles se propõe a desenvolver esse 
trabalho, principalmente a professora de teoria geral da administração, q é uma 
grande parceira nesse trabalho. Se não houvesse isso, acredito que talvez me 
criasse muitas dificuldades, talvez eu nem... 
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APENDICE B - Transcrição da segunda entrevista – 1ª gravação 

 

SEGUNDA ENTREVISTA (Professor/ pesquisadora/ orientadora) 

Primeira Gravação: Novembro (10m40s) 

 

Mara 
 (Não identifiquei a fala) Então assim... a gente ta/ querendo pensar 
com você... como a gente poderia seguir aqui o trabalho... 

Professora Sim... 

Mara 

Entendeu... e realmente a Márcia e eu não planejamos nada...não 
queremos induzir você a nada... mesmo por que nós estamos no 
escuro... a gente... pelo menos eu estou como orientadora... e acho 
que ela está também na mesma situação...a gente quer  pensar 
junto mesmo...como prosseguir... de que forma a gente pode 
conseguir pra... pra/ sua prática profissional... 

Professora Hum...hum::: 

Mara 

Pra/ dela também...por que eu acho que numa/ pesquisa... 
sempre::: a gente...pensando junto... a gente... todo mundo sai 
beneficiado de alguma maneira... entende... Eh... por exemplo 
quando eu oriento os meus alunos a fazerem uma pesquisa a 
própria ação... eh:::... eu também tenho que pensar na minha... 
neh... será que eu to/ fazendo certo...será:::... ((hum...hum))... será 
que eu posso mudar... de acordo... certos aspectos... conforme 
eles mudam... entende... eu acho que... eu... eu sou apaixonada 
por pesquisa... qualitativa... realizada dessa maneira... por que eu 
que::: todos podem se beneficiar...  

Professor Hum... hum... 

Mara 

Ta... e... eu... dei uma olhada...na...na transcrição...mas... não olhei 
a fundo assim... a gente até pode olhar um... uns turnos seus... pra/ 
imaginar como a gente ham... poderia analisar... e... mais uma 
coisa... que me chama a atenção e que acho que é recorrente... 
na... na Uninove... é a questão do professor... falar bastante por 
que as turmas são grandes... neh... então o professor... tem muitos 
turnos... turnos grandes... e os alunos pouca participação... neh... 
ou quando bem... assim... em geral é alunos... às vezes... aluna... 
mas... na verdade é uma aula totalmente expositiva... neh... E aí eu 
fico pensando... que a gente pode analisar... neh... métodos 
didáticos... pra/ ver o conteúdo... projetos didáticos... em relação 
aos conteúdos... que tem a ensinar... neh... ((hum...hum...))... então 
se iria passar o que é do ensino como (transmissão)... você querer 
passar uma informação pro/ aluno... eh... essa visão de ensino... 
acho que a gente precisaria... transformar... eh::: transformar 
mais... de uma forma mais... ((tossiu))... socioconstrutivista ou 
socioimperacionista... enfim... ou sociocultural...  a gente tem 
nesse... nessa nova visão de ensino... cada nome varia de acordo 
com a corrente teórica... autores falam (socioexpiral)...o pessoal de  
(EAP) falam socioimperacionismo... há outros que falam sócio 
histórico cultural...e enfim... todos eles acham... querem... partir 
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dessa dimensão social... de ensino... neh... e::: e aí eu fiquei 
pensando no contexto de vocês... neh... que é a Uninove... que são 
classes numerosas e::: fiquei pensando... se::: se seria possível... 
fazer algo diferenciado... Uma vez eu tive um aluno do... acho que 
ele era da Unip...dava aula na Unip... e::: ela tava/ discutindo na 
sala de aula... assim...teorias de relatividade... e paradigmas... de 
relatividade... neh...e::: quando saiu desse paradigma da 
transmitindo...(destino)... da transição... neh... enfim... e a gente foi 
mais para divorcio... mais assim... ele falou assim... como é que a 
gente faz com uma classe grande... não me lembro o número que 
ele falou... se era noventa.. cem... disse... eu não sei... tem que 
pesquisar... tem que pesquisar... eu não tenho eh::: uma receita 
pra/ isso... neh... e eu acho que a gente tem que pesquisar... 
Então... e...ah:::... não sei se você chegou a ler a parte da 
entrevista... que a Márcia já analisou... você já leu a analise ou não

Professor Não... 

Mara 
Não...por que na entrevista você fala...assim...se tem ensino 
superior...se não tem... você ficou desapontado como que você 
encontrou...neh... 

Professor Hum... hum,, 

Mara 
Com os alunos...que/ dizer... e acho que no próprio contexto que 
cê/ trabalha de ter muitos alunos... por sala... neh... e ai é mais 
difícil você ahm::: transformar um pouco isso 

Professor Hum... hum... 

Mara 

Neh... então eu queria assim... ouvir vocês também... pra/ gente 
pensar junto se é possível fazer alguma tentativa diferente... ou se 
mantém esse sistema de (ensino) por transmissão... se não há 
saída pra/ esse contexto... 

Professor 

Olha professora... eu acredito que sempre há saída... é... o 
problema que eu vejo... que tem::: nos assombrado inclusive...até 
por exemplo num/ dá pra sair dessa perspectiva da transmissão 
pra/ uma perspectiva mais dialogada...  

Mara Eh::: 

Professor 

Eh:::primeiro o número de... número de alunos... que nós temos... e 
a quantidade de turmas que nós temos... pra/ gerar a nossa carga 
horária... Nós temos por exemplo dois grandes problemas... 
número excedente de alunos por turma...e número de turmas... 
pra/ gerar uma carga horária... exato... por que pra/ gente ter... a 
gente vai ter uma carga horária conforme o número de turmas... 

Mara É...olha Ana... 

Professor 
Entendeu...(risos)... e aí pra/ eu ter quarenta horas eu tenho que 
da/ aula pra dez turmas...  

Mara Meu Deus... 
Professor Exatamente... eu não tenho uma hora de pesquisa... 

Mara E eu entendo... 
Professor Hum... hum... eu não tenho uma hora pra/ pesquisar... 

Mara Entendi... então tem quatro horas aula... tem duas aulas... 
Professor Tem duas aulas em cada turma...  

Sobreposiçã ((não consegui separar o que cada pessoa disse)) 
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o de vozes 

Márcia 
Você tem vinte turmas...tem (menos) aula... por exemplo se eu 
tivesse quarenta... eu  teria que ter vinte turmas...  

Mara Ah::: 
Márcia Então aqui ele teria dez (turnos)... 

Professor 

(não consegui identificar o que foi dito)...a gente da à mesma 
disciplina... só que pro/ curso... pra/... pro/ bacharelado ela tem 
quatro horas aula... pras/ formações específicas...ela tem duas 
horas aula... então a gente não tem nenhuma hora de pesquisa... 
por que...  

Mara Hora atividade... 

Professor 
Hora de pesquisa... não tem hora de (vidade)... por que... uma 
preocupação que eu tenho... que eu sempre tive... que eu gostaria 
de... não é possível pela nossa realidade... mas... 

Mara Ham... 

Professor 
Mas... pra/... dentro de uma perspectiva de dialógica o que eu 
acredito é... no contato que o professor tem com o aluno... como 
saber o nome do aluno...  

Mara Sim... 

Professor 
Isso é indispensável...saber o nome do aluno... porque a partir daí 
você começa a estabelecer um outro tipo de relação que não 
apenas a exposição... (senão) as aulas parecem mais palestras  

Mara E::: 

Professor 

Do que propriamente a aula... nós não sabemos o nome do nosso 
aluno... nós não sabemos quais são as reais necessidades do 
nosso aluno... pelas atividades que nós trabalhamos ao longo do 
semestre... a medida... a medida que nós desenvolvemos 
atividades... nós vamos percebendo... na correção sempre 
coletiva... quais são as necessidades... dentro dessas 
necessidades nós procuramos preencher de modo muito sutil que 
é aquilo que ((não consigo entender o que é dito))... agora tem 
horas que a gente encontra de modo mais::: sobressalente... 

Mara Eh... eh... 

Professor 
É...é por exemplo o que a gente tem feito... e... cada semestre eu 
modifico:::... eu procuro modificar alguns textos...  

Mara Sei...  

Professor 

Pra/... a medida por exemplo que eu:::... ultrapasso o semestre 
mesmo... que eu... que eu pego a turma diferente... eu procuro 
modificar os textos porque a turma anterior... foi um termômetro... 
de... necessidades... dos que virão... sempre existe uma 
necessidade nova... então eu procuro modificar os textos ... eu 
tenho percebido dentro desse processo... que... os alunos estão 
chegando nas nossas mãos sem... saber manusear nada... eles 
não conseguem a...eh:::... observar... nenhum tipo de informação... 
eles conseguem fazer o mínimo possível... que é ler o que as 
linhas dizem... apenas... então... dentro desse cenário... eu tenho 
procurado ... nesse semestre eu ampliei o número de textos pra/ 
que eles tivessem uma visão de leitura maior... São textos 
literários... textos não literários... os não literários... jornalísticos... 
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como artigos de opinião...como notícias...  
Mara Sei... 

Professor 
Eu tenho variado dentro desse cenário... exatamente pra/ que nas 
atividades eles possam ter uma... visão mais... espélica... do que é 
o texto... de como organiza a comunicação humana 

Mara Eh:::... 

Professor 
Então é nesse âmbito que eu tenho procurado trabalhar... mais 
na... na... na seleção do material... na troca do material... do que 
propriamente no contato com ele 

Mara Eh:... 
Professor Que o contato é mais complicado... pelo volume de pessoas...  

Mara Eh::: quanto... quantos alunos você tem nessa sala... 
Professor Setenta...setenta à setenta e oito alunos...  
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APENDICE C - Transcrição da segunda entrevista – 2ª gravação 

 

SEGUNDA ENTREVISTA (Professor/ pesquisadora/ orientadora) 

Segunda Gravação: Novembro (1h2m54s) 

 

Drª. Mara 
Eu acho que...que vocês trabalham... dentro de um contexto que 
realmente num/ sei até que ponto a gente vai conseguir 
criar...ham... 

Professor Essa... pelas... pelas condições... a que somos submetidos....  
Drª. Mara Eh:::... 

Professor 
Eu não sei qual seria a estratégia... eu gostaria que existisse... que 
eu pudesse ter uma estratégia pra/  minimizar... pra/ gente sair 
desse cenário...  

Drª. Mara Eh::: 
Professor Expositivo...  e procurar outros cenários...  

Drª. Mara 

Eh:::... é por que você vê que cê/ olha... a transcrição... é você 
falando e raramente... não tem... eu num/ cheguei a olhar em 
detalhes... tudo Rodrigo... por que...eh::: tem aqui em um dado 
momento... mas a gente num/ tem muitas falas do aluno neh... 

Professor Ham... ham...  

Drª. Mara 

Num sei aí se tem a ver com a gravação também...mas de 
qualquer forma... a gente vê que a aula é essa predominantemente 
expositiva...  Agora...  eu num/ sei Rodrigo assim...ham:::... a 
Christina me contou a experiência dela... assim... do projeto... que 
os alunos... que os grupos têm que fazer um trabalho pro/ 
semestre...neh... acho que isso é uma alternativa de... de... 
digamos... de interagir entre si... e com um determinado objetivo... 
É um trabalho em grupo... que é difícil você avaliar um pouco... 
a...a... o papel de cada um... a gente sabe que dependendo de 
como você dá o trabalho em grupo às vezes é um ou dois que 
fazem... o resto vai na carona... neh... e:::... eu não sei... eu não me 
lembro se ela pediu... pra cada um fazer uma parte... eu num/... 
num/ me lembro... Eu não sei... alguma... se tem alguma... tentar 
com vocês se tem alguma atividade em grupo... pra/ eles fazerem 
uma tarefa...  

Márcia Sim... 
Professor O próximo conteúdo... que eu vou trabalhar com eles...  
Drª. Mara Ham... 

Professor 
É mais... Mara... é eu vou trabalhar com eles... as noções de 
pesquisa...  

Drª. Mara Ham... sei... 

Professor 

Então... eu vou ficar todo o mês de novembro... trabalhando 
noções de pesquisa... só... que por exemplo... a recomendação 
que...  uma das recomendações que eu vi lá ... não é uma 
recomendação oficial... mas... eu vejo que os professores... que 
lecionam produção textual... no curso que eu dou... que é 



206 

 

administração... eles trabalham isso mais no âmbito da 
formatação... acham que a formatação é suficiente... que quatro 
aulas resolvem... eu trabalho com cada categoria do texto de 
pesquisa... por exemplo... é claro que eu não monto o projeto com 
eles...  

Drª. Mara Ta... 
Professor Eu monto... a introdução... com todas as categorias do projeto...  
Drª. Mara Entendi... 

Professor 

Tema... delimitação do tema... problema de pesquisa... objetivo... 
justificativa... metodologia... todas as categorias eu coloco na 
introdução... como que eu organizo esse trabalho com ele...a gente 
primeira... verificam quais são os temas ligados à responsabilidade 
social e ambiental... no meio corporativo que nós podemos 
selecionar... selecionamos os temas... a partir daí eu vou explicar 
pra eles como é que eles vão delimitar um tema de pesquisa... pra/ 
chegar numa problematizarão...  

Drª. Mara 
Tá... deixa eu entender... você ta:::... você falou que é o mês de 
novembro... 

Professor 
É esse mês... por que normalmente... por exemplo... eu primeiro 
trabalho com a parte de...texto... textual mas... genérica...  

Drª. Mara Ta::: 
Professor E agora eu to entrando em texto de pesquisa com eles... 
Drª. Mara A ta:::...mas... eles vão fazer alguma pesquisa... 

Professor 

Então... o objetivo é... que a partir desse tema ligados à 
responsabilidade social... e ambiental no contexto empresarial... 
que nós... extraímos temas daí... pra/ que eles possam fazer o 
esboço de uma pesquisa... por que de fato não é uma pesquisa... 
então o que eles vão aprender... mais é organizar o pensamento 
de pesquisa... acho que é esse... essa que é a proposta... eles não 
vou fazer uma pesquisa... eles vão organizar o pensamento de 
pesquisa... então... no âmbito da pesquisa  que eles vão organizar 
o pensamento deles... então por... como eu tava/ te dizendo... 
quando a gente chega na introdução... na parte de 
desenvolvimento... que é desdobrado em capítulos...((não pude 
entender o que foi dito))... e tudo mais... a gente não monta um 
projeto... eu utilizo as categorias do projeto... pra/ montar uma 
introdução com eles... que vai nortear... por exemplo... o grupo que 
vai trabalhar agora com... responsabilidade social e empresarial... 
então a gente vai delimitar la... fazer todo o processo de 
organização do texto... de pesquisa... como se fosse um 
projeto...na introdução... em forma de um texto... A partir da 
introdução... é que nós vamos fazer o desenvolvimento dos 
capítulos...  pra chegar às considerações finais... então dentro 
desse cenário... eu vou trabalhar com eles o mês todo de 
novembro... e isso vai ser feito em grupo... porque não é possível 
fazer individualmente... Então cada grupo... eu pedi pra que eles 
trouxesse hoje... que eu expliquei pra eles... o que é a pesquisa... 
em que ambiente ela se dá... eu já distribui os temas... e na 
semana que vem eu vou explicar pra/ eles... só na aula vinte... 
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como fazer a introdução...  
Drª. Mara Agora... eles sabem o que é responsabilidade social e ambiental... 

Professor 

Não... o objetivo é esse... dentro... porque por exemplo... dentro... 
dentro desse ... dentro do tema responsabilidade social... eles vão 
descobrir o que é a responsabilidade social...  por que eu pedi pra/ 
que eles selecionassem  artigos  

Drª. Mara Certo... 
Professor Acadêmicos... artigos de pesquisa... e trouxessem pra/ aula...  
Drª. Mara Entendi 

Professor 
Esse artigo de pesquisa eles vão lês:::... juntos... pra/  gente poder 
fazer todo um... o desdobramento do trabalho...  

Drª. Mara Sei...  
Professor É o que... o que eu vou propor pra avaliação deles...  
Drª. Mara É... vai ser a avaliação do semestre... 

Professor 
Não... vai ser uma segunda avaliação... é o que eu vou propor pra/ 
eles... cada etapa...  

Drª. Mara Sei... 

Professor 
Em cada etapa... dentro dessas aulas... cada etapa eu vou 
trabalhar em uma aula... eles vão conversar comigo... em sala... 

Drª. Mara Sei... 

Professor 
Durante a semana... eles vão concluir essa etapa... vão trazer pra/ 
eu dar o feedback 

Drª. Mara Sei... quem vai fazer esse feedback...  

Professor 
Eu faço o feedback... Cê/... tem que verificar se dentro de cada 
etapa eles conseguiram cumprir com o que foi proposto...  

Drª. Mara Mas... aí cê/  vem  individualmente ou pro/ grupo... 
Professor Pro/ grupo... porque eles estão organizados em grupo... 
Drª. Mara É... 

Professor 

Então eu vou em cada grupo... dou o feedback de cada situação... 
vejo quais são as lacunas que eles deixaram... pra/ eles mesmos 
preencherem... etc... Até ficar pronto... quando eles terminam... 
com... terminam o trabalho... aí eu peço pra/ eles fazerem uma 
apresentação... formal... pra/ mim desse trabalho... pra/ que 
todos... da turma... conheçam o que eles conseguiram pro... 
compilar... em quantidade... os dados que eles conseguiram 
compilar... 

Drª. Mara A sua turma são todas de administração...  
Professor Todas administração...  
Drª. Mara Oh... oh... Rô... quem é que tava/... Voltando a... ao...  
Professor A aula que ta/ transcrita... 

Drª. Mara 

Transcrita... ((não foi possível identificar o que é falado))... (essa) 
pesquisa ta/ se voltando mais pra/ questão de transposição 
didática... quer dizer... como você realiza esse processo... é::: uma 
curiosidade... ali como nós referimos uma:::... uma... não sei se eu 
posso dizer... uma transposição meio... expositiva... certo... aqui 
você foi dando as orientações... as explicações... e:::... tivemos ai... 
o mínimo possível a participação dos alunos...eh... voltando pra/ 
aquela aula... da (exposição)... como que foi o contexto na área... a 
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gente já tinha comentado sobre isso... anterior ah::: essa... essa 
sequencia que você tava/ propondo... a fazer... a usar o conceito 
de texto descritivo...  

