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RESUMO 

 O objetivo de nossa investigação é analisar como o professor ressignifica o seu trabalho em 

um encontro de formação docente no ProJovem Urbano Fortaleza.  Nesse sentido, analisamos 

como os docentes reconfiguram, através da linguagem, suas ações e o seu papel em uma 

formação de educadores. Para análise da reconfiguração do agir docente nos textos, 

utilizamos o quadro teórico metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), 

privilegiamos a noção de figura de ação interna e externa (BULEA, 2009, 2010, no prelo). 

Para constituição do corpus, coletamos os dados provenientes de uma formação de 40 

professores de Língua Materna, coordenada pelo grupo GEPLA.  Em nossa pesquisa, 

consideramos, principalmente, o discurso de quatro professores, participantes da formação. 

Realizamos dois tipos de análises: uma análise micro e uma análise macro. Na análise micro, 

verificamos, a partir dos indícios linguístico-discursivos, as características das figuras de ação 

mobilizadas pelos professores. Esta análise levou em consideração os aspectos linguístico-

discursivos das figuras de ação e a funcionalidade de cada figura para o cumprimento dos 

objetivos interacionais dos actantes. Após a caracterização das figuras, realizamos uma 

análise quantitativa dos dados, que privilegiou a relação entre figuras de ação e a 

segmentação temática. Por último, empreendemos uma análise do movimento do texto, de 

uma maneira mais global, levando em consideração a teia discursiva envolvida na construção 

dos diálogos estabelecidos na formação de educadores para a realização ou não da tarefa 

solicitada pela equipe de formadores. Como resultado das análises, percebemos que há uma 

relação entre as figuras de ação e determinados aspectos do agir docente, que são (re) 

configurados pelo actante nos textos.  Essa relação não é fechada, na medida em que não há 

correspondência direta entre a segmentação temática e as figuras de ação mobilizadas; 

existindo, na verdade, uma tendência de mobilização de determinada figura para abordar 

determinados aspectos do agir docente. Assim, verificamos que, de uma maneira geral, por 

exemplo, a ação definição é mobilizada pelo professor para avaliar o seu agir e o agir do 

outro; a ação ocorrência é mobilizada nas interações imediatas empreendidas pelos 

professores e pelos formadores; a ação acontecimento passado é mobilizada nos relatos 

empreendidos pelo professor de sua ação e da ação do outro; a ação experiência é mobilizada 

na generalização de procedimentos adotados pelo professor e pelo aluno e a ação 

performance é mobilizada na encenação de ação do professor ou da ação do outro em 

contexto de sala de aula.  

Palavras- chave: Formação de professores. Representações do agir. Figuras de ação.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

l’objectif de notre recherche est d’analyser comment le professeur re-signifie son travail lors 

d’une rencontre de formation d’enseignant au ProJovem Urbano Fortaleza. Dans ce sens, nous 

analysons comment les enseignants re-configurent, à travers le langage, leurs actions et leur 

rôle dans une formation d’éducateurs. Pour l’analyse de la re-configuration de l’agir 

enseignant dans les textes, nous utilisons le cadre théorique méthodologique de 

l’Interactionnisme Socio-Discursif (ISD), nous privilégions la notion de figure d’action 

interne et externe (BULEA, 2009, 2010, dans le prelo). Pour La constitution du corpus, nous 

recueillons les données provenant d’une formation de 40 professeurs de Langue Maternelle, 

coordonnée par le groupe GEPLA. Dans notre recherche, nous considérons, principalement, le 

discours de quatre professeurs, participants à la formation. Nous réalisons deux types 

d’analyses: une analyse micro et une analyse macro. Dans l’analyse micro, nous vérifions, à 

partir des indices linguistico-discursifs, les caractéristiques des figures d’action mobilisées 

par les professeurs. Cette analyse a pris en compte les aspects linguistico-discursifs des 

figures d’action et la fonctionnalité de chaque figure pour l’accomplissement des objectifs 

interactionnels des actants. Après la caractérisation des figures, nous réalisons une analyse 

quantitative des données, qui a privilégié la relation entre figures d’action et la segmentation 

thématique. Finalement, nous entreprenons une analyse du mouvement du texte, d’une 

manière plus globale, en prenant compte de la toile discursive  engagée dans la construction 

des dialogues établis dans la formation des éducateurs pour la réalisation ou non du travail 

demandé par l’équipe des formateurs. Comme résultat des analyses, nous nous sommes 

aperçus qu’il y a une relation entre les figures d’action et certains aspects de l’agir enseignant, 

qui sont (re) configurés par l’actant dans les textes. Cette relation n’est pas fermée, dans la 

mesure où il n’y a pas de correspondance directe entre la segmentation thématique et les 

figures d’action mobilisées; il existe, en vérité une tendance à la mobilisation de certaine 

figure pour aborder certains aspects de l’agir enseignant. Ainsi, nous avons vérifié, que d’une 

façon générale, par exemple, l’ action définition est mobilisée par le professeur pour évaluer 

son agir et l’agir de l’autre; l’action circonstance est mobilisée dans les interactions 

immédiates entreprises par les professeurs et par les formateurs; l’action événement passé est 

mobilisée dans les récits entrepris par le professeur de son action et de l’action de l’autre; 

l’action expérience est mobilisée dans la généralisation des processus adoptés par le 

professeur et par l’élève et l’action performance est mobilisée dans la mise en scène de 

l’action du professeur ou de l’action de l’autre dans un contexte de  salle de classe. 

 

Mots-clés: Formation de l'enseignant, Représentations de l'agir. Figures d'action. 
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INTRODUÇÃO 

  

Os últimos anos foram marcados por período de mudanças muito grandes para a 

escola brasileira, quando sobre ela avançam as várias reformulações propostas pelas novas 

legislações como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, novos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, novas propostas das Secretarias de Educação, dentre outras 

modificações advindas das instituições superiores. As novidades são tantas que os 

professores, dos mais diversos níveis, tornaram-se bastante inseguros não só na 

operacionalização da nova abordagem, mas também na compreensão das bases teóricas que 

estão por trás dessa mudança de perspectiva no ensino de línguas. 

Todas essas reformulações, introduzidas nas escolas pelas novas diretrizes 

educacionais, estão, na verdade, sugerindo mudanças estruturais no conceito de ensino e 

aprendizagem de cada um dos conteúdos específicos. Para que haja essas mudanças, é 

imperativa a mudança nos cursos de formação inicial e contínua de professores com bases 

nessas novas orientações. O profissional da educação precisa estar preparado para assumir um 

lugar central na promoção das mudanças em sala de aula, por este ser o responsável pela 

organização do contexto de aprendizagem e pela mediação dos conhecimentos no ambiente 

escolar.  

 Nesse sentido, assumimos a concepção de que o trabalho docente mobiliza todas as 

dimensões do professor (física, afetiva, intelectual etc.) e em diferentes situações, que incluem 

o planejamento das aulas, as avaliações, os processos formativos, a atuação em sala de aula, 

dentre outras atividades ligadas à profissão docente. O objetivo principal do educador é o de 

criar um contexto de aprendizagem para os alunos que possibilite a construção do 

conhecimento de um conjunto de conteúdos de sua disciplina e o desenvolvimento de 

capacidades específicas relacionadas a esse conteúdo, orientando-se por um projeto de ensino 

que lhe é prescrito por diferentes instâncias superiores, sendo este projeto reorganizado de 

acordo com as necessidades do professor e dos alunos e da utilização de instrumentos obtidos 

do meio social e da interação com diferentes outros que, de forma direta ou indireta, estão 

envolvidos na situação de sala de aula (MACHADO, 2007). 

Para o desenvolvimento de capacidades que auxiliem os professores a se adaptarem às 

novas orientações dadas pelas instituições superiores, precisamos entender a formação de 

educadores, de uma maneira geral, como uma boa oportunidade de buscar caminhos mais 

significativos na relação entre produção acadêmica e ensino básico. Assim, é necessário 
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considerar as redes escolares e a produção acadêmica como constitutivas do processo de 

formação de educadores, em que os problemas enfrentados em situação de sala de aula dão 

sentido às formulações teóricas.  

Dentro dessa perspectiva, entendemos a formação continuada de educadores como um 

trabalho complexo, que envolve a construção de diferentes representações, advindas de 

diversas atividades de linguagem. Essas representações constituem uma teia discursiva 

formulada, sobretudo, por atividades relacionadas ao âmbito acadêmico e ao âmbito das redes 

escolares. Dessa forma, faz-se necessária uma interação verdadeiramente aberta e dialética 

entre a academia e as práticas de sala de aula, em que estes âmbitos não se sobrepõem, mas 

que sejam reciprocamente alimentados e ressignificados um pelo outro.   

A maioria dos estudos que tomam como objeto o trabalho do professor acaba dando 

ênfase ao que o professor deveria fazer e não ao que ele efetivamente faz no seu cotidiano de 

trabalho.  Isso acaba obscurecendo o trabalho efetivo desse profissional, o que possibilita uma 

falta de compreensão de sua atividade profissional. Contrário a esse posicionamento, 

acreditamos que, ao analisarmos textos produzidos pelos professores sobre o agir docente, 

poderemos detectar como o trabalho se configura para esses profissionais, sendo esta uma 

maneira bastante eficaz para trazermos à luz aspectos pouco conhecidos das atividades 

efetivadas pelos docentes. Nesse sentido, o nosso olhar traz aspectos pouco revelados sobre 

algumas faces do trabalho do professor, na medida em que percebe a formação de professores 

numa perspectiva discursiva, considerando o discurso do professor como revelador de novas 

instâncias de seu trabalho, que são indicadas a partir de uma tomada de consciência do agir 

desse profissional no decorrer do processo formativo.  

Este olhar diferente compartilha pressupostos teóricos comuns aos trabalhos 

desenvolvidos no âmbito do Interacionismo Sociodiscursivo sobre o agir docente (ABREU-

TARDELLI, 2004; BRONCKART & MACHADO, 2004; MACHADO, 2007; BUENO, 

2007; etc.), trazendo um enquadramento um pouco diferenciado na medida em que 

analisamos as interações realizadas pelos professores em encontros de formação, 

considerando o contexto particular e o contexto mais amplo, desses encontros, na construção 

discursiva da representação que o professor tem de seu papel e da tarefa a ser realizada por 

ele. Nesse sentido, buscamos compreender as representações que o professor faz de seu agir e 

do agir do outro (o aluno, colegas professores e formadores), a partir da teia discursiva 

construída por este profissional em interação com outros colegas e com os formadores.  

Dentro dessa teia discursiva, como já dissemos, analisamos, de uma forma geral, a 

representação que o professor tem de seu papel, verificando como ele o ressignifica, em um 
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encontro de formação docente no ProJovem Urbano Fortaleza. Mais especificamente, 

procuramos compreender como se estabelecem as relações entre linguagem e o trabalho do 

professor, focalizando as figuras de ação, que dão forma ao trabalho de ressignificação do 

agir deste profissional que é reconfigurado nos textos.  

Nossa investigação se filia e contribui com o projeto do grupo maior de pesquisa ao 

qual pertence: o Grupo GEPLA (Grupo de Estudos e Pesquisa em Linguística Aplicada), 

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

Universidade Federal do Ceará.  Este grupo tem como objetivos analisar e descrever gêneros 

textuais em atividades de linguagem relacionadas ao trabalho docente.  

Para realizar o objetivo geral de nossa tese, traçamos os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Analisar as figuras de ação internas e externas que dão forma ao trabalho de 

ressignificação do papel do professor em encontros de formação de educadores;  

2. Investigar, a partir das noções de figuras de ação internas e externas, relações de 

descompasso e de compassos entre as representações dos professores em relação à tarefa dada 

na formação de educadores. 

3. Analisar a influência da formação de educadores na tomada de consciência do 

professor do ProJovem Urbano de seu agir profissional.  

Para desenvolver estes objetivos específicos, foi necessário recorrermos a teorias que 

permitam não só lidar com as questões de ensino-aprendizagem, mas também com as relações 

entre os textos e o agir humano. Para isso, adotamos o quadro teórico do Interacionismo 

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

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

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

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

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

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

Utilizamo-nos, também, de outro referencial teórico, o das Ciências do Trabalho, mais 

especificamente a Ergonomia da Atividade, corrente francesa desenvolvida pelo Grupo 

ERGAPE – Ergonomie de l’Activité des Professionnels de l’Education (AMIGUES, 2002, 

2004; SAUJAT, (2004), e a Clínica da Atividade, também francesa (CLOT, 1999; CLOT E 

FAÏTA,  2000; 2001). 

Essas linhas teóricas – Ciências do Trabalho e ISD - são perfeitamente articuláveis, na 

medida em que compartilham o mesmo referencial de base, ancorados no pensamento de 
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Vygotsky, no que se refere à relação constituinte e dialética entre pensamento consciente e 

linguagem. Nesse sentido, as duas linhas teóricas procuram compreender as relações entre 

desenvolvimento humano e linguagem, sendo o trabalho a principal ação de intervenção 

humana no mundo e, por essa razão, o maior desencadeador de desenvolvimento do homem.     

Trabalhos atuais relacionados à Ergonomia da Atividade (AMIGUES, 2002, 2003; 

FAÏTA, 2004; SAUJAT, 2004; CLOT, 1999) indicam a pouca transparência de aspectos 

relacionados ao trabalho. Na verdade, sabe-se pouco sobre o que os trabalhadores pensam 

sobre o seu trabalho e como esse trabalho é efetivamente realizado. Na clarificação dessas 

questões, aproximar linguagem e trabalho nos possibilita compreender várias instâncias do 

agir, que são reconfiguradas pelo trabalhador e por outras instâncias que normatizam o 

trabalho. Nesse sentido, consideramos também a proposta metodológica de Nouroudine 

(2002), inspirada nas reflexões feitas por Lacoste, no que se refere ao modo de atualização das 

práticas de linguagem no mundo do trabalho. A proposta metodológica de compreender as 

relações da linguagem no trabalho, como trabalho e sobre o trabalho é muito interessante na 

medida em que considera o trabalho uma atividade complexa, que é constituída de várias 

instâncias que vão além da atividade de produção. No entanto, consideramos que essa 

proposta tem algumas limitações no que se refere à divisão estabelecida entre linguagem no 

trabalho, como trabalho e sobre o trabalho, na medida em que todas essas dimensões são 

constitutivas do trabalho efetivo, uma vez que as relações estabelecidas em uma reunião de 

educadores, por exemplo, passa a constituir o trabalho em situação de sala de aula.             

Aproximamo-nos das reflexões realizadas pela Ergonomia do Trabalho, que 

atualmente reforça o caráter interdisciplinar da discussão sobre o trabalho e identifica como 

fio condutor o conceito de atividade (FERREIRA, 2000).  Desta perspectiva teórica, 

adotamos a noção de tarefa. Para Amigues (2004), tarefa refere-se ao que deve ser feito e 

pode ser descrita em termos de condições e de meios utilizados pelos sujeitos. Essa noção é 

diferente de atividade, que corresponde ao que o sujeito faz mentalmente para realizar essa 

tarefa. Assim, a tarefa, na formação de educadores que é contexto de nossa pesquisa, é 

planejada pela equipe de formadores e deve ser cumprida pelos educadores no decorrer dos 

encontros. Em nossa pesquisa, também trabalhamos com a noção de atividade, no entanto, 

não nos ancoramos na noção adotada pela Ergonomia do Trabalho, mas no conceito de 

atividade desenvolvido pelo Interacionismo Sociodiscursivo. Para o ISD, a atividade 

apreende o agir no plano sócio-histórico e está relacionada as representações coletivas que os 

agentes constroem sobre práticas desenvolvidas em uma coletividade.   
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Destacamos também, especialmente, os resultados do programa de pesquisa, intitulado 

L´analyses des actions e des discours em situation de travail et leur exploitation dans les 

démarches de formation, desenvolvido pelo grupo LAF (Langage, Action, Formation), que 

nos deu bases teóricas e metodológicas para empreendermos as análises de nossa 

investigação. Este programa tinha como interesse analisar o agir e o discurso em diferentes 

situações de trabalho e indicou caminhos para abordar a relação entre trabalho e linguagem 

em uma perspectiva interdisciplinar, em que é através da linguagem e por meio dela que o 

indivíduo representa as várias instâncias envolvidas na representação que ele tem de seu agir.  

Nesse âmbito, com relação à análise do agir do professor nos textos e pelos textos, 

trabalhamos em uma perspectiva de interpretação do agir humano prefigurado no discurso, 

sendo esta abordagem denominada de semântica do agir. Dentro dessa perspectiva, 

destacamos a pesquisa empreendida em documentos que prescrevem o trabalho docente, 

realizada por Bronckart e Machado (2004). Estes autores analisam textos prescritivos do 

trabalho do professor em Genebra e no Brasil. Para eles, esse tipo de texto permite descrever 

as propriedades formais globais dos textos de prefiguração do trabalho educacional (gênero 

de texto, tipos de discurso utilizado, decisões enunciativas etc.) e sua aplicação a textos em 

outras situações de trabalho permitiria distinguir as propriedades que são comuns a todos os 

textos prefigurativos, assim como também permitem analisar os procedimentos linguísticos 

pelos quais determinados aspectos do agir educacional são apresentados como atividades ou 

como ações que envolvem atores dotados de motivação, intenções e recursos.  

No nosso caso, não pretendemos fazer uma descrição dos documentos do entorno-

precedentes
1
 ao agir do professor, mas compreender as relações entre a prescrição e a 

interpretação que o professor faz de seu agir, uma vez que a sua experiência em sala de aula é 

sempre mediada por esses documentos e pelas novas orientações teóricas advindas das 

formações de educadores.   

Com relação ao agir interpretado
2
, destacamos o trabalho de Borghi (2006). Este tem 

como objetivo analisar a configuração do trabalho real do professor de língua inglesa em seu 

dizer. A pesquisa de Borghi trabalha com corpus oral e escrito, quando propõe, além das 

entrevistas antes e depois da aula, o registro da interpretação do agir do professor em pôsteres, 

construído pelas professoras participantes da pesquisa.  No nosso caso, também trabalhamos 

com corpus oral, mas, ao invés de trabalharmos entrevistas estruturadas, optamos em analisar 

                                                             
1 Para Bronckart (2008), o entorno-precedente ao agir corresponde aos documentos, leis e outros instrumentos 

que regulam e influenciam o trabalho real do indivíduo.  
2 Para Bronckart (2008), o agir interpretado corresponde ao que o trabalhador diz sobre trabalho real ou ao que 

outros, que não estão diretamente envolvidos com esse trabalho, dizem a respeito agir-referente ou agir real.    
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os próprios encontros de formação e as interações que são inerentes a eles na realização da 

tarefa solicitada pela equipe de formadores. 

Em nossa investigação, consideramos o trabalho do professor como objeto efetivo de 

estudo; isso significa que não o percebemos em uma relação de transparência, mas, antes, o 

concebemos em sua grande complexidade. Nessa perspectiva, o trabalho do professor vai 

muito além do trabalho em sala de aula, uma vez que incorpora outras dimensões que se inter-

relacionam com a prática efetiva deste profissional. Assim, os documentos prescritivos, a 

formação inicial e contínua, o material didático etc. são, na verdade, constitutivos do trabalho 

docente, devendo, por isso, ser investigados e analisados em uma relação dialética com os 

movimentos ocorridos em situação de sala de aula.  

O interesse em compreender o trabalho do professor surgiu da nossa experiência, 

primeiramente, como professora do ProJovem Urbano e, depois, como participante da 

coordenação pedagógica e da equipe de formação deste Programa. Essa vivência profissional, 

dentro de muitas esferas do Programa, possibilitou-nos um olhar diferenciado dos problemas 

a serem enfrentados pelos atores escolares, na medida em que vivenciamos papéis sociais 

diferentes dentro do mesmo contexto.  

Na verdade, desde o mestrado, que o ProJovem Urbano Fortaleza tem nos inquietado. 

Nesse sentido, quisemos compreender a prática do formador de leitores, tendo como foco o 

material didático do Programa. Nessa perspectiva, escrevemos a nossa dissertação 

(PEIXOTO, 2007), analisando especificamente o material didático do ProJovem, 

compreendendo-o como a materialização das orientações pedagógicas do autor deste material, 

que é corresponsável pela formação de leitores. Investigamos as atividades de leitura, as 

orientações do autor sobre estas atividades, as aulas de leitura observadas e o resultado de 

questionários aplicados a alunos e professores, buscando compreender os encaminhamentos 

teórico-metodológicos assumidos em sala de aula pelo professor, mediado principalmente 

pela voz legitimada do autor do material didático. Verificamos, por meio das análises, que o 

autor utiliza um roteiro de planejamento comumente adotado pela maioria dos autores de 

livros didáticos e por professores, sendo esse planejamento pouco engajado na formação 

crítica de leitores.  

Depois da apresentação dos resultados de nossa dissertação e das demandas 

específicas na área de Língua Materna do Programa, o grupo GEPLA foi convidado pela 

coordenação municipal do Programa para coordenar uma formação de educadores específica 
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em língua materna, intitulada Formação dos professores do PROJOVEM urbano à luz do 

Interacionismo Sociodiscursivo 
3
, onde atuamos como formadora participante.  

Essa experiência de formação teve como base a tomada de consciência do professor de 

aspectos ligados ao seu cotidiano de trabalho e às referências teóricas norteadoras de seu agir. 

Dentro dessa perspectiva, o objetivo dos encontros de formação era o de tornar conscientes as 

bases teóricas que norteavam o trabalho do professor e as suas implicações para o ensino de 

línguas. A partir dessa tomada de consciência, possibilitada nos encontros de formação, a 

equipe de formadores potencializava transformação nas representações de como os 

professores percebiam o seu trabalho e o seu papel enquanto mediador dos conhecimentos. 

Essa transformação nas representações dos docentes constituía uma base importante para a 

mudança de postura do educador no que se refere ao seu agir profissional.  

A equipe de formadores teve como princípio norteador a reconstrução do trabalho 

docente realizada através da linguagem. Essa reconstrução, através da verbalização de suas 

ações, possibilitava um afastamento crítico da prática e a tomada de consciência deste 

profissional de suas ações. Como bases epistemológicas das ações de formação, ancoramo-

nos, principalmente, nos pressupostos assumidos pelo Interacionismo Sociodiscursivo 

(BRONCKART, 2004, 2007, 2008), que, na continuidade dos trabalhos de Vygotsky, 

assumem como base fundamental o papel decisivo da linguagem no desenvolvimento pessoal 

e profissional das pessoas.  

O corpus de nossa tese foi constituído das interações realizadas nesta formação de 

educadores, uma vez que transcrevemos e analisamos os diálogos travados nos encontros de 

formação, que focalizavam o agir do professor. Nesse sentido, investigamos, especificamente, 

o discurso do professor, quando este reconfigura, a partir da linguagem, aspectos importantes 

de seu trabalho.  

O exame dos tipos de discurso, dos eixos de referência temporal e das formas de 

codificação dos actantes, realizadas em pesquisas prévias (BULEA, 2009, 2010; BULEA & 

FRISTALON, 2004) colocaram em evidência as figuras de ação, definidas como 

configurações discursivas visando à configurar o agir-referente, ou ainda como modalidades 

interpretativas de compreensão desse mesmo agir. Essas figuras foram identificadas, 

inicialmente, nas entrevistas com enfermeiras, sendo colocadas, posteriormente, em evidência 

em diversas produções verbais relacionadas à análise das práticas (instrução ao sósia, auto-

                                                             
3
 A formação de educadores foi coordenada pela professora Drª. Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin, que atuou 

diretamente com os professores participantes da formação. Participaram como formadoras duas doutorandas do 

Programa de Linguística, participantes do grupo GEPLA.   
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confrontação, etc.) no trabalho dos operários de fábricas, dos profissionais de serviço social e, 

sobretudo, no trabalho do professor (BULEA & FRISTALON, 2004; BULEA, 2009; 

BUENO, 2009). No nosso caso, utilizamos a noção de figura de ação para analisar como o 

professor reconfigura as várias dimensões de seu agir profissional nos textos produzidos em 

situação de formação.  

Para nortear o nosso olhar, criamos as questões de pesquisa, abaixo, que focalizam, 

como categoria de análise principal, as figuras de ação (BULEA, 2004, 2009, 2010, no 

prelo): 

1. Como as figuras de ação dão forma ao trabalho de ressignificação do papel do 

professor em encontros de formação docente no ProJovem Urbano?  

2. Como as diferentes figuras de ação são mobilizadas pelos professores na realização 

da tarefa dada pela equipe de formadores? 

3. Até que ponto o comando dado pela equipe de formação influencia o professor no 

desenvolvimento de um agir reflexivo?  

Estas figuras são produtos interpretativos resultantes da análise do conjunto dos 

segmentos temáticos do trabalhador que focalizam o agir-referente ou agir real e que são 

identificáveis, sobretudo, pela articulação entre o tema e os tipos de discurso, que organizam 

um conteúdo temático, mas também por outras instâncias como, por exemplo, relações de 

temporalidade, marcas de agentividade e aspectos ligados às modalizações nos textos. Estes 

cortes interpretativos possibilitam que o indivíduo reorganize seus conhecimentos e suas 

representações sobre o mundo e sobre o seu agir em particular, o que possibilita 

necessariamente desenvolvimento cognitivo do indivíduo que é a fonte do dizer (BULEA, 

2010). 

Sobre a análise das figuras de ação, podemos destacar os trabalhos do grupo ALTER 

(Análise da Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações), como por exemplo: Bueno 

(2007), que analisou as representações construídas sobre o trabalho do professor nos textos 

elaborados para orientar o estagiário em suas tarefas e nos textos produzidos pelos próprios 

estagiários durante o estágio. Para realizar esse estudo, a autora ancorou-se nos pressupostos 

teóricos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). Nas análises, Bueno utilizou a noção de 

figura de ação e constatou que tanto o documento de orientação do estágio quanto os projetos 

apresentam uma visão reduzida do que é o trabalho docente e do papel do professor, 

retratando-o ainda de modo genérico e distanciado da realidade que o estagiário deveria 

observar em um estágio que se propõe a formar um professor. Essa visão reduzida é 

reproduzida pelo estagiário que respalda sua prática, principalmente, nos documentos 



23 
 

prescritivos ao invés de ancorar em sua prática. Diferente de nossa pesquisa, que focaliza a 

formação contínua, a autora trabalhou com a formação inicial do professor de línguas, 

limitando-se a identificar as figuras de ação que foram mobilizadas pelos estagiários. Na 

pesquisa da autora, não há um aprofundamento teórico da noção de figuras de ação e nem 

uma reflexão maior sobre a funcionalidade das figuras de ação para o desenvolvimento 

profissional e pessoal dos indivíduos que as mobilizam para reconfigurar o seu agir.  

No nosso caso, empreendemos, com maior detalhamento, as análises linguístico-

discursivas necessárias para identificação e classificação das figuras de ação, relacionando 

essas características dos enunciados ao contexto particular de cada encontro de formação.  

Metodologicamente, para realizarmos as análises das figuras interpretativas do agir, 

realizamos, inicialmente, uma etiquetagem temática, que teve como base a noção dos três 

planos de análise do agir propostos por Bronckart (2007), o plano da motivação, da 

intencionalidade e dos recursos do agir.  

Depois, empreendemos uma análise micro, a partir dos indícios relacionados ao 

conteúdo temático, tipos de discurso, agentividade e mecanismos enunciativos, das figuras de 

ação internas e externas (BULEA, LEURQUIN & CARNEIRO, no prelo) que dão forma ao 

trabalho de ressignificação do papel do professor e da tarefa a ser realizada por ele em um 

encontro de formação de educadores. Essa análise micro possibilitou realizar a caracterização 

das figuras de ação, mobilizadas pelos professores em situação de formação, levando em 

consideração a situação particular de interação de cada encontro de formação. A análise micro 

também nos revelou a presença de uma nova figura de ação, que nomeamos de figura de ação 

performance
4
. Esta figura do agir, até o momento, não tinha sido descrita na literatura 

especializada e tem, como característica principal, a colocação em cena da voz do professor 

em uma outra situação de ação ou a voz do aluno que não participa da ação em curso.  

Normalmente, esta figura de ação está encaixada na ação acontecimento passado, servindo 

para teatralizar a voz do professor (ação interna performance) ou a voz do aluno (a voz 

externa performance) na situação de sala de aula que está sendo relatada. Na caracterização 

desta nova figura de ação, utilizamo-nos dos mesmos recursos teórico-metodológicos que 

servem de base para análise das figuras de ação já descritas, inicialmente, nos trabalhos de 

Bulea.    

                                                             
4
 Esta figura foi identificada no corpus do grupo Gepla, que utilizamos em nossas análises. Ela foi caracterizada 

em um artigo, intitulado A construção de um agir reflexivo do professor no espaço de formação docente 

(LEURQUIN & PEIXOTO, no prelo). Esta figura foi identificada, mas ainda está sendo aprofundada pelas 

autoras, que, no momento, estão realizando uma análise linguístico-discursiva e quantitativa das ocorrências.   
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Essa figura de ação compartilha com a ação ocorrência e ação experiência a atitude 

enunciativa de mobilização do discurso interativo. No entanto, a figura de ação ocorrência 

possui como referência o contexto imediato da interação; e a ação experiência não possui 

marcação de tempo explicitada, na medida em que está relacionada à generalização realizada 

pelo actante dos seus procedimentos (ação interna experiência) ou dos procedimentos dos 

outros (ação externa experiência). No contexto em que foi descrita essa nova figura, a figura 

de ação performance é caracterizada, principalmente,  pela mobilização do discurso relatado 

(discurso interativo), que serve para ilustrar o ponto de vista do professor com relação à 

realização da tarefa a ser desenvolvida no encontro de formação e para reproduzir as cenas de 

sala de aula. 

De uma forma geral, na caracterização das figuras de ação realizada na análise micro, 

como já foi dito, ancoramo-nos, principalmente, no quadro teórico-metodológico de análise 

dos textos do ISD. Mas, em muitos momentos da análise, sentimos a necessidade de articular 

as categorias do ISD a outros aportes teóricos que nos permitissem ampliar a nossa 

compreensão do agir linguageiro. Nesse sentido, adotamos algumas noções advindas da 

Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas culioliana, trabalhando, especificamente, 

com a sistematização proposta por Campos & Xavier (1991) e Campos (1998, 2001, 2004). 

Essa base teórica não foi aprofundada em nossa investigação, na verdade, ela serviu como 

ferramenta de análise que auxiliou na compreensão dos valores temporais, aspectuais e 

modais dos enunciados analisados. Assim, por exemplo, para análise dos tipos de discurso, 

que é uma categoria desenvolvida no quadro do ISD, analisamos as relações de 

temporalidade, aspectualidade e modalidade implicadas no segmento de texto analisado.  

A articulação entre algumas noções advindas da Teoria das Operações Predicativas e 

Enunciativas e o quadro teórico do ISD foi possibilitada devido a nossa interação com os 

pesquisadores do CLUNL (Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa), mais 

especificamente, do grupo de estudos PRETEXTO (Praxis, Conhecimento e Texto), 

coordenado pela professora Antónia Coutinho. Esta interação ocorreu em ocasião da 

realização de um estágio de doutorado Sanduíche na Universidade Nova de Lisboa, com 

financiamento da CAPES.   

Outro avanço teórico, que é contribuição de nossa tese, foi a percepção das figuras de 

ação dentro do movimento global do texto. Para análise desse movimento mais global do 

texto, empreendemos, além da análise micro, uma análise macro de nossos dados.  Esta 

análise focaliza o movimento do texto de uma maneira mais global, levando em consideração 

a teia discursiva envolvida na construção dos diálogos estabelecidos na formação de 
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educadores para a realização ou não da tarefa estabelecida pela equipe de formadores. Essa 

análise macro nos deu pistas para revelar relações de compasso e descompasso entre 

representações da tarefa a ser realizada pelos professores. Ela também é uma importante 

contribuição de nossa tese para o desenvolvimento da noção de figuras de ação, na medida 

em que, até o momento, não havia trabalhos que analisassem claramente o movimento 

discursivo do texto, levando em consideração o papel da mobilização de cada figura do agir 

para os objetivos interacionais do actante que as mobiliza. No nosso caso específico, a análise 

macro nos permitiu revelar indícios de uma avaliação positiva da formação de educadores que 

é contexto de nossa investigação. 

Assim, recorremos ao quadro teórico do ISD, para identificar e interpretar as vozes 

que se entrecruzam e assumem posições no discurso do profissional da educação ao falar 

sobre o seu agir e sobre o agir do outro; considerando as modalizações e a as vozes 

enunciativas para compreender a implicação e/ou autonomia dos envolvidos na realização da 

tarefa a ser desenvolvida na formação de educadores. De uma maneira mais ampla, nossa 

investigação traz contribuições aos estudos sobre a noção de figuras de ação, avançando ao 

propor a figura de ação performance (interna e externa),  ainda não estudada no ISD, e 

também apresentando uma mobilidade das figuras nos discursos sobre tópicos diversos e uma 

clarificação da funcionalidade do estudo das figuras de ação para compreensão do agir 

humano.  

Situamos nossa pesquisa dentro da Linguística Aplicada (LA), em interface com a 

Análise do Discurso na perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo. Também adotamos, 

em nossa investigação, os princípios da pesquisa-ação (BARBIER, 2004), na medida em que 

intervimos no agir do professor e investigamos o resultado dessa intervenção na representação 

que ele tem de seu trabalho. 