Professor Ham...ham... 

Drª. Mara 
Então houve assim... pra/ gente poder contextualizar entender... 
por que nós pegamos a aula praticamente assim... iniciando... qual 
que era o contexto dessa situação... e qual foi o contexto final...  

Professor 
Perai/... o que que você diz em contexto de situação inicial... por 
que o objetivo era da/ aula...sobre a sequencia descritiva...  

Drª. Mara Então... só que nós...  
Sobreposiçã
o de vozes 

((não foi possível identificar o que é falado))... 

Drª. Mara 
Nós não... não dá pra perceber... se você deixou esse objetivo em 
aula... só... se você falou isso pra/ eles antes... na aula anterior... 
assim. 

Sobreposiçã
o de vozes 

((não foi possível identificar o que é falado))... 

Drª. Mara 
Se você deixou... nessa aula... se essa era a aula inicial... ou:::... 
ou depois de um mês...  

Professor 
A aula tinha... nós já tínhamos:::... acho... estávamos na quinta 
semana... na quinta ou sexta semana...  

Drª. Mara O conteúdo era novo...  

Professor 
O conteúdo... era um conteúdo novo... exato... estamos na quinta 
ou sexta semana... a aula acho... é a aula...sexta semana... a aula 
é a aula número seis... sexta semana...  

 Drª. Mara Que você::... ia ensinar... eh::: é rever o texto descritivo...  
Professor Ham... ham,... 

Drª. Mara 
E depois dessa exposição você pediu alguma... (não pude 
entender a palavra dita)...pra eles... 

Professor 
Ah sim... eles tiveram várias atividades... preparei vários textos... 
por que nessa mesma aula... eu trabalhei o texto... a sequencia 
descritiva... e a sequencia narrativa... 

Drª. Mara Narrativa... 

Professor 

Ok... aí... eles analisaram... vários textos... quatro textos 
descritivos... quatro textos que a sequencia  predominante é 
descritiva... e quatro textos que a sequencia predominante é 
narrativa...  

Drª. Mara E eles analisaram em sala de aula... ou levaram... 
Professor Em sala de aula... aí eles terminaram... 
Drª. Mara Individual ou em grupo.... 

Professor 
Não esse trabalho... essa atividade individual... aí... após as 
analises... eu fiz a correção coletiva...  

Drª. Mara Coletiva... recolheu essa atividade... 
Professor Não... não... fiz coleção coletiva... 
Drª. Mara Passou o texto... 
Professor Passei o texto... eles responderam questões... ao termino... 

Drª. Mara 
Essas questões... ela::: estão na sua apostila... elas são 
(dirigidas)... 
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Professor Tão/ são (dirigidas)...  
Drª. Mara Você poderia dar exemplo... assim... 
Professor Por exemplo no texto... “Cidadezinha qualquer”...  
Drª. Mara Hum... 

Professor 

Eu trabalhei ... acho... não no “Cidadezinha qualquer” não... 
“Cidadezinha cheia de graça” do Mário Quintana... certo... que é 
predominantemente descritivo... no texto “Cidadezinha cheia de 
graça” do Mário Quintana... uma das perguntas que fiz::: que eu 
me lembro muito bem... era... perai/ ... deixa eu me lembrar... uma 
das perguntas que eu fiz pra/ eles era pra/ eles organizarem o que 
estava sendo descrito... e quais eram os focos descritivos que 
organizavam aquilo... o descrito...o modo de... eu perguntava algo 
sobre o modo de organização... pra/ que eles pudessem 
estabelecer a ideia da sequencia... 

Drª. Mara E eles sabem o que é modo de organização...  
Professor Sim a gente falou sobre o modo de organização durante a aula...  
Drª. Mara Na transcrição tem... 

Professor 

Na transcrição tem... eu falo pra/ eles por exemplo... existe um 
eh:::... um m modo de organização... porque por exemplo o que 
eles entendem que o texto descritivo é completamente livre... eu 
falei que de fato é um texto que você não tem uma sequencia fixa... 
entretanto tem algo que hierarquiza o processo de por... o modo do 
organização do texto...  

Drª. Mara Eh:::...  

Professor 
Que é uma denominação de uma (expansão)... foi dentro desse 
contexto que a gente trabalhou o modo de organização do 
descritivo...  

Drª. Mara Ta... 

Professor 
Então uma das perguntas eram essa... outro texto que eu trabalhei 
do Drummond...( (som de batidas na mesa))... que eu preciso::: me 
lembrar...  

Drª. Mara (uma só já)... 

Professor 

Não...não... não... é um texto que...ele se repete assim... “ E a 
mulher que cuida de tudo “... deixa eu me lembrar... família... 
família... que é o outro texto descritivo que eu eh::: que eu trabalhei 
com eles... usei nessa mesma aula pra/ eles analisarem... eu pedi 
pra/ que eles identificassem ... como a mulher descrita é 
representada naquela circunstancia...  

Márcia Isso foi uma pergunta diretiva que você fez... 
Professor Exato... 

Márcia 

Agora  eu digo... por exemplo... olha então as atividades... 
atividades que eu chamo avaliatórias neh... ou até mesmo 
diagnósticas... elas são sempre diretivas... eles não... você nunca 
aplicou um::: método assim ... que eles falassem ... na... na 
questão dar voz pro/ aluno... e perceber o entendimento do texto 
no  

Professor No... quando trabalhei com as sequencias... 
Márcia Ham... 

Professor Não...com a sequencia não...  
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Márcia ((som de microfonia, encobre a fala))... (risos) 
Professor Com  as sequencias não...  

Márcia 
(risos)... assim... perceber se ele compreendeu ou não o texto... 
mas... pela voz dele... sem perguntas diretivas...  

Professor No trabalho com o conteúdo com sequencias... não 

Márcia 

Por exemplo... se... se fosse o no meu caso... eu expliquei texto 
descritivo...ao invés de eu dar pra eles ah::: questões pra/ eles 
responderem diretivas... eu tenho... eu queria pensar num modo 
assim... como é que eu poderia trabalhar no texto com essa 
compreensão sem que eu direcionasse as questões e que eles me 
trouxessem essas respostas... ou::: demonstrassem um 
compreensão  pessoal mas... ter a voz dele...  

Professor Mas... como é que você fez isso... 

Márcia 
não... por que eu to propondo isso aqui pra/ nós...como é que a 
gente poderia fazer isso... que eu percebo que você fez através de 
questões diretivas...  

Professor Hum... hum... 

Márcia 
Como é que eles poderiam demonstrar que eles tem... que eles 
aprenderam.. que eles compreenderam... 

Professor 
Eu acredito que a primeira etapa::: isso é uma coisa que eu 
acredito... que a primeira etapa... é trabalhar essas questões... 
volta... diretivas... 

Márcia Então assim... até como um método... 

Professor 

Porque por exemplo... exato...por que eles não tem eh::: você 
percebe que eles não tem uma base ... o que é descrição em 
sumo... descrição é um (álive) você descreve (analisando) algo... e 
você por exemplo... o que você... o mesmo objeto que eu... que 
nós três vamos descrever... cada um vai descrever a partir do 
seu... da sua focalização que vai estabelecer... você vai descrever 
o mesmo objeto... a Drª Mara vai descrever o mesmo objeto e eu... 
então cada um vai dar uma focalização diferente pro/ mesmo 
objeto... Como por exemplo... no texto que eu utilizei... até 
comentei com eles... no texto que eu trabalhei com eles... “ Os 
nudistas “ da Raquel de Queiroz... certo... qual... o que estava 
sendo descrito... Uma praia de nudismo... só que... a analise a 
focalização que a autora deu... é no grotesco...  

Márcia Mas... você que direcionou à isso... 

Professor 
Sim... mas... se eu não tivesse direcionado eles não teriam 
percebido isso... 

Márcia 
Mas... como é que você pode afirmar assim... será que não 
apareceria ninguém...  

Professor Você conhece a nossa realidade... Márcia... 
Márcia A Mara acho que consegue explicar melhor... 

Sobreposiçã
o de vozes 

(risos) 

Drª. Mara 

Não é que eu faço um trabalho com leitura... neh... e:::eu estudo 
muito... (pensamento)... leitura e tal...e sobre surgir leitura de 
linguagem  figurada... é o que me interessa... mais... leitura em 
geral também... e eu dizia pra/ Ana Raquel... eu já tinha 
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conversado com a Ana Raquel que... eu já participei de bancas 
dela...ela de alunos  meus...né... eu falei... Ana Raquel nosso 
trabalho se complementa...por que... eu falei na sequencia didática 
vocês trabalham com ensinar um gênero... e:::... só que ao há um 
momento de leitura do texto pelo texto... entende... de lê o texto... 
descompromissado como qualquer trabalho gramatical do gênero... 
do que for... 

Professor Hum... hum... 

Drª. Mara 

Por que... o que aconteceu uma vez na gravação é:::... reflete bem 
o que é isso... eu dizia pra ela... precisa ver se eles entenderam 
bem o texto... (pra vida deles)... por que a leitura... por exemplo... 
ela constitui o maior problema educacional brasileiro... porque na 
verdade não é trabalhado leitura... o texto é sempre dedetizado... 
entende... você usa um texto na gramática... usa um texto pra 
ensinar gênero... e a compreensão do texto... é quem suporta só... 
a gente pressupõe que o aluno já sabe ler... então ele entendeu... 
aí uma vez eu fui dar essa... e essa prática do... do... assim de 
leitura... é::: ela surgiu na verdade como método de pesquisa... que 
eu queria... ver como os alunos entendiam texto literário... 
(metafático)... e texto literal...e::: e eu comecei a fazer isso em 
grupo... e... e ela não tem direção nenhuma... eu dou só a 
liberdade de os alunos pensarem com a cabeça deles... não... não 
tem que olhar nada de gramática... não tem... que falar nada de 
gênero...eles vão interpretar o texto espontaneamente sem se 
preocupar... com nenhuma tarefa didática... neh... e eu não tenho 
expectativa de que eles leiam da forma X ...y ou Z... eles vão ler do 
jeito... 

Professor À maneira deles 

Drª. Mara 

É... de forma... isso vai dar chance à múltiplas leituras... neh... 
sobre tudo a metáfora... tem múltiplas leituras... mas... eu 
concordo... mesmo que  os  textos... não sejam metafóricos as 
vezes acontece de dar mais de uma leitura... e aí... eu dizia pra 
Ana Raquel... importante é eles lerem primeiro... entenderem... 
depois... porque nessa discussão do texto ele... eh:::... 
espontaneamente vão  perceber características do texto... por 
exemplo... essa::: descrição... que é::: grotesca... do nudismo... é 
muito cedo pra/ que eles percebam... entende... e aí depois disso 
você pode fazer um trabalho com gênero... o que for... Então uma 
vez eu fui fazer essa prática na graduação... (da palavra mística)... 
e eu tava/ argumentando que eles precisavam entender primeiro... 
pra/ depois fazer uma analise estilística... então eu propus 
atividade e vigiei só... e eu em geral distribuo o texto na hora... não 
é leitura...eles não fazem leitura prévia... é de propósito pra/ deixar 
surgirem os problemas... a gente discutir em grupo... também o 
texto... eu falo assim... olha... se tiver algum problema... vocês não 
se preocupem  que a gente vai pensar junto em grupo... 

Professor Hum... 

Drª. Mara 
E:: mas vocês podem anotar... rabiscar...o que quiserem... ou se 
não quiser anotar... também não anota nada... e aí dois rapazes 
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tavam/ escrevendo... eu falei olha podemos começar... eles... não 
professora... espera... continuaram escrevendo... falei... esses daí 
não entenderam... dito e feito... começamos a discussão...há por 
que essa poesia... tem tantas estrofes... num/ sei quantos versos... 
rima tal... não sei mais o que... vieram com aquelas coisas de 
literatura neh... aí eu falei... e vocês entenderam o que que essa 
estrofe quer dizer... neh... todo mundo mudo... eles conseguiram 
analisar... rima... verso... simétrica... e não sei o que... mas... não 
tinham entendido o poema ainda...  

Professor (Pos-forma) 

Drª. Mara 

É... e aí eu falei... então vamos conversar... pra/ entender... sabe... 
e aí a gente ficou conversando... e cada um dizia... iam falando... 
mas eles achavam muito estranho aquilo... de repente eles tendo 
voz... e podendo falar e conversar... porque em aula de literatura o 
professor também é diretivo... e o professor... eu me lembro das 
minhas aulas... e atualmente pelo que me relatam... não mudaram 
muito... o professor de literatura chega dando aquela... 
interpretação magnífica dele... e faz os alunos se sentirem um 
zero... e... e depois espera que o aluno faça alguma coisa... 
entende... e:::... então aí eu argumentei pra/  gente discutir o texto 
e entender... eles acharam muito legal...mas... o tempo todo eles 
me olhavam... com aquela carinha deles e::: que coisa estranha a 
gente podendo falar... (risos)... é muito interessante... e... e eu 
acho que assim... eu já dizia à Ana Raquel... ela concordava... a 
gene nunca conseguiu que um aluno fosse... meio que reunir as 
duas coisas... por que...tinha que ter  (aportos) teóricos diferentes... 
por que... era muita coisa... entendeu... e::: mas... eu acho que::: 
continuo achando que a... que não há espaço de leitura pro/ 
aluno... e é legal... ele... por exemplo... eu dou aula com poucos 
alunos... em geral eu discuto com a classe inteira... mas... uma 
classe grande... você pode dar... por exemplo... o texto de Mário 
Quintana... da Raquel de Queiroz... ou::: dar um de cada vez... pra/ 
eles discutirem... depois fazer discussão geral... entendeu... e 
depois trabalhar... a questão do gênero... mas aí assim... pode ser 

Professor Discutir... pra/ depois ir pro/ gênero...  

Drª. Mara 

E assim... partir deles...é::: verifique... o que... que eles conseguem 
interpretar do texto... você dá o texto... você... o que... que vai ser 
direcionado... é a escolha do texto... você vai levar algum texto pra/ 
sala de aula...  

Professor Então... mas... aí já não é um direcionamento... 

Drª. Mara 

Sim... mas... eu não to questionando... eu acho... eu não to/ 
dizendo que é totalmente negativo... o direcionamento...mas... eu 
queria assim ... como é que poderia surgir... essa liberdade de 
interpretação do aluno... ele vai ter... aí ao invés de a gente trazer 
questões direcionadas... o que... que você encontraram... é... 
depois numa discussão que nem essa... ele fala... eu entendi isso... 
eu vi isso... a partir de... dessas respostas a gente vai sim... ver o 
que... que possa trabalhar... então... por exemplo... eles vieram.. o 
que... comenta o que você leu sobre a descrição... eu acho que no 
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meio de setenta alunos... um vai conseguir sim... falar achar 
essa...eh:::...  

Márcia Aproximar do seu pensamento...  
Drª. Mara É::: é:::... é chegar no grotesco... da descrição... sabe... 

Márcia To/ entendendo o que ela quer dizer... 
Drª. Mara Assim:::... por compreensão... pra/ ver o que... que... 
Professor Não por indução...  

Drª. Mara 
É... quer dizer... pra/ ver o que... que ele traz... porque as vezes ele 
pode surpreender a gente...pode... podem não...tem uns que 
podem saber até mais... do que... do próprio professor... 

Professor 
Eu acho... que pra nossa realidade... você ta... por exemplo... indo 
muito alem do que eles estão... 

Márcia Você ta dizendo que é o contrário.... 

Professor 
Eu acho... por que... os nosso alunos... eles não leram um livro a 
vida inteira...  

Drª. Mara Eu sei... é por isso mesmo que eles precisam ler... 
Professor Entendeu... eles não viram nada disso... 
Drª. Mara E agora pensando... 

Sobreposiçã
o de vozes 

((não foi possível identificar o que é falado)) 

Drª. Mara 
Mas eles têm o potencial...a gente precisaria trabalhar isso com 
eles...  

Professor 

Eu acho legal... entendeu... legal... bacana trabalhar esse 
potencial... agora a forma com que nós vamos partir do texto... do 
que eles compreendem... de texto... pra/ depois chegar à um outro 
objetivo... seria isso... 

Drª. Mara É:::  
Márcia Na verdade... é uma... uma...  

Sobreposiçã
o de vozes 

((não foi possível identificar o que é falado)) 

Márcia 
Fazer uma avaliação diagnóstica do que... que eles conseguiram 
compreender...  

Professor Hum::: 

Drª. Mara 

Eu acho... que dá prá perceber... por exemplo... ham:::... num/::: 
lembro do vocabulário desses termos... mas... possivelmente... dá 
pra/ você detectar dificuldades também... de compreensão do 
texto...entendeu... ham:::o que você pode propor... eu não 
esperava que ela propusesse isso nem lembrava que eu já tinha 
falado pra/ ela... e isso ta/ na minha pesquisa... ham::: Cê/ pode 
dizer pra/ eles... oh... vamos discutir esse texto... vamos tentar 
entender... e depois cada grupo relata ham::: pra/ classe toda... por 
exemplo... cê/ tem setenta alunos... da dez grupos de sete... ou 
sete grupos de dez...  

Professor 
Aí vocês acreditam que seria o mesmo texto... ou textos 
diferentes... 

Márcia  O mesmo... é::: aí o direcionamento seria válido nesse sentido... 

Drª. Mara 
É... é::: o mesmo texto por que::: é legal pra gente comparar... 
como eles viram o texto... entende...  
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Professor Hum... hum... achei interessante...  

Drª. Mara 
Isso dá um papel... mais assíduo pro/ aluno... porque o problema 
da aula expositiva é que ele fica totalmente passivo... 

Márcia 

E é isso as vezes que causa aquela falta de vontade nas nossas 
aulas... por que ele... a falta de prestar atenção... que ele não 
participa... eles... muitos entra por aqui e sai por aqui... ele não 
presta atenção nem no que você falou... e talvez de... só do fato de 
ele ter que participar... 

Drª. Mara Eh::: 

Márcia 

Alguns podem dizer que não gostam... alguns poder ser até sem 
voz... mas... ele vai ter a voz... ele vai prestar atenção... ele vai 
analisar... ele vai pode perceber coisas que a gente até não 
percebeu...  

Drª. Mara 
É... e cê/ vê assim... no primeiro momento é só entender o texto... 
deixa a descrição e narração pra/  o lado... entendeu... 

Professor Hum::: 

Drª. Mara 

Depois... que discutir conteúdo... dos textos... é... é que você parte 
pra/::: pra ver:::... enfim... neh... como é que foi realizada a 
descrição a narração... e tal... e pode ser até dialogado... pó 
exemplo... cê/ tem::: sete grupos de dez... neh... e cada grupo vai 
falar como leu... primeiro pega... o da Raquel de Queiroz... que::: 
impressões eles tiveram...diz oh... vocês  têm liberdade  de dizer  o 
que quiserem sobre os textos... se lembrou algum lugar que eles 
conheciam... se lembrou alguma pessoa... enfim... liberdade total... 
entendeu... e::: aí fala assim... bom... agora que vocês entenderam 
esses textos... o que vocês acharam... gostaram... não gostaram.... 
se não gostaram... pode dizer também... por que::: a Maria Isaura 
Diogo que fala assim... que o... que o leitor... ham::: não sei se ela 
usa o tema maduro... mas... o leitor te direito de ter amor por um 
texto e ter ódio por outro... entendeu... 

Professor Verdade 

Drª. Mara 

E::: isso tem que ser respeitado... não é por que é um texto do::: 
Mário Quintana... se é um texto da Raquel de Queiroz... só::: ele 
pode dar a impressão...então... o que vocês tiraram do texto... o 
que... que vocês sentiram... o que... que vocês leram... Uma coisa 
bem livre mesmo... e... e... eu acho que as vezes... uns casos 
meus... eu... eu tenho tido surpresas... as vezes os alunos 
constroem leituras... que eu não tinha previsto... mas... eu acho 
que as vezes depende de um  método específico teu...que em 
outros grupos não tinham... entende... já aconteceu isso... e:::... 
vem as coisas mais... assim surpreendentes... então::: eles juntos 
pensam  num ((Não pude entender o que foi dito))... sabe...por que 
eu por exemplo... eu fico coordenando... o grupo... eu ouço eles 
falarem muitos (por cima)... vou dando... interagindo normal... 
mas... eu não vou dando a minha leitura... pra/ nãop dirigir a 
deles... pra/ deixar eles pensarem mesmo... e::: e aí... é 
impressionante como eles... se saem melhor em conjunto... sabe 
às vezes um fala uma coisa o outro complementa... o outro 
complementa eles vão construindo às vezes um raciocínio 
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coletivo... então:::... eu não esperava que você fosse sugerir isso 
Professor (risos) 

Márcia 

Então::: é:: a minha proposta é essa... ou seja... com é que nós 
estamos realisando essa transposição de dados... cê/ acha que a 
gente conseguiria (optar) nessas primeiras analises que nós 
estamos em uma transposição diretiva... como você disse... o 
termo...expositiva neh...é por que::: 

Drª. Mara 

É... (o termo)... é do ensino como transmissão... é passar 
conhecimento ao aluno... o aluno é um recipiente no qual você 
deposita conhecimento... é a concepção bancária da educação 
como feito... e:::.. o que... que acontece... com isso... o aluno fica 
naquele papel passivo... ele não se sente valorizado... ele não se 
sente protagonista... certo... e você dá a voz pra ele com uma aula 
de leitura... antes de trabalhar o gênero... é uma forma dele poder 
se expressar... dele se envolver como leitor e como protagonista... 
sabe... ser mais ativo...  

Márcia 

Então... a partir dessa diferença... que nós tivemos... que eu trouxe 
a sua primeira transcrição... a Mara olhou... e::: a gente percebeu 
neh... a sua preocupação... com... se o seu aluno aprendeu ou 
não... a gente sente que você tem essa preocupação... não é 
simplesmente de... de expor o conteúdo... mas... sim se o aluno 
compreendeu... isso deu pra perceber bem na sua pronúncia... no 
primeiro texto... neh... essa aula apesar de parecer aparentemente 
expositiva... que nós não fizemos analise ainda... nos níveis das 
nossas categorias... mas a gente percebe também que há toda 
uma preocupação sua... mas... acho que o que incomodou um 
pouco a gente... por exemplo... e eu também uso ((não foi possível 
identificar o que foi dito))... pra você...é... “ vocês 
entenderam”...”alguma dúvida” ...eh::: a gente conversando eu e a 
Mara... eh::: até que ponto o aluno vai falar... eu não entendei... ou 
ele pensa que entendeu... por que muitas vezes... você entendeu... 
ele vai dizer que sim... por vergonha dos colegas...  

Professor Hum... hum... é uma possibilidade...  

Márcia 
Ou::: vai falar que entendeu... pra/ gente terminar logo esse 
conteúdo... por que ele não tá/ afim... 

Professor De continuar aquele assunto... 

Márcia 

De continuar... e a gente vai tendo aquela visão que::: de que eu 
entendi... Agora... tem:::... a minha preocupação é que assim... 
como é que a gente poderia realizar essa transposição... que 
desse um resultado... não só pro/ professor... mas... também pro/ 
aluno... que a gente pudesse perceber... 

Sobreposiçã
o de vozes 

((não foi possível identificar o que é falado)) 

Márcia Ter esse retorno... 

Professor 
Porque o objetivo é fazer com que eles tenham essa... esse 
crescimento leitor... bem ((Não pude entender o que foi dito))... 

Márcia 
Porque muitas vezes nós ficamos só nessa ação... (ideia)...nesse 
ensino como transmissão final... que nem sempre vai garantir  
compreensão ou não...  
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Professor 
Agora eu pergunto pra/ vocês... como... aliás... como a gente já 
identificou... o como faríamos isso...  

Drª Mara 

(Pode se pensar)... inclusive você pode fazer com qualquer texto... 
esse da pesquisa por exemplo... você pode... por exemplo:::... ou 
fazer dá uns textos ... pra/ fazer essas perguntas.. só que você 
pedia que eles trouxesses... 

Professor Pedia que eles trouxessem...  

Drª Mara 

Neh::: ou que eles trabalhem sobre o material... que eles 
trouxeram... trazer... estudar em grupo... o que... que é 
responsabilidade social... e cada grupo vai ter que apresentar pra/ 
classe o que eles concluíram... ou... tinha um exemplo 

Márcia Por que isso... 

Drª Mara 

Por exemplo... só pra/ completar... você dando uma papel mais 
ativo pro/ aluno... ele vai ficar mais envolvido... no ensino... e 
aprendizagem neh:::... e muda um pouco... neh... por que você 
ficar com  dez turmas... setenta alunos... o tempo todo com aula 
expositiva... é muito mais desgastante também... Alem do que a 
gente vai... eu sei como é que é... porque eu já fiz aula assim... 
insatisfeito com essas coisas aí... será que sabe... será que 
entenderam... assim... não sabe...  

Márcia 

Então... eu tive uma ideia... inclusive pra/ dar continuidade... bem 
se você tiver tempo pra/::: pra/ retomar... porque o nosso objetivo 
aqui dessa reunião também... é que a gente possa ver se houve 
resultado também...  

Drª Mara Também::: 

Márcia 

Então... assim... por exemplo... você trabalhou texto narrativo 
descritivo... nós... essa aula que tá/ transcrita... até me uma forma 
de você ver se isso foi realmente significativo pra eles... dentro 
desse::: seminário que você pode pedir... desse::: outro trabalho... 
você::: você pode perceber se houve o::: a compreensão do texto 
descritivo... por que se ele vai expor um trabalho pra/ você... você 
vai conseguir perceber se ele::: será que ele entendeu as 
características da descrição... será que ele sabe descrever... então 
mesmo de uma forma sutil... você pode inserir ali... (um texto a 
seguir)... a descrição pra/ que ele perceba  que você está 
direcionando isso...pra/ compreender... 

Professor Pra/ que ele  

Márcia 

Possa te dar um feedback.. entendeu... o que a Mara quer dizer... 
um exemplo... ele vai trabalhar o tema sustentabilidade...e dentro 
dessa sustentabilidade ele poderia...  o aluno vai fazer expositivo 
mostrar alguma coisa descritiva... mas... sem que você fale... olha 
faça aquela demonstração descritiva... pra ver se ele  está 
trazendo... você pode perceber isso... se ele vai usar... termos que 
você usou... as categorias que você apresentou...  

Professor 
Eu acho que nesse trabalho... ele não vai utilizar essa categoria... 
ele pode utilizar... as que... as categorias... você fala em nível de 
nomenclatura...  

Márcia 
Mesmo que não seja de nomenclatura... te ajudaria... a não 
perder...a identificar... 
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Professor 
Ai ... fica mais rápido... mas... ele não vai em nível de nomenclatura 
talvez... eu acredito... por exemplo... que ele cosiga organizar 
dentro dessa estrutura...  

Márcia 

Então... isso já seria um grande avanço... concorda... ele fazer um 
trabalho... (saltar)... na compreensão que ele tem... por exemplo... 
do texto narrativo... descritivo... dissertativo... (dialogal)... por que 
também... assim... a gente poderia ver... 

Drª Mara Eles produzirem uma::: descrição... ou... ele reconhecer um... 

Márcia 

Não... assim... por exemplo... essa atividade que o professor 
passou pro/ aluno aqui... ele escreveu a definição... as 
características do texto narrativo e descritivo... você falou aí... as 
atividades que ele pediu pra/ verificar se o aluno aprendeu... foram 
diretivas... você formulou as questões... 

Professor Eu formulei as questões...  

Márcia 

Agora eu proponho que ele faça... uma atividade não diretiva... 
mas que faça...eh::: você tem que pensar também numa 
estratégia... um meio que não vem agora na minha ideia... que 
faça... que o aluno devolva... esse conhecimento... da narrativa... 
da descrição. 

Professor 
Mas... por exemplo... com esses alunos... não com os mesmos 
alunos...  

Márcia Pode ser com os mesmo ... 
Professor Não seria possível.... por que eles são do semestre passado...  

Márcia Ah::: tá...  
Drª Mara Ah::: entendi.. não tem importância 

Márcia 
Não tem problema... por que esse semestre você já trabalhou com 
esses alunos... você já ta trabalhando... 

Professor 
Eu já trabalhei... provavelmente eu vou trabalhar... só que os 
alunos são diferentes...  

Márcia 
Não... mas... a gente não tem a voz do aluno aí... como nós 
estamos analisando a questão do... 

Drª Mara 
Não... mas aí... e como a gente pode se preocupar com o seu 
trabalho... não tem importância... você trabalhar outros alunos...  

Professor Ah... ta...  
Drª Mara Entendeu... 

Professor Entendi...  

Drª Mara 
Até se quiser... ainda fazer alguma coisa no início do semestre que 
vem... ainda é possível... tendo outra turma...  

Professor Hum... hum::: 

Márcia 
E dar continuidade nesse seu trabalho... e ver qual foi o retorno... 
tanto pra/ você... como pra/ esses futuros... pra/ esses alunos...  

Professor Entendi...  

Drª Mara 
É... mas veja bem... eh:::... qualquer texto que... você falou aqui do 
descritivo... que acho que são... todos em poesia... ou esse do 
Mário Quintana é prosa...  

Professor 
Não... todos são em poesia... o único que é em prosa... é o da 
Raquel de Queiroz...  

Drª Mara Ah::: é o da Raquel... ta 
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Márcia 
É... o intuito aqui é o... é pensar assim... numa forma de... que a 
gente possa eh:::... fazer uns...(alternativas)... de transcrição que 
eu to/ fazendo... fazer uma transcrição didática... que saia dessa:::  

Professor Da exposição... da exposição 
Márcia Eh::: desse método... 

Drª Mara Ah... eu acho... ((sobreposição de vozes)) 

Márcia 
Desse método expositivo... diretivo... que a gente possa 
contribuir... não só pra/ minha prática... mas... pra turma... como 
pelos outros também...  

Drª Mara 
É... por que a medida que vocês consigam fazer uma coisa que dê 
resultado... ((sobreposição de vozes)) 

Márcia A gente pode levar a diante...  
Professor Pode levar a diante.... com certeza...  
Drª Mara Com certeza... eu acho 

Márcia 

E aí::: o que a gente tá/ tentando propor nessa nossa pesquisa... 
que eu to/ trabalhando em conjunto... to/ cobrando (voluntária)... a 
teoria que eu não tenho... é a questão assim... é de... agente pode 
até... por exemplo... de dar... como você falou... de dar voz pro/ 
aluno... de deixar ele tomar (os turnos)... 

Drª Mara É::: não alguma coisa... 
Márcia E fazer com que ele tenha...  

Drª Mara 

Olha... algumas coisas... que seja minha... quer dizer... tem no livro 
bastante coisa... neh... na verdade eu fui... elaborando essa 
prática... eu to/ até acabando um texto... sobre isso... que eu posso 
até passar pra/ vocês... se eu conseguir... eu termino (começo 
ler)... mas... explicando parte... por que é assim... Rodrigo... eu 
comecei há muitos anos atrás... a minha paixão era trecho literário 
((não consegui entender o que é dito))... então... e eu achava que 
eu pesquisando... processo de  compreensão da metáfora... que é 
o que causa problema...em geral em textos literários... eh::: que eu 
poderia conseguir o (ensino) de leitura... e quando eu comecei a 
pesquisa... foi um cognitivismo... então eles usavam métodos 
introspectivos... era diário... o diário de leitura da Raquel bem... 
diário usado... usado no cognitivismo... entende... eles fazem um 
diário de (aprendizagem) de língua estrangeira... diários... a Ana 
Raquel fez um diário de leitura... ham::: pode ser diário do 
professor... quando o ser humano para... pra/ pensar 
introspectivamente... ele vai... e um outro método era o pensar 
alto... e tipo assim... na linguística aplicada... era usado em::: 
ensinos habituais de língua estrangeira... em tradução... em leitura 
e... e menos em escrita... é mais assim em leitura... e a::: leitura é 
assim... por exemplo... dava uma poesia lá do Drummond... é... um 
monte de enigmas pra resolver... eu... eu dava de propósito a mais 
enigmática... pra/...pra/ quebrar a cabeça neh... e aí a pessoa 
começa a pensar alto sobre... a interpretação... mas... o que 
aconteceu... eu fiz... eh::: esse método pensar alto... com um 
professor... uma matéria de língua estrangeira... com três 
professores... cada um... individualmente leu o poema... de 
Drummond... e::: eles não conseguiam entender... eu queria saber 
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se leitura cognitiva (eram metáforas)... e eles não conseguiram... 
ah... esse negócio á esquisito... parece que ta errado.. ai esse 
negócio não é mais do jeito...sujeito... verbo... objeto... entendeu... 
é por isso que eu fui fazer linguística... entendeu... ai eu acho que 
aqui tem erro... ai isso daqui ta/ estranho... e não... conseguiam 
ler... aí eu falei assim... frustrada.. eles sabem... eles que estavam 
(na experiência de licenciatura)... ai eu não sou bom...Ai eu falei 
não... não deu certo... nem pra mim que eu queria leitura  metáfora 
e nem pra eles que saíram da experiência se desqualificando como 
leitor... neh... aí eu resolvi fazer em grupo... e... naquela época não 
existia o em grupo... até hoje não existe... houve alguma tentativas 
(dispares)... ah... eu vou fazer em grupo... eu até chamei eles pra/ 
discussão espontânea de texto... e::: depois se for o caso eu falei... 
depois se for o caso eu continuo chamando o pensar alto... e aí... 
eu decidi fazer em grupo... a primeira experiência então foi 
fantástica... e os alunos funcionaram ((não pude entender o que é 
dito))... e eu não fiz o meu papel de (destino)... por que eu tava/ 
como pesquisadora... entendeu... e não podia... por que o pensar 
alto na origem é assim... a pessoa ta/ lá com o gravador lendo o 
texto ... pensando alto... você como pesquisador... o  pesquisador a 
única coisa que podia falar era se a pessoa tivesse lendo... é diz o 
que você tá pensando... é e não tem nada mais... mas... o que que 
aconteceu... nessa experiência de sair do ponto de leitor... e relatar 
nos relatórios de vivencia... se eles liam sempre preocupados com 
o que a gente esperava deles... tava lendo certo... se era... sabe... 
o aluno ta/ tão acostumado a ler o que o professor quer que 
responda... que você fica lá calculando que é que ele quer... e 
tenta responder o que você acha que ele quer...  

Professor Hum... hum...  