Apesar de adotarmos principalmente a análise qualitativa dos dados, não descartamos 

um trabalho de quantificação em nossa investigação, que serviu para sintetizar e demonstrar, 

de forma mais precisa, as nossas conclusões.  Dessa forma, analisamos, inicialmente, 

quantitativamente, o número de ocorrências de figuras de ação em cada encontro de formação 

e, depois, empreendemos uma análise quantitativa da relação entre figura de ação e 

segmentação temática.  

De uma maneira geral, a análise nos revelou que não existe correspondência direta 

entre a segmentação temática e as figuras de ação. Assim, para falar sobre qualquer aspecto 

do agir docente, o actante pode mobilizar qualquer figura de ação. Apesar dessa autonomia 

aparente entre figura de ação e conteúdo temático, há, na verdade, uma tendência de 
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mobilização para ressignificação  de determinados aspectos do agir. Nesse sentido, 

verificamos que, por exemplo, a ação definição é mobilizada pelo professor para avaliar o seu 

agir e o agir do outro; a ação ocorrência é mobilizada nas interações imediatas empreendidas 

pelos professores e pelos formadores; a ação acontecimento passado é mobilizada nos relatos 

empreendidos pelo professor de sua ação e da ação do outro; a ação experiência é mobilizada 

na generalização de procedimentos adotados pelo professor e a ação performance é 

mobilizada na encenação da ação do professor ou na encenação da ação do outro em contexto 

de sala de aula.  

Também verificamos, através da análise quantitativa, que há pouca ocorrência de 

determinadas figuras de ação, como, por exemplo, a ação canônica, que aparece de forma 

bastante reduzida nos encontros de formação analisados. Essa pouca frequência da ação 

canônica pode ser um indício de uma avaliação positiva da formação, na medida em que os 

professores preferem ressignificar a sua ação, através de outras figuras do agir que o colocam 

como ator, ao invés de adotar as regras estabelecidas pelas instituições prescritoras de seu 

agir.     

Outro aspecto interessante, revelado pela análise, é o papel de determinadas figuras de 

ação para a construção de um agir reflexivo do professor. Assim, por exemplo, no encontro 3, 

verificamos, dentro da análise micro, que a figura de ação acontecimento passado é 

mobilizada, principalmente, para relatar a experiência de produção de texto realizada em sala 

de aula pelo professor. Esse relato possibilita um distanciamento crítico do agir do professor, 

que ressignifica aspectos não revelados de seu agir profissional. Ainda, nesse encontro de 

formação, verificamos que a mobilização da figura de ação definição, por exemplo, analisada 

dentro da teia discursiva mais global do texto, serve para marcar o posicionamento do actante 

em relação à realização da tarefa.  O professor faz, nesse momento, uma avaliação de sua 

ação, que possibilita a construção de um agir reflexivo, a partir de uma tomada de consciência 

de seu agir.  Essa avaliação só é percebida, mais claramente, na análise macro que 

empreendemos no texto, o que reforça a importância desse procedimento metodológico.   

As relações de compasso e descompasso, que estão relacionadas ao objetivo 2 de 

nossa investigação, são mais facilmente flagradas nas análises quantitativas. Esta análise 

relaciona segmentação temática e figura de ação.  Assim, algumas vezes, a figura de ação 

que predomina, no encontro de formação analisado, não tem relação com segmentos 

temáticos que correspondem, em nossa etiquetagem temática, à realização efetiva da tarefa. 

Nesses casos, verificamos a focalização, por exemplo, de uma outra tarefa, diferente da que 

foi proposta pela equipe de formação, havendo, assim, uma relação de descompasso entre as 
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representações do professor e da representação dos formadores com relação à tarefa a ser 

realizada. Essas relações de descompasso também são flagradas nas análises macro, na 

medida em que essas análises contemplam também o estudo do tema focalizado no 

movimento global do texto. 

É importante destacar que as relações de descompassos de representações entre 

professores e formadores com relação à tarefa são momentos importantes de negociação e de 

reorganização cognitiva dos envolvidos no processo de formação. Na verdade, nesses 

momentos, há a defesa de dois pontos de vistas diferentes com relação à mesma tarefa, o que 

possibilita uma negociação desses pontos de vista e uma possibilidade de mudança ou de 

reorganização de representações. 

Defendemos aqui que só a transformação ou a reorganização de representação do 

papel do professor não é garantia de mudança de atitude do professor em situação de sala de 

aula. Na verdade, a mudança no agir real do professor depende de uma série de fatores que 

não são controlados por esses profissionais. Nesse sentido, é imprescindível que o professor 

tenha condições de trabalho adequadas; salário condizente com a sua função primordial na 

sociedade; valorização social de sua profissão. Todos esses fatores são tão decisivos para a 

mudança no agir real do professor quanto à mudança nas representações que este profissional 

faz de seu trabalho. Na verdade, a representação que o professor faz de seu trabalho está 

intimamente relacionada com as representações sociais do trabalho deste profissional, sendo 

estas representações sociais construídas com base em fatores econômicos, históricos e 

culturais.      

De uma maneira global, o nosso trabalho está dividido em quatro capítulos. O 

primeiro capítulo, intitulado O trabalho do professor como objeto de estudos, trata da relação 

entre linguagem e o trabalho do professor, focalizando, especificamente, o papel fundamental 

da verbalização do agir do professor, com base nas teorias relacionadas às Ciências do 

Trabalho. O segundo capítulo, intitulado O quadro teórico-metodológico de análise do 

interacionismo sociodiscursivo, trata das bases epistemológicas da teoria e aprofunda as 

categorias teóricas utilizadas na tese (tipos de discurso, mecanismos enunciativos, figuras de 

ação internas e externas e tratamento temático). O terceiro capítulo, intitulado Metodologia 

da pesquisa, justifica a investigação como sendo pesquisa-ação, faz um desenho do contexto 

da pesquisa e trata dos passos metodológicos de análise dos textos. O quarto capítulo, 

intitulado Representações do papel do professor e de seu trabalho em encontros de formação 

docente, descreve as análises macro e micro realizadas na tese.  
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1 O TRABALHO DOCENTE COMO OBJETO DE ESTUDOS  
 

Neste capítulo, discutimos o trabalho do professor como objeto de estudo, com base 

nas Ciências do Trabalho, mais especificamente, focalizamos noções advindas da Ergonomia 

da Atividade e da Clínica da Atividade que são importantes para nosso trabalho. 

Analisamos as reconfigurações que o professor do ProJovem Urbano faz de seu 

trabalho
5
 e da tarefa

6
 a ser realizada em um encontro de formação contínua. Assumimos, aqui, 

que ensinar é uma atividade complexa, que requer capacidades específicas do docente, que 

são construídas ao longo da formação acadêmica e das experiências em situação de trabalho 

deste profissional. Nesse sentido, ensinar é uma tarefa de profissionais, que precisam atuar e 

desfrutar de contextos de interlocução, acesso à informação, tempo e espaço de reflexão e 

planejamento para que sejam participantes das transformações na sociedade (TARDIF & 

LESSARD, 2005).      

 Ainda existe uma forte ideia de que ensinar é uma atividade fácil, que qualquer 

pessoa, que tenha um saber específico, pode realizá-la sem grandes dificuldades. Nesta 

perspectiva do senso comum, qualquer profissional que tenha o conhecimento teórico de uma 

determinada área pode ser professor, não sendo considerado que o trabalho docente envolve 

muitas instâncias, que perpassam o conhecimento teórico e que são construídas ao longo da 

vivência deste profissional.  

Disso decorre talvez o posicionamento de muitas pesquisas que, embora compreendam 

a importância do trabalho do professor, não o enfocam em uma dimensão teórica específica e 

acabam por desconsiderar as múltiplas funções que envolvem o trabalho docente e os eventos 

ocorridos dentro e fora de sala de aula. Nesse sentido, segundo Amigues (2004), a maioria dos 

trabalhos em educação focaliza os meios que o professor precisa desenvolver para atingir um 

determinado fim. Assim, normalmente, são focalizados os programas, os métodos 

pedagógicos que levam os alunos a aprender ou a resolver um determinado problema. Nessa 

perspectiva, o trabalho do professor é considerado sobre o ponto de vista prescritivo ou 

                                                             
5
 Adotamos a noção de trabalho do professor desenvolvida por Amigues (2004). Para esse autor, o trabalho do 

professor não é uma atividade individual, limitada à sala de aula e às interações com os alunos, atividade que se 

pratica sem ferramentas, fora de qualquer tradição profissional. Ao contrário, ele é um ofício e um trabalho como 

qualquer outro, como afirma FAÏTA, que se apresenta, ao mesmo tempo, como uma atividade regulada explícita 

ou implicitamente e como uma atividade coletiva.     
6
 Tarefa é o que deve ser feito pelo trabalhador, ou seja, aquilo que é prescrito para ser realizado pelo 

trabalhador.   
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normativo da instrução, o que implica um ponto de vista aplicacionista e positivista do 

trabalho desse profissional; 

Na verdade, os eventos ocorridos na aula são múltiplos e simultâneos, marcados pelo 

imediatismo, rapidez e imprevisibilidade, que resulta na opacidade da situação de sala de aula 

e na pouca informação do agir efetivo do professor.  

Como foi dito, é muito frequente, quando falamos do trabalho do professor, 

investigamos problemas relacionados ao aprendizado dos alunos, aos métodos de ensino etc. 

Essas investigações são muito importantes para a compreensão dos processos de 

aprendizagem, mas não consideram a multiplicidade de eventos ocorridos em situações de 

sala de aula e nem as múltiplas tarefas que envolvem o trabalho do professor.  

Desse ponto de vista, compartilhamos com definições de trabalho docente assumidas 

por Rocha (2002 apud MACHADO, 2004); Amigues (2004), Machado (2004, 2007), quando 

dizem da complexidade do trabalho deste profissional e da importância fundamental da 

linguagem na clarificação dessa atividade complexa. Para Rocha (2002 apud MACHADO, 

2004), o trabalho docente ―se configura a partir de toda uma rede de discursos proferidos‖, 

sendo a análise dessa rede, que tece o agir do professor, o instrumento que nos possibilitará 

uma maior compreensão das relações linguagem/trabalho do professor.  

Nesse sentido, aproximar linguagem e trabalho é forma mais adequada para 

compreendermos o agir docente. Nessa aproximação, agregamos aos conceitos relativos às 

Ciências da Linguagem os das Ciências do Trabalho, cujo interesse pelas questões 

relacionadas à linguagem pode ser considerado recente, se comparado ao das demais Ciências 

Humanas e Sociais, como a Sociologia, Psicologia, Antropologia, por exemplo.  

Na verdade, o trabalho, a linguagem e a vida do homem estão intimamente 

relacionados, não podendo ser concebidos de maneira isolados. Na percepção dessas relações, 

analisar a linguagem e o trabalho em um processo dialético, em que o discurso é o revelador 

dessa relação, é fundamental. Ao concebermos o discurso como revelador dessa relação entre 

linguagem/trabalho, esperamos recuperar e reconfigurar possíveis sentidos que se inscrevem 

na dimensão discursiva e que possibilitam o acesso a uma melhor compreensão da 

organização do trabalho do professor e, ainda, da sua relação com o contexto mais amplo.  

Sem a linguagem, não é possível o homem acessar e representar a realidade na qual 

está inserido. Assim, ela constitui o meio específico do humano, seu meio natural, e não uma 
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simples faculdade ou instrumento que permite o homem traduzir a realidade. A linguagem, é, 

nas palavras de Rastier (2006)
7
, como o ar que o homem respira. Assim, a criança nasce 

cercada pela língua, se adapta a ela progressivamente pela aprendizagem e fará uso dela para 

se adaptar ao mundo socializado que a cerca.  

Dessa forma, é através da linguagem e por meio dela que o indivíduo constrói, negocia 

e reconstrói as representações sobre si e sobre o mundo. Essas representações nunca são fixas, 

mas sempre são marcadas e alteradas pelo contexto sócio-histórico e pelas experiências 

individuais de cada pessoa, que internaliza, de forma singular, os parâmetros da situação de 

ação em curso.  

Devido ao caráter constitutivo da linguagem no desenvolvimento do pensamento 

consciente, podemos afirmar que o surgimento dela tem um efeito radicalmente novo para o 

homem, na medida em que ele consegue realizar uma reflexão sobre os processos dinâmicos 

no qual está envolvido. Dessa forma, a partir do surgimento da linguagem, o homem passa a 

construir uma reflexão sobre o meio em que vive, abstraindo-se, assim, do seu contexto 

imediato. Com a linguagem emerge uma segunda ordem de processos interativos, se 

superpondo aos processos herdados biologicamente, sendo esta segunda ordem de processos 

que possibilita ao homem tomar consciência de seu contexto e de si. Através da emergência 

da linguagem, o humano pôde tomar consciência de suas ações e de seu contexto, tratar, 

planejar e gerir suas tarefas.  É devido ao processo de acessibilidade dos processos interativos 

que o humano tem a capacidade de pensar seu próprio advir e de fazer funcionar suas 

concepções de futuro
8
 e de análise do presente para melhor intervir no que está posto.     

Assumindo essa concepção de linguagem, queremos aqui revelar as relações entre 

trabalho e linguagem e para isso adotamos o quadro teórico do Interacionismo 

Sociodiscursivo, ISD, que tem como objetivo analisar as relações entre linguagem e 

desenvolvimento humano. 

                                                             
7 Bronckart , no capítulo 1 do texto ANÁLISE DO TEXTO: Genres de textes, types de discours et “degrés” de 

langue- hommage à François Rastier, discute a noção de linguagem defendida por Rastier. Nessa discussão, 

Bronckart critica o posicionamento de Rastier no que se refere à adoção radical do meio social como o único 

responsável pela formação da linguagem. Assim, no plano da ontogênese, há uma falha na perspectiva de 

Rasteir, na medida em que ele não leva em conta a dimensão genética da linguagem, assumida por Piaget e 
Vygotsky. Bronckart adota a perspectiva saussureana em que os signos são integralmente psíquicos e sociais, 

tanto na vertente significante quanto na vertente significado. 

8
 Essa reflexão sobre o pensamento de Rastier e de Bronckart com relação à emergência da linguagem e de seu 

papel no desenvolvimento humano foi construída, principalmente, a partir de um roteiro construído por Lena 

Lúcia Espíndola e pelas discussões realizadas no âmbito do grupo de estudos Gepla.  
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Com relação ao trabalho do professor, o grupo de Genebra
9
 teve como foco inicial os 

alunos, seus processos de aprendizagens e a sua relação com o saber. Posteriormente, o grupo 

tomou consciência da necessidade de interessar-se também pelo trabalho dos professores.  

Assim, atualmente, os trabalhos do ISD continuam a estudar os processos realizados pelos 

alunos, mas também buscam compreender quais são as capacidades, os conhecimentos 

requeridos aos docentes para alcançar a especificidade de seu trabalho. 

Diante dessa realidade, atualmente o ISD busca compreender a realidade do trabalho 

do professor, com base nos estudos da Ergonomia contemporânea. Segundo Bronckart (2008), 

o objetivo da pesquisa do trabalho do professor é a análise das condições de realização de 

segmentos do agir em situação de trabalho e das produções verbais referentes a esses 

segmentos de agir.  

Nessa clarificação das relações entre linguagem e trabalho, compreendemos ser 

imprescindível trazermos, para a discussão, algumas noções advindas da Ergonomia do 

Trabalho. Posteriormente, apresentamos algumas contribuições advindas da Ergonomia do 

Trabalho e os pressupostos que embasam as relações linguagem e trabalho para o ISD. 

 

1.1A atividade na Ergonomia do Trabalho 

 

A Ergonomia do Trabalho surgiu na Grã-Betania, em 1947, e os primeiros trabalhos 

dessa Ciência tinham como objetivo adaptar os equipamentos de trabalho ao indivíduo, a fim 

de minimizar os danos ao organismo humano advindos da industrialização. O foco dessa 

primeira versão da Ergonomia era a adaptação do homem ao trabalho para aumentar a 

produtividade nas diversas atividades desempenhadas pelo trabalhador.  Para essa abordagem, 

o trabalho era considerado como simples execução do que é prescrito pelas instituições e 

empresas, não havendo distância entre o que é prescrito e o que era executado. Os maiores 

                                                             
9 Os membros do grupo de Genebra, que tem como principais nomes: Jean-Paul de Bronckart, J. Dolz, B. 

Schneuwly, atuante em Didática das Línguas, atuaram em três bases principais: 1. o nível dos programas 
(conhecimentos a adquirir, organização e aplicação temporal); 2. o nível dos meios para o ensino (elaboração de 

novos manuais, criação de sequências didáticas ou esquemas de aulas para as práticas textuais ou discursivas); 3. 

o nível dos procedimentos e conteúdos da evolução dos conhecimentos adquiridos pelos alunos. Estas bases 

focalizavam apenas a aprendizagem dos alunos. (BRONCKART, 2008) 
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representantes dessa abordagem foram o taylorismo e o fordismo Norte Americanos, que 

estavam relacionados às industrias automobilísticas.   

 Depois da Segunda Guerra Mundial, novos olhares sobre a questão do trabalho foram 

lançados, principalmente, na Europa. A preocupação passou a ser a melhoria das condições de 

trabalho dos operários e não a adaptação do trabalhador ao trabalho, que era a tendência do 

primeiro modelo. É nesse contexto que surge a Ergonomia de vertente francesa, que centra 

seus estudos na análise da atividade humana em situação de trabalho, tendo como intuito a 

melhoria das condições de trabalho (MACHADO, 2007).   

O termo Ergonomia pode contemplar uma série de definições ou noções diferentes em 

diversos domínios de especialização. No Site da associação brasileira
10

 de Ergonomia, temos 

a seguinte definição: 

A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica relacionada ao 

entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à 

aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar 
humano e o desempenho global do sistema. Os ergonomistas contribuem para o 

planejamento, projeto e a avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e 

sistemas de modo a torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações 

das pessoas. 

 O papel da Ergonomia é abordar todos os aspectos da atividade humana de forma 

sistêmica. Para isso, os ergonomistas tinham uma visão holística de todo o campo de ação da 

disciplina, tanto em seus aspectos físicos e cognitivos, como aspectos sociais, organizacionais 

e ambientais, etc. É dessa abordagem que surge a necessidade de compreender os fenômenos 

de forma interdisciplinar, já que apenas uma disciplina não daria conta da complexidade 

envolvida no trabalho humano.    

Devido à extrema complexidade do seu objeto de estudos, atualmente, a Ergonomia, 

em suas diversas abordagens, percebe o trabalho em sua natureza interdisciplinar, 

multidisciplinar e por isso passou a ser uma disciplina extremamente heterogênea, havendo 

apenas um fio condutor, que parece ser comum a todas as abordagens: o conceito de 

atividade.  

                                                             
10 http://www.ergonomianotrabalho.com.br/ 
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A Ergonomia reivindica o estatuto de uma disciplina voltada para o estudo científico 

do trabalho, sendo a categorização do conceito de trabalho um grande desafio entre os 

ergonomistas.  Sobre essa dificuldade de conceitualizar a noção de trabalho, Ferreira (2000) 

afirma que não existe uma definição precisa e clássica desta noção, há vários autores da 

Ergonomia que o conceituam de maneira diferente, utilizando critérios diferentes. Para o 

autor, há uma variabilidade de aspectos mencionados pelos autores que definem trabalho, 

como, por exemplo, contexto, objetivo, organização, dentre outros critérios.  No entanto, as 

diversas definições não são marcadas pela contradição, mas pela ênfase em dimensões que se 

complementam e se enriquecem mutuamente. Assim, a "atividade real" do(s) sujeito(s) 

aparece como categoria central, tendo um papel estruturador dos diversos conceitos. Em torno 

do fator atividade real, gravitam os elementos constitutivos das formulações de autores, como: 

Dejours & Molinier, Terssac, Schwartz (Apud, FERREIRA, 2000).  

Para Ferreira (2000), a atividade é o lugar privilegiado para uma caracterização da 

abordagem ergonômica de trabalho na medida em que esta se constitui como a principal 

fonte produtora de conhecimento em Ergonomia. Ao mostrar que a concepção ergonômica de 

trabalho é centrada na atividade, Ferreira (2000) identifica alguns elementos que a 

generalizam. Para o autor,  

A noção de atividade pode ser resumida da seguinte forma: 1. O trabalho é uma 

atividade mediadora entre o sujeito e um contexto singular: o trabalho cumpre um 

papel mediador entre o homem e natureza (material e/ou simbólica); 2. A atividade 

como traço distintivo da distância entre o trabalho prescrito e o trabalho real; 3. O 

caráter enigmático da atividade faz do trabalho um objeto inacabado em ergonomia 

(FERREIRA, 2000). 

A Ergonomia Francofônica, desde os seus primeiros trabalhos, colocou em evidência a 

distinção entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Como consequência desta distinção 

realizada pela Ergonomia, temos a construção de algumas noções básicas que dão substância 

teórica ao conceito de trabalho no interior da ergonomia. Para Ferreira (2000), trata-se da 

distinção entre: 

1. trabalho teórico (lato sensu), constituído pelas representações sociais 

habitando os pontos de vista dos diferentes sujeitos na esfera da produção (do operário ao 

diretor-presidente); 



34 
 

2. trabalho prescrito ou previsto, circunscrito num contexto particular de 

trabalho representando os “braços invisíveis" da organização do trabalho que fixa as regras 

e dita os objetivos qualitativos e quantitativos da produção; 

3. trabalho real, comporta a atividade do sujeito, seu modus operandi numa 

temporalidade  dada, num  lócus específico; onde ele coloca em jogo todo o seu corpo, sua 

experiência, seu savoir-faire, sua afetividade numa perspectiva de construir modos 

operatórios visando regular sua relação com as condições objetivas de trabalho 

(FERREIRA, 2000).  

Essas noções são muito importantes na construção de pesquisas que tratam do trabalho 

docente de uma forma mais ampliada. Estes trabalhos, no campo da educação e da linguística, 

associam noções das Ciências do Trabalho às abordagens discursivas de análise de textos. 

Dentro dessa linha, podemos citar trabalhos, como: Saujat (2004); Nouroudine (2002); 

Bronckart e Machado (2004); Faïta (2002); Amigues (2002, 2004), dentre outros.  Essa 

perspectiva é muito importante para a constituição de nossa proposta, já que trabalhamos com 

essa visão complexa do trabalho do professor, na medida em que consideramos que as 

prescrições, advindas da formação de educadores, são constitutivas do trabalho docente.  

No próximo tópico, trataremos sobre algumas noções importantes para a Ergonomia 

do Trabalho e para os estudos que percebem o trabalho do professor como objeto de estudo. 

Assim, trataremos das noções de linguagem sobre o trabalho, a linguagem no trabalho e a 

linguagem como trabalho, definidas por Nouroudine (2002), no tópico 2.1. Outra discussão 

importante, que trazemos para a nossa investigação, é a diferença entre trabalho prescritivo e 

trabalho real, no tópico 1.3, realizadas por Amigues (2002). Esta discussão é importante na 

medida em que o trabalho prescritivo é incorporado pelo professor e passa a constituir as 

representações que este tem de seu trabalho.   

 

1.2 A linguagem sobre o trabalho, no trabalho e como trabalho  

 

Para clarificarmos a opacidade do trabalho docente, assumimos aqui que o trabalho é 

uma atividade complexa, sendo a linguagem constitutiva dessa atividade. Nessa perspectiva, 

adotamos a proposta apresentada por Lacoste (1998), no que se refere ao modo de atualização 

das práticas de linguagem em situação de trabalho. Apresentamos também a retomada 

realizada por Nouroudine (2002), no que se refere à relação trabalho e linguagem.  
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Como já foi dito, o trabalho não pode ser considerado uma atividade simples. É, na 

verdade, uma atividade bastante complexa, pois é composta de várias dimensões intrínsecas: 

econômica, social, cultural, histórica etc. Tais dimensões comunicam-se entre si e imbricam-

se umas nas outras, para constituir um fato social total, nos termos de Durkheim e Mauss 

(NOUROUDINE, 2002: 19). Esta forma multidimensional, em que o trabalho é percebido, 

advém da natureza mesma do homem, ao mesmo tempo sujeito social, histórico, cultural.    

Segundo Lacoste (1998), a relação trabalho/linguagem configura-se em três 

modalidades: a linguagem sobre o trabalho, a linguagem no trabalho e a linguagem como 

trabalho. A tripartição permitiu esclarecer a distinção entre as falas que são verbalizações, 

provocadas e exteriores às situações de realização do trabalho, das falas que são comunicação 

e fazem parte da atividade de trabalho. Tal abordagem enfatiza o lugar que a linguagem ocupa 

nessa atividade, na medida em que a linguagem é constitutiva dela.  

A linguagem como trabalho funciona como parte legitimada da atividade, isto é, a 

linguagem que faz, que participa diretamente da atividade (noção ligada ao trabalho real). 

Esta modalidade é muito importante para compreendermos o trabalho do professor, na medida 

em que o trabalho desse profissional é constituído, primordialmente, pela linguagem, em 

situação de sala de aula, ou seja, pelas interações entre professor-aluno em situação de sala de 

aula. 

A linguagem no trabalho é circundante e não participa diretamente da atividade em 

que se concretiza uma intenção de trabalho. Esta modalidade também está presente no 

trabalho do professor, na medida em que há linguagem no entrecruzamento de conversas 

paralelas em situação de sala de aula e fora dela (conversas paralelas, conversas de 

corredores, reuniões entre professores, entre outros tipos de interações).   

Por fim, a linguagem sobre o trabalho seria uma espécie de interpretação do trabalho 

realizado, não aquela incitada apenas pelo pesquisador, mas também aquela em que as 

instituições legitimadas falam como deve ser o trabalho e a aquela manifestada no dizer do 

trabalhador. Esta modalidade é muito importante em nossa pesquisa, uma vez que analisamos 

o discurso do professor sobre o seu trabalho em uma formação de educadores. Nesse sentido, 

analisamos a linguagem sobre o trabalho docente que é manifestada pelo próprio trabalhador. 

Cabe acrescentar sobre essas relações entre linguagem no/como e sobre o trabalho que 

mesmo identificando vantagens metodológicas apresentadas pela referida tripartição das 
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práticas de linguagem, não parece possível impor uma maior rigidez entre as fronteiras que 

separam cada uma dessas modalidades, uma vez que existem estreitas ligações entre as 

diferentes práticas de linguagem que dificultam estabelecer o que é linguagem no/como e 

sobre o trabalho. Assim, é difícil estabelecer uma fronteira entre essas modalidades, por 

exemplo, no trabalho do professor, quando este assume sua função de mediador no trabalho 

real (em situação de sala de aula), até onde podemos classificar a atuação desse profissional 

como linguagem no trabalho ou linguagem como trabalho?      

Para Nouroudine (2002), inspirado em Teiger (apud NOUROUDINE, 2002), na 

linguagem como trabalho, existiriam três níveis de apreensão. No primeiro nível, o 

protagonista enuncia algo aos envolvidos em uma atividade executada. No segundo nível, são 

enfocadas as falas que o trabalhador dirige a si próprio como orientação para o trabalho que 

está realizando. No terceiro nível, o foco é o mínimo dialógico, ao qual se refere Bakhtin, ou 

seja, o outro da linguagem, na medida em que a linguagem é necessariamente dialógica, um 

texto é sempre uma resposta a outros textos.  

Com relação ao trabalho do professor, Vargens e Giorgi (2006), ancorados em 

Nouroudine (2002), adotam esses três níveis para explicar a linguagem do professor como 

trabalho. Para as autoras, o trabalho do professor recorre bastante ao primeiro nível, ou seja, a 

fala para o outro, estando essa imagem associada, principalmente, a aulas mais tradicionais, 

em que o professor é fonte legitimada de informação.  O segundo nível, a fala para si, 

acontece com muita frequência nas salas de aula; nesse nível, o professor orienta, organiza e 

planeja o seu trabalho no decorrer da atividade. O terceiro nível, embora não tão flagrável 

como os dois anteriores, também está presente no trabalho do professor, quando este retoma 

outros discursos e valores ideológicos que os constitui e dialoga com ele, dentro de uma 

perspectiva bakhtiniana de diálogo.    

Nouroudine (2002), quando trata da linguagem no trabalho, destaca a importância 

dessa modalidade, pois, apesar dela não fazer parte da atividade stricto sensu do trabalho, 

integra a situação de trabalho. Essa modalidade é composta por práticas de linguagem que não 

desempenhem um papel de influência direta na produção da atividade, como, por exemplo: 

conversas sobre assuntos pessoais, comentários sobre futebol, dentre outros. Esse caráter de 

entorno da linguagem no trabalho não significa que esta não seja plenamente atividade. É 

importante deixarmos claro que a linguagem no trabalho pode ser extremamente necessária 
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para a manutenção da atividade. Assim, é muitas vezes, nesta modalidade do trabalho, que 

resolvemos conflitos ou enfrentamos problemas de comunicação.  

Vargens e Giorgi (2006), tratando mais especificamente da linguagem no trabalho do 

professor, revelam que para compreendermos a importância dessa modalidade para o trabalho 

desse profissional, necessitamos questionar qual o papel do professor. Os autores evidenciam 

que fazer a distinção entre as práticas, realmente, circundantes à atividade docente e as 

práticas que constituiriam o trabalho do professor não é uma tarefa fácil. Exemplos disso são 

as conversas informais que acontecem entre professores e alunos, ou as festas de 

confraternizações que criam laços entre os participantes da escola. Estas interações, segundo a 

categorização que adotamos, pertencem à modalidade linguagem no trabalho, mas até que 

ponto essas conversas de bastidores influenciam ou não o trabalho efetivo em sala de aula, por 

exemplo.   

Segundo Nouroudine (2002), uma possibilidade de distinção entre as duas 

modalidades de trabalho é fazer a diferença entre ―atividade‖ e ―situação‖. Enquanto a 

linguagem como trabalho é expressa pelo ator e/ou coletivo do trabalho dentro da atividade, 

situados no tempo e no lugar; a linguagem no trabalho seria uma das realidades constitutivas 

da situação de trabalho global na qual se desenrola a atividade.  

Se a situação de trabalho possibilita situar a modalidade linguagem no trabalho, é 

imprescindível sabermos o que é essa noção. Segundo Lacoste (1998: 29), 

A situação de trabalho integra o ambiente da atividade, as condições objetivas nas 

quais ela se exerce, as coerções de toda a ordem que pesam sobre os atores; trata-se 
de uma rede complexa sobre a qual se constitui a ação, um plano secundário ao qual 

estão ligadas as crenças, os raciocínios, as falas, as emoções.   

 

A linguagem no trabalho circula no âmbito dessa situação multidimensional e 

multifatorial. Assim, linguagem no trabalho é constitutiva da situação de trabalho e 

linguagem como trabalho é constitutiva mais direta da atividade. É importante destacar que a 

análise da linguagem no trabalho é tão necessária quanto à análise da linguagem como 

trabalho, já que existe uma exigência tanto a atividade visada como a sua situação global para 

produzir saberes sobre o trabalho. 

A linguagem sobre o trabalho, para Nouroudine (2002), é constituída por práticas de 

linguagem que prescrevem, avaliam, planejam e interpretam as ações desenvolvidas na 

situação de trabalho stricto sensu. Segundo Lacoste (1998), a fala sobre o trabalho, longe de 
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ser apenas um tema importante ao trabalhador, é, nesta perspectiva, revelada do interior da 

atividade, em função de exigências dos profissionais.    

Dessa maneira, quando pensamos no trabalho do professor, dentro de uma concepção 

mais alargada de trabalho, não podemos restringi-lo aos espaços de sala de aula, uma vez que 

diversas etapas da atividade docente vão aliar linguagem sobre e como trabalho. Essas duas 

modalidades interferem sobremaneira uma na outra. Estão inclusas, dentro da modalidade 

linguagem sobre o trabalho, as formações docentes contínuas, os planejamentos, os manuais 

didáticos, as entrevistas que avaliam o trabalho docente etc., sendo todos esses itens 

constitutivos do trabalho do educador dentro da modalidade linguagem como trabalho.   

Nesse sentido, reforçamos que as fronteiras entre as modalidades não podem ser precisadas, 

separamos por uma questão metodológica.  

Esta classificação é muito importante em nossa pesquisa, uma vez que investigamos 

especificamente a linguagem sobre o trabalho do professor, quando tratamos das 

representações que são atribuídas e autorreferidas ao papel do docente. O agir do professor é 

constituído de textos sobre o trabalho educacional, que, normalmente, prescreve ou avalia o 

trabalho stricto sensu.  

 Segundo Bronckart e Machado (2004: p. 135), essa forma de conceber o trabalho 

pode trazer uma nova compreensão sobre o fazer do professor, tanto em relação ao seu agir 

concreto quanto em relação a alguns dos aspectos das representações que socialmente se 

constroem sobre ele. Sobre essa relação entre linguagem e trabalho, destacamos uma 

passagem do texto dos autores que esclarece bem o que estamos defendendo.  

Essas representações se constroem nas produções de texto, o que nos permite situar e julgar 

a contribuição de cada indivíduo para a realização de uma determinada atividade. 

Apropriadas e internalizadas por esses mesmos indivíduos, tornando-se uma espécie de 

guias para suas ações futuras. Daí a importância de analisar os textos – orais e escritos – ou 

a rede discursiva que se constrói na e sobre uma determinada atividade para chegar a 

compreender a natureza e as razões das ações verbais e não verbais desenvolvidas e o papel 

que a linguagem ai desempenha (BRONCKART & MACHADO, 2004: 136). 