Drª Mara 

E com isso ficaram totalmente inibidos... aí eu passei a fazer em 
dupla... e deu muito certo... só que aí alguns professores que 
vieram fazer pós... e tiveram já a prática... eles vinham com o papel 
direitinho... pergunta resposta...pergunta resposta... neh... aqui até 
você é a exposição... não é pergunta resposta... e aí ahm:::... eu 
explicava o que era... eles  estudavam... faziam vivencia comigo... 
e coisa e tal... pra/ ai usar com  os alunos... ai chegava no evento... 
papel de professor direitinho... aí eles começaram  a fazer 
(pesquisação)... o que que é pesquisação... eles faziam de quatro 
a seis eventos... de leitura e iam vendo como é que eles tinham 
agido... na análise... neh::: se deu voz pro/ aluno mas... você 
ouviu... não... então no momento que você ta/ dando... você tem 
que ouvir... precisa legitimar a voz do aluno... então a gente foi 
através da pesquisação desses professores... a gente foi 
delineando os papeis do professor... as ações... do professor... e... 
aí a gente concluiu agora num ((não consegui entender o que é 
dito))... de mostrar de concluir a lógica... por que essa prática não é 
lógica... entendeu... é o professor que fala e o aluno escuta... então 
aí que a gente ta/ agora... ta consolidando teoricamente... 
morfologicamente... essa prática depois de muita pesquisa... neh... 
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E o que eu vejo assim... que alunos que participam... pelo fato 
deles construírem a leitura... e é engraçado que a autoria da 
leitura... fica diluída... não dá pra/ falar... ah esse tem... sabe ah:::... 
por exemplo... o primeiro grupo neh...que eu fiz... uma aluna leu de 
um jeito e o outro ficou questionando... ah... mas isso daí não 
resolve isso aqui.neh... e ela sabe... fez umas sete perguntas... de 
diferentes maneiras... a que tinha lido de outro jeito... falou... ah... 
não isso aqui pra mim é tenso e acabou... você ta/ acostumado 
com a leitura única... neh... e eu... ai eu dizia... aí eu não falava 
nada... aí eu sei que ela foi formulando sete perguntas...  e cada 
vez ela reestruturava a pergunta dando uma pista... ela não sabia... 
qual era a leitura... mas... ela sentia que tinha outra leitura aí... e ai 
o grupo não ouvia ela... tava/ uma atividade monológica... olha 
gente... ela ta levantando o problema pra/ vocês... é legal vocês 
resolverem... aí o grupo se juntou... pra/ resolver... e::: e ai virou 
uma atividade dialógica mesmo... e aí ficaram quebrando a 
cabeça... mais não sei o que... e uma que tava quietinha... que 
tinha acompanhado a discussão... foi a que matou a charada... 
mas... depois de todos terem dado pistas entende... então... 
ham:::... a ação de todos eu to usando pra fundamentar um pouco 
a prática... ela fala assim que é um raciocínio coletivo... e que o 
pensamento de um encadeia com o pensamento do outro... enfim... 
mas... não é em todo o tempo da prática que acontece o raciocínio 
coletivo... entendeu... é um momento... são momentos privilegiados 
mesmo... neh... e nem sempre da num grupo da um raciocínio 
coletivo tão bom... entende... mas... o que é importante... aí que 
quando eles mataram a charada... todo::: mundo bateu palma... 
deu risada... aquela festa entendeu... nem todos os grupos também 
fazem isso... as vezes mata a charada... ficam satisfeitos... mas...  
o que que acontece... eles se sentem protagonistas...  

Professor Hum... hum...  

Drª Mara 

Neh... de poderem pensar pela própria cabeça... sabe...e isso 
envolve você abrir mão do seu controle da interação em sala de 
aula... lógico que cê/ vai ser mediador... você é mediador... 
entendeu... mas enfim... eu to/ acabando o texto... eu passo pra/ 
vocês... depois que tiver feito leitura crítica aí... neh::... por que... 
isso ta/ nas pesquisas e do... porque na parte da minha pesquisa... 
que eu tenho publicado é um programa de múltiplas leituras... você 
sai da leitura única... e o que você faz quando surgem várias... 
como é que você vai avaliar se eles são relevantes... se não são 
relevantes... e tal... Então eu fiquei tentando explicar... qual o 
processo dessas multi leituras... que... que entra nessa 
construção... e::: e se são todas relevantes ou não... neh... e você 
vai trabalhar... isso... a relevância do (sentido) da pragmática 
mesmo... que... relevância é um princípio de coerência... ela é 
relevante... ver se ela é coerente com o texto... mas... ela pode ser 
coerente com o texto... e com os contexto que você ativa... por 
exemplo... tem um... uma vivencia que eu fiz... que eu vou por 
nesse texto... os alunos... é uma poema do Drummond... que caiu 



221 

 

numa prova do ENEN... ((sobreposição de vozes))... eh... é o 
poema  foi cortado... tinha quatro estrofes.... puseram só a última 
na prova... e não finzinho... nos versos finais.. tinha um monte de 
incongruências... que os alunos chamariam de erros... ou de... a 
aluna que fez... disse que esse finzinho ta/ meio embolado... neh... 
e cada um usa um termo pra/::: dizer... e aí o grupo... se uniu em 
um dado momento... pra/ resolver essa questão... e fizeram umas 
leituras lindíssimas... mas... eles ativaram... vários tipos de 
conhecimentos... tanto com contexto da obra do Drummond... da 
vida ((não consegui entender o que é dito))... por que o poema 
chama                  (“Montanha do exilado”)... Então...ham:::... 
levantaram hipótese... que depois eu fui verificar e era possível... 
ah você vai ver depois... e... e aí... você vê que eles se unindo 
encontraram um conhecimento que eu não tinha... sabe... é::: 
mas... tem todo um raciocínio referente diferencial por trás... que 
na leitura única não se faz rápido... esse raciocínio diferencial... 

Professor Não já ta/ posto neh... 

Drª Mara 

É... a leitura fica ali... no nível literal do que é escrito... evita-se 
trabalhar dessa forma... porque se você for dar voz ao aluno... e aí 
vem um monte de leitura diferencial... e vem conhecimentos... que 
eles trazem... do autor... da obra do autor... quanto ao lugar a que 
se refere... e... e um monte de coisa...  neh... e::: e ai é muito 
complicado trabalhar as múltiplas leituras... mas... isso do texto 
mesmo que:::... agora... eu acho até que injusto com os alunos... é 
o ENEN exigir diferença contextualizada... e... o aluno nunca ter 
podido ler dessa maneira... 

Professor Exato...  
Drª Mara Fazer essa diferença... então...  

Márcia 

Isso eu acho muito complicado... mas ai... você pressupõe que o 
aluno já tenha aprendido... neh... só que... o que que acontece... 
nossa prática nem todo mundo faz um trabalho dessa maneira... 
por isso que a gente ta/ tentando aqui... ta/ conversando... o que a 
gente pode... de que forma a gente pode contribuir pra/ mudar... 
essa metodologia... essa transposição diretiva... essa entrada o 
professor... até que ponto a gente é  protagonista... até que ponto o 
aluno é  o protagonista... por que até então... a última lá que nós 
fizemos... que foi o primeiro texto... você se coloca como 
protagonista... o tempo todo... o aluno como o::: a gente vai usar 
o::: colocar a categoria do nosso grupo... ele é usado como 
agente... neh... é aquele que não age... que precisa ser 
direcionado... que precisa ser orientado... então... o que a gente 
podia pensar... né... em até que ponto esse aluno vai ser objeto... 
até que ponto esse aluno vai ser o protagonista... são detalhes que 
a gente consegue... até mesmo... até mesmo pra melhorar a nossa 
pratica... quais os benefícios que a gente... que a gente ganharia 
com isso...  

Professor 
Por que assim... quando você fala... do aluno como objeto... eu 
não::: eu não consigo visualizar ele dessa forma... eu vejo o aluno 
pedindo socorro...  
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Márcia 
Não... eu acho que não tem muito ((sobreposição de vozes))... é só 
que por exemplo... acho que isso aí é um pensamento... mas... não 
está caracterizado no seu texto... 

Professor 
E eu acho... por exemplo... no momento em que eu faço a 
exposição... eu meio que... equalizo esse pedido de socorro...  

Márcia 
Então... isso é uma coisa importante... como... qual o momento da 
aula que você consegue... perceber que ele ta/ lhe pedindo 
socorro...  

Professor 

Porque... se você pegá-lo quando você o recebe... e a gente faz 
aquelas primeiras atividades iniciais que chamam atividades de 
sondagem... são atividades pra/ você detectar o aluno que você 
tem nas suas mãos... você percebe por exemplo... que... ele não 
tem uma experiência de leitura direcionada... a gente vai cair no 
direcionamento de novo... 

Márcia È... que você trabalhou... falou bastante no seu primeiro texto... 
Professor Já... entendeu 

Márcia 
Entendi... ((sobreposição de vozes))... você defende a ideia que a 
leitura tem que ser direcionada... pra/ ele entender... 

Professor Hum... hum...  

Márcia 
Se não houver... uma leitura direcionada o aluno não... 
((sobreposição de vozes))... aí não ta mo/ questionando 

Professor Aí... exato.. ai vocês tão/ me fazendo pensar...  
Sobreposiçã
o de vozes 

((todos falam ao mesmo tempo, não foi possível identificar o que é 
falado)) 

Professor E eu também to/ tendo que repensar... porque essa tesa... 
Márcia É essa tese... essa é a sua tese 

Professor 
Sim... é nisso que eu acredito... e é isso que você ta/ fazendo eu 
pensar... ((todos falam ao mesmo tempo, não foi possível 
identificar o que é falado))...na leitura direcionada... 

Márcia 

É... na primeira entrevista dele ... (da pra entender assim) que se 
não houver uma leitura direcionada... aí eu até... categorizei em 
três etapas da transposição didática... que ele vai fazer o 
levantamento prévio... desses alunos... vai ver os níveis diferentes 
que  eles tem... vai direcionar a leitura o trabalho... pra/ que esses 
alunos possam é::: suprir essas necessidades... aí foi a parte que 
nós questionamos... até que ponto... aí por isso que eu chamo o 
aluno de objeto... nesse sentido... porque ele é o agente... não é 
ele que ta/::: realizando a ((não foi possível identificar o que é 
falado))... é você... você vai entender... quando você ler os seus 
textos pela... teorias... 

Professor 
É... mas... no contexto... por exemplo... não é ele que realiza... sou 
eu que realizo... mas... eles não precisam da minha ação pra/  
realização dele...  

Márcia 
Não isso... é você que ta/ dizendo... é o que a gente ta/ querendo 
discutir aqui... ((todos falam ao mesmo tempo, não foi possível 
identificar o que é falado)) 

Professor Eles não precisam da minha ação pra/ poder agir... 
Márcia Quem... precisa desse processo pra transposição...  

Professor Mas... dentro do contexto... em que ele está inserido... do local... 
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de onde ele vêm... dos grupos sociais... aos quais ele pertence... 

Márcia 
Sim... mas... aí você não ta/ se colocando mais uma vez pras/ 
pessoas como protagonista... não 

Professor 

É... o que a gente ta/ discutindo aqui... dentro dos grupos sociais 
de pertencimento do nosso aluno... dentro das difer... das 
experiências que eles vivenciam... nós podemos ter uma situação 
de constante conflito intergrupal... onde nesse constante conflito 
intergrupal... prevalecem os interesses de um grupo social... e 
quando o aluno busca essa participação... ele busca também  uma 
forma de ascensão social... em participação do que ocorre na 
coletividade... só que essa participação ela é pré-definida... por 
grupo que estão no poder... 

Márcia Sim... mas...a gente ta/ pensando em quebrar alguns paradigmas... 

Professor 

Mas... se a gente quebrar... é... então... por exemplo... deixa só eu 
concluir rapidinho pra/ eu não me perder... então... pra não perder 
o raciocínio... ele... o poder de determinados grupos... definem... 
algumas ações sociais... baseados nessas ações... é que nós 
acreditamos... que se... agirmos nesse contexto... nós termos uma 
participação... maior... que é esse o objetivo... quando o aluno 
busca uma universidade... o objetivo é... ampliar a sua participação 
social... não é... por que... talvez eu esteja falando uma bobagem 
pra vocês... duas... 

Drª Mara Não:::... eu acho que não 
Professor Mas...  

Drª Mara 
Rodrigo... eu não acho... na sua entrevista... não seu texto... a 
gente percebe que você tem uma preocupação com o aluno... 
então a gente queria explorar mais...  

Sobreposiçã
o de vozes 

((todos falam ao mesmo tempo, não foi possível identificar o que é 
falado)) 

Professor 

O que eu tava conversando... passando pra/ vocês... nessa 
questão do intergrupal... os conflitos intergrupais... cada aluno... os 
alunos pertencem a grupos sociais... muito diferentes dos outros... 
os grupos sociais determinam as diretrizes... de comportamento 
social...certo... então... por exemplo... quando ele busca... a 
escola... quando ele busca a universidade... é porque ele quer 
ampliar a sua participação... no âmbito social... e aí eu pensava... 
tanto é que a tese que eu defendo... você tão/; me fazendo 
repensar... entendeu...  

Drª Mara Quando você fala a tese...  
Márcia A tese baseada no primeiro texto dele... 

Drª Mara Ah ta... não é a sua tese  
Sobreposiçã
o de vozes 

((todos falam ao mesmo tempo, não foi possível identificar o que é 
falado)) 

Márcia Não... não... a tese aqui...  

Professor 

Aqui... aqui dentro da prática... o texto (que está sendo usado na 
prática)... a definição do gênero então... no contexto de prática... 
pra/... que o aluno... ele amplie a participação eu tenho que... fazer 
com que ele enxergue... a voz do poder e leia... conforme a voz do 
poder... pra/ ampliar na participação dele... por que nós vivemos 
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dentro desse cenário... existe por exemplo... uma voz... que conduz 
um fio condutor dentro... por exemplo... da academia... por isso tem 
(tese e explicação)... 

Drª Mara 
Então... então eu vou aproveitar o seu gesto... quando você quer a 
sua voz lá em cima... você quer trazer sua voz pra/ esse aluno...  

Professor 
Pra/ que ele compreenda... aí que ta/... eu não sei se a palavra é 
democratização da voz... mas... que ele pelo menos enxergue a 
existência... dessa voz 

Drª Mara Dessa democratização...  
Sobreposiçã
o de vozes 

((todos falam ao mesmo tempo, não foi possível identificar o que é 
falado)) 

Márcia 
Assim... é isso que nós estamos tentando te mostrar... você ta/ 
mais no sentido de centralizar...  

Drª Mara 

Entendeu... não que... você não tenha que fazer essa parte... você 
tem que fazer também... mas... eu acho que você pode fazer... de 
cima pra/ baixo e de baixo pra/ cima... assim... entendeu... 
porque... ham:::... eu... porque... no fundo... Você... quer dizer... já 
se escreveu muito do ensino com transmissão... você sabe que é 
importante... 

Professor Sim... 

Drª Mara 

Você quer passar esse conteúdo pros/ alunos... e você ta/ cheio de 
boas intenções... mas... a coisa as vezes... não chega lá... mesmo 
que ele... não é pelo grupo social dele não... mesmo o aluno de 
grupo social melhor... eu acho que ensino por transmissão... não 
dá a voz pra/ ninguém... (a voz quem da são as pessoas) 
entendeu... se você quer a democratização... quer dizer... dar 
democratização é permitir o acesso...  

Professor Mas... foi no âmbito do acesso que eu falei democratização... 
Drª Mara Mas... na transposição interna dentro de uma... 
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APENDICE D - Transcrição da segunda entrevista – 3ª gravação 

 

SEGUNDA ENTREVISTA (Professor/ pesquisadora/ orientadora) 

Terceira Gravação: Novembro (36m54s) 

 

Márcia 

Deixa eu te explica o que é que aconteceu... eh:::... eu fiz a análise 
parcial do seu texto... inclusive... o primeiro que nos traz... eu 
estava muito mais com a transposição do conteúdo... do que 
propriamente a questão da ação do professor para a realização 
dessa  transposição... e o que nós percebemos... nós percebemos 
que o seu primeiro texto... você he::: aquela preocupação imensa 
com aluno... de investigar... de onde ele vem... do que que ele 
faz... o que ele sabia... o que ele deixava de saber...e aí nós 
pegamos e analisamos o segundo texto... pra/ ver se aquela sua 
prática... aquela sua ação linguageira... condizia com a prática... 
sua linguageira... o que foi percebido... é... em todos os 
momentos... da pra/ perceber a sua preocupação com o aluno... só 
que ainda está numa/ ação muito diretiva... numa... como você 
disse Mara... uma... uma... uma metodologia muito transmissiva... 
neh... onde o aluno... ele realmente não tem a voz... então o que 
que a gente tá/ pensando... como fazer uma transposição onde a 
gente consiga dar essa voz ao aluno e ao mesmo tempo coloca-lo 
como protagonista... como disse a Mara... ela não usa esses 
termos... ela vai usar de:::... legitimar... neh...  

Drª Mara É... 

Márcia Legitimar a voz... 

Drª Mara Eu uso o protagonista também...eh:::... eu uso o termo 
protagonista... ham:::...  

Márcia (Tem que ser)... 

Drª Mara Por que você fala que o aluno é agente... nessa perspectiva eu 
acho que é muito boa...  

Professor ((não consegui identificar o que é dito))... 

Drª Mara 

É... entende... eu acho que ele é mais passivo... e::: então como 
tornar ele um...ham::: um leitor responsivo... ativo responsivo... 
pondo assim... ou um leitor mais protagonista... na leitura... porque 
você quando dá a voz... isso aí faz ele pensar... é um quebra 
cabeças... não é você tentando  (dizer) a todos os setenta... 
entendeu...então:::... a diferença é essa... ele tem um espaço na 
aula pra/ pensar com a própria cabeça... eu acho que... 
possivelmente você tem que manter alguma coisa dessa aula... 
mais expositiva... por que ficar fazendo tudo a partir (dele)... vocês 
não vão dar conta do conteúdo... mas... conseguir abrir espaço na 
aula... em que ele possa pensar com a própria cabeça... o dar a 
voz... o mais importante é a gente pensar... com a própria 
cabeça...por isso que eu chamei pensar alto em grupo... por que... 
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não é::: simplesmente não acontece assim... você está tentando::: 
sob a leitura de um texto... em grupo... em... entendeu... Então...e 
aí já começa a eles lerem os diferenciais... (e aí) começa as 
leituras críticas... pode acontecer também... neh:::... quando nós 
falamos da tese do Rodrigo... havia um sentido assim... ele 
defendia a ideia naquele primeiro texto;.. que se não houvesse 
uma leitura direcionada na transposição... o aluno não conseguiria 
compreender... concorda...  

Márcia (Não tava lá verbalizado mas)... 

Sobreposiçã

o de vozes 

((Todos falam juntos, não foi possível identificar o que é dito)) 

Drª Mara 

até o que eu questiono a partir das análises que eu fiz ... será 
mesmo que ele não vai conseguir...fazer essa leitura... às vezes 
tirar esse direcionamento... não... não será que ele não vai se 
tornar um protagonista... não vou dizer... 

Professor Não... ele... 

Drª Mara Não vou dizer que ele não vá receber... 

Professor 
Ele vai entrar na (dirtante) de protagonista... mas... será que ele vai 
atingir o... as expectativas.... leitoras que são he::: é que são 
constituídas naquele texto... 