 

Diante da complexidade da rede que envolve o trabalho do professor, é necessário 

investigarmos não apenas a linguagem no/como trabalho, mas também a linguagem sobre o 

trabalho. É necessário analisar os textos produzidos em situações externas à sala de aula, pois 

estes textos não apenas influenciam o trabalho stricto sensu, mas fazem parte das situações do 

trabalho efetivo do professor. Assim, analisar os textos que prescrevem, planejam, avaliam e 

interpretam as ações desenvolvidas na situação de trabalho é uma etapa muito importante 
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para clarificarmos as relações estabelecidas entre linguagem e trabalho, bem como possibilita 

investigar a opacidade que envolve o trabalho do professor.   

Uma das dimensões importantes da linguagem sobre o trabalho, alvo de nossa 

investigação, está presente nos textos que prescrevem o trabalho do professor. Nesse sentido, 

tratamos, no próximo tópico, da distinção entre trabalho prescritivo e trabalho real para a 

Ergonomia da atividade.   

  

1.3 O trabalho prescritivo e o trabalho real  

 

A noção de prescrição é muito importante em nosso contexto de pesquisa, uma vez 

que a prescrição é um aspecto constitutivo da representação que este profissional faz de seu 

trabalho. Para compreendermos melhor as relações estabelecidas entre as prescrições e as 

outras instâncias do trabalho, necessitamos compreender a sua formação histórica.  

Ferreira e Barros (2002) afirmam que a prescrição no trabalho surge no século XIX, 

no interior do capitalismo emergente e assume feição mais acabada no curso do século XX. 

Tal formalização se inscreve em um cenário histórico de busca do controle capitalista sobre o 

trabalho dos operários como parte integrante de um debate mais amplo dos modelos de 

organização do trabalho.  

Ao estudar o trabalho, baseado no modelo de gestão de filiação de Taylor-Fordista, a 

Ergonomia formula teoricamente o trabalho prescritivo como a maneira como o trabalho deve 

ser executado: o modo de utilizar as ferramentas e as máquinas, o tempo concedido para 

cada operação, os modos operatórios e as regras a respeitar (FERREIRA e BARROS, 

2002).   

Nesse sentido, a prescrição está relaciona à tarefa, ou seja, a maneira como deve ser 

realizado o trabalho ou o que se espera que ele faça. Assim, a tarefa é a face visível do 

trabalho prescrito sob a forma de cumprimento de metas; modos de utilização do suporte 

organizacional; cumprimento de prazos; e obediência aos procedimentos e às regras 

(FERREIRA e BARROS, 2002).  

Já a noção de atividade, para os autores, está mais relacionada ao trabalho real. A 

matriz conceitual da atividade nutre-se do quadro teórico, estruturado com base nas reflexões 
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sobre a ação humana (COTTEREAU, 1992; LEONTIEV, 1994 apud FERREIRA E 

BARROS, 2002). 

Considerando o trabalho prescritivo e o trabalho real como dois polos dos estudos na 

Ergonomia, percebemos que o trabalho prescritivo ou a tarefa, apesar de ser distinto da 

atividade (trabalho real), é parte constitutiva dela, uma vez que, dentro de uma situação real 

de trabalho, há uma transformação das prescrições, que acontece devido às novas demandas 

da situação. Para os autores, quanto maior o descompasso entre real e prescritivo, maior será o 

predomínio de vivências de sofrimento no trabalho. 

Sobre a tarefa, Amigues (2004) revela que há geralmente uma distância sistemática 

entre o trabalho tal como é prescrito, a prescrição inicial, e o trabalho efetivamente realizado 

pelo operador.  É nessa distância entre trabalho real e trabalho prescrito que o sujeito vai 

mobilizar e construir a interpretação que este tem de seu agir. 

Sobre essa distinção, Noulin (1992, apud SOUZA, 1998) afirma que o trabalho 

prescrito, ou tarefa, recobre tudo aquilo que, em uma organização, define o trabalho de cada 

um no interior de uma estrutura. A tarefa sempre gera um trabalho esperado, que pode ou não 

ser realizado no trabalho real, ou na atividade.  Na verdade, o trabalho real não é um puro 

reflexo da tarefa. Por isso, em todos os planos definidos pela organização do trabalho se 

manifestam os écarts, que é a diferença entre o trabalho prescrito e o real.   

Na nossa percepção, esses écarts influenciam a constituição da representação que o 

trabalhador tem de seu trabalho, uma vez que essa interpretação é constituída não apenas da 

experiência adquirida através do trabalho realizado, ou da atividade, mas também da tarefa, 

que é prescrita, pelas instituições superiores, sendo internalizadas pelos trabalhadores. Assim, 

por exemplo, quando o professor fala de sua ação em sala de aula, ele, muitas vezes, recorre 

às prescrições advindas do livro didático, na medida em que sua ação é sempre mediada por 

esse instrumento pedagógico. Nesse sentido, é difícil tratarmos da ação pedagógica real do 

professor, sem a situarmos em relação às referências teórico-metodológicas que embasam o 

livro didático utilizado pelo professor.    

Diante dessa distinção entre trabalho prescritivo e trabalho real, falamos, no próximo 

tópico, mais especificamente, sobre o trabalho prescritivo do professor. Nesse sentido, 

acreditamos que as prescrições do trabalho do professor têm forte influência tanto no trabalho 

real quanto na interpretação que este tem de seu trabalho.   
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Em nossas análises, assumimos a concepção de tarefa, que foi explicada no decorrer 

desta exposição, como referente à prescrição do trabalho a ser realizado pelo trabalhador, ou 

melhor, no que se refere aos objetivos esperados do trabalho.  No caso da formação de 

educadores, a tarefa é dada pela equipe de formação, através do comando ou instrução.  

Consideramos que o comando, além de prescrever a tarefa, serve como mediador entre a 

tarefa que foi idealizada pela equipe de formação e a forma como os professores representam 

a tarefa a ser realizada.   

 

1.4 O trabalho prescritivo e o trabalho representado do professor  

  

Fazer pesquisa sobre o trabalho do professor sob a perspectiva da Clínica da Atividade 

e da Ergonomia do Trabalho, segundo Amigues (2002), implica considerar, de forma 

decisiva, as prescrições, em seus aspectos institucionais e normativos. Como em outras 

profissões, o trabalho do professor tem em sua dimensão a utilização de procedimentos 

concebidos por outras pessoas que não o próprio trabalhador. Os valores do trabalho do 

professor não são atribuídos somente por eles, mas por pessoas ou instituições que estão fora 

do domínio de execução do trabalho. Assim, por exemplo, documentos como os PCN´s são, 

na verdade, concebidos e construídos pelo Ministério da Educação e passam a nortear o 

projeto pedagógico da escola, o material didático e o agir docente.  

Quando pensamos nas prescrições contidas nos manuais didáticos, observamos que 

estas chegam aos professores de maneira imprecisa. Uma das funções desse material deveria 

ser dar pistas das bases teórico-metodológicas que respaldam a proposta do autor do material 

didático, propiciando ao professor mais segurança para desenvolver o trabalho em sala de 

aula, e mais autonomia para intervir nas propostas. 

No entanto, o material didático, normalmente, é uma colcha de retalhos de 

documentos oficiais como os PCN’s e de teorias da linguagem, e assim o trabalho do 

professor inscreve-se em uma organização com prescrições vagas, levando os professores a 

redefinirem as tarefas que lhes são prescritas de forma muito vaga, pois a distância entre o 

que esses materiais prescrevem e a atividade real é muito grande.  

É evidente que as prescrições não chegam e nem devem chegar à sala de aula da forma 

como a prescrição inicial indica. Na verdade, as ações realizadas pelos professores não se 
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limitam, portanto, a uma simples execução do prescrito, mas a um trabalho de reelaboração 

do que é preciso fazer dentro do que há para ser feito em tal situação. (AMIGUES, 2002). 

Essa reelaboração passa pelo processo de autoprescrição, uma vez que as situações reais de 

sala de aula são imprevisíveis, mutáveis; isso transforma os objetivos iniciais do professor. 

Para realizar essa reelaboração, o professor precisa ser um ator, um produtor de significação e 

de finalização de sua própria ação, o que, normalmente, não ocorre nas aulas de aula, uma vez 

que o professor aplica o roteiro da aula estabelecido pelo autor do livro didático, adaptando-o 

de forma intuitiva ao contexto de sua sala de aula.  

Defendemos que essa reelaboração deve ter como base um agir reflexivo, pautado não 

apenas nas experiências profissionais dos educadores, mas também em uma reelaboração dos 

saberes, advinda de fundamentações teóricas, discutidas no âmbito de formação profissional 

do docente.  

Neste trabalho, assumimos que prescrições são constitutivas da representação que o 

professor tem de seu agir, uma vez que estes, normalmente, fazem a mediação dos 

conhecimentos, em situação de sala de aula, orientados pelos manuais didáticos, que seguem 

um modelo de planejamento cristalizado e pouco engajado na formação crítica dos alunos 

(PEIXOTO, 2007). 

Como já foi explicitado em nossa introdução, para analisar o trabalho do professor de 

forma ampliada, é necessário só lidar com as questões de ensino-aprendizagem, mas também 

com as relações entre os textos e o agir humano. Para isso, adotamos o quadro teórico do 

Interacionismo Sociodiscursivo, ISD. No próximo capítulo, realizamos uma resenha desse 

quadro teórico-metodológico e aprofundamos as nossas categorias de análises, focalizando, 

especificamente, as figuras de ação.     
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2 O QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO DE ANÁLISE - O 

INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO  

 

Para estudar a representação que o professor tem de seu agir, optamos pelo 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), na medida em que desenvolve uma teoria sobre o 

funcionamento e o desenvolvimento humano em que o agir e a linguagem a ele associada 

desempenham um papel fundamental.  Assim, utilizamos o quadro teórico-metodológico do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) como ferramenta para análise dos textos e como 

perspectiva teórica que nos permite reinterpretar os nossos dados (BRONCKART, 1997; 

2004; 2008).  

Para alcançar o objetivo geral da investigação, utilizamos a noção de figuras de ação 

(BULEA, 2004, 2009, 2010, no prelo), que são configurações interpretativas do agir 

presentes nos textos, identificáveis pela interação de coordenadas temáticas e discursivas 

(BULEA, no prelo).  Estas figuras interpretativas do agir dão forma ao trabalho de 

ressignificação do papel do professor e da tarefa a ser realizada por ele na formação de 

educadores.  

A escolha discursiva desse capítulo teve como princípio a perspectiva descendente de 

análise dos textos assumida pelo ISD.  Nesse sentido, inicialmente, situamos 

epistemologicamente o ISD; discutimos a noção de agir humano e de agir nos textos. Depois, 

explicitamos o modelo descendente de análise dos textos e a arquitetura textual, assumidas 

pelo ISD. Aprofundamos, nesta proposta de arquitetura textual, as categorias de análise 

necessárias para identificar as figuras de ação, a saber: os tipos de discurso e os mecanismos 

enunciativos. E, finalmente, explicitamos e discutimos a noção de figuras de ação internas e 

externas.   

 

2.1 Sobre as bases epistemológicas do Interacionismo Sociodiscursivo  

 

Como já foi dito nos capítulo 1 desta tese, o trabalho do professor é uma atividade 

complexa, que envolve muitas instâncias relacionadas a muitas esferas da sociedade e pode 

ser definido como uma atividade instrumentada (com artefatos como prescrições, regras do 

ofício, etc.) e dirigida ao próprio professor, ao seu objeto (organizar um meio de trabalho 

coletivo que propicie a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos), aos outros (alunos, 
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pais, colegas professores, chefes, sociedade, a própria atividade, os outros ―dentro do próprio 

sujeito‖) (MACHADO, 2007), mas, para analisar as representações que o professor tem de 

seu trabalho, é necessário recorrermos a um quadro teórico-metodológico que nos sirva como 

lupa para compreender o agir deste profissional e também nos guie na melhor forma de 

analisar os textos que constituem o nosso corpus.  

Como define Bronckart (2008), o ISD inscreve-se na continuidade do movimento do 

Interacionismo Social, que tem, entre outros postulados, o questionamento da divisão das 

ciências humanas em múltiplas disciplinas e subdisciplinas, normalmente, separadas e 

encaixadas dentro de um modelo de base epistemológica positivista comptiana e pós-

comptiana. Nesse sentido, esta perspectiva teórica pode contribuir para o desenvolvimento de 

uma ciência do humano, de caráter interdisciplinar. O Interacionismo Social contemporâneo 

aproxima-se das correntes de pensamento das ciências humanas/sociais desenvolvidas durante 

o primeiro quarto do século XX, mas foi rapidamente relegado, combatido, censurado e, 

durante meio século, esquecido. Os autores que se inscreviam nesta corrente afirmavam que a 

problemática da construção do pensamento consciente devia considerar, paralelamente ou em 

articulação, a construção do mundo social, sendo os processos de socialização e de 

individualização dois aspectos complementares do desenvolvimento humano.  

Segundo Bronckart (1999), no que se refere aos processos de construção do 

psicológico, o Interacionismo Social desenvolve uma releitura crítica da obra de Piaget, 

evidenciando o papel decisivo das condições e das intervenções sociais na formação das 

capacidades cognitivas da criança. Mas é na obra de Vygotsky que essa corrente funda mais 

radicalmente suas bases na psicologia. Vygotsky (1996, 1998) assume uma perspectiva crítica 

em relação aos psicólogos behavioristas e aos psicólogos de inspiração fenomenológica, uma 

vez que estas correntes ancoravam-se em uma epistemologia dualista herdada de Descartes 

(apud, BRONCKART, 2006) (objetos e corpos de um lado, ideias e sentimentos de outro). Ao 

contrário dessa tradição dualista na psicologia, a proposta de Vygotsky assume a perspectiva 

monista de Spinoza (2009), havendo, assim, a adesão da noção de dualidade físico-psíquica 

dos fenômenos observáveis no ser humano, presente nas outras correntes de pensamento 

inauguradas por Descartes, mas com a perspectiva ancorada na noção de monismo 

materialista e de paralelismo psicofisiológico
11

 defendido por Spinoza. 

                                                             
11 Para Spinoza, os atributos constitutivos do universo coexistem e funcionam em paralelo, são, na verdade, 

aspectos complementares da realidade da matéria.  
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Para explicar a atividade superior dos seres humanos, Vygotsky conjuntamente com 

colaboradores como Luria (1990), focaliza-se no estudo da linguagem e no seu papel na 

comunicação e formação do pensamento consciente humano.  Para o autor, além das funções 

prática e poética da linguagem, apresentadas pelos formalistas da semiótica de sua época, 

Vygotsky desenvolve o tema da diversidade funcional da linguagem. O fato, por exemplo, de 

que a interação social demande forçosamente uma generalização, e com isso, o 

desenvolvimento do significado da palavra, leva Vygotsky a introduzir as noções de função 

indicativa e função simbólica desta (apud, BOTA, 2009).  

Assim, na psicologia de Vygotsky, o interacionismo social assume o ponto de vista de 

perceber a linguagem em seu caráter duplo, por apresentar uma verdadeira fusão das funções 

de comunicação e de representação, evidenciando que as capacidades do pensamento 

consciente das pessoas se constroem pela transformação dos processos psicológicos 

―naturais‖ em pensamento consciente mais complexo. Essa transformação é possibilitada pela 

interiorização nos indivíduos dos valores significantes dos signos verbais. Esses valores 

significantes são construídos de forma coletiva, sendo, por isso, essencialmente sociais, o que 

determina uma via resolutamente sócio-histórica no desenvolvimento humano (BOTA, 2009).  

Nesta perspectiva, a emergência das capacidades especificamente humanas resulta da 

apropriação e da interiorização por parte de cada indivíduo das significações acumuladas 

pelas gerações precedentes e formuladas coletivamente, e que são construídas e transmitidas 

na linguagem.   

Vygotsky, de uma maneira geral, atribui à atividade simbólica uma função 

organizadora, quando linguagem e atividade prática convergem possibilitando o 

desenvolvimento das relações inter e intrapsíquicas. Portanto, essa função simbólica pode ser 

considerada sob dois ângulos: 1) enquanto prática social que vai categorizar a realidade, 

refletindo-se em um sistema de signos; e 2) no nível individual, enquanto exerce também um 

papel mediador na função planejadora e orientadora do pensamento através do discurso 

interior. 

Sobre a base sócio-histórica da linguagem, Bronckart (2006) assume a perspectiva de 

Voloshinov (1929/1992). Esse autor, sem ter se beneficiado de um convívio com Vygotsky, 

dá ainda um sentido mais abrangente à linguagem, com seu reconhecimento de que a 

realidade concreta da linguagem enquanto discurso não é o sistema abstrato de formas 

linguísticas, nem uma enunciação monológica e isolada, mas o acontecimento social de 
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interação discursiva. Ele fala de processo dialógico, ou de compreensão do enunciado sempre 

através de sua elucidação no contexto correspondente.  

Esta concepção histórica do desenvolvimento humano, constitutivo do interacionismo 

social, tem inspiração, principalmente, no pensamento de Marx e de Engels (1981). Do 

pensamento destes autores, Bronckart (2007) sintetiza os princípios que são incorporados pelo 

interacionismo social: 1. O desenvolvimento humano e as condições de desenvolvimento do 

pensamento consciente devem ser percebidos dentro da problemática maior da evolução do 

universo material, aderindo assim aos princípios do materialismo
12

, do monismo
13

 e do 

evolucionismo
14

; 2. A evolução humana deve ser compreendida em uma perspectiva 

dialética
15

 e histórica; 3. Toda concepção essencialista do humano deve ser desprezada; 4 as 

capacidades do ser humano devem ser analisadas em uma perspectiva gnosiológica ou 

genética.  

Seguindo as concepções de Vygotsky, atribui-se à linguagem um papel central no 

desenvolvimento humano, na construção das atividades coletivas, das formações sociais, dos 

mundos representados, nas mediações formativas e transformadoras dos indivíduos. Contudo, 

apesar de tender a instaurar uma entidade da ordem do agir como unidade central das Ciências 

Humanas, Vygotski não concluiu o seu projeto, o qual foi retomado por Leontiev (1983, 

2004) em sua Teoria da Atividade.  

Assim, mesmo aderindo aos princípios epistemológicos do Interacionismo Social, o 

ISD encontra algumas dificuldades teóricas e metodológicas no trabalho de Vygotsky. Essas 

dificuldades são trabalhadas na proposta desenvolvida pelo ISD. Nesse sentido, para 

Bronckart (1999, 2006), mesmo havendo uma posição crítica de Vygotsky com relação ao 

dualismo encontrado em outras correntes da psicologia, não há, nos trabalhos do autor, a 

                                                             
12

 O materialismo postula que o universo está em constante atividade e que todos os objetos que o constituem, 

incluindo o pensamento consciente, são realidades propriamente materiais.    
13 O monismo percebe a realidade constituiída de um plano  físico e de um plano mental, que coexistem em uma 

coisa só que é a substância. Para Spinoza, a realidade é única, ou seja, o universo é apenas uma só e única 

matéria ativa e todos os fenômenos que somos suscetíveis de aprender precedem necessariamente dela. Essa 

matéria possui diversos atributos, mas os homens só são capazes de acessar apenas dois desses atributos: os 

atributos que compreendemos enquanto fenômenos físicos e os atributos que apreendemos enquanto fenômeno 
psíquico.  

 
14 O evolucionismo defende que durante a evolução do universo, a matéria ativa fez nascer objetos cada vez mais 

complexos, particularmente, os organismos vivos, em um processo geral, onde cada objeto produz os 

mecanismos de sua própria organização.   
15 O interacionismo social inscreve-se na problemática aberta pela Phénoménologie de L´esprit, de Hegel, da 

qual conserva a demonstração do caráter fundamentalmente dialético do desenvolvimento da atividade e do 

psiquismo humano, mas adere à virada de perspectiva introduzida por Marx e Engels ao papel que os 

instrumentos, a linguagem e o trabalho (ou a cooperação social) desempenham na construção da consciência.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mente
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construção de um conceito unificador. Esse conceito é formulado com a noção posterior de 

atividade 
16

 (Léontiev, 1983, 2004); outra dificuldade encontrada na proposta de Vygotsky é a 

delimitação e a articulação da ordem social e da ordem psicológica; ainda no âmbito da 

proposta de Vygotsky, Bronckart (1999) critica a unidade verbal considerada pelo autor, que 

foi a palavra, ao invés dos textos. Visando a superar essa lacuna deixada por esses autores, 

Bronckart  (2006) vai buscar em outras teorias as fontes que lhe ajudem a explicitar o papel da 

linguagem no desenvolvimento humano. Para isso, Bronckart (2004) retoma e reformula o 

trabalho de Habermas para explicitar a relação entre o agir humano e a linguagem. O 

princípio da abordagem de Habermas (1987a; 1987b; 1987c) é que o agir se realiza levando 

em conta as representações coletivas que são organizadas em sistemas chamados de mundos 

(formais ou representados): mundo objetivo, mundo social e mundo subjetivo. 

Para o ISD, na espécie humana, diferente das outras espécies animais em que a 

participação na atividade é não negociada, a cooperação dos indivíduos é regulada e mediada 

por verdadeiras interações verbais e a atividade caracteriza-se, portanto, por essa dimensão 

que Habermas chamou de agir comunicativo. Assim, além do fato da linguagem ser 

constitutiva do psiquismo humano, a emergência do agir comunicativo é também constitutiva 

do social propriamente dito (signos cristalizam pretensões a validade, veiculando, assim, 

representações coletivas do meio, ou mundos representados).  

Nesse sentido, para o ISD, O homem só tem acesso ao meio no quadro de uma 

atividade mediada pela língua, mas toda língua apresenta-se como uma acumulação de 

textos e de signos nos quais já estão cristalizados os produtos das relações com o meio 

elaboradas e negociadas pelas gerações precedentes (BRONCKART, 1999: 38).  

O ISD também incorpora a noção de ação
17

. Esta apresenta um estatuto duplo, pois 

está relacionada, ao mesmo tempo, à atividade social imputada a um ser humano particular e 

ao conjunto das representações construídas por esse ser humano sobre sua participação na 

atividade (BRONCKART, 1999: 38). No desenvolvimento do conceito ação, Bronckart 

(1999, 2006) incorpora a distinção realizada por Anscombe (1957 apud BRONCKART, 

2006) entre ação – com intencionalidade - e acontecimento – sem intencionalidade -. O 

objetivo de Anscombe foi exatamente o de identificar e caracterizar os fenômenos humanos 

                                                             
16

 Esta noção designa as organizações funcionais de comportamentos do organismo vivo, através das quais eles 

têm acesso ao meio ambiente e podem construir elementos de representação interna sobre esse meio ambiente 
17 No tópico 3.1, fazemos uma distinção mais clara entre atividade e ação para o ISD. 
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que podem ser considerados como sendo da ordem do agir, o que a levou a distinguir entre 

acontecimentos que se produzem na natureza e o agir humano, que chamou de ação. 

O ISD assume também a tese do interacionismo social de que é, através da 

interiorização dos signos da língua natural em uso no ambiente, que se dá a condição 

necessária para a transformação do psiquismo prático em pensamento consciente. Para 

compreender por que e como se opera essa transformação do psiquismo prático em 

pensamento consciente, o ISD incorpora a teoria contida na face oculta da obra de Saussure 

(1995, 2006). Para Bronckart, inspirando-se em Saussure, sobre o caráter ―externo‖ (social) vs 

―interno‖ (individual). Os signos são, não somente fundadores do humano, mas constituem de 

fato o lugar da continuidade\ruptura da espécie humana em relação aos outros animais.  

Segundo Bronckart (2008), a abordagem saussureana coloca a tese fundamental da 

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

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

as formas de representação humana, essa bipartição parece ter uma relação direta com a 

distinção colocada por Durkheim (1898/2006) entre representações individuais e 

representações coletivas.  

O ISD trabalha também com princípios advindos da filosofia analítica de Wittgenstein 

(1975), no que se refere à noção de linguagem, que, para esse autor, só existe em práticas, em 

jogos de linguagem. A diversidade dos jogos de linguagem é tão grande quanto às formas de 

vida, isto é, às formas que o agir humano assume: ―é nosso agir que se encontra na base de 

todo jogo de linguagem‖.  

Outra grande influência na constituição do ISD é o pensamento de Ricoeur (apud 

BRONCKART, 2006). Este autor propôs uma semântica da ação, identificando e definindo 

os parâmetros que permitem distinguir entre a ação e os simples acontecimentos, que será 

aprofundado no tópico 3.2.  

Com relação ao papel da linguagem no desenvolvimento humano, Bronckart retoma e 

reformula a tese de Ricoeur (1983, 1984, 1985, apud BRONCKART, 1999 e 2004) sobre a 

reconfiguração do agir humano por meio de textos. Para Ricouer, o ser humano encontra-se 

continuamente em conflito perante sua inquietude existencial e as contradições de seu tempo, 

na medida em que as representações que possui sobre o agir são contraditórias, conflituosas, 

ou não-racionalizáveis. Essa reconfiguração ocorreria na forma de textos narrativos, sendo a 

elaboração destes textos o modo usado pelo ser humano para superar esses conflitos e tentar 
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dar ordem ao caos interior de sua vida. Esta ordenação do caos interior do homem acontece 

por meio da refiguração das ações, com a construção de um mundo ficcional em que os 

agentes, os motivos, as intenções, as razões, as circunstâncias, etc. são postos em cena de 

modo racional, sem contradições ou conflitos, criando, assim, uma ordem que serve para 

organizar o seu caos interior. 

Bronckart (2004) faz uma revisão do posicionamento de Ricoeur (o.p. cit.), 

considerando que, na verdade, não são apenas os textos narrativos que teriam essa função de 

refiguração do agir humano, mas todo texto, na medida em que o homem, através dos textos, 

põe em interface representações individuais e coletivas, o que possibilita uma verdadeira 

reconfiguração de suas ações. Dessa forma, para Bronckart, qualquer texto reconfigura o agir 

e contribui para a construção de ―modelos de agir‖, ou para a ―morfogênese das ações‖, isto é, 

para o desenvolvimento de suas formas e estruturas características em um determinado 

momento sócio-histórico.  

Essa perspectiva de reconfiguração do agir, adotada pelo ISD, que é realizada na 

linguagem e pela linguagem, é muito importante em nossa investigação, uma vez que 

analisamos a representação que o professor tem de seu papel no decorrer de uma formação de 

educadores. Assim, analisamos como o professor reconstrói linguisticamente a sua prática e 

resignifica o seu papel de mediador, através de um distanciamento crítico de seu fazer 

empírico possibilitado pela linguagem e realizado na linguagem, através da mobilização das 

figuras de ação.   

Nesse sentido, é imprescindível clarificarmos o que compreendemos por 

representação. Na verdade, assumimos aqui a noção de representação desenvolvida pelo ISD, 

que tem bases, principalmente, na relação entre as representações individuais e as coletivas
18

 

de Durkheim (1898/2009). Sobre essa relação entre representações individuais e coletivas, 

dois aspectos devem ser discutidos:  

Como as representações individuais e coletivas se originam e modificam 

mutuamente constitui uma questão debatida não só pela sua importância na 

definição das interações dos fatos psíquicos e sociais, mas pela função que a semiose 

e a linguagem verbal exercem na formação desses ―mundos‖ representacionais, 

verdadeiros territórios do psiquismo superior, como diria Vygotsky.  

(...) O segundo aspecto é a relação entre as representações individuais e coletivas e 

sua conexão com o agir humano – as atividades sociais, as ações individuais e a rede 

                                                             
18  Para Durkheim, as representações coletivas, de uma maneira bem geral, são como os conceitos, resumo 

categorias que são produzidos e que coletivamente formam a bagagem cultural de uma sociedade. As 

representações individuais são constituídas no percurso individual e, portanto, são atualizadas pelos seres 

humanos individuais. 
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de interações práxi-linguageiras – se exprime como aspecto fundante na constituição 

dos mundos sociosemióticos que perfazem o esteio das obras culturais humanas. 

(CARNEIRO, 2011: 49) 

 

A relação entre representações individuais e representações coletivas é bastante 

complicada. Na verdade, não é possível separar objetivamente uma da outra, pois como 

afirma Durkheim: a vida representativa não se pode repartir de uma forma definida entre os 

vários elementos nervosos, já que não existe representação para a qual não colaborem vários 

desses elementos, tal como a vida coletiva só pode existir no todo formado por reunião de 

indivíduos (Durkheim 1988/2006: 700). Assim, é importante ressaltar que, assim concebidas, 

as representações coletivas são a um só passo a resultante da síntese dos indivíduos 

associados e a instância que dá forma a essa síntese. 

Nas palavras de Bronckart (2008), o que liga esses diversos posicionamentos teóricos 

com a proposta desenvolvida no âmbito do ISD é a primazia das práticas, sendo essas práticas 

realizadas sob a forma de textos. Para o autor, o signo linguístico, tornado discurso nos textos 

produzidos nas interações humanas, é o princípio unificador e a chave de compreensão das 

representações individuais e coletivas.  

 

Assim, para Bronckart (2006: 137) 

O elemento central do posicionamento crítico que acabamos de expor é a 

primazia das práticas; consequentemente, para compreendermos aquilo que é 

específico no funcionamento humano, é necessário analisar, primeiramente as 

características do agir coletivo, porque é nesse âmbito que se constroem tanto 

o conjunto dos fatos sociais quanto as estruturas e os conteúdos do 

pensamento consciente das pessoas.    

 

Para o ISD, devido a essa primazia das práticas, a análise descendente deve 

contemplar três níveis: 

 1. O nível do agir geral, que se decompõe em campos de práticas 

infinitamente variados, razão pela qual qualquer tentativa de classificação 
definitiva parece ilusória. 2. O nível do agir de linguagem, que podemos 

decompor de acordo com o critério de modalidade de suas interações com o 

agir geral (agir de linguagem totalmente estruturado pelo agir geral, outro 
agir co-estruturado pelo agir geral e um terceiro nível que é independente 

de toda estrutura do agir geral). 3. O nível dos próprios textos, que se 

diversificam em espécies de textos, que Bronckart chama de gêneros de 

texto. (BRONCKART, 2008: 140).  

Nesta perspectiva, as práticas de linguagem são consideradas, em primeiro lugar, na 

sua relação com a atividade humana geral, estando as atividades de linguagem associadas às 
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atividades coletivas ou sociais. Em cada atividade coletiva é possível delimitar ações de 

linguagem particulares.  

Na prática, a análise descendente do ISD possui três níveis de análise:  

1) primeiramente, análise dos componentes dos pré-construtos específicos do meio 

humano (análise das atividades coletivas, as formações sociais, os textos e os gêneros, as 

representações do mundo físico, social e subjetivo); 

2) em seguida, o estudo dos processos de mediação sócio-semióticos no quadro dos 

quais se realiza, na criança e no adulto, a apropriação de alguns aspectos desses pré-construtos 

(análise dos procedimentos de educação informal, os procedimentos de educação formal, os 

procedimentos de interação social cotidianos); 

3) por fim, a análise dos efeitos dos processos de mediação e de apropriação sobre a 

constituição do pensamento psíquico: o processo de emergência do pensamento consciente 

(análise dos processo de desenvolvimento permanente das pessoas, os processos de 

transformação dos elementos pré-construtos).  

Os três níveis de análise são inter-relacionados, não sendo possível separá-los na 

análise. Assim, verificamos que os pré-construtos interferem no desenvolvimento das pessoas; 

os indivíduos interferem o tempo todo nos construtos coletivos, uma vez que estes 

internalizam os construtos coletivos de forma singular, o que potencializa uma transformação 

desses pré-construtos.  

Até o momento, expomos a constituição epistemológica do ISD e discutimos aspectos 

teóricos importantes para a compreensão deste quadro teórico, como a noção de representação 

assumida pelo ISD, que é base para nosso trabalho. Nossa exposição e discussão da teoria 

seguem a lógica descendente assumida pelo ISD. Inicialmente, discutimos questões teóricas 

relacionadas ao agir humano; depois, relacionamos esse agir humano ao agir de linguagem; 

expomos a proposta de análise dos textos desenvolvida pelo ISD - uma vez que os tipos de 

discurso e os mecanismos enunciativos são categorias imprescindíveis para análise das 

figuras de ação - e, por fim, discutimos a noção de figuras de ação internas e externas.     

 

2.2 Para compreender o agir humano 
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O nosso objetivo, neste tópico, é apresentar, de forma breve, o que os autores que 

trabalham com o ISD entendem por agir humano. Definir agir humano é muito importante 

para a nossa investigação, pois analisamos como o professor ressignifica o seu papel em 

situação de formação. Para isso, analisamos o agir do professor que é reconstruído pela 

linguagem e na linguagem, através do comando dado pela equipe de formação de educadores.  

Bronckart (2008) afirma que a problemática do estatuto e das condições do agir 

humano é uma questão central da pesquisa filosófica e das diversas correntes das Ciências 

Humanas/Sociais.  A diversidade de termos (agir, ação, atividade, prática, entre outros) que 

existe para designar o objeto já é um forte índice de sua complexidade e, portanto, requer uma 

primeira clarificação.  

Segundo o autor, o agir humano deixou de ser objeto de pesquisa durante muitos anos. 

Na década de 60, por exemplo, a hegemonia da corrente estruturalista levou ao quase 

esquecimento do sujeito, do ator e do autor, havendo uma valorização das estruturas e das 

regras. Dentro dessa perspectiva, o sujeito é totalmente determinado pelas coerções externas, 

não havendo espaço para a singularidade e para ressignificações. O sujeito, para essa 

perspectiva, tem apenas a ilusão de que é detentor de sua vontade e de que é a fonte de seu 

dizer, quando, na verdade, o seu dizer nasce em outros. Desde os anos 30, que o movimento, 

posteriormente chamado de Interacionismo Social, (explicitado no tópico 2.1), foi combatido, 

tornando-se quase invisível, devido à emergência de correntes, baseadas no behaviorismo com 

vertente estruturalista. Esta corrente do pensamento reivindicava a autonomia das disciplinas 

e separava os campos do saber, compartimentalizando os seus objetos de estudo.     

Apenas na década de 80, com o enfraquecimento e a queda do comunismo como 

modelo político, houve uma abertura maior para realização de novas leituras do marxismo. 

Houve, a partir daí, a restauração do agir como unidade de análise do funcionamento humano, 

pelo aprofundamento das características da linguagem, da relação entre o agir e a linguagem e 

dos problemas envolvidos nos processos de mediação formativa para o desenvolvimento 

humano. 

Como já foi exposto no tópico 3.1, compreendemos o ISD dentro desse quadro 

epistemológico maior e encontramos em Vygotsky a base de seu pensamento. Ao eleger o 

agir como unidade de análise, Bronckart (1997, 2004, 2006, 2008) percorre diversas correntes 
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da psicologia, da filosofia e da sociologia, trazendo os contributos de autores como: 

Wittgenstein, Anscombre, van Wright, Ricoeur, Habermas (apud Bronckart, 2008)
19

. 

Para Bronckart (2008) a vertente da Filosofia Analítica que o interessou teve sua 

origem em Wittgenstein (1975). Para o autor, a linguagem só existe em práticas ou jogos de 

linguagem. Estas práticas são heterogêneas, diversas e estão em permanente transformação. 

As práticas linguageiras seriam instrumentos de regulação do agir geral, sendo no quadro 

desses jogos de linguagem que se elaborariam os conhecimentos humanos.   

Outro autor importante para a construção da noção de agir, assumida pelo ISD, é 

Anscombe (apud BRONCKART, 2008). O objetivo deste autor foi o de identificar e 

caracterizar os fenômenos humanos que podem ser considerados como sendo da ordem do 

agir, o que o levou a distinguir entre acontecimentos, que se produzem na natureza, e agir 

humano ou ação, que é realizado por um ser humano, que tem uma intencionalidade.  

Ainda sobre a diferença entre ação e acontecimento, Bronckart (1997, 2004, 2006, 

2008) adota a semântica da ação de Ricoeur (apud Bronckart, 2008). Para Ricoeur há uma 

diferença dessas duas noções que pode ser sintetizada da seguinte forma: 

(...) qualquer ação implica um agente, que, ao fazer uma intervenção no mundo, 

mobiliza determinadas capacidades mentais e comportamentais que ele sabe que tem 

(um poder-fazer), determinados motivos ou razões que ele assume (o porquê do 
fazer) e determinadas intenções (os efeitos esperados do fazer); sendo que esses 

últimos parâmetros (capacidades, motivos e intenções) definem a responsabilidade 

assumida pelo agente em sua intervenção ou em sua ação (BRONCKART, 

2008:20). 

 

Criticando a teoria da semântica da ação, Bronckart (2008) destaca que o agir não é 

uma produção de um ator solitário.  Este é sempre uma entidade dialógica, influenciada por 

fatores sociais, históricos e semióticos, portanto, situado e influenciado sócio-historicamente. 

Embora a ação seja um recorte individual da atividade, esse agir tem sempre um caráter de 

interação, uma vez que a atividade é sempre coletiva.  

O ISD integra à sua teorização o agir comunicativo de Habermas (apud 

BRONCKART, 2008), cujo princípio é o de que qualquer atividade se desenvolve no quadro 

                                                             
19 Nosso objetivo neste tópico não é discutir as influências e contribuições de outros autores para a clarificação 

da problemática do agir, mas expor as opções do ISD com relação a essa problemática. Para uma leitura 

aprofundada do assunto, indicamos Bronckart (2008). Neste texto, o autor faz um apanhado das teorias e dos 

autores que influenciaram as opções realizadas pelo ISD, no que se refere ao desenvolvimento e clarificação da 

problemática do agir.  
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de determinadas representações coletivas que se encontram organizadas em três sistemas 

chamados de mundos (formais ou representados), mundo objetivo (representação dos objetos 

do mundo) mundo social (regras e convenções sociais) e mundo subjetivo (conhecimento 

sobre as características individuais e internas de cada humano). 

Como qualquer agir é produzido no contexto do mundo objetivo, o indivíduo exibe 

pretensões à verdade dos conhecimentos, verdade essa que condiciona a eficácia da 

intervenção no mundo, sendo esta pretensão à verdade chamada de agir teleológico. Como 

também qualquer agir é produzido no contexto do mundo social, o indivíduo exibe pretensões 

à conformidade em relação às regras e valores que esse mundo organiza, sendo essa dimensão 

o agir regulado por normas. Enfim, como o indivíduo está também inserido no contexto do 

mundo subjetivo, ele também exibe pretensões à autenticidade ou à sinceridade em relação ao 

que as pessoas mostram de si mesmas (agir dramatúrgico). Essas três dimensões (agir 

teleológico; agir regulado por normas e agir dramaturgo) não são tipos de agir, mas os 

ângulos sob os quais um agir humano pode ser avaliado. (BRONCKART, 2008: 22 e 23) 

A teoria de Habermas (1987a; 1987b; 1987c) apresenta ainda a relação entre os 

mundos formais e o que o autor chama de mundo vivido. O mundo vivido diz respeito a certas 

dimensões do estado de agente no momento em que ele se engaja no agir. O engajamento no 

agir se traduz por uma confrontação entre os elementos do mundo vivido e os sistemas de 

conhecimentos dos mundos formais, a partir dos quais as avaliações sociais do agir são 

validadas. Entre os mundos formais e o mundo vivido instaura-se uma relação dialética que é 

o maior fator de desenvolvimento humano.     

Embora essa teoria, desenvolvida por Habermas (op.cit.), seja fundamental para os 

objetivos traçados pelo ISD, no que se refere à investigação do papel da linguagem para o 

desenvolvimento humano, ela ainda é insuficiente no plano linguístico. De fato, sua 

abordagem técnica dos fenômenos da linguagem baseia-se nas teorias dos atos de fala de 

Austin e Searle (apud BRONCKART, 2008), que trabalham no âmbito da frase e da oração, 

não considerando o nível principal de organização do agir linguageiro, o nível dos textos e/ou 

discursos. Diante disso, o ISD, para superar essa lacuna, coloca os gêneros de texto no centro 

de suas investigações, o que possibilita compreender o funcionamento de organização do agir 

de linguagem.  

Para analisar o agir linguageiro e evitar confusões terminológicas, o ISD desenvolve 

conceitos e categorias estáveis relacionados ao agir. Assim, o termo agir diz respeito às 
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diferentes intervenções dos seres humanos no mundo. Portanto, o agir é toda forma de 

intervenção realizada por um ou vários seres humanos, ou seja, o dado observável, enquanto 

que os conceitos de atividade e ação designam interpretações desse agir.  

Do ponto de vista metodológico, o ISD faz uma distinção entre agir, no sentido geral, 

e agir de linguagem. Ambas são formas de agir humano, que mantém uma relação 

indissociável, sendo o agir geral sempre dependente do agir de linguagem. 

Dessa forma, para o ISD, o termo agir tem um sentido genérico e designa todo o 

comportamento ativo de um organismo. Todas as espécies animais possuem esse agir 

socializado, mas, aparentemente, só a espécie humana recorre ao agir comunicativo verbal, 

pondo em jogo signos organizados em textos que permitem construir uma dimensão 

gnosiológica, ou seja, permite construir mundos de conhecimento que são capazes de 

acumular-se no curso da história (BRONCKART, 2007).   

El actuar humano puede ser comprendido desde el ángulo de las actividades 

colectivas, es decir, de las estructuras de cooperación/colaboración que organizan las 

interacciones de los individuos con el medio.  Las actividades son diversas, y se 

pueden clasificar en función de sus  motivos antropológicos generales (...) o de sus 

propiedades estruturales, dependientes de las opciones tomadas por las formaciones 

sociales en función de los recursos instrumentales a su disposición. (...). La acción 

verbal puede entenderse, desde una perspectiva colectiva, como actividades verbales 

cuya principal función es (..) garantizar el entendimiento indispensable para la 

realizacón de las actividades generales, puesto que colaboran en su planificación, 

regulación y evaluación. (BRONCKART, 2007: 73)20.         
 

Assim, as atividades verbais são diversas porque suas propriedades derivam não só das 

opções tomadas pelas formações sociais, mas também por dependerem da atividade geral com 

que se articulam.    

O agir geral pode ser entendido também através de sua relação com os vários 

indivíduos singulares. Essas representações que os indivíduos singulares têm do agir geral 

são denominadas, pelo ISD, de ação. 

Desde una percepción externa, la acción es un resultado de las evaluaciones 

socioverbales de la actividade colectiva. Estas evaluaciones recortan porciones de 

esta actividade y le imputan una responsabilidad a los individuos, erigiéndolos dela 

                                                             
20

 O agir humano pode ser compreendido desde o ângulo das atividades coletivas, quer dizer, das estruturas de 

cooperação/colaboração que organizam as interações dos indivíduos com o meio. As atividades são diversas, e se 

podem classificar em função dos seus motivos antropológicos gerais (...) ou de suas propriedades estruturais, 

dependendo das opções tomadas pelas formações sociais em função dos recursos instrumentais em sua 

disposição (...). As ações verbais podem ser entendidas desde uma perspectiva coletiva, como atividades verbais 

cuja função principal é (...) garantir o entendimento dispensado para as realizações das atividades gerais, pois 

colaboram em sua planificação, regulação e evolução (BRONCKART, 2007: 73). 
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porción de la actividade implicada. Desde la percepción interna, esos mismos 

individuos, que participan  necesariamente en el  proceso de evaluación socioverbal, 

interiorizan y tratan (aceptan, rechazan, matizan, reorganizan) las evaluaciones que 

les conciernen y se dotan de uma autorepresentación de su status de agente, así 

como las propiedades de su acción21 (BRONCKART, 2007: 73).       

 

Nesta perspectiva, o ISD compreende que a ação verbal é como uma parte da 

atividade verbal cuja responsabilidade é atribuída a um indivíduo singular, que poderá ser 

agente ou ator, dependendo de sua implicação. Dessa forma, ação é a interpretação do agir 

que implica motivações, intenções de um indivíduo singular.  

Já a noção de atividade também está relacionada à interpretação do agir e, assim como 

a ação, implica motivações e intenções do agir, não de um indivíduo singular, mas de um 

coletivo organizado. Dessa forma, a ação é do campo do psicológico e atividade da ordem do 

sociológico.   

Nesse sentido, o agir pressupõe a existência de um actante, dotado de uma série de 

recursos, fruto do processo de aprendizagem dos pré-construídos, capacidades de agir e 

mundos formais.  Esse actante pode ser, no plano interpretativo, ator quando as formas 

textuais colocam esses actantes como sendo a fonte de um processo em que lhe são atribuídas 

capacidades, motivações e intenções. O actante pode ser também agente, quando não tem, nas 

formas textuais, atribuídas capacidades, responsabilidades, intenções e motivações. 

Decorre daí os três planos de análise do agir propostos por Bronckart (2007), o plano 

da motivação, da intencionalidade e dos recursos do agir. O agir é interpretado na medida 

em que atribuímos ou não às condutas humanas uma dessas propriedades. O que envolve 

sempre um ou vários sujeitos que, no texto, assumem diferentes papéis, sendo estes sujeitos 

chamados de protagonistas. 

Quanto às motivações, se distinguem os determinismos externos, de natureza coletiva 

e que podem ser de natureza material ou da ordem de representações, e os motivos, que são as 

razões do agir tais como são interiorizadas por uma pessoa singular.  No que se refere à 

intencionalidade, se distinguem as finalidades, de origem coletiva e socialmente validadas, e 

as finalidades do agir, tal como um indivíduo singular interioriza.   

                                                             
21 Desde uma percepção externa, a ação é um resultado das evoluções sócio-verbais da atividade coletiva. Estas 

revoluções recortam porções destas atividades e o imputam uma responsabilidade aos indivíduos emergindo dela 

porção das atividades implicadas. Desde uma percepção interna, esses mesmos indivíduos, que participam 

necessariamente no processo evolutivo sócio-verbal, interiorizam e tratam (aceitam, rechaçam, matizam, 

reorganizam) as evoluções que lhes concernem e se adotam uma autorrepresentação de seu status de agente, 

assim como as propriedades de sua ação.             
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A respeito dos recursos do agir, Bronckart (o.p. cit) se refere aos instrumentos (as 

ferramentas concretas e os modelos do agir disponível no entorno social e as capacidades, 

recursos mentais ou comportamentos que se atribuem a uma pessoa singular). Os planos do 

agir são importantes em nossa tese na medida em que realizamos a segmentação temática, que 

será explicitada em nossa metodologia, baseados nesses planos gerais indicados pelo autor.  

 

2. 3. Para compreender o agir nos textos 

 

A realização das práticas humanas se efetua em forma de textos, os quais se constroem 

mobilizando recursos de uma língua natural dada e tendo em conta modelos de organização 

textual disponível em um marco de uma mesma língua. Na constituição dos textos, que são 

resultado da interação entre representações individuais e coletivas de um lado, mobilizam-se 

os recursos de uma determinada língua natural e, de outro, levam-se em conta modelos de 

organização textual disponíveis em uma determinada língua. Dessa forma, os textos podem 

ser definidos como os correspondentes empíricos/linguísticos das atividades de linguagem 

(representações coletivas) de um grupo, e um texto como o correspondente 

empírico/linguístico de uma determinada ação de linguagem (representação individual) de um 

indivíduo singular. O quadro abaixo ilustra bem o processo de adoção e de adaptação na 

formulação de novo texto.   

Quadro 1: processos de adoção e adaptação de um texto 
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O agente que vai produzir um texto em situação de ação de linguagem trabalha em um 

sentido duplo.  Este agente produtor dispõe de um conhecimento parcial e bastante pessoal do 

conjunto de gêneros em uso em seu meio social e dos modelos de gênero disponíveis.  Nesse 

sentido, o agente desenvolve um processo duplo: por um lado, ele escolhe um e adota o 

modelo de texto que mais se adéqua a sua situação de comunicação; por outro, ele adapta o 

modelo de gênero, em função da representação que tem desse modelo e dos parâmetros do 

contexto de produção. Essa produção é realizada pelas representações que o agente construiu 

para si mesmo da situação de ação de linguagem que está em jogo. Na constituição de um 

novo texto, o agente mobiliza três conjuntos de representações: a) as representações referentes 

ao quadro material ou físico da ação, a saber: identificação do emissor, de eventuais 

coemissores e do espaço-tempo da produção; b) as representações referentes ao quadro sócio-

subjetivo da ação verbal, a saber: o tipo de interação social em jogo, o papel social que dela 

decorre para o emissor, o papel social do receptor, c) as outras representações referentes à 

situação e também os conhecimentos disponíveis no agente, referentes à temática que será 

expressa no texto. O agente dispõe também de um conhecimento pessoal (e parcial) do 

arquitexto, que é constituído pelo conjunto de gêneros de textos elaborados pelas gerações 

precedentes, tais como são utilizados e eventualmente transformados e reorientados pelas 

formações sociais.  

Assim, o agente deverá, então, desenvolver um duplo processo na constituição do 

novo texto. De um lado, ele terá que escolher ou adotar o modelo de gênero que lhe pareça o 

mais adequado ou o mais pertinente em relação às propriedades globais da situação de ação, 

tal como ele representa. Por outro lado, ele vai necessariamente adaptar o modelo escolhido, 

em função das propriedades particulares dessa mesma situação. O resultado desse duplo 

processo, de adoção e adaptação, será um novo texto empírico. 

Para Bronckart (2004),a linguagem, além de lugar de construção da interpretação do 

agir, simultaneamente também caracteriza um tipo de agir, uma vez que, ao comentar sobre o 

agir de um sujeito, o falante também estará agindo. Dessa forma, ainda que sempre estejam 

juntos, é possível distinguir, para fins de análise, dois tipos de agir: agir praxiológico, que é o 

agir prático destinado a criar as condições indispensáveis à existência da sociedade e que visa 

a algum efeito nos três mundos (objetivo, social e subjetivo), e o agir comunicacional, que é o 

agir constituído pelas práticas de linguagem e que visa a estabelecer um acordo necessário 

para o desenvolvimento das diferentes formas do agir praxiológico.  
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2.4 Os procedimentos de análise dos textos: a arquitetura textual  

 

O ISD desenvolve um modelo de análise dos textos numa abordagem descendente, ou 

seja, numa abordagem que parte das práticas às atividades sociais, destas últimas aos textos e 

às formas linguísticas que o compõe. Para o ISD, o texto é percebido como um folhado 

textual, que é composto por três níveis superpostos, interativos e hierarquizados. Tratamos 

dessa arquitetura textual, neste tópico, de nossa referência teórica. 

 

2.4.1 O folhado textual constitutivo do texto 

 

Dentro da proposta do ISD, o texto é organizado como um folhado textual constituído 

por três camadas superpostas, e em parte, interativas: as camadas do texto são a infraestrutura 

geral, os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos. Esta distinção de nível 

de análise proposta pelo ISD corresponde a uma necessidade metodológica para análise dos 

textos. A divisão em camadas - nível profundo (infraestrutura); nível intermediário 

(mecanismos de textualização) e nível superficial (mecanismos enunciativos) - tem relação 

com a maior ou menor dependência da camada que compõe o texto com a linearidade do 

conteúdo temático.  Assim, o nível mais profundo, que é constituído pelo plano geral dos 

textos, tipos de discurso e, eventualmente, sequências, estrutura o conteúdo temático; 

enquanto os mecanismos enunciativos, na medida em que são pouco dependentes da 

linearidade do texto, podem ser considerados como sendo do nível mais superficial, no 

sentido de serem mais diretamente relacionados ao tipo de interação que se estabelece entre o 

agente-produtor e seus destinatários.   

De um modo geral, a camada mais superficial, desse folhado textual, envolve os 

mecanismos de responsabilidade enunciativa, que correspondem aos mecanismos de 

gerenciamento das vozes e a marcação das modalizações nos textos
22

. Esses mecanismos 

contribuem para dar coerência pragmática ao texto, não estando diretamente ligados ao 

desenvolvimento do conteúdo temático. A camada intermediária diz respeito aos mecanismos 

de textualização, que, no modelo de 1999, abrangiam fenômenos de conexão e coesão 

                                                             
22 Aprofundaremos o estudo dos mecanismos enunciativos no tópico 3.4.1.2. 
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nominal e verbal. Atualmente, esta proposta está sendo revista e a coesão verbal faz parte da 

infraestrutura geral dos textos, por ser imprescindível na caracterização dos tipos de discurso. 

Por fim, a camada mais profunda constitui a infraestrutura geral dos textos e é composta pelo 

plano geral do texto, pelos tipos de discurso
23

, pelas sequências, outras formas de 

planificação e pelas modalidades de articulação dos tipos de discurso (encaixe e fusão).         

Neste trabalho, aprofundamos somente as categorias que analisamos em nosso corpus, 

os tipos de discurso, mecanismos enunciativos, por serem imprescindíveis para análise das 

figuras de ação. No próximo tópico, tratamos, especificamente, sobre a arquitetura textual, 

focalizando os tipos de discurso e os mecanismos enunciativos.   

 

2.4.1.1 Os tipos de discurso   

 

A noção de tipo de discurso é umas das mais importantes contribuições do ISD para o 

estudo dos textos. Apesar das inovações teóricas e metodológicas advindas dessa categoria de 

análise, a noção não foi criada pelos investigadores do ISD. Os tipos de discurso têm origem 

em autores, como: Benveniste (1976 apud BRONCKART, 2008) que sustentou que os tempos 

verbais em francês distribuíam-se em dois sistemas distintos e complementares, que 

traduziriam dois planos da enunciação – o plano da história e o plano do discurso-; a noção 

de tipo de discurso também tem bases em Weinrich (apud BRONCKRAT, 2008). O autor 

também estudou os tempos verbais e estabeleceu uma distinção análoga a de Benveniste entre 

os tempos do comentário e os tempos da narração e, por fim, outro autor importante para a 

construção de tipos de discurso foi Simonin-Grumbach (apud BRONCKRAT, 2008). O autor 

tentou identificar o conjunto das unidades discriminativas dos mundos ou planos 

enunciativos, chamados de tipo de discurso. 

A abordagem do ISD sobre os tipos de discurso situa-se na continuidade desses 

trabalhos no sentido de que consiste em descrever, de um lado, os mundos ou planos de 

enunciação assim como as operações psicológicas em que se baseiam e, de outro lado, as 

configurações de unidades linguísticas que traduzem esses mundos, no quadro de uma língua 

natural (BRONCKART, 1999: 151).  

Para o ISD, para produzir um texto, é necessário que o agente-produtor mobilize 

recursos sociais como meio de participar do curso das interações humanas.  

 

                                                             
23 Aprofundaremos a noção de tipo de discurso no tópico 3.4.1.1. 
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Um texto, portanto, requer a criação de mundos coletivos nos quais as 

representações dos indivíduos sejam transformadas em realidades partilhadas pelos 

outros parceiros. É necessário, então, estabelecer zonas coletivas de interface entre 

as representações dos indivíduos participantes da interação que são chamados de 

mundos discursivos (ERNICA, 2007: 130).  

 

Os mundos discursivos são construídos com base em dois subconjuntos de operações. 

As primeiras operações têm relação com as coordenadas gerais que organizam um conteúdo 

temático e as coordenadas gerais do mundo ordinário em que se desenvolve a ação de 

linguagem de que se origina um texto. As segundas dizem respeito ao estabelecimento de 

diferentes instâncias de agentividade e de sua inscrição espaço-temporal.  Esses dois tipos de 

distinção caracterizam a oposição existente entre a ordem do narrar e a ordem do expor, de 

um lado, e a oposição entre implicação e autonomia, de outro. O cruzamento dessas duas 

distinções possibilita a definição de quatro mundos discursivos: 1. mundo do expor implicado; 

2. mundo do expor autônomo; 3. mundo do narrar implicado; 4. mundo do narrar autônomo. 

Esses mundos discursivos só são identificáveis a partir de formas linguísticas que os 

semiotizam, por serem, na verdade, operações psicossociais arquetípicas (ERNICA, 2007). 

Sendo assim, os mundos discursivos só podem ser identificados em suas manifestações 

empíricas, ou seja, em formas linguísticas específicas de cada língua natural. Essas formas 

linguísticas, que realizam os mundos discursivos, constituem os segmentos que compõem 

textos, sendo esses segmentos os tipos de discurso.           

Seguindo a metodologia indicada por Bronckart (1999), cada texto é submetido a um 

recorte, depreendendo-se os segmentos que parecem pertencer a um mesmo tipo de discurso. 

Estes seriam segmentos de textos que traduzem uma certa relação com a situação de 

comunicação, através de subconjuntos de unidades linguísticas.  Assim, os tipos de discursos 

podem ser delimitados e definidos pela combinação das operações subjacentes que se aplicam 

ao contexto e ao conteúdo e que se manifestam através da configuração de unidades 

linguísticas mais ou menos específicas a cada um deles.  

Enquanto a heterogeneidade genérica é considerada como ilimitada, postula-se que há 

um número limitado de tipos de discurso, basicamente quatro (discurso interativo, discurso 

teórico, relato interativo e narração), com os quais se podem construir diferentes e ilimitados 

gêneros de texto. Esses tipos de discurso são identificáveis na superfície textual enquanto 

tipos linguísticos, que se diferenciam por configurações de unidades linguísticas específicas a 

cada tipo, sendo esses tipos de discursos articulados por mecanismos de textualização e por 
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mecanismos enunciativos, que conferem ao texto coerência sequenciais e configuracional. 

(BRONCKART, 1999) 

Na constituição de um tipo de discurso, duas categorias de operações ou de 

procedimentos psicológicos entram em questão. O agente produtor do texto opera a 

constituição de um mundo discursivo. Para isso, o agente tem duas possibilidades gerais em 

relação à maneira de situar as representações dos mundos formais mobilizados para a 

produção textual: ou situá-las em um mundo colocado como distante (ou disjunto) do mundo 

da interação social em curso, ou em um mundo conjunto, ou mais próximo, ao dessa interação 

social em que está inserido. 

O produtor também deve efetuar uma escolha em seu texto com relação ao grau de 

implicação da situação material de produção, tendo duas possibilidades: apresentar ou não em 

seu texto referências explícitas aos parâmetros da situação material de produção. Quando ele 

escolhe integrar essas referências ao texto, temos implicação desses parâmetros. Quando 

escolhe não integrá-las, o texto é autônomo em relação a esses parâmetros, não havendo, 

assim, marcas linguísticas que demonstrem indícios desses parâmetros de situação. Desse 

cruzamento, derivam os quatro tipos de discurso: discurso interativo (conjunto e implicado); 

teórico (conjunto e autônomo); narração (disjunto e autônomo) e relato interativo (disjunto e 

implicado).   

Quadro 2: Tipos de discurso 

 

Coordenadas Gerais dos Mundos 

Conjunção 

(EXPOR) 

Disjunção 

(NARRAR) 

Relação ao 

ato de 

produção 

Implicação Discurso Interativo Relato Interativo 

Autonomia Discurso Teórico Narração 

 

A seguir, especificamos as características linguísticas que definem os tipos de 

discurso. Essas características foram descritas em Bronckart (1999) e teve como base a 

análise quantitativa de diversos textos.  
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O discurso interativo é caracterizado pela presença de formas verbais e de pronomes 

de 1ª e de 2ª pessoa, como: eu, você, nós, que implicam os participantes da interação, bem 

como a presença de nomes próprios e do pronome indefinido em francês on, em português do 

pronome a gente. Apresenta também referências explícitas aos parâmetros da situação de 

ação, com a presença de dêiticos espaciais e temporais, como aqui, hoje, agora, etc. Tempos 

verbais que colocam os conteúdos verbalizados relacionados em relação ao momento da 

produção, como verbos no presente e no pretérito perfeito com valor dêitico, imperativo e etc. 

Assim, para caracterização desse tipo de discurso, necessitamos verificar a exploração de um 

subsistema de tempos dos verbos (os tempos do plano do discurso, de Benveniste), composto 

essencialmente pelo presente e pelo passado composto/pretérito perfeito do indicativo com 

valor dêitico; aos quais se acrescenta regularmente uma forma de futuro perifrástico. Esses 

três tempos de base exprimem a relação que é estabelecida entre o momento dos 

acontecimentos verbalizados no texto e o momento da tomada da palavra da interação; em 

termos de valor, exprimem, respectivamente, a simultaneidade, a anterioridade e a 

posterioridade. Na caracterização desse tipo de discurso, verifica-se também a presença de 

unidades que remetem ou a objetos acessíveis aos interactantes ou ao espaço ou ao tempo da 

interação.  

Quer se apresente na forma de um diálogo, quer tenha sido produzido oralmente ou 

por escrito, o discurso interativo caracteriza-se pela presença de unidades que remetem a 

própria interação verbal em curso, quer seja real ou encenada. Nas formas dialogadas, a 

interação é marcada pela alternância de turnos de fala e pela presença de numerosas frases não 

declarativas.    

O discurso teórico caracteriza-se pela ausência de marcas de referência aos 

participantes da interação, ao tempo e ao lugar de interação. Podemos identificar a presença 

do presente genérico e de frases passivas e declarativas, estabelecendo uma relação de 

disjunção temporal.  A exploração do mesmo subsistema de tempos dos verbos do discurso 

interativo, mas com duas características diferenciais: a presença do futuro do pretérito, 

ausência quase total de formas do futuro; a presença dos dois tempos de base, o presente e o 

pretérito perfeito, tem nesse tipo de discurso um valor genérico, nitidamente distinto do valor 

dêitico, que geralmente tomam no discurso interativo. A presença de múltiplos organizadores 

com valor lógico-argumentativo (como, de outro lado, de fato, primeiro, mas etc.), 

procedimento de referência intratextual e de referência intertextual. A ausência de nomes 

próprios e de pronomes de 1ª e 2ª pessoa do singular com valor exofórico, ou ainda de verbos 
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na 1ª e na 2ª pessoa do singular, podendo observar, entretanto, a presença de formas de 1ª 

pessoa do plural, de on, que remetem aos polos da interação verbal em geral. A presença de 

numerosas modalizações lógicas (de um modo geral, é evidentemente difícil, aparentemente 

etc.) e da presença do auxiliar de modo poder (estas poderiam desempenhar (...), podemos 

fazer etc.). A presença de frases genéricas e passivas.    

O discurso relato interativo desenvolve-se em uma situação de interação que pode ser 

real ou posta em cena; implica um dos participantes da interação por meio de unidades 

linguísticas como formas verbais e pronomes de 1ª pessoa, além do par pretérito perfeito-

imperfeito, que coloca os fatos narrados distantes do momento de produção, havendo, assim, 

uma relação de disjunção. A exploração de um subsistema de tempos do verbo que constitui 

uma variante do sistema de tempos da história descritos por Benveniste (2006a; 2006b) ou 

ainda dos tempos narrativos descritos por Weinrich (apud BRONCKART, 1999), que é 

caracterizado pelo pretérito perfeito e o imperfeito, aos quais às vezes, são associados o mais-

que-perfeito, o futuro simples e o futuro do pretérito. A presença de organizadores temporais, 

que decompõem o narrar desenvolvido a partir da origem espaço-temporal, explícita ou não 

(quando eu tinha treze anos (..), outro dia, (...), já se passaram três dias (...) etc.). A presença 

de pronomes de 1ª e 2ª do singular e do plural, que remetem diretamente aos protagonistas da 

interação verbal em cujo quadro o relato se desenvolveu; 

Por último, temos o tipo de discurso narração. Este tipo de discurso é geralmente 

escrito e comporta predominantemente frases declarativas. Neste tipo de discurso, não há 

qualquer unidade linguística referente aos participantes da interação ou ao tempo e espaço da 

interação, havendo uma tendência de referência temporal absoluta (em 1999, no ano seguinte, 

certo dia etc.). O discurso narração apresenta a exploração do subsistema dos tempos da 

história ou dos tempos narrativos, composto por dois tempos de base nitidamente dominantes, 

o pretérito perfeito simples e o imperfeito, presença de organizadores temporais, que 

decompõem o narrar que se desenvolve, a partir da origem espaço-temporal, explícita ou não 

e ausência de pronomes e adjetivos de primeira e segunda pessoa do singular e do plural, que 

remetem diretamente ao agente produtor do texto ou aos seus destinatários. 

Bronckart (1999), também faz referência a variantes, fronteiras e fusão dos tipos de 

discurso. Nesse sentido, com relação ao discurso interativo, o autor identifica o discurso 

direto como sendo pertencente a esse tipo de discurso. Assim, em gêneros escritos
24

, como 

                                                             
24 Não só em textos escritos, mas, como verificamos nas análises da nossa investigação, em textos orais também. 
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romances, contos, crônicas, que são frequentemente encaixados nos segmentos de relato 

interativo ou narração, os discursos diretos são encaixados nos discurso principal ou 

encaixante.  

Com relação ao discurso teórico, Bronckart (1999), afirma que, embora a autonomia 

seja, neste tipo de discurso, marcada linguisticamente, ela nunca é completa. O discurso 

teórico tende para a autonomia, sem jamais atingi-la. O autor fala, então, em diferentes graus 

de autonomia. 

Ainda sobre o tipo de discurso teórico, o autor encontrou, em muitos segmentos do 

mundo do expor, uma não delimitação clara entre os tipos de discurso interativo e teórico, 

havendo, assim, uma fusão dos dois tipos de discurso. Essa não delimitação entre esses tipos 

de discurso é chamada por Bronckart (1999) de fusão de tipo de discurso misto, interativo-

teórico. 

Com relação, especificamente, ao relato interativo, é possível distinguir os relatos 

interativos primários dos relatos interativos secundários. Os primários aparecem no quadro de 

gêneros orais, como o discurso político, a conversação e a entrevista. Já os secundários, são 

encontrados no quadro de gêneros originalmente escritos, como romances e peças, quase 

sempre encaixados em segmentos de discurso interativo secundário. 

Com relação ao discurso narração, em alguns textos, há a presença de pronomes de 

primeira pessoa, que poderíamos atribuir ao autor do texto empírico. No entanto, a noção de 

narrador, que designa a instância formal que assume e gerencia a atividade narrativa. Se em 

última análise o narrador é uma criação do autor, entretanto, não se confunde com este último: 

ele constitui uma das propriedades do mundo narrativo construído e não do mundo ordinário.     

Diferente dos tipos de discurso da ordem do expor, os tipos de discurso da ordem do 

narrar não podem sofrer fusão, uma vez que o relato interativo articula-se com um mundo 

que implica os parâmetros materiais da ação de linguagem, enquanto a narração articula-se 

com um mundo cujas instâncias de agentividade são autônomas em relação a esses mesmos 

parâmetros. 

Bronckart (1999), no decorrer da exposição dos tipos de discurso, trata sobre a noção 

discurso indireto e discurso indireto livre. Para o autor, o discurso indireto e o discurso 
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indireto livre, ao contrário do discurso direto, mostram modalidades diversas de fusão dos 

mundos do discurso interativo e do discurso principal
25

.  

Estas fusões e encaixamentos descritos por Bronckart são muito importantes na nossa 

investigação, uma vez que elas são uma constante em nosso corpus, como teremos 

oportunidade de demonstrar em nossas análises.  