Márcia É... é mas aí que ta/...  

Professor O que que é cobrado dele... 

Sobreposiçã

o de vozes 

((Todos falam juntos, não foi possível identificar o que é dito)) 

Márcia Mas...mas... essa expectativa parte do professor...  

Professor Mas... não é todo p professor que parte de um material didático... 
tem (rede) educacional... 

Drª Mara Sim... 

Márcia Mas eu to/ falando pra/ você... será que eu vim... com esse aluno... 

Professor Que parte do mercado de trabalho... que tem expectativas...  

Márcia Mas... será... 

Drª Mara 

Pra/  (retomar) o leitor... você lendo pra/ eles... não ta/ somando... 
você tem que deixar ele ler pra/ poder saber... e depois... 
trabalhar... lógico que aí tem o exemplo que eles vão trazer... e 
inclusive é importante num/... primeiro momento você mais ouvir... 
dialogar... por exemplo... se um aluno vier uma leitura... 

Professor Pode... (foge...)... totalmente do contexto...  

Drª Mara Foge totalmente do cê/ fala... mas... por que você pensou... por 
que você leu assim...  

Professor Ainda não interferir neh... nesse primeiro processo... dar voz total 
pra/ ele  
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Drª Mara 

Dar voz total... e não vir... com aquela postura de... de autoridade 
exagerada... não é assim... quando (não é) um direito teu... não::: 
pode... você tem que perguntar... porque você leu assim... por que 
aí você tem respostas incríveis... por exemplo... esse... esse 
poema da...da:::... do ENEN o::: o:::... o Drummond fala assim... 
“Era uma montanha”,,, eu vou dar o contexto todo... existia uma 
tabeira e foi a primeira visão de mundo dele... e depois... quando 
criança... e essa montanha foi explorada... era uma montanha de 
ferro... foi explorada pela (Vale de minerio de ferro)... neh... e:::... e 
tem nos seus versos finais... “foge minha terra (britada) em milhões 
de latas... num trem monstro de cento e cinquenta locomotivas”... e 
depois vêm os versos finais... “deixando no meu corpo a 
paisagem.... mísero pó de ferro (e esse limpa)”... esse daí... deu 
pano pra/ manga esses versos... e aí uma aluna na hora que a 
gente começou a discutir... ela foi a primeira a falar... ai... ele ta/ 
indo embora de carro... ou de ônibus... ela falou e a cena vai 
assim... sumindo no horizonte... mais aí alguém do grupo ai eu não 
li assim... eu li que a terra está indo embora mesmo... ela não está 
sumindo no horizonte... ela foi destruída... pulverizada e tá/ indo 
embora em milhões de latas num/ trem... e essa aluna ficou:::... 
meio quieta... aí o grupo continuou discutindo... e na aula seguinte 
eu perguntei... pra/ ela... por que fiquei preocupada... por que esse 
grupo na verdade... essa possibilidade de leitura seria a mais 
usual... porque é difícil uma serra sumir...  

Professor Sim... não tem como... 

Drª Mara 

É... como é que uma... pior que ele ainda começa essa estrofe... 
com... “amanhã acordo e não a encontro” ... todo mundo pensou 
em amada... ele dormiu com a amada... e a amada não estava do 
lado... mas... como é que você pode acordar e de repente... e não 
encontrar uma montanha... neh... eh::: é todo cheia... é poesia 
neh... Então todo mundo achou que era a amada... não sei o que.... 
e ai... percebeu que era a montanha... a montanha que não tava/ 
mais lá... e que esse jeito de falar... era::: amanhã acordo e não a 
encontro... que de repente ele percebeu que ela não está mais lá... 
por que Lea era setecentos metros do chão e virou um buraco de 
quinhentos metros...ai::: eu perguntei pra/ ela na aula seguinte... 
ela falou isso... que::: ah... eu não (lembro exatamente) a resposta 
dela... ela disse assim... ai professora... quando vim pra/ São Paulo 
estudar... eu morava num/ sítio com os meus pais... e eu fiquei tão 
triste de vir embora.. que eu ficava olhando o sítio sumindo ao 
longe... então ela teve uma identificação com o poema pela 
perda... o Drummond perdeu aquela montanha... ela perdeu aquela 
vida... o sítio... por que os pais continuaram no sítio... neh... e aí... 

Professor Ela acabou relacionando 

Drª Mara 

É... e aí... ela trouxe essa experiência... sobre o texto... dela... 
entende... mas foi uma projeção... de uma experiência dela... ela 
disse... mais eu vi que realmente as montanhas delo foram embora 
mesmo... porque ela foi destruída e carregada num/ trem monstro... 
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neh... então ela refez a leitura dela mas... num/... houve aquela 
atitude... dizer ah::: você não leu direito... olha aí como é que ta/ 
escrito no texto...  

Márcia Você percebeu como é que a voz deu... 

Professor Hum... hum... 

Drª Mara 
Por que aí... você tem que respeitar a voz do aluno... por que que 
você leu assim... e essa aluna depois... teve uma outra Vicência 
que ela fez a mesma coisa... 

Professor Ela... 

Drª Mara 

Ela projetou a vivencia dela e não olhou direito como é que tava o 
texto neh... mas aí eu nem lembro como é que tava/... como e que 
foi...mas... ela própria  refletiu... na... na vivencia seguinte...ai eu 
sou muito romântica... eu tenho mania de projetar meu... minha 
experiência no texto...  

Márcia Ela conseguiu perceber... neh:::  

Drª Mara É... e::: 

Márcia Ela tava... ela tava... 

Drª Mara 

Ela conseguiu perceber... pelo grupo... não fui eu que falei... olha 
você não tá lendo direito... o texto não... não é... isso que ta/ escrito 
no texto... que é atitude normal do professor... entendeu... ela::: 
chegou a conclusão... então... é::: essa refle... aí ela fez uma 
reflexão... aí ela fez um diário disso pra/ mim... oi muito legal... 
então a gente tem que ter outra postura também... que não::: é 
aquela::: deixar eles falarem... pode... como você fala... de como 
eles são leitores... pode acontecer de... de... eles entenderem... 
totalmente diferente... dessas palavras... neh... as vezes é assim 
mesmo... aí você falam... um dia um usou uma palavra... e sentiu 
tão diferente do que é... sabe... eu nem corrigi... sabe eu::: eu fiquei 
quieta aquele dia... eu falei como é que eu vou ajudar neh... 
corrigir::: é meio complicado... às vezes eu dou um jeito de falar... 
ai eu::: entendo essa palavra de tal maneira... mas... é um sentido 
que pode ser que eles não entendam... neh... 

Professor (risos) 

Drª Mara 

Vamos olhar no dicionário... será que essa palavra significa isso 
mesmo... eu quando vejo em trabalho de aluno uma palavra usada 
assim... num sentido totalmente diferente... eu ponho la... verifica 
no dicionário o sentido dessa palavra.. que eu acho que não ta/ 
sabendo aqui... eu num/ digo neh... em isso que essa palavra 
significa... é ele que tem de descobrir... ir olhar no dicionário e 
sabe... 

Professor 
E:::... é::: é eu me lembrei de uma coisa que aconteceu em sala... 
muito engraçado... passei um texto pra/ eles... um artigo se 
opinião...  

Drª Mara Ham... 
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Professor 

Muito bem construído... falava da... exatamente da dificuldade da 
leitura... e (redação) entre universitários... que eu expliquei que em 
Minas Gerais os universitários... tão/ chegando hoje sem base 
nenhuma... se não conseguem  por exemplo... entender variáveis... 
não conseguem estabelecer relações... etc... etc...e chamei eles 
pra discutir isso em sala... aí um aluno virou e falou pra/ mim... 
vários alunos... dessa turma... acho que tem um ou dois 
semestres... professor isso tá muito confuso... eu... não tem nada 
confuso aqui... eu acho que tem alguma outra coisa confusa... o 
texto não está confuso... eles queriam dizer que o texto tava/ 
difícil... eles queriam... era isso que eles queriam dizer... só que 
eles usaram a palavra confusa... aí... eles continuaram insistindo 
no confuso... eles me disseram que um outro dia que eu tinha dito 
algo confuso... falei gente vocês sabem o que significa a palavra 
confusa...  

Drª Mara Ham... 

Professor 

Vocês têm certeza que sabem o que significa a palavra 
confusa...abram o dicionário de vocês... a é... não tem relação com 
o que nós estamos falando... então o que vocês querem dizer... é 
que é difícil né... agora que eu entendi vocês...  

Drª Mara Ah::: então  

Professor Que vocês querem dizer que difícil é uma coisa... confusa é outra... 

Drª Mara Eh...eh::: exatamente... então eles 

Professor  

Márcia 

Aí você só percebeu quando ele... eles falaram... eles dialogaram... 
essa... houve uma:::... participação... é isso que a gente ta/ 
tentando... partir... pensar num/ método... metodologia... num 
processo de transposição...  

Professor Que haja maior participação 

Márcia Que haja participação... que possa mudar também... 

Professor Hum... hum... 

Drª Mara 

É... eh::: e olha Rodrigo... eu acho que no contexto que você 
ensina... ah:::... todos os professores devem fazer isso....entende... 
por que::: eu também to/ sugerindo isso por que na verdade foi a 
Márcia que sugeriu... que eu não pretendia sugerir... num... sabia... 
realmente o que que ia... acontecer sabe... e... eu acho que 
quando você quer pensar junto eu nem gosto de estabelecer 
direção minha... 

Professor (pra/ ser espontânea) 

Drª Mara 

Eh:::... porque senão eu vou querer direcionar::: agora eu estou 
querendo direcionar... apoiando a Márcia... mas... eu acho que 
você tem toda a liberdade de pensar e ver se quer tentar alguma 
coisa assim... entende... por que... eu acho que a gente não pode 
impor isso... é um estilo de ação do professor... neh... então eu 
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acho que sei lá... pensa...  

Márcia 

É que nem você falou... tem coisas que eu vi vice discutir com a 
Mara que eu percebi assim... eu estou numa prática dessas... e às 
vezes esse... esse cansaço... esse pensamento que eu sinto e 
talvez... até alguns alunos sintam... seja porque só têm aula 
expositiva... diretiva... eu não... voltando pra um exemplo de sala 
de aula... eu... esse dias eu usei o data show... a menina falou 
assim pra mim... ai... como eu gosto da aula com data show... eu... 
por que.. sai  

Drª Mara Eh:::: 

Márcia 

Sai do comum... então são mínimas coisas... é::... que a gente 
diz... que agora no papel de pesquisadora eu começo:::... a olhar 
de outra forma... que nem/ a experiência... só pra/ gente finalizar... 
a experiência que eu tive... assim... nós estamos... praticamente no 
final do semestre... e as minhas aulas praticamente saíram no 
mesmo padrão... das suas... neh::; aulas expositivas...aí depois de 
ter essa conversa com a Mara eu fiquei pensando... como é que eu 
faço pra / dar voz pra/ esse aluno... pra/ ver até... pra validar a 
minha própria prática... como professora... e aí eu resolvi fazer em 
forma... eh::: ao invés de eu explicar de eu explicar alguns 
conceitos teóricos... algumas teorias... dá esse... seminário... então 
eu distribui temas... ai tem sim a parte diretiva... que e gente tem 
que ser mediador.... aí eu concordo com você... e pedi pra/ que 
eles pesquisassem... e apresentassem... aí::: hoje acho que foi a 
última apresentação dos grupos... que eu achei assim... fiquei 
bastante satisfeita... neh... porque eles só tinham o tema... à 
pesquisar... eu num / dei  nenhuma orientação diretiva... olha... eu 
quero o trabalho assim.... nem falei... eu quero trabalho nos 
padrões da ABNT...eu quero isso... eu quero aquilo...eu deixei pra/ 
que eles produzissem...  ((todos falam ao mesmo tempo, não pude 
identificar o que foi dito))... você tira cada coisinha interessante... 
por exemplo assim... teve um grupo que resolveu... eu:::... eu não 
sei se pode chamar de pesquisação... mas... eles gravaram a 
própria ação... pelo tempo que eles estavam elaborando o 
trabalho...  muito interessante... que nem/ nós estamos aqui... aí 
eles gravaram... como é que oi a realização da... dos bastidores 
pra montar o trabalho... aí::: acharam interessante... fizeram assim 
tipo  uma encenação... e gravaram ... ao invés de apresentarem lá 
na frente... ou seja... como os temas são  voltados para 
administração... neh:::... a comunicação interna... então uma aluno 
que::: é totalmente contra os padrões da empresa... ou seja que só 
quer levar vantagem... e outro... que tenta ser um funcionário... 
exímio... mas... assim... sem nenhum direcionamento... e eles 
fizeram... eles fizeram essa encenação... eles fizeram slides... eles 
pegaram ... tiveram a preocupação de pegar filminhos no You 
Tube...  e colocaram na apresentação... então eles criaram ali um 
gênero... vamos dizer assim... e apresentaram... sem um 
direcionamento... do professor... e ai... eu percebi... assim... uns 
que... quiseram apresentar... usando a linguagem falada... aquela 
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linguagem elaborada... outros que pegaram lá o papel da... de 
última hora... e ficaram lendo... outros que têm problemas mesmo... 
que não conseguem... se expor em público... eu consegui 
visualizar isso... enquanto eu estava como destinatário... reparou e 
quando... quando ele era...  

Drª Mara E era::: trabalho... era assim:::  

Márcia 

Eu teria que dar o tema... seria mais uma aula expositiva que nem 
essa... eu teria que explicar... comunicação interna é... um 
exemplo... ao invés de fazer isso eles que mW trouxeram... e aí... 
conforme eles eles explicam eu percebo... FDA pra/ perceber se 
eles compreenderam... o...o::; conceito...  

Professor Sim... mas... pra/ eles explicarem...  

Sobreposiçã

o de vozes 

((todos falam juntos, não é possível identificar o que é dito)) 

Drª Mara Também é administração...  

Márcia Então... mas na explicação deles... você perce... você consegue 
perceber... se eles compreenderam...  

Professor Hum... hum... 

Márcia 

Por que se eles pegarem... o papel e só decoraram... você 
consegue perceber se houve compreensão ou se ele ta lendo... 
então aqueles que não... que não tinham... um texto... que não 
fizeram uma leitura decorada... mas... que::; que conseguiram... 
por exemplo... olha comunicação interna é isso... e dar exemplos 
inclusive de situações vivenciadas... que é o caso desse grupo ai 
que mostrou la ... por trás do contexto da empresa deles... então 
eles... eu consigo perceber que houve... o:::... que eles 
conseguiram::: conseguiram é::: integralizar... conseguiram 
(concretizar)... ai esse caso que eu falei pra/ você... a gente... eu 
mudei a metodologia... o conteúdo foi dado... só que invés de... ser 
eu o protagonista... 

Professor Como você amarrou o fio... 

Márcia 

Falei pra eles que vou fazer um... um fechamento... neh::: vou... 
vou fazer um resumo do ta/ sendo apresentado... inclusive eh:::... 
elogiando as partes... que foram bem apresentadas... a parte que 
eu vou... por exemplo... falhas... eu... eu vou falar de uma maneira 
mais sutil... pra/ que eles possam perceber neh::: vou dar um 
feedback sim... mas... o que que eu to/ falando pra você... não foi 
um trabalho... eu parti deles para o professor...  

Drª Mara Certo::: 

Márcia Fiz o contrário que eu faria... em outras aulas...  

Professor Entendi... 

Drª Mara Mas... é::: é::: de administração também... 

Márcia Administração 
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Drª Mara E...e... no mesmo nível... (cultural) 

Márcia 
É... eu fiz... no primeiro semestre... agora... (o segundo)... agora 
num/ terceiro... mas... eu percebi que... a turma de primeiro não ta/ 
muito longe da de terceiro...  

Professor Você acha que não... por que... às vezes eu acho... 

Márcia 
Não...não eles têm maturidade... o terceiro a gente tem maior 
maturidade... mas... assim em questão de sabe:::...eh... de dispor... 
de... se expor mesmo... 

Drª Mara Não tem problema de uma grande diferença de conhecimento... 
dele...  

Márcia (Eu achei que tava enganada)... pensei até nisso... pensei  
primeiro... eles não vão conseguir... eles tem esse... 

Professor Já vem com esse estereótipo neh... 

Márcia 

Já vem com esse... estereótipo... e pelo contrário... eu percebi 
assim... lógico o trabalho do terceiro... saiu um pouquinho mais 
bem elaborado... por que eles já... já estão no terceiro... eles... já 
assistiram algum outro... apresentações...mas... assim o que eu 
queria... o meu objetivo... era saber se eles tinham entendido o 
conteúdo... e...e...eles...  

Professor 

Eu (previ) na minha primeira avaliação... como eu já conversei com 
você...de::: leitura e produção textual... eu peço pra/ eles lerem o 
livro Revolução dos Bichos... e peço que eles coloquem... que eles 
analisem... as teorias da administração dentro desse... dessa 
narrativa...  

Drª Mara A Revolução dos Bichos...é::: do...Orwell... 

Professor 

Orwell... ham... ham... aí a gente monta... trazendo as categorias... 
como se fossem categorias de análise... mas... na realidade não 
são... eles vão relacionando com as teorias da administração... que 
eles vão aprendendo... 

Drª. Mara Sei... sei... 

Professor 

Eles têm que me apresentar isso... na avaliação deles... é::: é por 
que eu sou bem sistemático nessa organização... primeiro eh::; 
antes eu trabalho com a parte textual geral... dou uma prova... 
tradicional... aí a avaliação dois a gente vai pra pesquisa... a 
avaliação três eles já leram o livro que eu pedi no início do 
semestre... e ai a gente só vai inserir as catego... as teorias da 
administração... pra/ eles fazerem uma leitura... mais voltada... pra/ 
eles perceberem que o livro mesmo sendo literário... ele traz 
muitas características... de uma organização... propriamente para 
os fortes tomarem o poder... e organizar aquele sistema eles 
fizeram... a mesma sistematização de uma empresa...  

Drª. Mara (risos)... certo...  

Professor 
Não é... eles estão organizados... pelos mesmos processos 
administrativos... eles organizaram todos os processos 
produtivos... internos... que se organiza uma empresa...  
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Drª. Mara E... e o que que eles acham do... do livro... 

Professor 
A princípio eles... acham um terror... eles acham um absurdo... 
quando eles começam... a estabelecer relações... com as teorias 
da administração...  

Drª. Mara Ham:::.. 

Professor 

Falam... nossa... que coisa interessante... por que eles percebem... 
postura de líder... percebem o tipo de empresa que foi adotada... 
entendeu... percebem as características da organização dos 
processos produtivos ali dentro... porque eles tão/ vendo na teoria 
da administração tudo isso... então eles fazem essa associação... 
aí tem uma outra... uma visão diferente... e vai... teve um aluno que 
falou pra mim... há dois semestre... eu vou ler outra vez... esse 
texto por que eu olhei... apliquei essas teorias... então... então 
eles... a última avaliação...  

Drª. Mara Muito legal... esse::: livro daria uma discussão com eles... muito 
legal...  

Professor Eu poderia aproveitar... e trabalhar discussão do livro se vocês 
concordarem... 

Drª. Mara Pode:::  

Márcia Sim... na verdade o que eu acho ... 

Professor Eu acho que o livro é:::... eu acho bárbaro... o livro...  

Márcia E você pode fazer em cortes também... neh... 

Professor 

Por exemplo... é o único momento... que eu não faço 
direcionamento total... por que eu não sei... as teorias da 
administração... então eu falo pra eles... vocês que vão me trazer 
essas perguntas... eu não sei... eu não sou administrador...  

Drª. Mara Exato 

Professor São vocês que me explicar... 

Drª. Mara Legal... 

Professor 

Eu vou analisar a coerência da explicação de vocês... eu falo pra/ 
eles no final da atividade... eu vou analisar... se a explicação de 
vocês tem coerência ou não... e quem vai me ensinar as teorias da 
administração são vocês... eu sou formado em letras... vocês que 
vão ser administradores...  

Drª. Mara Muito bom... você sabe que uma aluna minha... fez uma tese 
brilhante  

Professor E a gente ((não consegui identificar o que é dito))...  

Drª. Mara Ai... eu acho que sim...  

Professor Eles apresentando... eles discutindo...  

Drª. Mara É a noite neh... 

Professor Eh... mas eu te convido... pra/ você assistir...  
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Drª. Mara 

Eu vou... e acho que você poderia fazer na sua aula.... pra/ trocar 
com o Rodrigo... Márcia... que você acha... não exatamente esse 
livro por que:::... ele já pediu há mais tempo... os alunos já leram... 
Tudo... mas... fazer algo assim de::: de leitura... você ta/ 
trabalhando já gênero... textos... de::: 

Márcia Não::: agora eu to:::... vai (chegar) o período de provas... e eu to::: 

Drª Mara Até agora que... Mas... eu acho que é muito legal...  

Márcia 
Mas... se você ((sobreposição de vozes,  todos falam juntos, não é 
possível identificar o que é dito por cada um))...mas... aí seria 
muito bom... porque já vai com outra visão... 

Professor Por que ai... por exemplo... eu vau dar mais liberdade ainda... deles 
desenvolverem esse trabalho...  

Drª Mara Eh:::... eh:::... 

Márcia (Inclusive)... você vai questionando o seu agir...  

Professor Por que não era::: 

Márcia E::: e::: (dependendo da situação mesmo)... metafórica... 

Professor Não era... não era...  

Drª Mara Meu livro leu recentemente...  

Márcia Eu li na sétima série... 

Drª Mara 

Éh::: e esse ele leu faz pouco tempo... eu falei assim... filho conta 
pra/ mim... mas... eu não li ainda... vou... ler... mas... eu... ele me::: 
ele já conversou comigo... e eu sei como ... eu lembro dos 
Saltimbancos... do... do Chico Buarque... e eu assisti no Tuca na 
época... da ditadura... tinha a ver co,m questão de poder... teve a 
questão lá... toda a história... era assim... ele tava/ fazendo... a 
maior crítica à situação... política do Brasil... e ele conseguiu 
escapar da censura... neh...por que é totalmente metafórico... eles 
tão falando de bicho...  

Professor Tão falando de bichos... 

Drª Mara 
Não to/ falando de política... não to/ falando de nada... e eu ouvi 
dizer que naquela época.. que o Chico conseguiu falar o que ele 
queria... metaforicamente... (risos)... ai... eu vibrava...  

Sobreposiçã

o de vozes 

((todos falam juntos, não é possível identificar o que é dito)) 

Professor 
A gente pode combinar e você vem assistir... as apresentações no 
dia... a gente combina... você quer por exemplo... a gente pega 
uma turma... ou as::: 

Márcia Eu acho assim... se a gente ficar determinando...  

Drª Mara Eh::: 

Professor Não é legal fazer... esse... esse... organizar  entro dessa maneira... 

Márcia Ah... organização sim...  
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Drª Mara Não... organiza você a í vê com ela o horário... que ela pode...  

Professor Quais são (os dias) que você pode... 

Márcia Eu preferia... numa quinta... eu tenho aula no segunda semestre... 
não tenho aula no primeiro semestre...  

Márcia E na (sexta)... 

Professor Terça a noite... quarta a noite... quarta de manhã...  

Márcia Quarta também... quarta seria bom...  

Professor Quarta... não perai/ um pouquinho... sexta de manhã e a noite... e 
quarta a noite...  

Márcia Oh... um dia bom... na quarta a noite...  

Professor Mas.. você vai... 

Márcia Ah não quarta eu vou ter problema de rodízio... ah::: na quinta você 
tem que horário...  

Professor Quinta eu só tenho segunda semestre...  

Márcia Ah... então não::: 

Professor Sexta eu tenho de manhã... primeiro semestre... e a noite primeiro 
semestre...  

Márcia Aí na sexta...  

Professor Você tem aula nos dois períodos... 

Márcia Não... tenho só de manhã...  

Professor 

Então... você vai a noite assistir a aula... com... porque assim... a 
gente organiza... se você quiser... você podia participar... junto 
comigo... da::: não sei como ta essa disponibilidade... eu não sei 
como... a gente podia conversar... sobre isso... e::: desde a::: por 
que eu vou passar por exemplo... por escrito... pra/ eles as 
etapas... tipo... leitura do livro... é uma aula que com as teorias de 
administração... e ai::: eu não sei se você quer participar desse 
momentos... 

Márcia Você já comentou com eles sobre isso... 

Professor 

Já... já falei... isso pra/ eles... olha... já participei pra eles... falei 
olha... as disciplinas parceiras... deste trabalho são... TGA... teoria 
geral da administração...gestão de equipe e liderança... e 
empreendedorismo... vocês vão verificar as teorias que vocês 
aprendem nessas disciplinas... e vão aplicar... no livro que vocês 
leram...  

Márcia Mas e o direcionamento... 

Drª Mara (em termos gerais)... você já discutiu o livro com eles... 

Professor Não... eu vou discutir ainda com eles... eles já fizeram a leitura...  

Márcia Então... deixa:::... 
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Drª Mara Ah... então deixa livre primeiro... 

Professor Deixa livre...  

Sobreposiçã

o de vozes 

((todos falam juntos, não é possível identificar o que é dito)) 

Drª Mara Eles vão::: perceber coisas... eh::: bem possível que... que 
espontaneamente...  

Márcia Você pode até estipular... vocês têm dez... quinze minutos... 

Drª Mara Ah... dez... quinze é pouco...  

Márcia 
È que a nossa aula é (então)...Ah:::... aqui tem dobradinha... então 
da... a gente fala... vamos deixar uma aula pra/ vocês discutirem... 
depois você direciona...  

Drª Mara Eh::: não:::... num...  

Professor Num/... vou dar nenhum direcionamento... vou deixar por eles... 

Drª Mara Não... não... deixa por eles... 

Professor Pra/ ver o que vai... quais são as quais são as leituras que eles vão 
trazer...  

Drª Mara 

Eh... eh:::... por que pode ser que eles apliquem... ham... esse tipo 
de história... eh::: meio alegoria... entendeu... ela permite inúmeras 
contextualizações... ela tanto ode ser contextualizada... no campo 
profissional... pessoal... ou...ham::: amoroso... sei lá eu... não me 
lembro... que (festa) daria... eu ao li direito esse livro ainda... mas... 
enfim... cê/ pode... as alegoria permite inúmeras 
contextualizações... então pode ser que eles façam... a 
contextualização no campo familiar... no campo profissional... 
entendeu... pode ser... 

Professor 
Ah... tem uma turma aqui no perfil de líder... eles me 
classificaram... como Napoleão... que é o porco mais ortocrático 
da...  

Márcia Você... neh::: 

Professor Eh::: me classificaram... 

Márcia Me daria a impressão de:::...  

Professor 
Eh::: você é o nosso Napoleão...porque você determina as coisas... 
mas... eles falaram sem o menor pudor... você acham que vocês 
podem falar comigo assim...  

Sobreposiçã

o de vozes 

(risos) 

Márcia Ta vendo como é que é... e aí ((todos falam juntos, não é possível 
identificar o que é dito)) 

Professor 

Eu falei pra eles... vocês acham que nós somos amiguinhos... 
mas... nós não somos amiguinhos... aí foi só risada na sala... é que 
eu falei em forma de piada com eles... vocês acham que podem 
falar comigo assim... 
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Márcia Você vê qual... você consegue ver qual é a imagem... que eles têm 
do outro 

Professor Ah::: 

Márcia Que eles criam... neh... do outro...  

Drª Mara 

Vocês sabem que eu tenho uma aluna... do Amazonas... ela ta 
fazendo doutorado... ela dá aula de administração também... e ela 
ta/ usando... (lá para os alunos) uns textos... ela pegou textos da 
revista Você S.A... você falou do tipo de líder neh... tinha uma 
reportagem na Você S.A... eu tenho aí também... acho que tenho... 
eh::: e ela... eles tavam/ comparando cada tipo de líder...  com os 
animais...  

Professor Ah:::.. que legal...  

Drª Mara 

Sabe... eh::: muito interessante... e... e... pra vocês que é uma 
revista interessante... pra/ tirar assim... ela pegou um também... 
chamado... “Não perca a fé em você”... que trabalha... eh::: meio 
assim... na última página do... da::: (não sei se é)... assim um texto 
tipo autoajuda... sabe... de você... ter resiliência... e eles explicam 
essa metáfora... da resiliência no texto... de uma forma aplicada ao 
ser humano... por que a r esiliência é um conceito de física... que 
o::: o material ele pode sofrer o impacto de uma coisa... forte... 
mas... ele consegue voltar... a forma dele... então eles aplicam 
essa metáfora pra/ vida... ham... falam pra/ gente ter resiliência... 
neh::: de::: que você precisa... sei la eu... a vida... te dá umas 
bordoadas... e você consegue... se recompor...  

Professor Eh:::... é o tipo... eu envergo mais não quebro... da  

Drª Mara 

Isso... é... é... isso... então ela deu esse texto... é legal... pra::: 
pra:::... é um texto... assim que:::... todo mundo leva bordoada... 
neh::: então é a gente saber se pode se recompor... adquirir essa 
resiliência... é muito bom...  

Márcia 

Eu tava/ pensando aqui... é essa questão... que nem nós falamos... 
a questão da oralidade... da interação mesmo... mas... numa 
avaliação ... como a gente poderia ter essa voz do aluno... numa 
questão dissertativa... escutar...eh... deixar ela meio  

Drª Mara 
Não... oh:::... isso de dar... essa atividade da voz... é um momento 
que é descompromissado... ele é descompromissado de 
avaliação...  

Márcia Ah::: sim...  

Drª Mara 

Ta... ele vai pensar no... no::: dar oportunidade de os alunos 
pensarem... no livro... sem se preocupar com avaliação... sem se 
preocupar com qualquer tarefa... a primeira coisa é leitura... é 
importante enfatizar isso... neh...senão eles já vão ficar 
preocupados... ah::: o que que o senhor quer que a gente faça... 
depois... como é que vai ser... só... primeiro momento é a leitura...  

Márcia A gente não vai ficar preso... atento... a forma de avaliar...  

Drª Mara Não... o resultado disso... vai aparecer no desenvolvimento dele 
como leitor em outra... 
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Márcia Outras atividades...  

Drª Mara 

Em outras atividades... quer dizer... aí... por exemplo... eles vão 
discutir... cada grupo vai levantar... uma possibilidade de 
interpretação desse livro... independente da administração... se 
lembrar de administração... pode por também... mas.. não é...  

Professor (É dizer) o que estão enxergando no texto... mesmo 

Drª Mara É... eh::: exatamente...  

Professor Vai depender deles 

Drª Mara 

Isso... é o olhar deles... de leitura... sem pensar em tarefa::: 
escolar... e tal... depois a gente pensa... agora... é hora de ler... e 
discutir com prazer... e sem:::... preocupação com tarefa... ou com 
avaliação... é importante frisar isso... senão eles ficam... aí... o 
que... que é pra/ fazer com o texto... o que é pra/ fazer co o texto... 
entendeu... depois a gente faz... agora é leitura... entendeu... 

Professor Ótimo... por que eu acho... que enquanto isso eu vou começar a 
inverter umas coisas... pro/ semestre que vem... nesse âmbito...  

Drª Mara Muito legal... muito legal... e acho que:::  

Professor Por que vocês tão/ me fazendo pensar em uma série de coisas... 
entendeu... 

Sobreposiçã

o de vozes 

((todos falam juntos, não é possível identificar o que é dito)) 

Drª Mara 

E eu acho que vocês tentarem uma coisa assim... é contribuição 
também... pra/ pesquisa... que eu faço... por que como eu trabalho 
com grupos pequenos... e os meus alunos com grupo focal... que é 
fora de sala de aula... pra/ poder gravar e pra/ poder ouvir... a voz 
do aluno na gravação... então... eh::: todo mundo pergunta... ah::: 
mais... como é que é com sala grande... então a gente ta tendo 
aqui... 

Professor Agora::: aqui tem seus participantes... (risos)...  

Drª Mara 

Exatamente... exatamente... vai ser muito legal... aí... como são 
muito grupos na hora de falar:::... a discussão geral lá... do texto... 
cada grupo... vai falar o que pensou... ei falo... olha a gente vai 
gravar pra/ poder ter... a voz de vocês gravada... então são vinte 
que vão fazer um questionamento... então levanta a mão... pra não 
ficar frase sobreposta... por que senão a gente não consegue... ver 
a participação deles... ta...  
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APENDICE E - Transcrição da aula do professor Ronaldo sobre a transposição 

do conteúdo programático 

 

TRANSCRIÇÃO IPSIS LITTERIS DOS TEXTOS DOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

 

2ª gravação (duração: 28 min 55 seg) 

TRANSCRIÇÃO DA AULA DO PROFESSOR RONALDO SOBRE A 

TRANSPOSIÇÃO DO CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

TEXTO DESCRITIVO 

                                                    

Nº de 
turnos 

Falas 

01 
Profº 

Ronaldo 

“- [...] Exatamente pela apresentação das características daquilo que 
você pretende descrever, com objetivo de atingir uma situação 
específica. Fazer com que seu interlocutor, aquela pessoa para quem 
você descreve, possa construir em sua memória a imagem mais 
próxima possível daquilo que você está descrevendo para ele. Esse é o 
objetivo. Dentro desse contexto, o texto descritivo precisa se organizar a 
partir de uma sequência que contribuía ou que facilite a forma do seu 
interlocutor em reconhecer o que está sendo descrito e construir a 
imagem mais próxima possível daquilo que você pretende descrever a 
ele. Dentro dessa circunstancia observa-se o seguinte: que as 
características que você mobiliza para descrever aquilo que você 
pretende, elas estão organizadas de modo hierárquico”. 

02 

“- Eu não sei se vocês aprenderam assim, mas um aluno do matutino 
disse para mim, hoje. Falou assim: “ah, professor, mas uma professora 
me disse que o texto descritivo não tem sequência, que eu posso 
escrever de qualquer jeito, que vai dar certo”. Aí, eu expliquei a ele que, 
isso não existe. Qualquer texto que você venha a escrever, 
independente do tipo que você vai utilizar: descrição, narração, 
dissertação, notícia, crônica e etc.. Dependendo do tipo de texto que 
você vai escrever, ele tem um modo de organização que estabelece sua 
sequência. Isso ocorre também dentro do texto descritivo... Alguma 
dúvida?” 
 