 

2.4.1.2 Os Mecanismos Enunciativos 

  

No nível mais externo do texto, o ISD propõe a descrição dos mecanismos 

enunciativos que compõem o texto. Estes são muito importantes para a nossa análise, pois 

investigamos como as formas linguísticas mobilizadas pelo professor implicam-no ou não na 

realização da tarefa, proposta na formação de educadores. Essa implicação é realizada pelo 

gerenciamento das vozes enunciativas, mas, sobretudo, pela marcas deixadas pelo autor do 

texto em determinado enunciado, ou seja, pelas modalizações. A análise dos mecanismos 

enunciativos foi imprescindível para as nossas conclusões, uma vez que esta categoria nos deu 

muitas pistas para compreendermos como o professor se autorrepresentava em seu dizer.    

Os mecanismos enunciativos, propostos por Bronckart (1999), têm inspiração nas 

noções de dialogismo e de polifonia do círculo baktiniano
26

.  Segundo Barros (2005), o termo 

dialogismo tem relação com a própria natureza constitutiva da linguagem e de todo discurso, 

não sendo marcadamente percebida, e a noção de polifonia compreende certos tipos de textos, 

aqueles em que o dialogismo se deixa ver, aqueles em que são percebidas muitas vozes 

harmonicamente articuladas.  

Na verdade, nas palavras de Charaudeau & Maingueneau (2008: 208),   

 

O termo polifonia é emprestado da música, que alude ao fato de que os textos 

veiculam, na maior parte dos casos, muitos pontos de vista diferentes: o autor pode 

fazer falar várias vozes ao longo de seu texto. Bakhtin (1929) atribui um valor e um 

sentido totalmente novos, em que estuda as relações recíprocas entre o autor e o 

herói na obra de Dostoievski. Resume sua descrição na noção de polifonia. Com o 

crescente interesse que se manifestou em linguística, desde os anos 80, pelos 

aspectos pragmáticos e textuais, o trabalho de Bakhtin foi redescoberto por alguns 

                                                             
25

 Para compreender essas noções expostas pelo autor, ler Bronckart (1999: 208). 
26

 Apesar de importante, não queremos entrar na polêmica sobre a autoria dos textos atribuídos a Bakthin e a 

Volochinov. Sobre isso, há diversos textos escritos pelo grupo de Genebra, como, por exemplo: Bota & 

Bronckart, 2008; 2011. 
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linguistas. Desse modo, na França, Ducrot desenvolveu uma noção propriamente 

linguística da polifonia, da qual ele se serve para suas análises de toda uma série de 

fenômenos linguísticos (...).‖ 

 

Polifonia, para Bakhtin/Volochinov, não é uma categoria aplicável diretamente ao 

estudo dos textos, pois não está relacionada às instâncias enunciativas gerenciadas no texto.  

Na verdade, a noção de dialogismo não é uma teoria científica, com método de análise 

própria, mas uma teoria filosófica. Decorre daí que é possível encontrar nas propostas 

Bakhtin/Volochinov (1981) de um vasto conjunto conceitual, mas não um modelo analítico 

(FARACO, 2007).    

O grande mérito de Ducrot (1987) foi ter introduzido a noção de polifonia nos estudos 

linguísticos (1984: cap. VIII). A originalidade de sua abordagem reside na cisão do sujeito 

falante no nível do enunciado. Inspirado nos trabalhos de Genette, que faz distinção entre 

aquele que vê (ponto de vista) e aquele que fala (narrador), Ducrot introduziu uma distinção 

semelhante entre locutor e os enunciadores (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008). 

Bronckart (1999), dentro dessa perspectiva de polifonia, propõe os mecanismos 

enunciativos constitutivos do texto. Os mecanismos enunciativos contribuem para o 

estabelecimento da coerência pragmática do texto.  Estes incluem os mecanismos de 

gerenciamento de vozes e de modalização.   

Para o ISD, o autor é realmente quem está na origem do texto, é ele que, 

aparentemente, decide sobre o conteúdo temático a ser semiotizado, quem escolhe o gênero de 

texto que mais se adéqua às suas necessidades comunicativas, quem seleciona e organiza os 

tipos de discurso, quem articula os diversos mecanismos de textualização.    No entanto, o 

autor não é o único responsável pelo que é enunciado. Dessa forma, ele transfere para outras 

instâncias a responsabilidade enunciativa em segmentos do texto. A identificação das 

responsabilidades enunciativas constitui um problema bastante complexo, uma vez que o 

autor, ao produzir o seu texto, cria um ou vários mundos discursivos, cujas coordenadas e 

regras de funcionamento são diferentes das do mundo empírico no qual ele está mergulhado. 

Assim, é a partir desses mundos discursivos, mais especificamente, a partir das instâncias 

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

as vozes que se exprimem no texto. 

Para Bronckart (o.p cit.), a problemática das vozes coloca-se para todo tipo de 

discurso e não apenas para os discursos da ordem do narrar. As vozes podem ser definidas 

como entidades que assumem (ou às quais são atribuídas) a responsabilidade do que é 
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enunciado. Quando a voz é a do narrador, que é a instância geral de enunciação, a voz é 

neutra em tipo de discurso da ordem do narrar; já, em textos que mobilizam os tipos de 

discurso da ordem do expor, a voz neutra, que é acionada, é a voz do expositor. Mas, em 

outros casos, a instância pode pôr em cena uma ou várias vozes, sendo por isso vozes 

intraordenadas em relação ao narrador ou ao expositor. Essas vozes secundárias são agrupadas 

por Bronckart (o.p. cit.) em três categorias, a saber: vozes de personagens, vozes de instâncias 

sociais e voz do autor empírico. 

As vozes dos personagens são vozes procedentes de seres humanos ou de entidades 

humanizadas implicados na qualidade de agentes, nos acontecimentos ou ações constitutivas 

do conteúdo temático. Podem ser heróis em cena no relato ou na narração, ou interlocutores 

implicados num discurso interativo dialogado, ou ainda do criador de conhecimento posto em 

cena em um discurso teórico.  

A voz do autor é a voz que procede diretamente da pessoa que está na origem da 

produção textual e que intervém, como tal, para comentar ou avaliar alguns aspectos do que é 

enunciado. Para diferenciar a voz do autor, a voz neutra e a voz dos personagens, Bronckart 

(o.p. cit) utiliza categorias gramaticais, por exemplo, a voz neutra do narrador ou do 

expositor, o autor afirma ser marcada pela terceira pessoa; a voz secundária de um 

personagem pode proceder de segmentos de textos ou na primeira pessoa, ou na terceira 

pessoa. Bronckart chama a atenção para a complexidade dos gêneros ficcionais, em que há 

uma encenação da voz de um personagem que se passa por autor do texto. 

As vozes sociais são as vozes provenientes de personagens, grupos ou instituições 

sociais que não intervêm como agentes no percurso temático, mas que são mencionados como 

instâncias externas de avaliação de alguns aspectos desse conteúdo. 

Bronckart (o.p. cit.), citando Genette, afirma que as diferentes vozes encontradas nos 

textos podem ser expressas de modo direto ou indireto. As vozes diretas estão presentes nos 

discursos interativos dialogados, constituídos de turno de fala, sempre explícitas. As vozes 

indiretas podem estar presentes em qualquer tipo de discurso.      

Dessa forma, o texto é polifônico, quando nele se fazem ouvir várias vozes distintas, 

podendo tratar-se de vozes de um mesmo estatuto ou de combinação de diversas vozes de 

estatutos diferentes.  

Como parte ainda dos mecanismos enunciativos, o ISD trabalha a noção de 

modalizações.  É válido esclarecer que assumimos aqui, inspirados no quadro teórico da 
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Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas, do francês Antoine Culioli (1971), que 

modalidade e modalização são noções diferentes. Na verdade, modalidade é uma categoria 

sinônima de ―modo‖, que se apresenta geralmente associada ao verbo. Assim, todo enunciado 

é produto de um encadeamento de operações de localização, sendo os parâmetros 

enunciativos sujeito e espaço-tempo da enunciação, simultaneamente, termos localizados e 

termos localizadores. Modalização, por sua vez, está associada às relações estabelecidas pelo 

enunciador que modificam uma determinada predicação. Nesse sentido, o ISD analisa as 

relações de modalizações nos textos, o que não exclui a identificação e a análise dos valores 

modais assumidos pelo locutor (CAMPOS & XAVIER, 1991). 

Sobre os estudos da modalidade, a noção de modalidade tem sido objeto de estudo dos 

mais variados enfoques teóricos ao longo do tempo, o que lhe confere caráter multidisciplinar. 

Na verdade, desde Aristóteles (apud CAMPOS & XAVIER, 1991), com a sua Teoria lógica 

das Modalidades, que o tema é tratado. Esses estudos são a base da maior parte dos estudos 

modernos de modalidade.  

Ainda sobre os estudos da modalidade, destacamos também os estudos pioneiros de 

Charles Bally (apud CAMPOS & XAVIER, 1991), que foi o precursor da teoria da 

enunciação. Em suas reflexões, Bally, citado por Dubois (1973 apud CAMPOS & XAVIER, 

1991),  nos diz que a função Lógica da Modalidade é manifestar a reação do sujeito pensante 

a uma representação.  

Também é importante salientar o estudo da Teoria Semântica realizado por Weinreich 

(1977, apud CAMPOS & XAVIER, 1991), no qual o autor aborda os processos de 

modalização na análise linguística e os estudos sobre a lógica da linguagem, particularmente 

de Bernard Pottier (apud CAMPOS & XAVIER, 1991). Nesse sentido destacamos também os 

estudos da performatividade, realizados principalmente por J. L. Austin; os estudos 

semióticos sobre os verbos querer, dever, poder, saber; os trabalhos que dão ênfase nas 

questões ligadas à subjetividade na linguagem, especificamente os estudos de E. Benveniste 

na sua teoria da enunciação; os estudos empreendidos por Palmer (1986), Givón (1994); bem 

como os estudos enunciativos, com base nas operações subjacentes à construção do 

enunciado, sob a ótica de Culioli (1971), e, em continuidade aos trabalhos deste autor, nós 

destacamos, mais especificamente, os estudos de Campos (1991, 1997 e 1998, 2004). 

Na verdade, os estudos sobre modalidade são de notável diversidade. De um lado, 

porque o campo de estudos é bastante variado; de outro, porque variam as orientações teóricas 

e, por fim, porque se privilegia ora um ora outro tipo de modalidade. Nesse sentido, nem a 
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própria conceitualização da categoria modalidade é resolvida, pois conceitualizar modalidade 

é uma tarefa complexa, uma vez que envolve não apenas o significado das expressões 

modalizadas, mas também a delimitação das noções no domínio conceitual adotado.   

Apesar de não ignorar a pouca transparência dos estudos sobre a modalidade na 

linguagem, nosso objetivo, neste trabalho, não será fazer uma revisão crítica e nem uma 

problematização das diversas perspectivas teóricas que tratam do tema, mas trabalhar com 

noções de modalidade e modalização já estabilizadas para analisar o nosso corpus. Nesse 

sentido, optamos por trabalhar com a classificação adotada por Bronckart (1999) e 

complementarmos as análises, quando necessário, com a base teórica das Operações 

Predicativas e Enunciativas culioliana, e com a sistematização proposta por Campos & 

Xavier (1991); e de modalidade em Campos, 1997, 1998, 2004
27

.   

Para Bronckart (1999), modalização traduz, a partir de qualquer voz enunciativa, os 

diversos comentários ou avaliações formuladas a respeito do conteúdo temático. Enquanto os 

mecanismos de textualização, que marcam a progressão e a coerência temática, são 

fundamentalmente articulados à linearidade do texto, as modalizações são independentes da 

linearidade textual. Nesse sentido, as modalizações pertencem à dimensão configuracional do 

texto, contribuindo para a permanência da coerência pragmática ou interativa e orientando o 

co-enunciador na interpretação do que é dito.  Bronckart (o.p. cit), com base nas múltiplas 

propostas de classificação de modalização, considera quatro funções, a saber: modalizações 

lógicas, modalizações deônticas, modalizações apreciativas e modalizações pragmáticas.  

Para o autor, cada função destas está ligada aos parâmetros constitutivos do contexto de 

produção. 

As modalizações lógicas
28

 constituem uma avaliação de algum aspecto do conteúdo 

temático, apoiadas em critérios relacionados às coordenadas do mundo objetivo. Elas estão 

mais ligadas aos parâmetros do contexto de produção relacionados ao mundo objetivo e 

apresentam os elementos de seu conteúdo do ponto de vista de suas condições de verdade, 

como os fatos que são atestados (ou certos), possíveis, prováveis, eventuais, necessários etc. 

                                                             
27 Não explicitamos aqui a sistematização feita por Campos e Xavier (1991); Campos (2004) por não 

trabalhamos com a proposta dessas autoras e por não ser nosso objetivo fazer análise dos valores modais 

inscritos nos textos. Optamos, em nossas análises, em trabalhar a modalização nos textos, utilizando a proposta 

de Bronckart (1999). Tendo clara essa opção, recorremos, em alguns momentos da análise, às teorizações e 

descrições, realizadas pelas autoras, na classificação de nossos dados.    

28
 Para Bronckart, as modalizações lógicas agrupam as funções chamadas de aléticas por determinados autores, 

estas estão relacionadas à relação de verdade das proposições enunciadas; e as funções chamadas epistêmicas, 

que se referem às condições de estabelecimento da verdade das proposições.    
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Em seus exemplos, o autor destaca, como sendo usos da modalização lógica, expressões, 

como: poderia talvez, é necessário que, é evidente que...etc.  

As modalizações deônticas consistem na avaliação de alguns elementos do conteúdo 

temático e têm apoio nos valores, nas opiniões e nas regras constitutivas do mundo social. 

Essa categoria apresenta os elementos do conteúdo temático pertencendo ao domínio do 

direito, da obrigação social e/ou da conformidade com as normas em uso na sociedade.  Em 

seus exemplos, o autor destaca, como sendo do domínio da modalização deôntica, verbos e 

expressões que dão ao conteúdo temático o valor de norma ou ordem, como, por exemplo: 

jamais deve ser esquecida, não posso deixar a mamãe, é preciso que... 

 As modalizações apreciativas procedem do mundo subjetivo, da voz que é a fonte do 

julgamento, apresentando esse julgamento como benéfico, infeliz, estranho etc. do ponto de 

vista da entidade que avalia. Em seus exemplos, o autor destaca, como sendo do domínio da 

modalização apreciativa, expressões, como: infelizmente, felizmente, ai de mim...   

As modalizações pragmáticas contribuem para a explicitação de alguns aspectos da 

responsabilidade de uma entidade constitutiva do conteúdo temático (personagem, grupo, 

instituição etc.) em relação às ações de que é agente (BRONCKART, 1999). Para o autor, 

ainda é marca dessa modalização os tempos verbais no modo condicional (no futuro do 

pretérito do português); os auxiliares (ou metaverbos) de modo, como, os verbos: querer, 

poder etc., quando estes verbos marcam a responsabilidade enunciativa do agente em relação 

às suas ações; um subconjunto de advérbios ou de locuções adverbiais (certamente, 

infelizmente, evidentemente, etc.); um subconjunto de orações impessoais que regem uma 

oração subordinada (é provável que..., é lamentável que..., admite-se que... etc.)  

Para o autor, um mesmo elemento gramatical, como os verbos, por exemplo, pode 

marcar diferentes modalizações no texto. Entretanto, há uma certa regularidade de elementos 

em algumas modalizações, como, por exemplo a modalização apreciativa que é marcada, 

preferencialmente, por advérbios ou por orações adverbiais; ou a modalização pragmática que 

é, preferencialmente, marcada pelos auxiliares de modo, em forma estrita ou ampliada.   

O autor observa ainda que as unidades que marcam a modalização combinam-se 

frequentemente entre si, formando os complexos modais (é evidentemente lamentável não ser 

possível acabar com a guerra; Pedro poderia, sem dúvida, ter previsto as consequências de 

seus atos) (BRONCKART, 1999: 334).  
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As categorias de análise até agora expostas em nossa referência teórica, 

especificamente, os tipos de discurso e os mecanismos enunciativos, servem como base para 

análise das figuras de ação (BULEA, 2009, 2010, no prelo). No próximo tópico, 

aprofundamos a noção de figura de ação interna e externa e fazemos a articulação desta 

categoria com a problemática geral do estatuto do agir humano.  

 

2.5 A noção de figuras de ação: reconfigurações do agir na linguagem e pela 

linguagem 

 

O eixo central das pesquisas, desenvolvidas no âmbito do projeto do ISD, é a 

compreensão do agir humano e, simultaneamente, das condições de apreensão e da 

inteligibilidade do agir (BULEA & FRISTALON, 2005).  Para Bronckart (2004), todo e 

qualquer texto pode contribuir para a clarificação das ações e para a construção de ―modelos 

de agir‖, ou para a ―morfogênese das ações‖, isto é, para o desenvolvimento de suas formas e 

estruturas características em um determinado momento sócio-histórico. Assim, interpretar um 

texto, segundo Bronckart (2004:36), é interpretar, principalmente, as que ele contém. Assim, 

ao comentar sobre o agir de um sujeito ou sobre o seu agir, o falante também estará agindo. 

Essa noção de reconstrução do agir realizada pela linguagem é muito importante em 

nossa investigação, uma vez que analisamos o agir do professor em situação de formação, 

interpretando as figuras de ação construídas por esse profissional na reconstrução de sua 

prática realizada no texto e pelo texto.  

Metodologicamente, para interpretar o agir humano, a pesquisa, desenvolvida pelo 

grupo do ISD, incide sobre quatro conjuntos de dados organizados: 

O primeiro deles é constituído pelas gravações audiovisuais de sequências de trabalho 

real, isto é, das condutas verbais e não verbais dos actantes durante a realização de uma tarefa. 

Estas condutas verbais são chamadas de agir – referente.  

Um segundo conjunto de dados pertence ao que foi chamado, inicialmente, de trabalho 

prescrito, constituído por documentos produzidos pelas instituições ou empresas com o 

objetivo de preparar, organizar e planificar o trabalho. Esses documentos são, essencialmente, 

textos que definem as tarefas específicas que devem ser realizadas, que pré-atribuem essas 
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tarefas a categorias particulares de actantes e que tematizam diversos aspectos das 

condições de realização das tarefas, do controle de sua eficácia etc. (BRONCKART, 2007: 

132). No início da pesquisa, realizada pelo ISD, esses textos eram chamados de 

―prescritivos‖, mas, a partir de um primeiro exame verificou-se que a dimensão de prescrição 

explícita não é a única que acontece nesses documentos e, por isso, passa a ser chamado de 

―textos prefigurativos‖. Enfim, um exame mais apurado desse conjunto de textos verificou 

que eles têm outras finalidades, além da de antecipar as formas de agir (p. 133), diante dessa 

nova situação mostrada pelos dados, os textos ou documentos passou a ser chamado de 

entorno-precedente ao agir.   

Bronckart e Machado (2004), ao analisar textos oficiais, que fazem parte do entorno-

precedente ao agir, reconhecem três tipos de agir de acordo com sua dimensão temporal: agir 

fonte, agir prescritivo, agir decorrente ou prescrito. O agir fonte trata de um agir passado, do 

qual se originou o documento de prescrição; o agir prescritivo trata das prescrições 

propriamente ditas, do agir linguageiro do produtor de textos que veicula prescrições; o agir 

decorrente ou prescrito trata do agir posterior, a ser desenvolvido pelos professores, ou 

melhor, o agir futuro que é prescrito.  

O terceiro conjunto de dados é composto de dois tipos de entrevistas: entrevista ante 

(Q1), antes da realização da aula, e entrevista post (Q2), depois da realização da aula. Esses 

textos são pertencentes ao trabalho avaliado ou interpretado pelos actantes, e mostram o que 

emerge na consciência discursiva desses actantes na situação específica da entrevista e 

deveriam (ou poderiam conter) segmentos de construção verbal de ações, sob seu ângulo 

interno, isto é, tais como elas são concebidas ou vividas por eles. O trabalho avaliado ou 

interpretado é muito importante em nossa pesquisa, na medida em que analisamos a 

representação que o professor tem de seu papel em um encontro de formação docente. 

O quarto conjunto de dados é constituído por textos produzidos pelos pesquisadores a 

partir de uma leitura interpretativa dos registros audiovisuais. Esses textos pertencem ao 

trabalho avaliado ou interpretado por observadores e que, supostamente, deveriam (ou 

poderiam) conter segmentos de construção verbal de ações sob seu ângulo externo, isto é, tais 

como elas são atribuídas ao actantes pelos observadores.   

É dentro dessa perspectiva de clarificação do agir humano, que Bulea (2009, 2010), 

articulada com questões relativas ao trabalho e aos métodos explorados, em particular pela 

Clínica da atividade (CLOT, 1999; CLOT E FAÏTA, 2000 apud BULEA, no prelo), e ao 
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caráter diferencial do signo linguístico de Saussure (2002 apud BULEA)
29

, desenvolve a 

noção de figuras de ação. A autora analisa as propriedades do agir em textos pertencentes ao 

agir interpretado pelo actante e em textos do entorno-precedente ao agir de enfermeiras.    

Tendo como base a inacessibilidade direta das propriedades do agir, a autora adere à 

perspectiva de que as tomadas de consciência e as reflexões dos trabalhadores sobre seu agir 

são, na verdade, interpretações que se tornam verificáveis apenas através da linguagem
30

. 

Com base nesse pressuposto, a autora destaca  

(...) a necessidade de se dotar, no quadro dos procedimentos de análise do agir, de 

uma teoria e de um modelo do funcionamento dos textos/discursos que integram o 

caráter praxiológico da linguagem no nível das unidades desse tipo e que sejam 

aptos a assegurar no plano teórico e metodológico a compreensão e a análise dos 

mecanismos implicados no processo de produção de significação; compreensão e 

análise que permanecerão permanentemente incompletas, mas que poderão todavia 

dar conta de maneira apropriada do caráter ativo-criativo das produções linguageiras 

das pessoas (BULEA, 2010: 62).    

 

Para dar conta desse tipo de análise, que parte das atividades sociais às formas 

linguísticas, Bulea adota a metodologia descendente de análise dos textos elaborada por 

Bronckart, no quadro do ISD. Esse procedimento de análise, que explora os aportes 

saussurianos, amplia e aperfeiçoa, no plano técnico, o programa metodológico visado por 

Volochinov (Bulea, 2010).  

É válido ressaltar que, de um modo geral, segundo Bulea (2010), a construção das 

figuras de ação reproduz a tentativa de compreender o processo praxiológico (ou agir-

referente), em um nível que é infraordenado em relação ao texto, supraordenado em relação 

aos signos e, - em virtude das propriedades mesmas dos tipos de discurso – não estruturado 

segundo uma lógica proposicional.    

Para a autora, 

A interpretação do agir constitui um processo ao mesmo tempo gnosiológico e 

praxiológico, mobilizando conjuntamente mecanismos psíquicos e essa forma de 

praxiologia humana, a atividade linguageira, que é, em si, indissoluvelmente 

subjetiva e social. (...) estas (as figuras de ação) procedem de um funcionamento 

simultâneo de diversos conhecimentos e interpretações do actante relativo ao agir e 

de formas de organização discursiva, cujo regime de estruturação produz 

                                                             
29  As figuras de ação preservam as propriedades gerais dos signos de Saussure (2002), (carácter bifacial, 

natureza psíquica e caráter diferencial), pelo que se constituem entidades globais diferenciais. 

30 A autora adere à concepção de linguagem assumida pelo ISD. Para esta perceptiva teórica, a linguagem é o 

único mecanismo humano que combina indissociavelmente dimensões praxiológicas e gnosiológicas (BULEA, 

2010: 42). Assim, a linguagem, por associar uma dimensão de atividade, ou de dinamicidade, e uma dimensão de 

conhecimento ou de reflexibilidade, desempenha um papel transformador ou desenvolvimental.    
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inevitavelmente uma reorganização desses conhecimentos e representações no 

momento da própria atividade de linguagem (BULEA, 2010: 162).   

 

Assim, as figuras de ação são produtos interpretativos resultantes da análise do 

conjunto dos segmentos temáticos do trabalhador que focalizam o agir-referente ou agir real 

e que são identificáveis, sobretudo, pela articulação entre o tema e os tipos de discurso, que 

organizam um conteúdo temático, mas também por outras instâncias como, por exemplo, 

relações de temporalidade, marcas de agentividade e aspectos ligados às modalizações nos 

textos. Estes cortes interpretativos possibilitam que o indivíduo reorganize seus conhecimento 

e suas representações sobre o mundo e sobre o seu agir em particular, o que possibilita 

necessariamente desenvolvimento cognitivo do indivíduo que é a fonte do dizer.  

Segundo Bronckart & Leurquin, no prefácio do livro Linguagem e efeitos 

desenvolvimentais da interpretação da atividade (BULEA, 2010), nas análises de Bulea, as 

figuras de ação visam mais particularmente a analisar a influência que exerce eventualmente 

a dimensão linguística dos tipos de discurso nas modalidades de elaboração das 

representações que o actante tem do seu trabalho.  

Esse princípio de desenvolvimento da consciência humana mediado pela linguagem é 

um prolongamento, assumido pelo ISD, das teorias de Vygotsky (2001), no que se refere ao 

papel da linguagem na formação da consciência humana, que pode ser sintetizado através da 

citação retirada de um artigo de Bota (2009). 

L´une des théses principales de la psychologie de Vygotski (1934/1997) consiste à 

présenter le langage comme une véritable fusion des fonctions de communication et 

de représentation, et à montrer, sur cette base, que les capacités de pensée consciente 

des humains se construisent par la transformation des processus psychologiques 

―naturels‖ au travers de l´interiorisation des valeurs signifiantes des signes verbaux; 
que à partir de ces transformations le développement humain emprunte une voie 

résolument sociohistorique; et que, finalement, les relations entre le langage et la 

pensée deviennent ainsi le foyer organisateur du fonctionnement psychologique 

conscient (BOTA, 2009: 119)31. 

            

 Dentro dessa perspectiva de centralidade da linguagem para o desenvolvimento 

cognitivo do homem, podemos afirmar que a mobilização de qualquer uma das figuras de 

                                                             
31 Uma das teses principais da psicologia de Vygotski (1943/1997) consiste em apresentar a linguagem como 

uma verdadeira fusão dos funcionamentos de comunicação e de representação, e a evidenciar, sobre essa base, 

que as capacidades do pensamento consciente dos humanos se constroem através da transformação dos 

processos psicológicos naturais pelo trabalho de interiorização dos valores significantes dos signos verbais; é a 

partir dessas transformações que o desenvolvimento humano segue uma via resolutamente sócio-histórica , e 

que, finalmente, a relação entre linguagem e pensamento torna-se o foco organizador do funcionamento 

psicológico consciente.‖ (BOTA, 2010: 119 - tradução nossa) 
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ação interna ou externa já é, por si mesma, um fator de desenvolvimento do actante, uma vez 

que estas figuras são, na verdade, macro-cortes interpretativos do agir, portadores do nível 

gnosiológico desse agir, que cada actante internaliza de forma singular
32

.  

Metodologicamente, Bulea (2009, 2010) trabalha com dois tipos de dados, que 

organizou como trabalho realizado e do trabalho representado: o primeiro é composto pelas 

gravações audiovisuais das tarefas realizadas pelos enfermeiros e o segundo tipo de dados é 

composto pelas entrevistas realizadas com enfermeiros antes e depois da realização da tarefa e 

pelos documentos relacionados a essa tarefa.  

Na análise, a autora verificou que as entrevistas caracterizam-se, ao mesmo tempo, por 

uma alternância temática que lhe é própria e pela alternância dos tipos de discurso, sem que 

seja possível estabelecer uma relação biunívoca entre o conteúdo temático e o tipo de discurso 

mobilizado pela organização desse conteúdo.   

A autora verifica, assim, uma dupla heterogeneidade, temática e discursiva; e é 

precisamente sobre a base dessa heterogeneidade, ou sobre a base da não-predeterminação da 

relação entre temas e tipos de discurso que as enfermeiras conseguem, em relação à gestão 

conjunta e situada desses dois planos da atividade linguageira, elaborar as figuras 

interpretativas do agir que a autora qualifica de figuras de ação. 

As figuras de ação parecem assegurar a colocação em interface das representações 

coletivas e individuais das coordenadas do mundo ordinário. Nesse sentido, a gestão da 

heterogeneidade discursiva está no próprio centro dos processos de desenvolvimento das 

pessoas. 

Nos próximos dois tópicos, aprofundamos a noção de figura de ação e fazemos a 

distinção entre figuras de ação interna e externa.  

 

 

                                                             
32 Na nossa investigação, que tem como objetivo analisar as representações do papel do professor no manual 
didático e em encontros de formação docente, consideramos que, quando os formadores solicitam aos 

professores reconstruir o seu agir em situação de sala de aula nos encontros de formação docente, os formadores 

estão, na verdade, possibilitando que os docentes reorganizem os seus saberes e a suas representações das ações, 

havendo uma reconfiguração do agir possibilitada pela linguagem.    
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2.5.1 As figuras de ação internas: interpretações de seu próprio agir realizadas 

pelo actante  

 

Bulea (2010) verificou, através das análises de documentos prescritivos e de 

entrevistas com enfermeiras, a ocorrência de figuras da ação internas recorrentes nas falas 

das enfermeiras que encapsulam seu agir nos textos. Essas figuras de ação são mobilizadas 

pelo actante que oraliza as representações do seu próprio agir. 

Analisando as condições de realização de segmentos do agir em situação de trabalho, 

Bulea e Fristalon (2004) analisaram entrevistas com enfermeiras sobre os cuidados adotados 

para realizar curativos em pacientes. Na análise, as autoras constataram que as enfermeiras 

constroem quatro tipos de figuras de ação diferentes, as quais foram qualificadas como: ação 

ocorrência (inicialmente chamada de ação situada), ação evento passado, ação experiência e 

ação canônica. Em Bulea (2006), no desenvolvimento da noção de figuras de ação, a autora 

encontrou e qualificou uma outra figura: ação definição. 

Bulea (2009, 2010) traz, já descritas e caracterizadas, cinco figuras de ação internas, 

mas, como adverte, essas figuras do agir não podem ser percebidas como absolutamente fixas, 

podendo haver outras figuras e outras características linguísticas capazes de caracterizá-las. 

Para a autora, as figuras de ação são as seguintes:  

Ação interna ocorrência é caracterizada por forte grau de contextualização, havendo a 

mobilização de um duplo contexto, o contexto imediato do actante e o contexto particular 

evocado pelo actante. Assim, nas palavras da autora: 

A figura de ação ocorrência constitui uma compreensão do agir-referente como 

contíguo à sua textualização e, por isso, caracteriza-se por um fortíssimo grau de 

contextualização no sentido de que sua construção mobiliza intensamente elementos 

disponíveis no entorno imediato do actante (BULEA, 2010:124).   
 

Dessa forma, o que faz o actante mobilizar esse duplo contexto é a natureza imediata 

da interação em que se constrói essa figura.  

Com relação à atitude enunciativa presente nesta figura de ação, a autora verificou que 

o tipo de discurso mais evidente é o discurso interativo, com a ocorrência de discursos 

indiretos. Havendo marcas no texto que revelam relações de temporalidade em relação ao 

momento da enunciação. Outro traço característico dessa figura de ação é a relação de 
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agentividade marcada no texto pela dêixis eu, havendo a forte implicação do actante nos dois 

contextos evocados.    

Quanto às localizações temporais desta figura de ação, a autora verifica que há 

relações de anterioridade, posterioridade e simultaneidade com relação ao momento da 

enunciação, que, no nosso corpus, é o momento da socialização da tarefa feita pelos 

professores na formação de educadores. Assim, as localizações de anterioridade mobilizam 

formas do passado, notadamente, o pretérito perfeito e o imperfeito. Localizações de 

posterioridade mobilizam formas do futuro, notadamente, o futuro composto e o futuro 

simples. E, por último, localizações de simultaneidade mobilizam o presente do indicativo. 

Quanto às formas verbais atestáveis nesta figura de ação, a autora verificou que o 

pretérito perfeito, muitas vezes, tem função aspectual, ou um valor de presente concluído, 

compreendendo o resultado atual do ato codificado pelo verbo (chamei o chefe da clínica); o 

uso do pretérito perfeito parece revestir-se de uma função contrastiva no nível agentivo.  

O exame dos dêiticos temporais mostra que, nessa figura de ação, muitas vezes, a 

dificuldade, ou mesmo impossibilidade, de decidir se certas expressões (logo mais, agora, 

etc.), tradicionalmente dêiticas, com relação ao verbo, marcam um eixo de referência 

temporal antecipado, relacionado ao momento da enunciação, ou seja, a situação da 

entrevista, e, portanto, uma origem temporal que atrai um relato, ou constituem eixos de 

referência locais no interior do discurso interativo. Essa hesitação realizada pelo actante em 

localizar temporalmente o enunciado é uma característica marcante da figura de ação 

ocorrência e demonstra a dificuldade ou mesmo a resistência por parte do actante de pôr 

primeiramente o conteúdo evocado num mundo discursivo disjunto das coordenadas do 

mundo ordinário, dependendo do relato propriamente dito.     

Do ponto de vista da agentividade, a autora verificou que a enfermeira é sempre 

identificada e designada quase exclusivamente no singular, por eu. 

Para a autora, 

Esse pronome marca a equivalência entre a instância emissora do texto e o autor dos 

processos evocados, assinalando assim a forte implicação da enfermeira nos atos 

constitutivos do agir, ou seu estado de ator.   (pág. 99). O pronome tu, com valor 
genérico, é totalmente ausente, suas ocorrências constituem exclusivamente marcas 

da interação em curso, ou direcionamento aos entrevistadores. Algumas ocorrências 

do pronome nós (a gente) aparecem igualmente, mas essa unidade retoma 

geralmente complexos identificáveis, a partir do co-texto ou do contexto. (BULEA, 

2010: 99) 
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Essa agentividade forte é reforçada por um número importante de relações 

predicativas indiretas, representando, em média 13% do número total de relações predicativas 

nas quais a enfermeira é o sujeito e pelas modalizações pragmáticas (talvez, é verdade que, é 

certo ) e deôntica (é preciso) presentes nessas relações predicativas.      

Ação acontecimento passado é caracterizada pela captação retrospectiva do agir na 

sua singularidade, mas sem relação com a situação de produção de linguagem; há 

contextualização, mas fragmentária e seletiva. O acontecimento é evocado pelo actante, que 

utiliza a relação de temporalidade relacionada ao passado, antes do momento da enunciação, e 

opta pelo misto relato interativo e esquema prototípico da narração para contar os fatos. 

Assim, nas palavras da autora, a figura de ação acontecimento passado repousa: 

(...) na delimitação de uma unidade praxiológica extraída do passado, com a feição 

de uma história e cuja contextualização é manifesta, mas fragmentária e seletiva. 

Comprovando uma estrutura autônoma e com traços distintivos 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 lhe é conferido pelo 

caráter não habitual ou propriamente circunstancial de seu conteúdo (...) (BULEA, 

2010: 132)    

 

Nesse sentido, a ação interna acontecimento passado recorre ao passado para ilustrar 

o agir em questão, tratando-se de incidentes inesperados por ocasião da realização da tarefa. 

 Com relação à atitude enunciativa presente nesta figura de ação, a autora verificou a 

ocorrência principalmente do relato interativo. O actante implica-se no texto, através 

principalmente do pronome eu, mas a implicação é menos forte em relação à figura anterior.  

As relações de temporalidade são colocadas à distância do momento da enunciação, 

sendo marcadas por expressões como: a última vez, outro dia... Essa marcação acontece por 

expressões temporais e está localizada no início do segmento, o que mostra que o conteúdo 

temático mobilizado é primeiramente e explicitamente distanciado dos parâmetros temporais 

da situação de interação, ou seja, da entrevista em curso. A localização temporal é colocada 

como anterior ao momento da enunciação, sendo materializada através das formas verbais no 

pretérito perfeito e imperfeito. Essas localizações tentam reproduzir a ordem na qual são 

desenvolvidos os fatos narrados, contribuindo, igualmente, para esse modo de compreensão 

um conjunto de organizadores temporais. 

A autora apresenta três características que definem a presença desta figura de ação: 1. 

ausência de localizações proativas, cuja característica é apresentar os processos como 
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posteriores a uma certa fase do processo narrado, localização que se marca, notadamente em 

Francês, imperfeito perifrástico (eu ia fazer) (BULEA, 2010: 102); 2. A presença de dois 

planos relacionados à compreensão da agentividade, marcado pelo pretérito perfeito, e aos 

atos constitutivos do cuidado, marcado pelo pretérito imperfeito; 3. Superposição entre 

propriedades discursivas dos recursos linguísticos próprios ao relato interativo, por um lado, 

e estruturação dos fatos contados que dependem do esquema narrativo prototípico, por outro 

lado (BULEA, 2010: 103).     

Ação interna experiência é caracterizada pela autora como cristalização pessoal de 

múltiplas ocorrências (do agir) vividas; corresponde a uma espécie de balanço da experiência 

do actante, a partir da sedimentação, dessingularização e descontextualização de repetidas 

práticas de uma mesma tarefa.  Estando mais ligada a um contexto singular, a ação 

experiência se apresenta como abstrata e, nesse sentido, descontextualizada; mas ela, no 

decorrer do texto, é sempre recontextualizável, na medida em que a configuração geral que 

ela realiza, construída e assumida pelo actante, se apresenta como aplicável a cada contexto 

particular, sob o efeito de um processo de adaptação, num funcionamento permanente 

(BULEA, 2010: 137).  

Nas palavras da autora, 

A ação experiência procede da identificação e do entrelaçamento de duas ordens de 

traços ligados ao agir: trata-se primeiramente de constituintes estáveis, 

incontornáveis, de muito forte recorrência; trata-se, em seguida, de características 

próprias ao actante, de suas maneiras de fazer que transgridem a singularidade das 

situações e que não se ligam a um contexto particular circunscrito (BULEA, 2010: 

138 e 139).      

 

Nesse sentido, podemos interpretar, a partir da figura de ação experiência, a presença 

de representações coletivas relacionadas ao cuidado e a internalização dessas representações 

por parte de um indivíduo singular.  

Com relação à atitude enunciativa presente nesta figura de ação, a autora identifica a 

forte ocorrência do discurso interativo, estando situada em um único eixo de temporalidade 

que não é localizável no tempo, marcado sempre por advérbios, como: normalmente, sempre 

etc. ou por sintagmas que tenham o mesmo valor ou ainda pelo presente genérico dos verbos. 

Diferente da ação ocorrência, que é estruturada segundo o eixo de referência da situação de 

interação, e comporta, além disso, múltiplos eixos locais, a ação experiência está estruturada 

segundo um único eixo, homogêneo e não limitado.  Ação experiência, na maioria das vezes, 

é marcada por advérbios que caracterizam interatividade ou hábito, como: normalmente, 
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sempre, etc ou por sintagmas preposicionais e nominais que têm esse mesmo valor (de 

qualquer jeito, todo o tempo). Na falta de localizações temporais dêiticas, a organização 

discursiva dessa figura procede pela justaposição de processos, sendo estes compreendidos 

numa ordem que tende a reproduzir a cronologia do cuidado. O encadeamento dessa figura é 

realizado por organizadores temporais (depois, e depois, após).   

Do ponto de vista das marcas de agentividade, a autora verifica a coexistência e o co-

funcionamento de várias formas pronominais, sendo a mais frequente a forma tu com valor 

genérico que pode alternar com o eu ou o ―pronome‖ a gente (fr. on). Essas formas revelam 

uma menor implicação do actante nesta figura de ação, o que é confirmado pela oscilação 

entre o actante se colocar no texto como ator ou como agente das ações.  

A autora verificou que mais da metade dentre as modalizações se ancoram em 

recursos cognitivos, dos saber-fazer e dos atos linguageiros, ou mesmo, nos próprios 

processos de regulação: é preciso saber, é preciso estar seguro, é preciso escutar... 

Ação interna canônica é caracterizada por Bulea como sendo o agir captado sob 

forma de construção teórica, fazendo abstração do contexto em que se desenvolve e das 

propriedades do actante que a efetua, mas dependendo sempre de normas em vigor (BULEA, 

2010: 141). É sempre a-contextualizada, com validade geral, evocando sempre instâncias 

externas, que se responsabilizam pelo que é dito, dependendo sempre de normas.   

Com relação à atitude enunciativa presente nesta figura de ação, a autora identifica 

principalmente a ocorrência do discurso teórico ou ainda de um teórico-interativo. Essa 

figura de ação é caracterizada pela autora, de um lado, por uma evocação genérica dos fatos 

que não se relacionam nem com a situação de interação nem com qualquer origem temporal, 

de outro lado, por graus variáveis de implicação do autor do texto no conteúdo evocado. 

O eixo de referência temporal é, desse modo, não limitado e geralmente não situado, 

com formas do presente genérico. Os procedimentos são expostos de forma cronológica, 

tendo como referência o próprio cuidado ou normas exteriores que regulam o agir. O actante 

está quase sempre marcado por a gente (fr. on), eventualmente por tu com valor genérico, 

enquanto que os eu´s quase não aparecem. A atorialidade do actante é neutralizada pelas 

formas genéricas de uma instância coletiva e neutra, mas não apagada como no caso da figura 

de ação padrão (presentes nos textos institucionais).    

Ação interna definição é caracterizada pela autora como sendo o agir captado 

enquanto objeto de reflexão, na qualidade de suporte e de alvo de uma redefinição por parte 
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do actante (BULEA, 2010: 144). Há duas formas identificadas pela autora na composição 

dessa figura do agir, normalmente, ou o texto incide sobre o cuidado, caracterizando-o ou 

tratando de seu estatuto; ou reside no exame das atitudes socioprofissionais que existem a seu 

respeito, podendo esse exame terminar em um posicionamento pessoal do actante.  

Do ponto de vista da organização discursiva, essa figura contém muita recorrência do 

discurso teórico ou do misto teórico-interativo.  Uma das principais características dessa 

figura do agir reside no fato de que essas formas verbais se baseiam apenas, 

excepcionalmente, nos atos, gestos ou outros processos que dependem do cuidado. A 

temporalidade é não limitada com a presença do presente genérico. A agentividade da 

enfermeira é aqui quase inexistente, mas, muito fortemente marcada do ponto de vista 

enunciativo, sendo a ação definição, a figura que comporta, proporcionalmente, o maior 

número de mecanismos de posicionamento enunciativo, que é marcado linguisticamente por 

expressões como eu acho, eu penso etc., estando este eu quase sempre em oposição a um a 

gente (social). A atorialidade da enfermeira é, além disso, reforçada por inúmeras 

modalizações epistêmicas (é verdade que, verdadeiramente, talvez, etc.), apreciativas (tu tens 

a impressão que, justamente, etc.), ou ainda deônticas (não seria necessário [banalizar esse 

tipo de cuidado]) (BULEA, 2010: 148). 

Com relação à figura de ação definição, Bulea (2010: 148) afirma: 

Em razão do trabalho discursivo com e sobre as unidades que codificam o agir-

referente, de um lado, e em razão da forte implicação da voz enunciativa própria da 

enfermeira, de outro lado, a ação definição parece-nos evidenciar de maneira 
exemplar a viva atividade de construção semântica da qual se encarregam as 

enfermeiras no curso da entrevista, atividade que parece indissociável da construção 

de sentido de seu agir. Dito de outra maneira, a ação definição mostra, para nós, a 

que ponto o processo de interpretação do agir e, na e para a pessoa, indissociável 

revivificação-reconstrução das significações de palavras que o designam. 

Significações que certamente reinvestem o sentido das unidades lexicais tal como é 

socialmente disponível e veiculado pela língua ou por outros textos; mas 

significações que, na sua própria emergência, o recolocam inelutavelmente em 

movimento, de uma maneira que é cada vez singular e textualmente situada e, desse 

modo, susceptível de produzir o ―novo‖. 

 

Para a autora, a figura de ação definição manifesta, de forma determinante, o trabalho 

interpretativo do indivíduo, que reinterpreta o seu agir, utilizando necessariamente o 

repertório linguístico, que está disponível em sua língua, mas utiliza-o de forma diferente, 

uma vez que ressignifica sua ação e a compreensão do seu agir.  

No caso de nossa pesquisa, como será demonstrado em nossas análises, verificamos 

que, nas tarefas em que o professor, participante da formação contínua, precisa fazer uma 
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reflexão da sua ação em sala de aula, há a presença predominante dessa figura de ação. Para 

nós, a presença determinante desta figura de ação, no comprimento das tarefas solicitadas, é 

um indício muito forte de uma avaliação positiva do processo de formação, uma vez que a 

reelaboração dos saberes e desestabilização das certezas, no que diz respeito ao agir do 

professor, é base fundamental para um processo de formação verdadeiramente pertinente.   

A tomada de consciência das propriedades efetivas do comportamento do trabalhador, 

revelado e realizado a partir da linguagem, promove o desenvolvimento do humano. Nesse 

sentido, a mobilização de qualquer uma das figuras de ação possibilita ao trabalhador fazer 

interpretação de seu agir. Mas é a partir da mobilização da figura de ação definição, que o 

trabalhador ressignfica e reflete sobre sua ação de maneira mais evidente.   Com relação às 

figuras de ação, presentes nas entrevistas das enfermeiras. Bulea (2009) cria o seguinte 

quadro 3: caráter diferencial das figuras de ação, que foi adaptado pelo grupo LincoTexto: 

Inspirado nas características do signo linguístico descritas por Saussure (2002) - 

carácter bifacial, natureza psíquica e caráter diferencial - o quadro destaca o caráter 

diferencial das figuras de ação, uma em relação às outras. 

Características Ocorrência Acontecimento 

passado

Experiência Canônica Definição 

Tipo de discurso Disc. interactivo  

(Disc. relatado) 

Relato 

interactivo 

Disc. 

interactivo 

Disc. teórico 

Disc. interactivo 

Disc. Teórico ou misto 

Interativo-

Teórico  

Eixo de referencia 

Temporal

Sit. de interacção 

(eixos locais) 

A montante 

(marcado) 

Não delimitado 

(marcado) 

Não delimitado 

(não marcado) 

Não delimitado

Localizações 

(repérages), 

formas verbais 

Ante., Post., Sim.  

Pres., Pps,  fut per.  

(fr.: Prés., Pc, Ftp) 

Isocrónicas

Pps, Imp

(fr.: Pc, Imp) 

Neutras

Pres. genérico 

Pres. 

genérico 

Formas impessoais 

« ser »/« ter » 

Pres. genérico 

Agentividade 

Implicação forte 

(estatuto de ator)

eu

Implicação 

atestável 

eu

Implicação + fraca 

(ora o actente é 

agente, ora ator)

tu, (eu, se)

Implicação + fraca

Tu, a gente 

(genérico)

Implicação não 

marcada 

Traduzido e adaptado de Bulea 2009, Tableau 2 : Caractéristiques contrastives des figures d’action
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Bulea (2010) também identifica nos textos que prescrevem o agir das enfermeiras 

(documentos institucionais) uma única figura da ação, a ação padrão. Esta se caracteriza pela 

presença do discurso teórico, forte grau de descontextualização, sendo a entidade prescritora 

(o hospital, uma junta médica etc.) responsável pelo que é dito. 

Para a autora, há uma dupla orientação, ou uma dupla interação que caracteriza os 

textos institucionais analisados: a primeira orientação está relacionada à atividade de 

enfermeira propriamente dita, a segunda está relacionada aos outros componentes do 

arquitexto considerado na sua dimensão social. 

Com relação à organização enunciativa e aos mecanismos linguísticos que 

fundamentam a compreensão do agir, os documentos, em análise, comportam um conjunto de 

características igualmente transversais que marcam por sua regularidade e sua recorrência. 

Essa regularidade é manifestada pela presença única do discurso teórico, que não 

implica a instância institucional emissora e o actante enfermeiro destinatário. A autora 

identifica que mesmo as sequências de caráter injuntivo se colocam no interior desse tipo de 

discurso, um dos indícios significativos quanto a esses assuntos, são as formas verbais: 

infinitivas ou no presente com valor genérico, essas formas são eventualmente acompanhadas 

de modalizações deônticas. De uma maneira geral, esses documentos se caracterizam pela 

máxima padronização, tanto no nível de seu conteúdo temático quanto à forma como esse 

conteúdo é apresentado. Para a autora, contribuem para esta padronização a neutralização 

sistemática da relação entre actante e o processo de retomada do agir, cuja comprovação está 

no uso massivo das formas verbais no infinitivo, que marcam o caráter de obrigatoriedade das 

ações, e na ausência de relações predicativas, cujo sujeito seria a enfermeira. 

Assim, a organização discursiva contribui efetivamente para o apagamento das 

instâncias enunciativas e agentivas, mas ao mesmo tempo gera uma forma indireta e implícita 

de prescrição, que procede não do direcionamento da norma ou da regra, a qual se refere 

direto ao actante, mas de sua apresentação como um estado de fatos que naturaliza a norma e 

apaga o caráter socioprofissional situado da origem e do destinatário.  Ela verifica também 

que, normalmente, os textos mencionam o destinatário do agir, ou seja, o paciente. 

Na continuidade do desenvolvimento da noção de figuras de ação, em nossa 

investigação, verificamos a ocorrência de situações que não tinha sido descritas por Bulea 

(2009, 2010). Nesse sentido, percebemos, através das análises, a mobilização, por parte das 
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professoras analisadas, de uma figura de ação não descrita na literatura, a figura de ação 

performance (LEURQUIN & PEIXOTO, no prelo).  Esta figura do agir se caracteriza pela 

colocação em cena de vozes enunciativas que teatralizam o dizer do actante ou de outros 

sujeitos em uma situação diferente do momento de enunciação. Enunciativamente, a figura de 

ação performance, assim como a figura de ação ocorrência e ação experiência, é 

caracterizada pela mobilização do discurso interativo, sendo este tipo de discurso mobilizado 

em forma de discurso relatado. 

Normalmente, a figura de ação performance acontece encaixada na figura de ação 

acontecimento passado e serve para ilustrar os procedimentos metodológicos do professor ou 

do aluno em situação de sala de aula. 

Com relação aos mecanismos enunciativos encontrados nessa figura, verificamos a 

ocorrência, principalmente, das vozes de personagens que participam de uma ação de 

linguagem distanciada do momento de enunciação. No caso da figura de ação interna 

performance, o personagem é o professor, que é o actante da ação de linguagem. Já, no caso 

da ação externa performance,  o personagem, normalmente é o aluno. Nesse sentido, na ação 

interna performance, o actante teatraliza os seus procedimentos em situação de sala de aula e, 

na ação externa performance, o actante teatraliza os procedimentos adotados pelo outro.   

A análise das figuras de ação, em nossa pesquisa, é um instrumento teórico-

metodológico que nos serve para analisar como o professor representa o seu papel em um 

encontro de formação docente no ProJovem Urbano Fortaleza. A ocorrência das diversas 

figuras de ação demonstra que a linguagem não pode ser considerada nem como uma 

tradutora do mundo, nem como um simples veículo de conhecimento, que traduz a realidade 

tal como ela é. A linguagem é constituída de um mecanismo simultâneo de diversos 

conhecimentos e representações do indivíduo relativo ao agir e de formas de organização 

discursiva (os tipos de discurso), cujo regime de estruturação produz inevitavelmente uma 

reorganização desses conhecimentos e das representações que o actante faz do agir-referente. 

Para Bulea (2010), a colocação em movimento da heterogeneidade discursiva está no 

próprio centro dos processos de desenvolvimento das pessoas, assim, os métodos e técnicas 

de análise das práticas deveriam explicitamente compreender a atividade linguageira como 

trabalho permanente, e a diversidade dos textos/discursos também como quadros sociais no 

seio dos quais as pessoas são suscetíveis de reformular o incessante debate social, de 

interiorização, de geri-lo psicologicamente. 
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Para a autora, 

Na medida em que se colocam no seio dos tipos de discurso, que constituem, eles 

mesmos, estruturas de colocação em interface das representações coletivas e 

individuais (Bronckart, 1997), as figuras de ação nos parecem assegurar a colocação 

em interface das representações coletivas e individuais, relacionando-se 

especificamente com o agir, processo que se desenvolve no próprio seio da dinâmica 

linguageira, e que tentaremos esclarecer, em seguida, sob dois aspectos: a 

agentividade e a dupla dimensão, psicorrelacional e técnica gestual do cuidado 

(BULEA, 2010: 124).  

 

Verificamos, em nossos dados, esse movimento de colocação em interface das 

representações coletivas e individuais, de que nos fala Bronckart e Bulea. Procuramos 

encontrar indícios dessa colocação de interface de representações, realizada na formação de 

educadores do ProJovem Urbano, através das figuras de ação manifestadas no dizer dos 

professores analisados.    

Nesse sentido, temos como base a busca da tomada de consciência do professor de seu 

papel ativo na resolução de problemas, no processo de formação contínuo. A compreensão 

desse entrecruzamento de representações coletivas e individuais permite avançar na 

construção de um processo de formação de educadores verdadeiramente dialético. Só assim 

seremos capazes de auxiliar na formação de profissional capaz de intervir, modificar, recriar e 

até mesmo subverter o que está posto nos documentos que prescrevem o seu agir.   

 

2. 5.2. Figuras de ação externas: interpretações do agir do outro 

 

As figuras de ação descritas até o momento são relacionadas ao agir do trabalhador 

que retextualiza a sua ação através da linguagem, sendo consideradas figuras de ação interna, 

uma vez que estão relacionadas às representações que o trabalhador tem de seu agir (BULEA, 

LEURQUIN & CARNEIRO, no prelo).  

No desenvolvimento da reflexão sobre as figuras de ação, em Bulea, Leurquin & 

Carneiro (no prelo), evidenciou-se, a partir de dados coletados em situação de formação de 

educadores, a presença de figuras de ação externas, que diferentes das figuras de ação 

internas, focalizam o agir do outro, do co-actante (o aluno, outros professores, o formador 

etc..). O objetivo da formação, que serviu como contexto para a pesquisa, foi possibilitar a 

criação de um espaço de interação com o propósito de intervir no agir de um professor em 

uma turma de 30 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental em uma escola particular de 

Fortaleza.  
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A formação foi composta de quatro fases: gravação em audiovisual de uma sequência 

de aulas; confrontação do professor-tutorado com essa sequência de aulas gravadas; 

realização de uma intervenção realizada, no planejamento da aula, pelo professor tutor e pelo 

professor tutorado e, por fim, implementação do planejamento proposto na fase 3  em 

situação de sala de aula (BULEA, LEURQUIN & CARNEIRO, no prelo).  

No artigo O agir do professor e as figuras de ação: por uma análise interacionista, os 

autores recortaram parte da experiência e analisaram apenas três aulas de língua materna e o 

registro audiovisual das reuniões entre professor tutor e professor tutorado, na realização da 

auto-confrontação simples.    

Na análise dos dados, os autores seguiram a proposta de análise contida no quadro 

teórico-metodológico do ISD. Nesse sentido, seguiram uma abordagem descendente de 

análise dos textos, ou seja, partiram da unidade global para unidades de nível inferior. Nesse 

sentido, analisaram os segmentos temáticos e os tipos de discurso que os organizam; depois, 

analisaram as relações predicativas e mecanismos de textualização e, por último, as unidades 

mínimas. 

O exame principalmente dos tipos de discurso, que organizam um conteúdo temático, 

assim como a análise de outras instâncias como, por exemplo, relações de temporalidade, 

marcas de agentividade e aspectos ligados às modalizações nos textos, que já havia sido 

realizado em pesquisas anteriores e que evidenciou as figuras de ação interna (BULEA, 2007 

e no prelo; BRONCKART & BULEA, 2006; BULEA & FRISTALON, 2004) possibilitou a 

análise das figuras de ação externas. 

Para Bulea; Leurquin e Carneiro (no prelo),   

A principal característica observada nos dados analisados foi a presença simultânea 

e interrelacionada do que denominaremos de figuras de ação interna, nas quais o 

professor reflete, interpreta e elabora linguageiramente componentes do seu próprio 

agir, colocando-se como a fonte das representações sobre a parte ou as dimensões 

deste agir que ele se autoatribui; e figuras de ação externa, nas quais o professor 

reflete, interpreta e elabora linguageiramente o agir dos outros protagonistas (aluno, 

alunos, outros professores).    
 

Há, nos dados analisados pelos autores, uma alternância de responsabilidades 

enunciativas, que mostra indícios da peculiaridade do trabalho do professor. Para os autores, a 

presença da figura de ação externa é uma característica das práticas linguageiras desse 

profissional, sendo essa alternância enunciativa influenciada pelo contexto em que a pesquisa 

se deu.  



88 
 

Os autores dão como explicação desta particularidade o fato de o trabalho deste 

profissional ser constituído não apenas de um fazer, que é de responsabilidade do docente 

(distribuir material, escrever na lousa, etc.), mas também de um incentivar os alunos para 

participarem das atividades em sala de aula, sendo estes co- participantes do agir do professor.  

Outra possível explicação, que não é mencionada claramente pelos autores no artigo, é 

o fato de o professor que atua no ensino básico, muitas vezes, não se sentir um profissional, 

pois não é visto e nem se autorrepresenta como tal
33

. Essa relação entre a autorrepresentação 

negativa do professor e o fato de ele não falar sobre os seus procedimentos ainda não foi 

estudada com profundidade e merece ser foco de pesquisas posteriores.  

Essa autorrepresentação negativa do trabalho docente resulta da ideia de que ensinar é 

uma tarefa fácil, que requer apenas paciência e dedicação. Dentro dessa perspectiva, a 

docência fica sempre subordinada à esfera da produção, porque sua missão primeira é 

preparar para o mercado de trabalho. Assim, o tempo de apreender não tem valor por si 

mesmo; é simplesmente uma preparação para a vida real, ou seja, para o trabalho produtivo. 

Essa concepção do trabalho do professor é incorporada por ele, e isso é revelado na 

representação que ele tem de seu trabalho e na representação que outros têm de seu papel na 

sociedade. 

A transformação dessa concepção negativa do trabalho do professor passa pela tomada 

de consciência desse profissional do seu papel fundamental na sociedade, uma vez que longe 

de ser uma ocupação secundária, o trabalho docente constitui uma das chaves para a 

compreensão das transformações atuais das sociedades modernas. 

Nesse sentido, é fundamental a compreensão do agir docente, sendo esse agir acessível 

apenas através da linguagem, uma vez que é a partir dela que se fazem e se transformam as 

representações do homem. Na clarificação do agir docente, a noção de figura de ação externa 

contribui para a reconstrução do agir do aluno, feita pelo professor, o que permite uma maior 

compreensão dos eventos ocorridos em sala de aula.  

Nas palavras dos autores, (...) Diferentemente da ação interna que o actante oraliza as 

representações do seu próprio agir, na ação externa ocorrência ele constrói representações 

                                                             
33

 Essa ideia não é mencionada claramente no artigo, mas em discussão com os autores, no grupo de estudo 

Gepla, chegamos a essa outra explicação.  
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sobre o agir do aluno, com base em atitude observáveis apenas (BULEA, LEURQUIN & 

CARNEIRO, no prelo: 14). 

Para a classificação das figuras de ação externas, Bulea; Leuquin & Carneiro (no 

prelo) utilizam a mesma nomenclatura usada na caracterização das figuras de ação interna, no 

entanto, no corpus analisados pelos autores, são encontradas apenas três figuras de ação 

externas, a saber: ação ocorrência externa, ação acontecimento passado externa e ação 

experiência externa.   

Já com relação às características linguísticas encontradas nas figuras de ação externas, 

os autores destacam a utilização de uma rede nominal que evidencia o co-actante (o aluno, os 

alunos, o grupo, etc) e de uma rede pronominal da terceira pessoa (ele, ela, eles, elas, etc). 

Nesse sentido, na caracterização das diferentes figuras de ação externas, os autores 

utilizam parte das descrições linguísticas que caracterizam as figuras de ação internas, 

acrescido da focalização do agir do outro, que é, normalmente, marcado pelo pronome de 

terceira pessoa ele.     

Nesse sentido, a figura de ação ocorrência externa é caracteriza pelo uso do pronome 

de terceira pessoa, que é sempre antecedida de uma ação interna do professor, que é 

caracterizada pelo uso da primeira pessoa do singular. 

A figura de ação externa acontecimento passado é caracterizada pela captação 

retrospectiva do agir na sua singularidade, mas sem relação com a situação de produção de 

linguagem. Há, nesta figura de ação externa, o encapsulamento de um agir relativo ao 

passado, esse encapsulamento é realizado enunciativamente pelo relato interativo. Mas 

diferente da figura de ação acontecimento passado interna, a figura de ação acontecimento 

passado externa mobiliza o pronome eu apenas para introduzir o relato, mas o foco é a ação 

do aluno, manifestado pelo pronome de terceira pessoa eles. 

Assim como a figura de ação interna experiência, a ação externa experiência é 

constituída enunciativamente de discurso interativo, com um eixo de referência não limitada, 

há uma generalização do agir, formulado a partir da experiência do actante. Mas, diferente da 

figura de ação interna experiência, esta generalização se refere ao agir dos alunos, 

representado por nomes (o aluno) e pronomes (eles, um, outro) de terceira pessoa e não sobre 

o agir do actante que enuncia. Neste caso, o professor faz uma generalização da representação 

dos procedimentos realizados pelos alunos em situação de sala de aula. 
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3 METODOLOGIA 

 

Refletimos sobre o ensino de língua materna no Ceará, focalizando o papel do 

professor e da representação que este profissional tem de seu trabalho. Na tríade que constitui 

o complexo universo da sala de aula - mediador, aluno e conhecimento – em constante 

interação, focalizamos o trabalho do mediador dos conhecimentos, tendo como objeto de 

pesquisa o seu agir. Para investigar o agir docente, devemos compreender o trabalho do 

professor dentro da rede de relações sócio-históricas na qual está inserido.  

O esquema abaixo, criado por Machado (2007, p. 92), ilustra as relações estabelecidas 

entre o agir docente e o contexto sócio-histórico particular que influencia este agir. 

Figura 1: elementos constitutivos do trabalho do professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Machado (2007), o trabalho do professor é uma atividade humana muito 

complexa, que envolve todas as dimensões deste profissional (físicas, emocional, social). 

Nesse sentido, o trabalho docente deve ser percebido como um verdadeiro trabalho humano, 

no sentido marxista do termo, ou seja, aquele trabalho que engaja a totalidade do indivíduo e 

que potencializa o desenvolvimento de suas capacidades. Este conceito de verdadeiro 

trabalho é oposto ao conceito de trabalho alienado, que, para a teoria marxista, está 

relacionado às forças históricas da realização dessa atividade no sistema capitalista.  

CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO PARTICULAR 

SISTEMA EDUCACIONAL 

SISTEMA DE ENSINO 

 
     PROFESSOR 

INSTRUMENTOS 

OBJETO/MEIO      O OUTRO 

Organizar um meio que possibilite a 

aprendizagem de conteúdos disciplinares e 
o desenvolvimento de capacidades 

específicas 

Os alunos, os quais, os 

colegas, os outros 
interiorizados 
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Essas considerações em relação ao trabalho do professor evidenciam a necessidade de 

o pesquisarmos em suas várias dimensões, levando em consideração os vários contextos e 

diferentes espaços de atuação deste profissional. Nesse sentido, o trabalho do professor não 

deve ser limitado apenas ao tempo de sala de aula, temos que levar em consideração outros 

tempos e outras ações, envolvidos na atuação docente (o planejamento da aula individual e 

coletivo, a aula, a elaboração da avaliação dos alunos, a correção da avaliação, a 

autoavaliação do professor, a formação de educadores etc.).   

Ainda analisando o esquema de Machado, percebemos que o professor age sobre o seu 

contexto, em constante interação com diferentes indivíduos e instituições envolvidas no 

universo educacional, este profissional serve-se de artefatos materiais ou simbólicos, que são 

apropriados por ele e que são transformados em instrumentos mediadores do agir.  

Dentro desse amplo universo no qual está inserido o trabalho docente, a nossa 

investigação tem como interesse investigar as representações que os professores do ProJovem 

Urbano têm de seu trabalho no decorrer de uma formação contínua de educadores. Nesse 

sentido, compreendemos o trabalho docente em sua amplidão e opacidade, na medida em que 

consideramos as prescrições, norteadoras da formação de educadores, constitutivas da 

atividade de docência.   

Fazemos, nesta parte de nossa proposta, a descrição metodológica. Inicialmente, 

justificamos a natureza de nossa investigação, que tem como princípios a pesquisa-ação, uma 

vez que intervimos no agir do professor e investigamos o resultado dessa intervenção na 

representação que ele tem de seu trabalho. Posteriormente, descrevemos o contexto da 

pesquisa, em que foi efetivada a intervenção; depois, detalhamos os instrumentos de coleta de 

dados e a constituição de nosso corpus e, por fim, articulamos nossa investigação ao quadro 

teórico-metodológico do ISD na análise dos textos. 

 

3.1. A natureza da pesquisa 

 

Como já foi dito, o tipo de pesquisa que realizamos tem princípios da pesquisa-ação. 

A seguir, caracterizamos e definimos este tipo de investigação. A pesquisa- ação é um dos 

inúmeros tipos de investigação-ação realizados nas Ciências Humanas.  O termo 

investigação-ação é utilizado genericamente e serve para qualificar qualquer pesquisa que 
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tende a melhorar a prática, através da oscilação sistemática entre o agir no campo empírico e a 

investigação a respeito desse campo.  

Além da pesquisa-ação, podemos denominar como pertencendo à investigação-ação, 

a aprendizagem-ação, a prática reflexiva, o projeto-ação, a aprendizagem experimental, a 

prática deliberativa, a pesquisa práxis, a investigação apreciativa, a prática diagnóstica, a 

avaliação-ação, a metodologia de sistemas flexíveis e a aprendizagem transformacional 

(TRIPP, 2001)
34

. Todas essas tendências têm em comum a melhoria da prática dos atores 

envolvidos na intervenção. A principal razão para se empregar o termo investigação-ação, 

como um processo superordenado que inclui a pesquisa- ação, é o fato de esta última seguir o 

movimento típico de todos os tipos de investigação-ação. Esse movimento pode ser melhor 

compreendido, através do diagrama representativo das  fases desse tipo de procedimento mais 

geral. 

Figura 2: Representação do ciclo básico da investigação-ação 

                

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver no diagrama, o movimento das tendências de pesquisa, que 

genericamente podem ser inseridas na perspectiva da investigação-ação, iniciam com o 

diagnóstico de um problema. Depois, há o planejamento de uma ação para resolução desse 

problema; posteriormente, há a implementação dessa ação no campo empírico, o 

monitoramento e a avaliação de sua eficácia.    

                                                             
34

 Não é nosso interesse, aqui, explicar esses tipos de pesquisa. Queremos, antes, explicitar a noção de pesquisa 

ação e justificar a nossa escolha. Para aprofundamento sobre os diversos tipos de investigação ação, 

aconselhamos ler Tripp (2001).  
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Devido a essa proximidade entre os tipos de investigação que podem ser classificados 

como investigação-ação, é muito difícil traçar limites definitivos entre pesquisa ação e outros 

tipos de investigação-ação. Para Tripp (2001), as diferenças podem ser delineadas através do 

reconhecimento dos diferentes processos envolvidos em cada etapa dos ciclos básicos 

(explicitados no diagrama acima) e dos diferentes resultados a que chegam os diversos tipos 

de investigação-ação.  