03 
Alunos 

Não foi possível reconhecer as vozes. 
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04 
Profº 

Ronaldo 

 
“- Isso ocorre também dentro do texto descritivo. Existe um modo de 
organização que estabelece qual a sequência adequada para que seu 
interlocutor possa compreender aquilo que você descreve para ele. 
Dentro dessa circunstância é indispensável vocês levantarem o conceito 
descritivo: “descrever é apresentar por meio de palavras as 
características correlatas a algo”. Esse algo pode ser uma pessoa, um 
objeto, um animal, um lugar, uma cena, enfim, qualquer coisa! É 
indispensável que ao apresentar as características do que se pretende 
descrever, você organize de modo hierárquico cada uma dessas 
características com vista a possibilitar a seu interlocutor a construir a 
imagem mais próxima possível daquilo que você descreve para ele. 
Diante desse aspecto o objetivo central da descrição é fazer com que o 
seu locutor construa na memória a imagem mais próxima possível 
daquilo que você descreve pra ele. Dentro desse aspecto, o sistema 
descritivo que organiza a sequência textual descritiva vai ser constituído 
da seguinte forma: a primeira parte do texto descritivo, eu chamo de 
DENOMINAÇÃO. O que é a denominação? É quando eu apresento pra 
vocês o que eu vou descrever. Exemplo... ‘a sala 414 é a denominação 
da minha descrição’. É quando eu digo para o meu interlocutor o que 
eu vou descrever. ‘Então a sala 414 É... ’. Então o texto descritivo tem 
que ser feito dessa forma... Primeiro ele vai apresentar o que pretende 
ser descrito, ou seja, ele vai denominar o que ele vai descrever. Quando 
ele apresenta a denominação, ou seja, quando ele apresenta de fato o 
que vai ser descrito. A segunda parte, nós chamamos de EXPANSÃO. 
A expansão é o momento que você vai HIERARQUIZAR. 
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APENDICE F - Transcrição da 2ª aula do Professor Ronaldo 

 

SEGUNDA AULA TRANSCRITA DO PROFESSOR 

Aula prof. Ronaldo – 15 abril 2014 – 45m 
 

(Turno 01) 
Profº 

Ronaldo 

Como eu disse a vocês... o propósito da aula hoje... é que nós... é 
que vocês discutam... discutam os dois textos que vocês estão 
com eles... o propósito da aula... é que vocês discutam... os textos 
que estão consigo... nesse sentido... (psiu:::) nesse sentido... 
nesse sentido... antes de eu fazer qualquer intervenção... eu 
gostaria de ouvir de vocês... quais... foram as impressões... que 
vocês tiveram... diante dos textos que vocês leram... pra/ gente 
organizar a situação... e:::... pra/ que vocês façam a exposição de 
modo produtivo... é importante que vocês... que a gente pegue o 
primeiro texto... eh::: “O computador revoluciona a comunicação”... 
e eu gostaria que cada um... que cada grupo dissesse primeiro... 
qual foi a impressão... que vocês tiveram dele... desse texto... após 
vocês dizerem a impressão... em nível... de sentidos que 
organizam esse texto... o que significou esse texto pra/ vocês... 
quais foram as informações que trouxeram... algum tipo de 
agregação pra/ vocês... em nível de conhecimento... e é claro... 
vocês conseguem identificar... se esse texto ele é... narrativo... ele 
é expositivo... e por que... dão essas as questões que antes::: de 
eu explicar qualquer coisa pra/ vocês... que eu gostaria que 
vocês... trouxessem agora... qual é o grupo que gostaria de 
começar a abrir... a discussão à cerca do primeiro texto... Parece 
Haidê que o seu grupo tá/ mais animado... (risos)... então eu 
gostaria que o seu grupo expusesse... trouxesse pra/ nós as 
contribuições... 

(turno 02) 
Aluna 1 
(Haidê) 

As contribuições do primeiro texto... ta/... a gente discutiu sobre o 
primeiro texto... e::: a primeira impressão... a gente teve... quando 
a gente leu a primeira vez... é que o primeiro parágrafo... não::: 
conversa com o terceiro... assim... a primeira impressão... por 
que::: o primeiro parágrafo fala que comunicação... eh::: ameniza 
distancia... e::: no terceiro parágrafo ele fala que distancia... um 
pouco por causa da informalidade... aí quando a gente discutiu de 
novo... a gente entendeu eu na verdade o que ele quer dizer... é 
que::: ameniza distancia... no sentido de que::: da maior acesso à 
pessoa... é mais fácil você escrever um e-mail rápido do que ligar 
pra/ pessoa... e ela distancia... porque não é porque você tenha o 
e-mail de contato com a pessoa... que você mais próximo dela... no 
sentido pessoal... foi isso que a gente entendeu no texto... 

(turno 03) 
Professor 

Outros grupos... quem é o próximo grupo... Andréia... 

(turno 04) 
Aluna 2 
Andréia 

No texto... então... “O computador revoluciona a comunicação”... o 
grupo entendeu o seguinte... que::: cada dia mais tá/ evoluindo... 
independente daí das::: das empresas... por causa da parte de 
softwares... (essas coisas)... e:::... ao mesmo tempo que aproxima 
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as pessoas... teoricamente... por que... você pode estar numa 
sala... eu estar em outra... e nos comunicarmos... via e-mail... 
chat... coisas assim... e::: também ela não aproxima as pessoas... 
porque não... é a mesma coisa você pegar o telefone e falar com a 
pessoa... e... enviar um e-mail... não é a mesma emoção... foi isso 
que nós entendemos desse texto... 

(turno 05) 
Professor 

Ok... próximo grupo... vai Cristiano... o seu grupo... 

(turno 06) 
Aluno 3 

Cristiano 
Então... e texto passou uma impressão que:::... 

(turno 07) 
Professor 

Pessoal... eh::: vou pedir... pra/ que vocês façam silencio... pra/ 
colaborar... com::: as contribuições de cada um dos grupos... até 
por que... cada um de vocês... vai ter que trazer contribuições à 
cerca do texto que vocês leram... 

(turno 08) 
Aluno 3 

Cristiano 
(Diminui a distancia)... 

(turno 09) 
Professor 

Fala um pouquinho mais alto... 

(turno 10) 
Aluno 3 

Cristiano 

Então essa... comunicação... ((aluno fala muito baixo, dificuldade 
de identificar o que foi dito))... (é melhor)... para as empresas...  
((aluno fala muito baixo, dificuldade de identificar o que foi dito)) 

(turno 11) 
Professor 

Então a impressão que você teve... é que... a comunicação... 

(turno 12) 
Aluno 3 

Cristiano 
(traz resultado... pra/ empresa)... 

(turno 13) 
Professor 

Agiliza.... pra/ empresa agiliza... no entretanto pra/ vida social... 
distancia... 

(turno 14) 
Aluno 3 

Cristiano 
Isso... 

(turno 15) 
Professor 

Ok... qual é o outro grupo... Gente... é importante que vocês se 
predisponham... a participar... de modo mais::: ativo... vamo/ lá... 
por favor... fala bem alto pra/ gente ouvir... 

(turno 16) 
Aluna 4 

Eh\:::... a impressão que nós tivemos... eh... em relação aos dois 
textos... eh::: que ambos... falam sobre... o avanço da tecnologia... 
e falam... eh... sobre profissionalismo... os dois estão ligados a:::... 
crescimento profissional... ((aluno fala muito baixo, dificuldade de 
identificar o que foi dito)) 

(turno 17) 
Professor 

Ok... em relação ao primeiro texto... à cerca do que vocês 
observaram... quais são as contribuições que vocês obtêm... 

(turno 18) 
Aluna 4 

O primeiro texto... ele fala... ele fala... do avanço da tecnologia... 
e... eh:::... (não da formalidade)... do eu as pessoas conversam... 
então... não só por e-mail... mas... também pessoalmente... e 
mediante a essa... informalidade... s pessoas... eh::: acabam 
vindo... modificar... interpretar... ((aluno fala muito baixo, 
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dificuldade de identificar o que foi dito))... dos equipamentos... por 
que::: é... de diversas formas... ((aluno fala muito baixo, dificuldade 
de identificar o que foi dito))... 

(turno 19) 
Professor 

Nossa... e vocês se colocam a favor da... posição defendida pelo 
texto::: vocês se colocam contra... qual é a impressão de vocês... 

(turno 20) 
Aluna 4 

Ah... tem mais um objetivo... assim eu não vejo um objetivo... 
porque depende do que você vem me falando... eu não vou 
entender... então::: eu acho que eu sou a favor... desse... dessa... 
desse... meio (público)... 

(turno 21) 
Professor 

Quem mais:::... próximo grupo... 

(turno 22) 
Aluna 5 

Eu sou a favor... acho que::: facilita a comunicação dentro da 
empresa... essa quebra de formalidade... e fica mais acessível::: 
quebrando aquela ((aluno fala muito baixo, dificuldade de identificar 
o que foi dito))... você não tem que conversas com dez... pessoas 
pra/ chegar... 

(turno 23) 
Professor 

Enfim... 

(turno 24) 
Aluna 6 

((aluno fala muito baixo, dificuldade de identificar o que foi dito))... 
tem a parte do texto... que... por e-mail... não dá pra/ você saber... 
se a pessoa tá/ brava... se... esconde um pouquinho isso... ((aluno 
fala muito baixo, dificuldade de identificar o que foi dito))... aí a 
gente pergunta... a você tá/ bravo... ah... num/ to/... então não dá 
pra perceber... 

(turno 25) 
Professor 

Quem mais... próximos grupos... 

(turno 26) 
Aluno 7 
Thiago 

((aluno fala muito baixo, dificuldade de identificar o que foi dito))... 

(turno 27) 
Professor 

Vai Thiago 

(turno 28) 
Aluno 7 
Thiago 

((aluno fala muito baixo, dificuldade de identificar o que foi dito))... 
está em volta da tecnologia... e-mail... então o segundo caso... 
chegou um caso recente... esses dias... de u colega meu... trouxe... 
pra/ dentro da empresa dele... fizeram um aplicativo... pra/ que 
conversem... entre::: o pessoal dentro do ambiente de trabalho... 
mas... através desse aplicativo... e não... tipo... oi... tudo bem... do 
lado... não ser diretamente... entendeu... e::: pelo::: que::: ele me 
falou... isso atrapalha tanto pra/ eles... como pessoalmente... 
porque só se fala através do computador... e pode ser... xeu/ ver... 
frente a frente ou do lado claro isso dão as regras dentro da 
empresa... não só dentro da empresa... na escola... na rua... seja 
em qualquer outro lugar... mas... é o que eu penso... 

(turno 29) 
Professor 

Ok... próximo grupo... 

(turno 30) 
Aluno 8 

Professor... nós debatemos aqui... e chegamos a uma conclusão... 

(turno 31) 
Professor 

Fala um pouco mais alto... pra/ gente ouvir... 
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(turno 32) 
Aluno 8 

É eu o computador ele torna... a comunicação mais clara e 
objetiva... tanto... que... no ambiente dentro das empresas... é 
retirada a formalidade... e aí com... a comunicação crescendo... 
as... pessoas mostram toda a sua eficiência... isso traz 
competitividade... nós... o nosso grupo ele é favor... desse tipo de 
comunicação... pela clareza... e objetividade... 

(turno 33) 
Professor 

Pela (rapidez)... 

(turno 34) 
Aluno 8 

Pela rapidez... 

(turno 35) 
Professor 

Ok... bom... então... eu peço a colaboração de vocês... pra/ 
participação de mais um grupo... qual é o próximo grupo que vai 
contribuir... pro/ texto... fala bem alto pra/ gente Bruno...  as 
impressões que vocês tiveram... 

(turno 35) 
Aluno 9 

A gente entendeu que:::... que... a tecnologia no caso... ela::: faz 
uma junção ampla... das pessoas... tecnologicamente falando...  
e... mas... só que ao mesmo tempo ela distancia... por que... se eu 
precisar de alguma coisa sua... eu posso te mandar um e-mail... eu 
posso te chamar::: por qualquer aplicativo... hoje em dia... nós 
temos... outros meios de conversação... e não... chegar até você... 
pra/... te pedir alguma coisa... e ter aquela::: aquela troca de::: de 
falas... pessoalmente... de::: mais... sucinta... 

(turno 36) 
Professor 

Ok... quem é o próximo grupo que vai comentar o texto... “O 
computador revoluciona a comunicação”... Oi... pode falar... 

(turno 37) 
Aluna 9 

Aqui fala... “((aluno fala muito baixo, dificuldade de identificar o que 
foi dito))... ser objetivo... sucinto... para conciliar a sutileza de 
linguagem... a comunicação... (de computadores) ((aluno fala muito 
baixo, dificuldade de identificar o que foi dito))... para expressão de 
emoções e sentimentos... ainda mais por que é feita por escrito 
sem o acompanhamento do tom de voz...”... mas não é esse o 
objetivo... deixar a... eu acho que::: 

(turno 38) 
Professor 

Fala um pouquinho mis alto... 

(turno 39) 
Aluna 9 

Eu sou a favor... por que... se for esse o objetivo... por eu dá mais 
possibilidade pra/ gente se expressar melhor... por que:::... que 
nem/ se o seu chefe... nele não adotou... a::: a... o tipo de 
administrador de hoje em dia... a gente fica com medo... num/::: por 
computador...  gente não precisa expressar... o medo... a::: que 
nem/ aqui fala o medo... a raiva...  ironia... tristeza... alegria... é isso 
mesmo que eu to querendo evitar... essas questões de 
sentimentos... 

(turno 40) 
Professor 

Ok... quem mais... eu vou pedir só que vocês falem mais alto... pra/ 
sala toda ouvir... 

(turno 41) 
Aluna 10 

Então no meu grupo... ele é favor dessa tecnologia do e-mail... 
porque a gente acredita... que ele facilita a nossa comunicação... 
profissionalmente... e ele agiliza também... alguns processos... 
mais... por outro modo... ele::: distancia as pessoas realmente... a 
gente não consegue... emitir... as emoções... que gente transmite... 
quando a gente conversa pessoalmente... 
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(turno 42) 
Professor 

Ok... qual é o próximo grupo... 

(turno 43) 
Aluna 11 

Eu acho que assim... professor... por mais:::... que nós tenhamos a 
comunicação hoje em dia... é bom essa::: evolução... mas... no 
final das contas... é sempre melhor o pessoal... eu acho que as 
pessoas... até... clientes na parte de trabalho... se sentem mais 
seguros... eh:::... você até fala menos... por formal... com as 
pessoas d que por e-mail... que você precisa redigir algo mais 
formalmente...então::: nó somos parcialmente contra... 

(turno 44) 
Professor 

Ok... quem mais... quais são os próximos grupos... 

(turno 45) 
Aluno 12 

O nosso grupo chegou a seguinte questão... pelo lado positivo... 
ela::: é uma revolução ótima... tipo... na comunicação... porque 
facilita... muito se comunicar... e até mesmo fisicamente falando 
por causa da distancia... que hoje em dia você consegue falar com 
pessoas de outros... outros continentes... de outros países... 
consegue fazer até mesmo aquisições... transações... então... 
ajuda muito... agora digamos pelo lado::: que não... não ajudaria 
muito... seria justamente esse lado das emoções... e::: como nós 
podemos ver hoje e dia... a internet... ela nos dá muita 
informação... só que com essa... muita informação... a gente acaba 
esquecendo... tipo::: livros... rádios... outras formas de 
comunicação... que também nos ajuda... 

(turno 46) 
Professor 

Ok... obrigado... quem mais... 

(turno 47) 
Aluno 13 
Vinicius 

A gente... a gente concorda com o texto... neh... ele fala pra/ 
gente... que... eh:::... a tecnologia... ela... ela diminui... encurta 
distancias... ela... ta dá mais dinamismo no trabalho... e:::... é 
assim... ahm::: com relação assim... um exemplo... eh... 
pesquisas... ele... o::: o autor diz que “antes... você precisa 
aguardar... uma... uma pesquisa ser publicada... numa/ revista pra/ 
você conseguir... discutir... debater...” eh... diferente de agora 
que... com... com... com... essa facilidade tecnológica... você 
consegue discutir com... entre... entre os pesquisadores... entre as 
pessoas... enquanto essa pesquisa... ainda é um rascunho... e... a 
gente também concorda que é... eh::: você... você utilizar meios 
eletrônicos... de se comunicar com outra pessoa... você tem uma 
dificuldade muito maior... de expressar o que você ta/ sentindo na 
hora... 

(turno 48) 
Professor 

Ok... obrigado Vinicius... quem mais...Aqui... eu to/ percebendo um 
pouco de timidez... nesse grupo... eu acho que nós podemos 
explorar... contribuições de vocês... quem mais falta contribuir... 
Vamo/ lá... 

(turno 49) 
Aluno 14 

 
Então... eu acho que a comunicação... tecnológica é importante... 
por exemplo... (nas) empresas... porque ela facilita muito... o 
serviço... dinamiza o trabalho... só... eh... facilita muito... pode 
agilizar o serviço... com certeza... mas... pode separar as pessoas 
do trabalho... próprio... uma coisa... você pode conversar com a 
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pessoa.... não pode... entrar em contato direto... pelo e-mail... você 
tem que falar diretamente com a pessoa... você::: não sabe se 
expressar... não vai saber... como se expressar... 

(turno 50) 
Professor 

Ok... então pelo que eu pude perceber... o que vocês 
compreenderam... é que... a... comunicação... via... informática... 
via recursos tecnológicos... ela contribui pra/ facilitar os processos 
produtivos de uma empresa... por que ela::: agiliza... toda essa... 
todas as etapas... de um processo produtivo... e... entretanto... o 
contraponto que vocês... perceberam foi que não há a emissão... 
de emoções... nesse processo... é isso... 

(turno 51) 
Sobreposiçã
o de vozes 

Isso... 

(turno 52) 
Professor 

Isso... ótimo.... quem mais gostaria de comentar... esse texto... 
gostaria de trazer mais... informações à cerca do que nós estamos 
discutindo... 

(turno 53) 
Aluno 15 

Acho que tá/ mudando um pouco isso também... essa (coisa) das 
emoções... que agora você tem os emoticcons... estão::: sei lá... se 
você tá/... sei lá... você ficou chateado com um fato que 
aconteceu... mesmo eu você mande por e-mail... se você tem um 
pouco de... de... eh:::... intimidade com o cliente ou com a pessoa 
que você tá mandando e-mail... você consegue mandar... sei lá... 
uma carinha... triste... contente... alguma coisa do gênero... então... 
eu... eu... eh::: pessoalmente acho que isso tá começando há 
diminuir um pouco também... não eh::: de todo ruim hoje... 

(turno 54) 
Professor 

Mas... os emotoccons... você só não utiliza diante pessoas que 
você tem um certo grau de proximidade... Vinicius... com... pessoas 
que você tem um grau de... de... distanciamento... você pode 
utilizar os emoticcons... 

(turno 55) 
Aluno 

Vinícius 

Não... mas... é ai... essa é a ideia... se você está... tratando com 
um cliente... se você não é próximo dele... sua... seu poder de 
persuasão...  pra/ o cara comprar o seu produto é menor... então 
se você se tornar mais próximo dele... você automaticamente 
consegue começar a mandar... um ou outro... 

(turno 56) 
Aluna 16 

Mas... aí vai falar... que só por que::: um exemplo... ele vai vender 
um produto... e::: o cara (não vai achar) e ele vai mandar um 
bonequinho trie... chorando... por que o cara não gostou do 
produto... eu acho que::: na minha opinião... não tem como ta/ 
utilizando isso... pra/ vender alguma coisa... vou vender alguma 
coisa... ah... o preço ta/ acessível... um monte de bonequinho 
sorrindo... a pessoa num/ não vai gostar... isso é pras/ pessoas 
mais íntimas... as com quem você não tem muita utilidade... não 
tem como... esse tipo de emoticon... como utilizar... 

(turno 57) 
Professor 

Utilizar os emoticcons... tipo... no caso... dentro de um processo de 
vendas... 

(turno 58) 
Aluna 16 

Não::: e nem ter só... tipo... informalmente... com os amigos e tudo 
mais... agora no ambiente de trabalho... acho que não... 

(turno 59) 
Professor 

Ok::: quem mais... 
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(turno 60) 
Aluna 17 

Eu acho que pode ser utilizado sim... eh::: eu mesma trabalho no 
setor administrativo e financeiro... e::: alguns clientes quando me 
enviam... eu respondo... sou recíproca... e::: eu acho que isso cria 
uma certa intimidade... na hora... quando eu preciso ligar... eh::: 
pra/ pessoa... pra fechar alguma coisa... acho que facilita... e eu 
não trabalho com vendas... então... acho que é legal... assim... 
aproxima... 

(turno 61) 
Professor 

OK... 

(turno 62) 
Aluna 17 

Professor... a grande maioria das pessoas... na loja... mesmo no 
shopping Iguatemi... as mulheres evitam de ir na loja.... e compram 
tudo via... eh::: via mensagem... a minha cunhada mesmo... 
trabalha numa loja... que ela... ah::: quando chega um produto 
novo na loja... ela::: ela como gerente... ela manda a::: a foto... 
pras/ meninas em mensagem... e elas... elas fazem tudo as 
compras... tudo por depósito... na conta da gerente... no caso... e 
ela manda pras/ meninas... elas nem precisam, ir na loja... pra/ ta/ 
comprando nem nada... 

(turno 63) 
Aluno 18 

Isso acontece na minha empresa também... as vendedoras... as 
vendedoras... de lá... todas elas... mandam catálogos e fotos... 
pras/ clientes... pras/ lojas... que::: nós fazemos a distribuição... 
via... uma... uma rede... social no caso... que::: dá pra/ você 
mandar foto... e tudo mais... e elas trabalham assim... e bem 
desenvolvido... com a gente... a gente manda material... tipo... 
tipo... Belo Horizonte... Curitiba... entre outros estados... e elas 
usam esse... esse artificio... do aplicativo... pra/ mandar foto... e 
tudo mais... é bacana... e eh::: usual... 

(turno 64) 
Professor 

É usual... 

(turno 65) 
Aluna 19 

Não sei... eu acho que dependeria muito do fornecedor... por 
exemplo... você vai vender um batom... uma lingerie... a gente 
consegue até negociar... por e-mail... mandar foto... tal... mas... no 
meu caso... eu trabalho numa loja de vestido de noiva... e não 
tem... como você vender por e-mail... até pessoalmente já é difícil 
de vender... então... depende do fornecedor... 

(turno 66) 
Professor 

E do tipo de produto que você trabalha... 

(turno 67) 
Aluna 19 

Exatamente... 

(turno 68) 
Professor 

Ok... quem mais... 

(turno 69) 
Aluna 20 

Só vendas 

(turno 70) 
Professor 

Oi... 

(turno 71) 
Aluna 20 

Estamos falando só de vendas... 

(turno 72) 
Professor 

Não... não... eles por exemplo... utilizaram esse exemplo::: porque 
é algo que faz parte do contexto profissional dos alunos... então 
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por exemplo assim... eles tão adaptando o texto ao seu contexto 
profissional e explicando::: o texto a partir desse contexto 
profissional... por que o que... que o texto nos diz... que a 
comunicação... via... recursos tecnológicos... disponibilizados pelo 
computador... é realmente... uma comunicação que veio pra/ 
revolucionar... as interações humanas...é esse o mote do texto... 
dentro dessa circunstancia... o que eu percebo é que... cada um ta/ 
explicando o viés principal do texto... a partir da sua experiência 
profissional... isso é importante... porque vocês... estão fazendo um 
tipo de agregação... da informação que o texto faz... com o trabalho 
que vocês desempenham... mas... você quer parti... quer dar 
alguma contribuição... 

(turno 73) 
Aluna 21 

O que eu tenho que falar... que o mais humilde... dos funcionários 
de Bill Gates... 

(turno 74) 
Professor 

Só que eu gostaria que você falasse um pouco mais alto... 

(turno 75) 
Aluna 22 

Hum::: que o mais humilde dos funcionários do Bill Gates pode se 
comunicar com ele através da::: da da internet neh... do 
computador... e::: e:::... isso eu acho que facilita sim... ta... não 
devemos ter medo mas... se ele tem... ele pode se expressar 
melhor... por ali... 

(turno 76) 
Professor 

Ou seja... elimina barreiras... 

(turno 77) 
Aluna 23 

Elimina barreiras... e sei lá... as vezes até a formalidade... 

(turno 78) 
Professor 

Sim... elimina barreiras... formalidade... Quem mais... 

(turno 79) 
Aluna 24 

Eu acho que na internet tem limite... que::: as vezes aquela 
pessoa... que tá naquela troca de e mail... troca vários e-mails e 
não chega numa conclusão... aí eu acho que mais fácil é você 
pegar o telefone... e ligar pro/ teu fornecedor... pro/ teu cliente... e 
tentar negociar com ele... eu trabalho na área fiscal... eu num/:::... 
num::: lido com vendas... mas a parte fiscal... as vezes um 
problema de uma nota... o pessoal fica trocando e-mail... passam a 
semana inteira trocando e-mail... e não resolve um problema... aí 
eu pego no telefone... ligo pro/ cara ele cancela a nota e emite de 
novo... 

Professor Então 
Aluna 19 ((não pude identificar ao certo o que é dito)) 

Professor 

A... a comunicação...ela funciona... a comunicação via recursos... 
digitais... funciona... em alguns casos... em outros casos é 
necessário... um outro tipo de interação... Ok... mais alguma 
contribuição sobre esse texto... pessoal... vocês gostariam de dizer 
mais alguma coisa... 

Aluno 20 

Na minha opinião... depende muito da empresa... porque assim... 
eu acho que esse tratamento... até mesmo dos emoticcons... não 
seria necessário... não seria viável... se fosse com os clientes... 
mas... dependendo da empresa... se for uma empresa orgânica... 
no sentido mais informal... que tem mais comunicação... seria até 
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mais viável... por que... se a empresa... ela se adere... à esse meio 
de se comunicar... são pessoas... tipo... que trabalham bem com 
comunicação...seria mais fácil... do funcionário... ele ta/ 
trabalhando... em si... com a sua equipe... de uma forma que tipo 
ele não precise de expressar o seu nervoso... porque muitas das 
vezes... no e-mail... o cara vai mandar o chefe dele::: ir tomar 
naquele lugar... 

Professor Ta/... calma::: 

Aluno 20 

Ta/ (risos)... o que que acontece... pelos emoticonns de repente... a 
pessoa não manda... assim... uma expressão animada... ele possa 
assim estar descrevendo o que ele ta/ sentindo naquele 
momento... 

Professor 

Ok... ok... Bom... acredito que sobre esse texto... vocês trouxeram 
contribuições... necessárias... e compreenderam... exatamente a 
proposta do texto... quer dizer... ((falha na gravação))... quer 
dizer... o nível de evolução nos processos comunicativos que a 
tecnologia... traz... certo... como o próprio texto diz... ao mesmo 
tempo que aproxima as pessoas... em função de eliminar uma 
série de barreiras... burocráticas... constituídas pelas empresas... 
ele tem um outro contraponto negativo... provoca o 
distanciamento... porque nós não temos eh:::... recursos que 
possibilitem promover... essa proximidade... então são dois pontos 
que vocês conseguiram enxergar de modo positivo... presentes 
nesse texto... Agora... em relação ao segundo texto... que é... “Que 
profissional é você”... sobre esse texto... por que se vocês... 
observarem depois... existe um tipo de ligação indireta... mas quais 
são as impressões que vocês observaram... nesse segundo texto... 
“Que profissional é você”... vamo/ gente... 

Aluna 21 

Eh:::... nós vimos da seguinte forma.... que no texto mesmo diz... 
que cada um é protagonista da sua própria história... da sua 
própria vida... então... ele quer dizer... tudo o eu você planta você 
colhe... só que ele tá/ ligada mais na paetê profissional... tudo... 
quer dizer... como que um profissional... deve se portar... como 
deve ser... dentro de uma empresa... porém... ele fala também... da 
vida pessoal... que daqui uns tempos... uma empresa... ela não vai 
querer só um profissional... que sabe dizer quanto é um mais um... 
vai querer... que ele seja mais humano... saiba lidar com pessoas... 
dentro da empresa... fora e com a família...até por que... eu fiz 
um... pequeno esboço aqui... que ele fala da seguinte forma... eh... 
ele fala assim... “o limite não existe... e não deve existir no ser 
humano...cabe a cada um construir seu próprio destino... e 
perseguir... suas ideias... somos o fruto daquilo que plantamos.... 
colhemos... aquilo que nós... que nos é dado... como compensar 
com nosso esforço... nunca esqueça do ditado chinês que diz... 
que...” o plantio é opcional... mas... a colheita é obrigatória...””... 
esse foi o nosso conceito... que... dependente de uma empresa ou 
fora... tudo o que você planta... você colhe... e se você não 
plantar... você vai colher de uma outra forma... do mesmo jeito... 

Professor Ok... quem mais... vamo/ lá... 
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Aluna 22 ((falou muito baixo... não identifiquei o que foi dito)) 
Professor Fala mais alto:::... 

Aluna 22 

É que... a... a... a... pra/ ser um bom administrador... não vem de 
agora... vem de antigamente... só que assim... pra/ você querer ser 
um bom administrador... você tem que procurar ser um bom 
profissional... correr atrás de novidades no mercado... e nunca 
ficar... eh::: esperando... que os outros dê opinião... pra/ você... 
você tem... te, que ta/... a disposição de tudo que vi acontecer... no 
mercado... e sempre ta/ atrás do seu objetivo... pra/ ser um bom 
administrador... 

Professor Ok... quem mais... 

Aluno 23 

Então... nós chegamos a conclusão que o bom profissional... no 
geral... tem que ter atitude... e determinação... porque ele não 
espera as coisas acontecerem... ele faz acontecer... e::: quando ele 
avista um problema... ele logo vai soluciona-lo ameniza-lo... neh... 
e::: ele tem uma visão ampla... ele consegue... ver o que pessoas 
comum... não enxergam... e ele tem a capacidade de criar novos 
nichos pra serem preenchidos... neh... é um profissional 
comprometido... esforçado... focado... tem uma boa comunicação 
(administrativa)... eh::: nunca desiste do que quer... é um::: 
profissional respeitoso... ambicioso... tem que ser uma pessoa 
ética... e::: busca vencer através de seus méritos... não quer nada 
nas custas dos outros... 

Professor Ok... .obrigado... quem mais... 

Aluna 24 

(parte do) texto aqui... que:::... que mudou muito... diante... a 
história... sabe... diante... agora... antes... não valorizava muito 
aquela pessoa... não podia questionar... dar a sua opinião nem 
nada... mudou muito por que... eles agora dão::: dão importância... 
e valoriza aquele que sabe analisar... planejar... agir... e acima de 
tudo... tem criatividade... pras/ mudanças do dia a dia... então o 
texto fala muito de::: a mudança mesmo... neh... da::: da... do novo 
profissional... 

Professor 

Vocês acham... que esse texto traz contribuições... pra/ vida 
profissional de vocês... visto que vocês... estão estudando 
administração... já trabalham na área... vocês acham que esse 
texto do... do Piolin... traz... contribuições significativas... pro/ 
trabalho de vocês... pra/ vida e prática profissional de vocês... 

Sobreposiçã
o de vozes 

Sim.... 

Professor 
Quais as contribuições que ele traz na área... na... na visão de 
vocês... após a leitura... 

Aluna 25 

Eu acho que é uma forma nova de gestão... que::: é uma pessoa... 
que ele... eh::: vive... eh... vai atrás das oportunidades... é um 
gestor que faz a diferença... e que ele visa... família... s amigos 
também... eh::: além de tudo isso... é um cara que é um ótimo 
profissional... que ele não é perfeito... mas... ele tá/ ali sempre em 
busca da perfeição... 

Professor Certo... ok... quem mais... por favor... 
Aluno 26 Professor... o texto fala... as... as contribuições... que o texto traz 
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pra/ gente... é que o::: funcionário das empresas... eles estão 
moldando... pedindo e exigindo mais... é que eles não é como uma 
máquina... que ele pode tomar as suas próprias decisões... e ver... 
eh::: oportunidade... onde... outras pessoas não vejam... ele vê 
mais as pessoas... 

Professor Ok... vamo/ lá... quem mais... 

Aluno 27 
O texto mostra que::: como nós podemos melhorar como pessoa e 
como profissional... sempre aproveitando as oportunidades... 
porque oportunidade só é uma vez na vida... 

Professor 

Ok... quem mais... vamo/ gente to/ esperando vocês discutirem... a 
discussão está altamente frutífera... e vocês... eu percebo que 
vocês compreenderam... o... o propósito... do texto... que mais 
vocês podem trazer de informação... pra/ nós... 

Bruno 

Professor... no caso aí... ele::: ele... ele fala de uma::: atualização 
do novo gestor... que::: antigamente nas empresas... é... tipo... 
cada um tinha a sua função... era limitado aquilo... então::: hoje e 
dia... eles estão buscando cada vez mais... profissionais... com::: 
um diferencial... no caso... pra::: que::: ele possa não só fazer uma 
coisa... mas... sim... poder ajudar... até os colegas de trabalho... 
em várias outras funções... e::: no segmento de::: ele tomar as 
atitudes... ele... correr atrás e fazer... esse é o novo perfil do... 
administrador... no caso... ((falha na gravação)).. se ele... um 
diferencial... e::: saber fazer... e::: num/... num/... fica esperando o 
chefe mandar... ou o amigo mandar... o trabalho pra/ ele fazer a 
continuidade... e é sempre num/ grau elevado... e::: 

Professor Ok... obrigado... Bruno...mais alguém... 

Aluna 28 

Eu acho que assim... também.... eh::: e outra... foi o que a gente 
aprendeu em uma outra matéria... quem não se adaptar... à esses 
tipos de inovações... essa... como ela falou... essa nova... gestão... 
tá/ fora do mercado... então... ou você se adapta... a... a essas 
novas coisas... ou você tá/ fora do mercado... 

Professor Ok... 
Antônio Professor... 

Professor Antônio... 
Antônio O autor nos apresenta 

Professor Fala um pouquinho mais alto... Antônio... 

Antônio 

Ele apresenta requisito... que já... já::: nos são passados... pelos 
nossos professores de TGA... empreendedorismo... estão de 
equipe... que é... a diferença do... do... profissional do futuro... 
entre os demais profissionais... que é ter... capacidade... de 
direcionar... trabalhar pra/... (as outras) pessoas... ter 
comprometimento... então... essas são dicas que tamo/ vendo no 
decorrer do nosso curso... 

Professor 
Ok... então o texto... trás contribuições... em relação aos conteúdos 
que vocês estão vendo em outras disciplinas... é isso... 

Antônio Isso... 
Professor Ok... Guilherme... você tá/... ávido pra/ participar... 

Guilherme 
Não... meu grupo já falou... professor... ((fala muito baixa, não 
consegui entender o que foi dito))... 
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Professor Tá/ brigado/... 

Aluno 29 

Professor... o nosso grupo chegou a seguinte questão...  o texto 
nos fala... sobre as variações de poder... entre as pessoas... em 
diferentes tempos e profissões... em que... em que profissional é 
você... nos mostra diversas profissões... em que cada uma delas 
era requerido do profissional... uma habilidade específica... que ao 
passar do tempo... era requerido no mercado... algo de acordo com 
a evolução... todavia... o texto nos aponta diferenças essenciais... 
para sermos bons profissionais... neste contexto... os 
profissionais... basicamente são divididos pelas suas diferenças... 
competências e habilidades técnicas... então... nós podemos ver o 
que... que... antigamente não tinha também tantos recursos... como 
nós temos hoje... de aprender... a desenvolver... a nossa 
profissão... então automaticamente como hoje... nós temos mais 
recursos... o mercado... ele quer isso do profissional... ele requer 
um profissional diferencial... um profissional que vale a pena... ele 
tá/ pagando aquele salário pra/ ele... pra/ ele tá/ representando a 
empresa... não somente nacional como internacionalmente... 

Professor 

Ok... obrigado... Bom gente... é... notável... exato... é notável... que 
vocês perceberam... o propósito do texto... identificaram as 
habilidades profissionais... esperadas... de::: um profissional que 
vai ingressar o mercado contemporâneo... até por que... como 
vocês citaram... e... observaram... dentro do próprio texto... que... 
uma das características... é exatamente você agregar... 
competência técnica... flexibilidade... certo... competência técnica 
flexibilidade... ter comunicação clara e objetiva... ter iniciativa::: que 
é realmente uma grande dificuldade... hoje... pessoas com 
iniciativa... verificar... quais são as suas própria limitações...  e se... 
procurar transpô-las... como... buscando... meio acadêmico... 
buscando cursos de extensão... etc...cumprir com todas as 
etapas... planejar... executar... entre outros... ou seja... o 
profissional que se espera... e um profissional... que tenha visão 
sistêmica... não apenas... da condição dos processos produtivos... 
que ocorrem no interior da empresa... a visão sistêmica ultrapassa 
os processos produtivos... estabelece relações entre... os 
processos produtivos internos... o mercado... do qual a empresa 
participa... e as formas de interação... com os diferentes grupos 
que dialogam com a empresa... é esse tipo de profissional... que 
trabalha dentro dessa... mediação que o Piolim fala... dentro do seu 
texto... e com as palavras de vocês... vocês conseguiram explicar... 
de um forma... eh::: interessante... vocês conseguiram capturar os 
sentidos do texto... então... eu parabenizo a sala... pela análise... 
de ambos os textos... exatamente... por que vocês conseguiram 
localizar... os sentidos... mis... mais importantes... que organizam 
cada uma das sequencias... textuais... a todos... parabéns... muito 
obrigado... 

 (Palmas) 
 