Na caracterização específica da pesquisa-ação, o autor estabelece alguns princípios 

que a define e a diferenciam dos outros tipos de investigação-ação:     

1. A pesquisa-ação começa com um reconhecimento; 2. O replanejamento das ações é 

utilizado em cada fase; 3. A reflexão é essencial para o processo de pesquisa-ação; 4. A 

pesquisa-ação tende a ser participativa. 
35

 

Na pesquisa-ação, o engajamento do pesquisador é levado ao extremo, uma vez, ao 

mesmo tempo, que ele aprende durante o processo de pesquisa, ele modifica, juntamente com 

os outros atores, a situação problema.   

Para Barbier (2002), é necessário termos claro que, na pesquisa-ação, o problema 

nasce na comunidade que o define, o analisa e o resolve; a meta da pesquisa é a transformação 

social e a melhoria de vida das pessoas. Assim, a pesquisa-ação exige a participação plena e 

total da comunidade envolvida. O autor também esclarece que o procedimento desse tipo de 

pesquisa pode suscitar nos participantes uma melhor conscientização de seus próprios 

recursos e processos cognitivos. Essa conscientização serve, principalmente, para promover o 

desenvolvimento dos atores participantes da pesquisa. 

Com relação à análise dos nossos dados, nossa pesquisa é principalmente qualitativa, 

ou seja, debruça-se na interpretação dos textos analisados. Nesse sentido, fazemos análises 

interpretativas de fragmentos dos textos, utilizando o quadro teórico-metodológico do ISD.  

Apesar de adotarmos principalmente a análise qualitativa dos dados, não descartamos 

um trabalho de quantificação em nossa investigação, que servirá para sintetizar e demonstrar, 

de forma mais precisa, as nossas conclusões em relação às figuras de ação em cada encontro 

                                                             

35 Todas essas fases foram contempladas em nossa investigação e serão descritas no tópico 3.2.2 A proposta de 
formação específica em língua materna 
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de formação. Dessa forma, analisamos, inicialmente, quantitativamente, o número de 

ocorrências de figuras de ação em cada encontro de formação e, depois, empreendemos uma 

análise quantitativa da relação entre figura de ação e segmentação temática. A análise 

quantitativa das figuras de ação serve para evidenciar tendências com relação à escolha 

enunciativa dos professores realizada em cada encontro de formação. Já a análise da relação 

entre a segmentação temática e as figuras de ação mobilizadas serve para evidenciar relações 

de compasso e descompasso entre representações na realização da tarefa.      

No próximo tópico, descrevemos o contexto de nossa investigação. Explicamos o que 

é o ProJovem, detalhamos a formação de educadores e descrevemos os atores envolvidos da 

pesquisa. 

 

3.2. Contexto da pesquisa 

 

Nesse tópico, descrevemos a gênese de nossa investigação e o contexto mais amplo no 

qual ela está inserida.  Inicialmente, o grupo GEPLA
36

, dentro de seu projeto maior de 

investigação
37

, criou uma intervenção no ProJovem Urbano, que teve como principal ação  a 

formação de educadores intitulada Formação dos professores do ProJovem urbano à luz do 

Interacionismo Sociodiscursivo. No decorrer desta formação, encontramos o problema central 

que norteou nossa investigação, a saber: como o trabalho do professor ressignifica o seu 

trabalho em um encontro de formação docente?  

Este problema impulsionou a nossa investigação e foi só percebido devido às 

constantes avaliações empreendidas pela equipe de formadores e pelos atores envolvidos na 

intervenção. 

Na ação de formação, a equipe do GEPLA, da qual fizemos parte, realizou, 

inicialmente, o reconhecimento do contexto que envolve o trabalho do professor do Programa; 

depois, identificou, juntamente com os atores envolvidos (professores, coordenação do 

Programa) problemas compartilhados pelo grupo; realizou um planejamento conjunto, que foi 

                                                             
36 O grupo de Estudos e Pesquisa em Linguística Aplicada (GEPLA) é coordenado pela professora  Drª. Eulália 

Vera Lúcia Fraga Leurquin. Atualmente, ela desenvolve trabalhos relacionados à formação inicial e contínua de 

educadores e à descrição e análise de gêneros acadêmicos, sobretudo, o relatório de estágio docente e o chamado 

relatório de avaliação docente. Para isso, ancora-se principalmente nos aportes teórico-metodológicos do 

Interacionismo Sociodiscursivo.   
37 O grupo GEPLA tem como objetivo analisar e descrever gêneros textuais e estuda questões relacionadas ao 

ensino/aprendizagem e à formação de professores de línguas. 
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reajustado algumas vezes no decorrer do processo de formação; implementou o planejamento 

e avaliou, durante todo o processo, os resultados das ações
38

. Estes procedimentos ancoraram-

se nos princípios e nos ciclos de investigação da pesquisa-ação.  

Com relação à elaboração e à execução da intervenção realizada no ProJovem Urbano, 

queremos salientar a nossa ativa participação em todas as etapas da formação, tendo em vista 

a natureza da investigação, que é norteada pela pesquisa-ação. Nesse sentido, o engajamento 

do pesquisador deve ser uma das bases principais da efetivação da investigação. Assim, 

participamos, como formadora colaboradora, do reconhecimento do problema, do 

planejamento das ações, da execução das ações, da avaliação e do replanejamento da 

intervenção. Essa experiência participativa de investigar o agir do professor possibilitou 

analisarmos não apenas o trabalho do outro, mas também permitiu empreendermos uma 

reflexão sobre a nossa própria prática
39

.  

A seguir, falamos do contexto mais amplo do ProJovem Urbano. Depois, tratamos, 

especificamente, sobre a formação em Língua Materna, realizada no âmbito deste Programa. 

 

3.2.1 O que é o ProJovem? 

 

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem - é uma iniciativa do 

Governo Federal, vinculada à Secretaria Nacional de Juventude e funciona em parceria com 

as prefeituras das capitais do país. Surgiu como uma política pública direcionada à juventude 

em vulnerabilidade social, de 18 a 24 anos, sem vínculos empregatícios, que tinham 

concluído a quarta série e não tinham concluído a oitava. Em 2008, houve uma reformulação 

do Programa, advinda da avaliação feita por seus gestores gerais e da necessidade de 

ampliação do perfil do aluno.   

O Programa, atualmente, concentra as políticas públicas de juventude, sendo composto 

pelo ProJovem Urbano, Adolescente e  Rural.  O nosso contexto de pesquisa é o ProJovem 

Urbano. Esta modalidade do Programa tem como finalidade primeira proporcionar formação 

integral aos jovens de 18 a 29 anos, que saibam apenas ler e escrever. 

                                                             
38 O detalhamento da formação e os problemas encontrados na pesquisa serão explicitados no tópico 3.2 desta 

metodologia.  
39 Como já foi mencionado, a ação de formação, realizada no ProJovem Urbano- Fortaleza, foi empreendida e 

coordenada pelo Grupo GEPLA . Essa ação foi coordenada e desenvolvida pela Prof. Dra. Eulália Vera Lúcia 

Fraga Leurquin (formação coordenadora) e contou com a participação de duas doutorandas convidadas 

(formadoras colaboradoras).  
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A construção dessa formação integral do aluno é formalizada, no Programa, a partir 

dos seguintes objetivos específicos:  

• Reinserir jovens no processo de escolarização; 

• Identificar oportunidades potenciais de trabalho e a capacitação dos 

jovens para o mundo do trabalho; 

• Integrar os jovens em ações coletivas de interesse público; 

• Incluir o jovem no mundo digital como instrumento de inserção 

produtiva e de comunicação;       

Com relação ao público alvo do Programa, Silva (2008), ancorado em um questionário 

aplicado em 2008 pela coordenação municipal do ProJovem Urbano- Fortaleza, realizou uma 

análise do perfil dos estudantes do Programa em Fortaleza. De uma maneira geral, fica 

evidenciado, na análise do autor, que o Programa é constituído de uma larga parcela da 

juventude da periferia da cidade. Muitos desses estudantes, marcados pela negação aos 

direitos básicos, já tinham sido expulsos da escola e retornam aos bancos escolares, trazendo 

uma história de vida repleta de dificuldades (usuários de droga ou envolvidos em tráfico de 

drogas, envolvidos em prostituição, etc.). Silva (o.p. cit.) também verificou o predomínio das 

mulheres, que constituem 60% dos integrantes do Programa, sendo a gravidez precoce o 

principal motivo da descontinuidade escolar dessas estudantes.  

O Projeto Político Pedagógico do Programa é estruturado em três dimensões básicas: 

formação básica, qualificação inicial profissional e participação cidadã.  A proposta do 

Programa tem como objetivo pedagógico articular essas três dimensões.       

No Projovem, há uma inter-relação das áreas do Programa, sendo essa inter-relação 

responsável pela contextualização dos conteúdos contidos na formação básica. Nesse sentido, 

é um questionamento constante a problematização de como o trabalho que precisa ser 

realizado no ProJovem (Projeto de Orientação Profissional,  o Plano de Ação Comunitária) 

pode contribuir para dar funcionalidade aos conteúdos da formação básica.  

Relacionada a essa questão, o grande desafio dos professores de Língua Materna 

(LM), participantes do ProJovem Urbano, pode ser decomposto em dois problemas, que se 

inter-relacionam: 
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1. Como os professores de LM podem contribuir para o trabalho que precisa ser feito 

no ProJovem Urbano?  2. Como os conteúdos de LM podem ser contextualizados, a partir do 

trabalho que precisa ser realizado no ProJovem Urbano? 

Com relação à organização do Programa, podemos verificar que o curso é dividido em 

três ciclos, com duração de seis meses e se dividem em seis Unidades formativas, as quais são 

relacionadas a eixos temáticos que devem ser desenvolvidos no decorrer de cada ciclo. Cada 

unidade formativa é articulada em torno de eixos estruturantes, de referências conceituais e 

de ações curriculares.  Assim, o 1º Ciclo é composto pelas Unidade Formativa I - Juventude e 

Cultura e Unidade Formativa II - Juventude e Cidade; o 2º Ciclo é composto pela Unidade 

Formativa III – Juventude e Trabalho e Unidade Formativa IV - Juventude e Comunicação; o 

3ºCiclo é composto pela Unidade Formativa V - Juventude e Tecnologia e Unidade Formativa 

VI – Juventude e Cidadania.    

Além de momentos específicos para cada disciplina e dos trabalhos direcionados à 

qualificação para o trabalho, participação cidadã e informática, o Programa cria a figura do 

professor orientador (PO). Na realidade, o PO é mais uma função do professor especialista de 

cada disciplina, que acompanha diariamente o desenvolvimento de uma turma do núcleo, 

participando de todas as atividades dos jovens e potencializando o trabalho interdisciplinar e a 

integração de todas as ações curriculares. O espaço físico do Projovem Urbano é organizado 

por Polos. Cada polo é composto, em média, por 16 núcleos, que funcionam nas escolas da 

rede municipal. Em Fortaleza, temos, atualmente, 3 polos com 61 escolas. O ProJovem 

Urbano tem atualmente 300 professores, dos quais 40 são professores de Língua Materna.  

Abaixo, segue uma figura explicativa do contexto do ProJovem e das relações que 

estabelecemos entre o contexto mais amplo e o contexto mais específico nos quais estão 

envolvidos esse Programa. 

Figura 3: Contexto do ProJovem Urbano 
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No esquema acima, temos, inicialmente, o ProJovem, política pública de juventude do 

governo Lula; depois, temos a especificação, dentro da política pública, do ProJovem Urbano 

nacional, temos, ainda, o ProJovem Urbano Fortaleza; e, dentro do ProJovem Urbano 

Fortaleza, a formação contínua de educadores de Língua Portuguesa. A nossa pesquisa 

recolhe os dados, para composição do Corpus, do ProJovem Urbano Fortaleza (a formação 

contínua de educadores, proposta pelo grupo GEPLA, que foi gravada em vídeo).  

No próximo tópico, detalhamos a proposta de formação de educadores específica em 

Língua Materna.  

 

3.2.2 A proposta de formação contínua específica em língua materna 

 

Neste tópico, tratamos da formação de educadores, destacando as bases teóricas que a 

equipe de formadores utilizou para a construção da formação e os procedimentos adotados em 

cada etapa desde o planejamento das ações formativas até a execução das atividades. Assim, 

no tópico 3.2.2.1, falamos de uma forma mais ampla da experiência de formação de 

educadores, relatando cada etapa e justificando as opções da equipe de formadores. No tópico 

3.2.2.2, tratamos, de maneira mais detalhada, dos encontros de formação que utilizamos nesta 

tese.    

  

3.2.2.1 O contexto da formação contínua de educadores do ProJovem Urbano 

 

O processo de formação dos educadores do ProJovem Urbano constitui-se 

oficialmente de dois momentos: a formação inicial, que apresenta o Programa ao educador; e 

o processo de formação contínuo, que ocorre a cada início de unidade formativa e trabalha 

especificamente as temáticas referentes às unidades formativas.  

Em Fortaleza, a instituição responsável pela formação oficial dos educadores é a 

Universidade Federal do Ceará, através da atuação do departamento de Educação. Ao longo 

do ano de 2006, os espaços oficiais de formação do ProJovem passaram por diversas 

reformulações, causadas pela avaliação dos educadores e da coordenação municipal,  que os 

aproximaram cada vez mais do cotidiano da sala de aula. Nesse sentido, os educadores 
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sentiram a necessidade de uma formação específica em língua portuguesa com o intuito de 

encontrar alternativas para o trabalho de integração das três dimensões do Programa e a 

consequente contextualização dos conteúdos formais. 

Como já foi mencionado, o grupo de estudos GEPLA, ancorada na avaliação 

realizada pela coordenação do ProJovem Urbano e nas análises realizadas por Peixoto 

(2007), propôs uma formação específica em língua materna para atender às necessidades dos 

educadores, quanto ao trabalho de leitura, produção de texto e reflexão sobre a língua em 

situação de sala de aula. A proposta de formação de educadores surgiu como uma resposta 

aos problemas enfrentados pelos professores de LM no cotidiano de sala de aula, sendo os 

principais problemas enfrentados pelos professores do ProJovem: a heterogeneidade de 

níveis de letramento dos alunos e a falta de integração das áreas do Programa.  

Na formação específica de LM do ProJovem Urbano,  o grupo GEPLA trabalhou com 

todos os educadores de língua portuguesa, ou seja, 40 professores, divididos em duas salas de 

formação.   

Em nossa pesquisa, iremos considerar, principalmente, o contexto de apenas uma das 

salas, em que, especificamente, atuamos como formadora. Assim, coletamos as interações, 

realizadas nos encontros de formação, de 20 professores de portuguesa. No entanto, para 

análise das representações que o professor tem de seu agir, investigamos 4 professores, 

participantes da formação.  

A formação contínua, intitulada Formação dos professores do ProJovem urbano à luz 

do Interacionismo Sociodiscursivo, atuou em duas vertentes: a formação do professor 

enquanto leitor e produtor de textos e enquanto formadores de leitores e de produtores de 

textos. Possuía como fio condutor a relação entre linguagem e educação. Nesse sentido, a 

formação atou no alicerce do ProJovem Urbano contribuindo efetivamente na construção de 

um Jornal, no Plano de ação comunitária, no Projeto de orientação profissional e na 

construção de estratégias de trabalho que permitissem uma intervenção diferenciada, por parte 

dos educadores de LM, com relação aos níveis diferentes de letramento dos alunos.  

Na realização das ações, os atores envolvidos (coordenador da formação, formadores, 

professores, coordenação municipal) seguiram as seguintes etapas:  

1. Reconhecimento do contexto e a identificação do problema a ser enfrentado. Nessa 

fase, inicialmente, foram identificados como problemas centrais a heterogeneidade de níveis 

de letramento dos alunos e a falta de integração das áreas do Programa.   
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2. Realização de um planejamento conjunto das ações de intervenção, que possibilitou 

o desenho inicial da formação de educadores. O planejamento inicial foi modificado algumas 

vezes devido às avaliações dos educadores e às novas demandas que surgiam no Programa.  

3. Implementação das ações previstas no planejamento inicial. Estas ações foram 

divididas em duas atuações, que se complementavam: acompanhamento das aulas dos 

professores envolvidos na intervenção e formação específica em Língua Materna. 

4. Avaliação das ações implementadas no decorrer da intervenção. A avaliação foi um 

processo constante, que ocorreu no decorrer das ações formativas e resultou em reformulações 

da proposta de intervenção.   

De uma forma geral, a formação privilegiou estabelecer um vínculo maior entre 

práticas dos educadores e os processos formativos. Também trabalhou em uma perspectiva de 

privilegiar o papel fundamental que deve ter a formação na tomada de consciência do 

professor de seu papel ativo na busca de resolução de problemas. 

Nas figuras abaixo, verificamos as transformações da proposta de intervenção, sofridas 

no decorrer da formação de educadores:    

 

Figura 4: Processo de intervenção 1 
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problemas destacados foram: a heterogeneidade de níveis de letramento dos alunos em uma 

mesma sala de aula (tendo esse problema relação direta com o perfil do aluno traçado pelo 

Programa); a falta de integração das áreas do ProJovem ( tendo esse problema relação direta 

com a proposta pedagógica do Programa). A partir dos problemas detectados, foram 

planejadas ações de intervenção, que tinham como proposta principal uma formação de 

educadores, que integrassem efetivamente teoria e prática. A avaliação continua das ações 

possibilitou a identificação de novos problemas e a re-elaboração do planejamento e das 

ações. Esse movimento de replanejamento pode ser percebido na figura abaixo.   

Figura 5: processo de intervenção 2 
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ou ainda que construíam atividades de leitura e produção de texto com orientação distinta da 

proposta do autor do livro didático, o que potencializava uma ressignificação das práticas e 

uma re-elaboração das prescrições com base em novas bases teóricas.  Assim, o professor 

refigurava a sua ação, na mediada em que ele reelaborava as prescrições (advindas das 

instituições superiores), construindo prescrições para si mesmo. 

Como já afirmamos, seguindo esses princípios epistemológicos, que norteiam o ISD, a 

equipe de formadores criou as ações de formação no ProJovem Urbano em Fortaleza.  Nesse 

sentido, a maioria dos encontros teve como objetivo a reconstrução do agir do professor 

através da linguagem. A perspectiva assumida na formação tinha como base, o pensamento 

construído no âmbito do ISD, de que as práticas textuais constituem os lugares de 

desenvolvimento de mediações formadoras, sob o efeito das quais se constituem as regras e 

instâncias sociais de um lado, a identidade das pessoas por outro lado. 

Dentro dessa perspectiva, foi solicitado aos professores que reconfigurasse o seu agir, 

a partir da linguagem e por meio dela, o que possibilitava uma tomada de consciência do 

professor de suas ações, que, normalmente, eram cristalizadas pela prática de forma não 

refletida.  

No próximo tópico, detalhamos as ações de formação de educadores empreendidas 

pelo grupo GEPLA, no ProJovem Urbano.  

 

3. 2.2.2 O plano geral da formação específica em LM 

 

A formação contínua teve carga horária de 12 horas mensais no período de 10 meses, 

totalizando 120 horas. Das 12 horas mensais, 4 horas foram destinadas aos encontros de 

formação propriamente ditos e o restante das horas distribuídas no planejamento das ações e 

no acompanhamento às aulas dos educadores.  

A formação foi dividida em três grandes temáticas: produção, compreensão de texto e 

reflexão sobre a língua, tendo como foco o agir reflexivo do professor, que deveria dar novos 

significados a sua prática, recriando assim o seu espaço de atuação e o seu agir. Assim, 

quando o professor, por exemplo, socializava a sua prática com os colegas, ele, na verdade, 

transformava as representações das tarefas a serem realizadas em seu cotidiano de trabalho.  

Abaixo, trazemos um quadro do conteúdo geral de cada encontro de formação: 
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Quadro 4: conteúdo geral dos encontros de formação 

Ações 

formação 

Temas do encontro  Ações realizadas 

Reunião com 

coordenação 

municipal e 
com 

representantes 

dos educadores 

 Contato inicial com professores 

e coordenação municipal para 

reconhecimento do contexto e 
dos problemas.   

1.  Relato dos educadores e 

da coordenação municipal com 

relação aos principais problemas 
a serem superados pelos 

educadores de LM; 

2. Discussão entre 
formadores e atores escolares 

com relação às possíveis ações a 

serem desenvolvidas no 

Programa.  

Encontro de 

formação 1 

Apresentação da proposta inicial 

de formação, realizada a partir 

do reconhecimento dos 
problemas relatados pelos atores 

escolares. 

3. Apresentação inicial da 

proposta de formação; 

4. Teste diagnóstico com os 
professores; 

5. Posterior sistematização 

dos dados 

 

Encontro de 

formação 2 

Foco na produção escrita: teste 

diagnóstico com os professores 

e estudo do gênero artigo de 
opinião. 

 

1. Teste diagnóstico da 

produção escrita dos educadores 

(artigo de opinião); 
2. Estudo teórico: a escrita 

como um processo e os 

mecanismos pragmáticos 

discursivos do gênero artigo de 
opinião (ADAM, 1992), 

(BRONCKART, 1999). 

 

Encontro de 

formação 3 

Foco na produção escrita: troca 

de experiências de produção de 

texto em sala de aula. 

1. Troca de experiências 

dos educadores com relação ao 

trabalho realizado com foco na 

produção escrita; 
2. Avaliação das 

formadoras (concepções de 

língua e de escrita subjacentes às 
propostas (JOLIBERT, 2006)) 

 

Encontro de 

formação 4 

Foco na produção escrita: o 

trabalho com o projeto em sala 
de aula. 

 

1. Experiência com projeto: 

uma alternativa para o trabalho 
de ampliação do letramento 

(JOLIBERT, 2006)  

2. Estratégias 
diversificadas em turmas 

heterogêneas: o uso do cartaz. 

 

Encontro de 
formação 5 

Foco na compreensão de textos: 
concepções de leitura e análise 

do material didático utilizado no 

ProJovem Urbano. 
 

1. Estudo teórico: 
concepções de leitura e seus 

desdobramentos para o ensino de 

línguas (BRAGGIO, 1992), 
(LEURQUIN, 2001) 

2. Análise das concepções 

de leitura subjacentes à proposta 
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do material didático do 

ProJovem Urbano.  

 

Encontro de 
formação 6 

Foco na compreensão de textos: 
produção de materiais didáticos 

alternativos para a aula de 

leitura. 

1. Produção de materiais 
alternativos para o trabalho com 

a leitura: orientações para 

elaboração de material didático 
para o trabalho com a leitura em 

sala de aula do ProJovem 

Urbano, tendo como foco os 

diversos níveis de letramento. 
2. Discussão teórica: O 

planejamento da aula de leitura 

(CICUREL, 1991), 
(LEURQUIN, 2001) 

 

Encontro de 

formação 7 

Foco na reflexão sobre a língua: 

o ISD como referência teórico-
metodológica para práticas de 

sala de aula 

1. Discussão de exercícios 

que levem em consideração 
diversas entradas no texto para 

diferentes níveis de letramento; 

2. Elaboração de atividades 
de leitura com as entradas no 

texto discutidas (produção 

GEPLA). 

 

Encontro de 

formação 8 

Foco na produção de texto: 

Análise do jornal do ProJovem 

Urbano 
 

1. Análise do jornal do 

ProJovem  Urbano (os gêneros, a 

funcionalidade, a autoria nos 
textos); 

2. A noção de atividade de 

linguagem (LEONTIEV, 1979), 

(BRONCKART, 1999). 
3. Propostas para o trabalho 

com o jornal. 

 

Encontro de 

formação 9 

Foco na reflexão sobre a língua: 

análise de gêneros que 

compõem o jornal 

 

1. Análise dos mecanismos       

enunciativos em artigos de 

opinião, notícia e editorial 

(BRONCKART, 1999).  

Encontro de 

formação 10 

Síntese, avaliação 

 

1. Síntese do trabalho de 

formação 

2.  Avaliação da formação 

 

Como já foi dito, o desenho da formação, explicitado no quadro acima, só foi definido 

no decorrer das ações formativas, uma vez que, devido à avaliação continua do processo, o 

planejamento inicial foi reajustado e/ou redefinido muitas vezes para atender às demandas 

reais dos professores. O trabalho de intervenção foi concebido em uma perspectiva sistêmica, 

em que as ações não ocorriam de forma isolada, mas articulada às outras ações desenvolvidas 

no Programa.  A equipe de formação também realizou acompanhamento em algumas salas de 



105 
 

aula dos professores envolvidos na pesquisa. Este acompanhamento também serviu para 

modificar e reajustar o desenho da formação contínua de educadores. 

Também é importante explicitarmos que o último encontro de formação (encontro 10: 

síntese e avaliação) não ocorreu, pois houve muitos atrasos ocasionados pelas diversas 

demandas atribuídas aos educadores, o que impossibilitou uma nova reunião que agregasse 

todos os educadores de língua portuguesa.  

Para nossa investigação, dos nove encontros de formação que foram efetivamente 

realizados, fizemos o recorte apenas dos encontros em que os professores socializavam ou 

analisavam suas experiências profissionais na resolução de problemas que eram 

compartilhados pelo grupo. Nesta perspectiva, chamamos a atenção para a decisiva 

participação do ―outro‖ (formadores e colegas professores) na construção de um agir reflexivo 

do professor. Assim, transcrevemos e analisamos partes dos encontros 3, 5, 6 e 8, 

privilegiando os momentos de socialização e a análise das experiências profissionais dos 

educadores.  

Para uma melhor compreensão do contexto da pesquisa, incluímos o plano de trabalho 

dos encontros de formação em que coletamos os dados de nossa tese. 

 

3.2. 2. 3. Detalhamento dos encontros trabalhados em nossa investigação 

 

Encontro 3: Socialização das experiências exitosas de produção de texto  

A equipe de formação teve como objetivo, no encontro 3, a socialização das 

experiências de produção de texto que os professores consideram exitosa. Consideramos que 

esses espaços de socialização das práticas são fundamentais para possibilitar uma maior 

reflexão do agir docente, bem como possibilitam aos professores a construção de saberes, 

ancorados na experiência dos colegas e nas discussões teóricas trazidas pela equipe de 

formação. 

No encontro 2,  a equipe de formadores solicitou aos professores a seguinte atribuição: 

a fim de analisar o material utilizado em sala de aula, solicitamos que, para o próximo 

encontro, que tragam impressa a atividade de produção de texto que você considera a mais 

exitosa em sua sala de aula.  
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Essa solicitação possibilitou uma maior sistematização e reflexão para o 

desenvolvimento do encontro 3.  A equipe de formação entregou o seguinte comando 

(instrução) aos professores:    

Quadro 5: Comando encontro 3 

1. Formar 6 grupos de 5 pessoas; 

2. Cada grupo de professores analisará cinco atividades de 

produção de texto, consideradas exitosas em suas salas de aula.  

3. Cada grupo apresentará a melhor proposta de atividade ao grupo 

maior de professores. 

 

Houve duas etapas na realização da tarefa de socialização das atividades de produção 

de texto. A primeira etapa foi a socialização, nos grupos menores, das atividades trazidas 

pelos professores participantes do grupo. Nesse grupo menor, foi escolhida a atividade que 

deveria ser socializada no grupo maior. A segunda etapa foi a socialização, no grupo maior, 

da atividade escolhida no grupo menor.  Como todos os professores apresentavam, nos grupos 

menores, a sua atividade, foi possível a socialização e a discussão de um maior número de 

atividades nos grupos menores, bem como uma maior reflexão do agir, por parte de 

professores, para a escolha da atividade que deveria ser apresentada para o grupo maior. 

 

Encontro 5: Concepções de leitura e seus desdobramentos para o ensino de línguas 

(análise do material didático do ProJovem Urbano - Guia de estudos) 

 

A equipe de formação dividiu o encontro 5 em dois momentos. O primeiro momento 

teve como objetivo a exposição e a reflexão das concepções de leitura (BRAGGIO, 1992, 

LEURQUIN, 2001) presentes na prática do professor. O segundo momento teve como 

objetivo a análise de sequências de atividades de leitura, contidas no material didático, 

utilizado em sala de aula do ProJovem Urbano – Guia de estudos, com base nas concepções 

de leitura discutidas no primeiro momento. Essa proposta de encontro de formação teve como 

objetivo principal propor uma análise crítica do material didático utilizado pelo professor do 

ProJovem Urbano, sendo ancorada em concepções teóricas que davam sentido ao estudo da 

bibliografia.  
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A equipe de formação adotou os seguintes passos metodológicos no encontro 5:    

Primeiro momento: discussão e problematização das concepções de leitura. O 

Segundo momento: análise do material didático do ProJovem Urbano, com base nas 

concepções de leitura discutidas no primeiro momento. A equipe de formação deu o seguinte 

comando (instrução) para realização da tarefa de análise do material didático.       

Questões para orientar a análise: 

Quadro 6: Comando encontro 5 

1. Que concepções de leitura subjazem às atividades analisadas? 

2. Que nível de letramento as atividade atingem?  Por quê? 

3. Quais os desdobramentos da opção teórica do autor do material 

didático, no que se refere à concepção de leitura, para o ensino de língua?  

 

Focalizamos, nas nossas análises, o segundo momento, em que os professores fazem 

análise do material didático oficial utilizado em situação de sala de aula. 

 

Encontro 6: Produção de materiais didáticos alternativos para o trabalho com a leitura 

(etapas de uma aula comunicativa de leitura, CICUREL 1991; LEURQUIN, 2001 ). 

O objetivo da equipe de formação, no encontro 6,  foi instrumentalizar o professor 

para a construção de atividades alternativas de leitura que possibilitassem a ampliação do 

letramento dos alunos. Para isso, o trabalho, neste encontro, foi dividido em três momentos: 1.  

Análise, a partir das falas dos professores, sobre o planejamento de suas aulas de leitura e 

discussão sobre uma proposta para a aula de leitura, ancoradas nas etapas de uma aula 

comunicativa de leitura (CICUREL, 1991, LEURQUIN, 2001); 2. Entrega dos textos aos 

educadores para a criação de atividades de leitura com base em níveis de letramento 

diferentes e nas etapas de uma aula comunicativa de leitura. 

Como orientação para o trabalho, a equipe de formação deu o seguinte comando 

(instrução):  
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 Quadro 7: Comando encontro 6 

1. Em grupo de três professores, elaborem uma atividade de leitura, 

levando em consideração os níveis de letramento (níveis 1, 2 e 3) propostos pela 

formadora e as etapas de uma aula comunicativa de leitura.  

2. Após a construção das atividades de leitura nos grupos menores, 

socializem o resultado ao grupo maior de educadores.  

 

Para a construção das atividades, foram entregues 7 gêneros de texto e a instrução dos 

níveis de letramento que a atividade deveria contemplar:  

 Nível 1 (alunos ainda tem dificuldade em decodificar os textos): 1 

charge, 1 tirinha e 1 classificados; 

 Nível 2 (alunos que decodificam, mas não compreendem o que leem) : 

2 notícia, 2 entrevista;   

 Nível 3 (alunos que compreendem o que leem em diversos gêneros): 2 

editorial e 1 carta ao leitor. 

 

Em nossa investigação, focalizamos o segundo momento, em que os professores 

construíram atividades de leitura alternativas para o trabalho de ampliação do letramento dos 

alunos. Este momento foi composto de duas fases. Na primeira fase, os professores, em dupla, 

construíram atividades de leitura com o gênero de texto que foi entregue e com a orientação 

do nível de letramento que a atividade deveria contemplar. Na segunda fase, os professores 

socializaram as atividades construídas e explicaram os procedimentos adotados para a escolha 

de cada tipo de questão.  

 

Encontro 8: Foco na produção de texto: Análise do jornal do ProJovem Urbano 

 

O objetivo do encontro de formação 8 era a análise do jornal do ProJovem já 

construído pelos professores e pelos alunos do Programa, sem a intervenção dos formadores.    
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Para esse trabalho de análise, a equipe de formação dividiu o encontro 8 em dois 

momentos. O primeiro momento teve como objetivo, a discussão da noção de atividade de 

linguagem, inspirada em Leontiev (1979), em oposição à noção de redação escolar. Essa 

noção de atividade designa as organizações funcionais de comportamentos do organismo 

vivo, através das quais eles têm acesso ao meio ambiente e podem construir elementos de 

representação interna sobre esse meio ambiente. (BRONCKART, 1999). 

No segundo momento, a equipe de formação dividiu a sala, em equipes de três 

pessoas, para discutirem o conceito de atividade de linguagem, trabalhada no primeiro 

momento, a partir da análise do jornal do Programa.  A análise foi ancorada no seguinte 

comando (instrução): 

Quadro 8: Comando encontro 8 

1. Os textos que compõe o jornal, em análise, podem ser considerados atividades de 

linguagem, ou seja, cumprem objetivos comunicativos necessários para a execução do trabalho 

que precisa ser realizado no ProJovem Urbano (PLA, POP, discussão dos temas etc.)? Justifique 

sua resposta. 

2. Há organização e aproveitamento dos espaços dentro do jornal? Comprove sua 

resposta com passagens do jornal?   

3. Qual o desdobramento para o ensino de línguas trabalhar com o texto, em situação de 

sala de aula, sem levar em consideração a noção de atividade de linguagem?   

   

Os professores, após a discussão em grupos menores, socializaram suas respostas no 

grupo maior, explicitando, assim, a análise empreendida no jornal.  

 

3.2.2.4. Os professores participantes da pesquisa 

 

Em nossa pesquisa, utilizamos os dados gravados apenas em uma das salas da 

formação de educadores e analisamos o dizer de apenas quatro professores. Estes quatro 

professores, que foram atores em nossa investigação, foram escolhidos, posteriormente, 
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quando já estávamos realizando o processo de transcrição do corpus. Seguimos os seguintes 

critérios para escolha dos quatro professores: 

1. Terem participado de todos os encontros da formação específica em 

LM; 

2. Realizarem turnos de fala no encontro de formação analisado; 

3. Terem mais de 5 anos de docência; 

4. Serem participantes do Programa há mais de um ano. 

Seguindo esses critérios, escolhemos os professores que analisamos em nossa 

pesquisa, tendo estes o seguinte perfil: 

(PROFESSORA ALUNA) PA 1 é professora há 15 anos, formada em Letras pela 

Universidade Estadual do Ceará. Tem experiência no ensino fundamental e médio, não 

possui curso de Pós – graduação e participa do ProJovem Urbano desde 2008. Participou 

de todas as formações propostas pelo Programa. 

(PROFESSORA ALUNA) PA10 é professora há 20 anos, formada em Letras pela 

Universidade Estadual do Ceará. Tem experiência apenas no ensino fundamental, possui 

curso de Pós – graduação (especialização em História) e participa do ProJovem desde 

2009. Participou de todas as formações propostas pelo Programa. 

(PROFESSORA ALUNA) PA14 é professora há 5 anos, formada em Letras pela 

Universidade Federal do Ceará. Tem experiência apenas no ensino fundamental, possui 

curso de Pós – graduação e participa do ProJovem desde 2009.  Não participou de todas as 

formações propostas pelo Programa, mas participou da formação em Língua Materna.   

(PROFESSORA ALUNA) PA15 é professora há 10 anos, formada em Letras pela 

Universidade do Vale do Acaraú. Tem experiência apenas no ensino fundamental, não 

possui curso de Pós – graduação e participa do ProJovem desde 2008. Participou de todas 

as formações propostas pelo Programa. 

No próximo tópico desta metodologia, detalhamos os textos que compõem o corpus 

oral da tese nos momentos da formação contínua, através da gravação em vídeo.  
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 3.3. A constituição do corpus 

 

Fazemos análises de textos que revelam a interpretação que este formador tem de seu 

agir, ou seja, as transcrições dos encontros de formação.  A seguir, descrevemos a construção 

do corpus oral. 

Na descrição metodológica dessa investigação, já detalhamos, no tópico 3.2. 2. 3, a 

formação de educadores do ProJovem Urbano, que serviu como contexto de nossa pesquisa. 

Como já dissemos, analisamos partes dos encontros 3, 5, 6 e 8, privilegiando os momentos de 

socialização e análise das experiências profissionais dos educadores. Assim, transcrevemos o 

dizer dos professores, utilizando as normas de transcrição adaptadas do projeto NURC/SP 

(anexo 1).  

Mesmo com o corpus todo transcrito, tivemos que recorrer várias vezes aos vídeos, 

para interpretar determinados trechos que analisamos. Assim, em algumas passagens da 

transcrição, não sabíamos se uma determinada palavra era ou não um elemento com 

referência dêitica.  No próximo tópico, descrevemos os procedimentos de análise dos textos.      

 

3.4. Procedimento de análise dos textos 

 

Como já foi aprofundado nas referências teóricas de nossa tese, o projeto do ISD tem 

como objetivo maior demonstrar o papel fundamental da linguagem no desenvolvimento do 

homem, tomando como unidade de análise, a própria linguagem, o agir humano e o 

pensamento consciente. O ISD assume uma perspectiva definitivamente transdisciplinar e 

trabalha no sentido de criar uma ―ciência do humano‖, uma vez que o papel fundamental da 

linguagem no desenvolvimento do homem não pode ser explicado de forma isolada pelos 

diversos campos das Ciências Humanas, mas, antes, deve ser compreendido através da 

articulação entre as ciências. O ISD busca subsídios, principalmente, na Sociologia, Filosofia 

e Psicologia para constituir as bases epistemológicas de seu quadro teórico. Esta perspectiva 

transdisciplinar resulta em um programa de análise descendente dos textos.   

Esta preocupação do ISD em compreender as relações entre o desenvolvimento 

humano e a linguagem foi fundamental na nossa escolha teórico-metodológica, tendo em vista 

que objetivo maior de nossa investigação é analisar as representações do papel do professor 

nos documentos do entorno-precedente ao agir docente (manual didático) e no dizer deste 
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profissional no decorrer de encontros de formação em língua materna. Nesse sentido, 

queremos compreender o papel interventivo da formação de educadores na autorrepresentação 

que este profissional faz de seu trabalho. Fazemos, no quadro abaixo, uma esquematização do 

procedimento de análise dos textos
40

, adotado em nossas análises.  

Figura 6: análise descendente dos textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos verificar na figura acima, analisamos, primeiramente, das atividades 

sociais às atividades de linguagem, destas últimas aos textos e aos seus componentes 

linguísticos. Dessa forma, tratamos, inicialmente, os dados em uma perspectiva mais ampla, 

relacionando-os à atividade social em que estão inseridos, ou seja, o sistema educacional 

brasileiro. Depois, identificamos as atividades de linguagem envolvidas na construção do 

texto, isto é, o domínio da educação e da formação de educadores. Posteriormente, 

identificamos algumas características relacionadas ao gênero de texto em que os textos 

                                                             
40 Este quadro foi inspirado no trabalho intitulado O vinho é festa! Análise de uma crónica radiofónica  sobre o 

vinho. (TEIXEIRA, 2010) 
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analisados se ancoram, ou seja, o gênero encontro de formação docente e o gênero manual do 

educador. E, por último, analisamos os componentes linguísticos nos textos. Em nossa 

investigação, a análise linguística serve como ferramenta medodológica para investigar as  

representações do papel do professor e da tarefa a ser realizada na formação docente. Nesse 

sentido, analisaram os segmentos temáticos e os tipos de discurso que os organizam; depois, 

analisaram as relações predicativas e mecanismos de textualização e, por último, as unidades 

mínimas. 

3.4.1. Tratamento temático  

 

Para análise dos segmentos temáticos, ancoramo-nos na segmentação temática 

empreendida na pesquisa de Bulea (2010). A segmentação temática teve como norte a noção 

dos três planos de análise do agir propostos Bronckart (2007), o plano da motivação, da 

intencionalidade e dos recursos do agir.  Assim, dividimos as interações realizadas na 

formação da seguinte forma: 

A1. Segmentos produzidos pelo professor-formador (PF).  

A1.1. Segmento de introdução ao comando; 

A1. 2 Segmento de manutenção  ou de retorno ao comando proposto; 

   A1.3 Segmento de comentário relacionado à realização da tarefa 

A1.4. Segmentos realizados por PF (sem relação direta com o 

comando);  

A1.5. Avaliação da tarefa.      

 A2.  Segmento produzido pelo professor-aluno (PA) em resposta a 

questão proposta pela formadora.  

A2.1. Segmento de resposta ao comando; 

A2. 1. 1. Segmento relacionado à realização da tarefa 

 a. Preparação da tarefa, 

 b.  Realização efetiva da tarefa 

 c.  Desdobramentos da tarefa 

d. Avaliação do agir referente ou da tarefa. 

A2. 1.2. Segmento de comentário da tarefa;  
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A2.2. Evocação dos determinantes que podem influenciar o agir- 

referente 

A2.2.1 Determinantes externos  

A2.2.2 Determinantes internos 

A2.3 Segmento de resposta diferente do comando; 

A2.3.1 . Focalização de outra tarefa,  

A2.3.2 Trabalho do professor em geral 

A2.3.3 Segmentos que focalizam a pesquisa em andamento 

A2.3.4 Segmentos relacionados às interações entre os 

participantes do encontro de formação de educadores.   

 

Analisamos, principalmente, os segmentos que etiquetamos por A2, ou seja, as 

respostas dos professores alunos envolvidos na formação, uma vez que nosso interesse é 

analisar as representações que o professor tem de seu trabalho.    

 

3.4.2. Quadro metodológico da pesquisa 

 

O quadro abaixo mostra, de forma esquemática, as relações entre objetivos 

específicos, problemas, hipóteses e categorias de análise: 

Quadro 9: relações entre objetivos, problemas, hipóteses e categorias de análise 

 

Objetivos 

específicos 

Problemas Hipóteses Categorias de análise 

(referências teórico-

metodológicas) 

1. Analisar as 

figuras de ação 

internas e 

externas que dão 

forma ao trabalho 

de ressignificação 

do papel do 

professor em um 

encontro de 

formação de 

educadores.  

1. Como as 

figuras de ação 

dão forma ao 

trabalho de 

ressignificação do 

papel do 

professor em 

encontros de 

formação docente 

no ProJovem 

Urbano?  

 

1. No dizer dos professores, 

haverá a ocorrência de 

várias figuras de ação. Estas 

diferentes figuras 

evidenciam a variedade de 

representações que o 

professor assume de seu agir 

profissional.  

1. Conteúdo temático, 

Tipo de discurso, 

relações de 

temporalidade, 

mecanismos 

enunciativos. 
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2. Investigar, a 

partir das noções 

de figuras de 

ação internas e 

externas, relações 

de descompasso e 

de compasso 

entre as 

representações 

dos professores 

em relação à 

tarefa dada na 

formação de 

educadores. 

 

2. Como as 

diferentes figuras 

de ação são 

mobilizadas pelos 

professores na 

realização da 

tarefa dada pela 

equipe de 

formadores? 

2. Os professores terão 

representações diferentes da 

tarefa. Essas diferentes 

representações são 

expressas no texto, a partir 

de figuras de ação e têm 

relação com a aproximação 

ou não das instruções dadas 

pelo comando. 

 

2. Conteúdo temático e 

Figuras de ação. 

Analisar a 

influência da 

formação de 

educadores na 

tomada de 

consciência do 

professor do 

ProJovem 

Urbano de seu 

agir profissional.  

 

   

 Até que ponto o 

comando dado 

pela equipe de 

formação 

influencia o 

professor no 

desenvolvimento 

de um agir 

reflexivo?  

 

A re-elaboração dos saberes 

dos professores, ocasionada 

pela formação de 

educadores, possibilita a 

tomada de consciência do 

professor de seu agir 

profissional. Esta re-

elaboração pode ser flagrada 

pela mobilização de todas as 

figuras de ação, na medida 

em que a construção delas 

possibilita um 

distanciamento crítico do 

agir do professor. 

Conteúdo temático e 

Figuras de ação 

 

No próximo tópico, fazemos análise das figuras de ação que dão forma ao trabalho do 

professor em situação de formação. 
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4 REPRESENTAÇÕES DO PAPEL DO PROFESSOR E DE SEU 

TRABALHO EM ENCONTROS DE FORMAÇÃO DOCENTE 

Em nossa investigação, temos como objetivo geral analisar as representações do 

papel do professor em encontros de formação de educadores no ProJovem Urbano. Para 

isso, analisamos as figuras de ação internas e externas que dão forma ao trabalho de 

ressignificação do papel do professor, seguindo o método descendente de análise dos textos, 

adotado pelo ISD.  

Como já foi explicitado, em nossa metodologia, nesta investigação, traçamos três 

objetivos específicos: 

1. Analisar as figuras de ação internas e externas que dão forma ao trabalho de 

ressignificação do papel do professor em um encontro de formação de educadores. 

2. Investigar, a partir das noções de figuras de ação internas e externas, relações de 

descompasso e de compasso entre as representações dos professores em relação à tarefa
41

 

dada na formação de educadores. 

3. Analisar a influência da formação de educadores na tomada de consciência do 

professor do ProJovem Urbano de seu agir profissional.  

Em relação aos objetivos traçados em nossa investigação, nós os cumprimos, em 

etapas, no decorrer das análises. O primeiro deles é analisar, a partir dos indícios relacionados 

ao conteúdo temático, tipos de discurso e aos mecanismos enunciativos, as figuras de ação 

internas e externas que dão forma ao trabalho de ressignificação do papel do professor e da 

tarefa a ser realizada por ele em um encontro de formação de educadores. Realizamos, no 

tópico 4.1, o cumprimento desse objetivo específico 1. 

Nesse tópico, analisamos e caracterizamos, primeiramente, as figuras de ação internas 

e externas, verificando os indícios da reconfiguração do agir nos textos e pelos textos. Para 

isso, empreendemos uma análise micro dos blocos temáticos segmentados em uma primeira 

análise, descrita em nossa metodologia no tópico 3.4.1. Tratamento temático, a partir dos 

indícios linguísticos - discursivos caracterizadores das figuras de ação. Nesta análise, além de 

realizarmos a caracterização das figuras de ação encontradas, verificamos a funcionalidade da 

                                                             
41

Consideramos que a tarefa está relacionada à prescrição do trabalho a ser realizado pelo trabalhador, ou 

melhor, está relacionada aos objetivos esperados do trabalho.  No caso da formação de educadores, a tarefa é 

dada pela equipe de formação, através do comando ou instrução. 
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mobilização de cada figura para o cumprimento dos objetivos interacionais dos actantes 

manifestados no texto. Após a efetivação dessa análise micro, realizamos uma análise 

quantitativa que privilegia a relação entre figuras de ação e a segmentação temática. Esta 

análise nos dará pistas para compreendermos as possíveis relações entre o conteúdo temático 

e as figuras de ação. 

A análise micro dará suporte para análise macro, realizada no tópico 4.2 deste capítulo 

de análise. Por último, empreendemos uma análise do movimento do texto de uma maneira 

mais global, levando em consideração a teia discursiva envolvida na construção dos diálogos 

estabelecidos na formação de educadores para a realização ou não da tarefa estabelecida pela 

equipe de formadores. Essa análise macro nos dará pistas para revelar relações de compasso e 

descompasso entre representações da tarefa a ser realizada pelos professores. 

A segmentação temática do corpus, que foi descrita em nossa metodologia no tópico 

intitulado Tratamento temático, teve como base a noção dos três planos de análise do agir 

propostos Bronckart (2007), o plano da motivação, da intencionalidade e dos recursos do 

agir
42

, e as características interacionais dos textos que constituíram o nosso corpus.  

Analisamos partes dos encontros 3, 5, 6 e 8,privilegiando os momentos de socialização 

e a exposição das experiências profissionais dos educadores. Realizamos análises apenas de 

dois professores em cada encontro. No encontro 3, analisamos o dizer dos professores alunos 

(PA1 e PA10); no encontro 5, analisamos o dizer dos professores alunos (PA14 e PA15); no 

encontro 6, analisamos o dizer dos professores alunos, (PA15 e PA 14)e no encontro 8, 

analisamos o dizer dos professores alunos (PA1 e PA10). 

Esse recorte aconteceu, por não haver, nos encontros de formação, uma intervenção 

dos formadores com relação ao turno de fala dos professores. Isso resultou em uma 

descontinuidade na fala dos participantes, sendo esta descontinuidade relacionada ao contexto 

de produção que deu origem aos textos analisados. A exposição dos resultados das tarefas 

solicitadas era realizada por um interlocutor (professor) escolhido pelo grupo de professores, 

e, muitas vezes, esse interlocutor não era o sujeito da nossa pesquisa. Essa descontinuidade 

tornava a análise bastante fragmentada, na medida em que não tínhamos porções de fala de 

todos os professores analisados na tese no mesmo encontro de formação ou ainda não 

tínhamos falas suficientes que nos permitissem realizar uma generalização. Para resolver esse 

                                                             
42 Estes planos do agir foram discutidos no tópico 3.31 de nossa referencia teórica. 
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problema, optamos por padronizar as análises, focalizando dois professores em cada encontro 

de formação.  

Também é importante salientarmos que levamos em consideração, principalmente, o 

contexto de produção particular de cada encontro de formação. Cada encontro tinha um 

contexto particular diferente, tendo em vista que os objetivos da interação eram também 

distintos. Devido a essa diferença em relação ao contexto particular, resolvemos dividir as 

análises micro e macro por encontro de formação. 

Vejamos agora a análise e a caracterização das figuras de ação que dão forma às 

representações que os professores têm de seu papel e da tarefa a ser realizada por eles. 

 

4.1 Análise micro das figuras de ação: o trabalho linguageiro de ressignificação 

do papel do professor e da tarefa  

 

Neste tópico, o nosso objetivo é caracterizar linguístico- discursivamente as figuras de 

ação que dão forma ao trabalho de representação do papel do professor e da tarefa a ser 

empreendida por ele em encontros de formação docente. Optamos por dividir as análises por 

encontro de formação, uma vez que, muitas vezes, as mesmas figuras de ação são 

mobilizadas pelos actantes para cumprir objetivos interacionais diferentes. Isso modifica as 

características destas figuras e o papel que elas exercem na comunicação entre os 

participantes da formação.  

 

4.1.1. Encontro de formação 3: socialização das atividades de produção de texto 

 

Como já foi dito em nossa metodologia, o encontro de formação 3 teve como objetivo 

socializar as experiência exitosas de produção de texto. O comando (instrução), deste 

encontro, está explicitado no tópico 4.2.2.2. Analisamos, aqui, o dizer de duas professoras 

(PA1 e PA10) e eventualmente recorremos às falas das formadoras (PF1 e PF2) para 

compreendermos a fala das professoras em análise.  
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No encontro 3, a equipe de formadores solicitou que os professores socializassem as 

experiências de produção de texto melhor sucedidas em sala de aula. Primeiramente, no grupo 

menor de 5 professores, houve uma socialização que contemplava todas as atividades  deste 

grupo e, dentre essas atividades, havia a eleição da melhor atividade de produção de texto. 

Depois, no grupo maior, a atividade escolhida pelo grupo menor era socializada com todos os 

professores. Havia, nesse segundo momento, um pequeno resumo das atividades expostas no 

grupo menor e o aprofundamento da atividade escolhida.  Essa solicitação foi formalizada aos 

professores através da distribuição de um comando (instrução) descrito, na metodologia desta 

tese, no tópico formação específica em Língua Materna.  

Analisamos o dizer de PA1 e PA10 na realização da tarefa de socialização da atividade 

de produção de texto escolhida no grupo menor. Para a realização dessa tarefa, os professores 

analisados mobilizaram as seguintes figuras de ação: Ação ocorrência interna, ação 

performance interna e externa
43

, ação interna e externa acontecimento passado, ação interna 

experiência, ação interna canônica e ação interna definição. Aqui, iremos caracterizar cada 

uma destas figuras, levando em consideração as especificidades de nossos dados.  

Figura de ação ocorrência e figura de ação acontecimento passado 

A figura de ação ocorrência, como já mencionamos em nossa referência teórica, é 

caracterizada por Bulea (2009, 2010) por seu forte grau de contextualização, havendo a 

mobilização de um duplo contexto, o contexto imediato do actante e o contexto particular 

evocado pelo actante. Com relação à atitude enunciativa presente nesta figura de ação, a 

autora verificou que o tipo de discurso mais evidente é o discurso interativo, com a 

ocorrência de discursos indiretos. Outro traço característico dessa figura de ação é a relação 

de agentividade marcada no texto pela dêixis eu, havendo uma forte implicação do actante nos 

dois contextos evocados.  

Em nossos dados, esta figura de ação tem características semelhantes às descritas pela 

autora. Vejamos alguns exemplos de análises, no encontro 3, em que a figura de ação 

ocorrência é mobilizada pelos professores para interagir com os participantes da formação e 

para resumir a discussão empreendida no grupo menor de educadores.  No primeiro caso, que 

está relacionado às interações ocorridas no encontro de formação, ocorre em todos os 

encontros de formação, vejamos um exemplo ilustrativo:  

                                                             
43

 A figura de ação performance é uma nova figura do agir, que até o momento não tinha sido identificada e 

descrita na literatura. Aqui empreenderemos a sua análise e classificação. 
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Quadro 10: ação ocorrência – encontro 3 

A.1.1 Pf1: eu acho difícil ... a gente fazer um trabalho 
num ... ambiente fechado...muita gente falando ... 
esse trabalho é um trabalho muito interessante... 
cada colega vai dizer qual foi o...a... ATIVIDADE que 
teve maior êxito em sua sala de aula.. vamos lá?

A2.3.4 Pa1: pode ser aqui? ...PODE ser a gente... 
Professora?

Encontro de formação 3 

Discurso 
teórico-

interativo/ 
ação 

interna 
definição 

Discurso 
interativo/ 

ação 
interna 

ocorrência  

 

 

O trecho do diálogo travado entre PF1 e PA1 foi realizado no início do encontro de 

formação, quando havia ainda muito movimento na sala. Esse segmento evidencia a resposta 

empreendida por PA1 ao comando dado por PF1. Na interação, PA1 mobiliza o discurso 

interativo para interagir com PF1 e questionar aos formadores sobre o início da atividade. Do 

discurso interativo utilizado por PA1, verificamos a troca de turno entre PF1 e PA1; a 

presença de frases interrogativas, que solicitam o engajamento do outro (pode ser aqui?... 

PODE ser a gente... professora?); o uso do dêitico espacial (pode ser aqui?...); o uso do 

vocativo (professora), que implica o outro da interação; o uso do pronome (a gente), que 

implica o enunciador, que, no texto, é ator da interação. 

Com relação aos mecanismos enunciativos, verificamos que PA1 compartilha a 

responsabilidade enunciativa do que é dito com o grupo de professores que realizou a 

discussão no grupo menor (PODE ser a gente?), que corresponde ao somatório da voz do 

autor empírico mais a voz de personagens evocados no desenvolvimento da ação.  

A figura de ação mobilizada é ação ocorrência, que, nesse caso, está relacionada às 

características interacionais do gênero encontro de formação. Vejamos outro exemplo de ação 

ocorrência e da articulação desta figura do agir com a figura de ação acontecimento passado.       

No desenvolvimento do encontro de formação 3, PA1 segmenta sua fala em pelo 

menos dois grandes blocos: o primeiro está relacionado ao resumo das atividades de produção 

de texto realizado no grupo menor; o segundo está relacionado à realização propriamente dita 
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da tarefa, ou seja, a socialização da melhor atividade de produção de texto escolhida pelo 

grupo menor. Para a realização desse resumo o professor utiliza a figura de ação ocorrência.  

Quadro 11: ação ocorrência e ação acontecimento passado – encontro 3 

Análise PA1

A2.1.1a Pa1: o L. trabalhou com jornal... a experiência
dele... né?... a minha experiência foi receita... e a
experiência dela ((apontando para uma colega professora))
foi estruturação de texto para sala de... de aula... e
trabalhou com os alunos... para que eles pudessem
organizar os textos estruturando.

e eu trabalhei com receita... no período das festas
juninas... né?

Relato 
interati
vo

(corpus oral do grupo GEPLA, formação de educadores do ProJovem Urbano Fortaleza, grifo nosso)

Relato 
interativo

Discurso 
interativo BLOCO 

1

BLOCO 
2

 

 

O trecho, em análise, corresponde, em nossa etiquetagem temática, explicitada na 

metodologia no tópico 4.4, ao segmento produzido por PA1 em resposta ao comando dado 

pela equipe de formadores na preparação para a realização da tarefa. Essa preparação para a 

realização da tarefa foi desenvolvida pelo professor através de um resumo da discussão, que 

foi empreendida no grupo menor de professores. Esse resumo, na fala de PA1, foi intitulado, 

em nossa análise, por bloco 1, que  possui como característica a evocação da discussão 

realizada no grupo menor de professores. Este resumo, que possui um contexto próximo ao 

momento da enunciação, está relacionado à orientação dada pela formadora para 

contextualização da tarefa a ser realizada pelos professores.  O resumo é realizado através da 

mobilização do discurso interativo, que situa o enunciado em relação ao momento da 

produção, ou seja, temos a criação de um mundo discursivo que é conjunto ao mundo 

ordinário dos interactantes. Não há marcação explícita do tempo (expor), o conteúdo temático 

é situado em relação ao momento da enunciação; há troca de turno; a presença do pretérito 

perfeito, (trabalhou, foi); unidades de segmento de texto que remetem diretamente aos 

agentes da interação (dêiticos: minha, eu; não dêiticos: o L, (d)ela, (d)ele). Este últimos são 

participantes da interação, atestados pelos comportamentos não verbais gravados (balançam a 
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cabeça em sinal positivo, a expositora aponta para o grupo). E, por último, a presença de 

marcadores conversacionais (né).  

 Com relação aos mecanismos enunciativos que compõem o bloco 1, verificamos a 

presença do expositor, na primeira parte do texto, que é a instância de gestão ou de 

gerenciamento dos mundos discursivos da ordem do expor. Dessa forma, quando o professor 

faz o resumo do primeiro bloco, ele convoca esse expositor para resumir o que foi discutido 

no grupo menor e mobiliza uma voz neutra no texto. Nesse momento, o professor assume um 

papel de porta-voz do grupo de professores que ele está representando. Esse papel de porta-

voz é relacionado ao contexto de produção particular que influencia a produção do enunciado 

analisado, ou seja, é relacionado ao encontro de formação de educadores, tendo a função de 

preparar a realização efetiva da tarefa de socialização das atividades de produção de texto 

exitosas, que é o objetivo da interação. O professor, no primeiro bloco, assume o papel 

sociosubjetivo de porta-voz do grupo de educadores que ele está representando, sendo este 

papel legitimado pelo grupo de professores e pela formadora que acompanha a realização da 

tarefa, na medida em que ele foi escolhido para falar em nome da equipe.  

Já na segunda parte do texto, bloco 2, verificamos a presença do relato interativo, 

onde o conteúdo semiotizado é explicitamente colocado à distância das coordenadas gerais da 

situação de produção (narrar). Esse tipo de discurso é caracterizado por: troca de turno; 

pretérito perfeito, (trabalhei); unidades do segmento de texto que remetem diretamente aos 

interactantes (dêiticos: eu); e a presença de organizadores temporais (no período das festas 

juninas...), que situam o enunciado em relação a um outro tempo de referência, diferente do 

momento da enunciação.    

Verificamos, neste bloco 2, que o actante implica-se no enunciado, através do 

pronome de primeira pessoa (eu) e de verbos na primeira pessoa do singular (trabalhei). A 

voz que predomina no segmento de texto é a voz do autor, que é responsável pelo que é dito.  

A voz do autor empírico marca a identidade da pessoa, ou seja, a voz que está na origem da 

produção textual e que se exprime em seu próprio nome, responsabilizando-se pelo o que é 

enunciado no seu texto. A voz do autor empírico serve também, em nosso caso, para 

manifestar a posição do autor para comentar e avaliar, de forma implícita, seus próprios atos 

(eu trabalhei com receita no período das festas juninas). A avaliação é feita de forma 

implícita, por não aparecerem, por exemplo, modalizações apreciativas.  Mas há uma 

avaliação por parte do autor e dos professores que ele representa, na medida em que eles 
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optaram pela apresentação da atividade de produção de texto que está expondo ao grupo 

maior como sendo a melhor atividade.  

Com relação à agentividade, verificamos, no primeiro bloco, que há uma agentividade 

forte que é compartilhada pelo grupo de professores. Assim, o professor, que é porta-voz da 

tarefa de socialização, atribui a si mesmo o estatuto de ator e compartilha com os colegas esse 

status. No enunciado (L. trabalhou com jornal...), o ator, L., aparece, dentro da relação 

predicativa, como sujeito da oração; no enunciado a minha experiência foi receita, o 

professor, que é porta-voz do grupo, implica-se no que é dito, através do pronome possessivo 

minha, focalizando, assim, o seu agir; já, no enunciado a experiência dela foi estruturação de 

textos.., a experiência dela é sujeito da oração, sendo focalizado o agir da professora 

participante do grupo.   

No segmento acima explicitado, verificamos que há a presença de duas figuras de 

ação: ação ocorrência (externa e interna ) e ação interna acontecimento passado. A primeira 

figura de ação está relacionada ao momento da enunciação e, no texto, está presente no 

primeiro bloco, através da mobilização do discurso interativo. Esse segmento de texto 

focaliza o agir do professor que enuncia e o agir do outro, ou seja, do grupo de professores 

participantes da escolha da melhor atividade de produção de texto. A figura de ação interna 

acontecimento passado está relacionada ao relato da atividade de produção de texto que foi 

solicitado pelo comando. Este relato situa o enunciado não em relação ao momento de 

enunciação, mas a um fato ocorrido em um tempo diferente. 

A mobilização da figura de ação acontecimento passado possibilita ao professor 

reconstruir cenas de sala de aula para a realização da tarefa. Essa reconstrução é realizada a 

partir da representação que esse professor tem do agir-referente, ou seja, do agir que 

efetivamente ocorreu na situação de interação em que a atividade de produção de texto foi 

implementada. É evidente que não estamos lidando com o agir-referente tal como aconteceu, 

uma vez que o professor realiza, na verdade, um corte interpretativo do que ocorreu, dando a 

esse acontecimento novos significados.  Assim, ao realizar esse corte interpretativo, o 

professor assume um agir reflexivo, uma verdadeira tomada de consciência de sua ação, que 

possibilita uma avaliação do seu agir e uma avaliação do agir dos outros colegas. Essa tomada 

de consciência possibilita uma reorganização das representações que o professor tem de seu 

papel e do seu agir.  Ainda enunciado por PA1, temos a continuação da realização do bloco 2, 

ou seja, a realização propriamente da tarefa de socialização da melhor atividade de produção 
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de texto escolhida pelo grupo menor, que, como já foi dito, é objetivo da interação.  No 

segmento de texto abaixo, verificamos a presença predominante do relato interativo, que 

desloca o tempo e situa a ação em relação a um momento anterior ao momento da enunciação. 

Quadro 12: ação acontecimento passado 1 – encontro 3 

Análise PA1

A2.1. 1b: Pa1: eu trabalhei receita...né....eu e a
professora de inglês...que na época trabalhou
comigo...tá com ano mais ou menos...na última
festa junina...e nós levamos...fizemos uma
pesquisa ( )...a gente iniciou...né...uma
dinâmica...a dinâmica era a dinâmica da
forca...nós levamos alguns nomes de
pratos...né...pratos para que eles pudessem
completar...

(corpus oral do grupo GEPLA, formação de educadores do ProJovem Urbano Fortaleza, grifo nosso)

(Relato interativo/ ação 
interna e externa 
acontecimento passado)

Continuação 
da 

realização 
do bloco 2

 

 

O trecho, em análise, foi etiquetado da seguinte forma: A2.1.1b - resposta ao comando 

na realização efetiva da tarefa. Verificamos que é a partir desse segmento que PA1 passa a 

realizar a tarefa solicitada pela equipe de formadores. Para a socialização da atividade de 

produção de texto, temos a presença predominante do relato interativo. Do relato interativo, 

verificamos que o conteúdo semiotizado é explicitamente colocado à distância das 

coordenadas gerais da situação de produção (tá com um ano mais ou menos, na última festa 

junina) - da ordem do narrar; a referência direta ao agente-produtor, valor dêitico dos 

elementos (eu, minha, nós, a gente). Percebemos também a presença do pretérito perfeito e o 

imperfeito (trabalhei , trabalhou, levamos, fizemos, iniciou, era (pretérito perfeito) e de 

organizadores temporais, que decompõem o narrar desenvolvido a partir da origem espaço-

temporal, explícita ou não (na época, com ano mais ou menos...na última festa junina). 

Com relação aos mecanismos enunciativos, temos a presença da voz do autor empírico 

que marca a identidade da pessoa que fala, ou seja, aquela voz que está na origem da 

produção textual e que se exprime em seu próprio nome, responsabilizando-se pelo que é 

enunciado no seu texto. Também encontramos uma fusão da voz do autor empírico com a voz 
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do personagem, em segmentos como: eu e a professora de inglês ...que na época trabalhou 

comigo (...), e nós levamos... fizemos uma pesquisa, a gente iniciou uma dinâmica..., nós 

levamos alguns nomes de pratos). A voz secundária do personagem, nos segmentos nós 

levamos...fizemos; a gente iniciou; nós levamos, atestam a atribuição da responsabilidade do 

dizer do outro, ou seja, a um personagem apresentado como tendo uma relação de identidade 

assimilável ao autor, que compartilha com ele a responsabilidade enunciativa do que é dito. 

Essa fusão da voz do autor empírico e do personagem tem relação direta com o contexto de 

produção particular no qual o enunciado foi produzido, uma vez que, como objetivo da 

interação era o de socializar a melhor atividade de produção de texto escolhida pelo grupo 

menor, PA1 relata o que aconteceu em situação de sala de aula e compartilha 

enunciativamente a responsabilidade do agir com a colega professora de inglês, que 

compartilhou com PA1 a execução da atividade.  

Temos também a presença de modalização epistêmica, como condicionamento de 

verdade das proposições, com a utilização do modal poder, em para que eles pudessem 

completar...que modaliza a ação do aluno.         

A agentividade é atestável no texto, estando PA1 implicado na ação como ator do seu 

agir, no enunciado eu trabalhei receita.... A atorialidade é compartilhada entre os 

protagonistas da ação, nos enunciado eu e a professora de inglês (...), nós levamos... fizemos 

uma pesquisa, a gente iniciou...né (...), etc.,  em que os atores são sujeitos gramaticais na 

relação predicativa e atores da ação, havendo implicação marcada nos enunciados.    

No segmento acima explicitado, verificamos que a figura de ação mobilizada é ação 

acontecimento passado (interna e externa), uma vez que temos a presença do relato 

interativo, que situa o enunciado não em relação ao momento de enunciação, mas há um 

tempo anterior que remete à situação de sala de aula. O foco é o agir do professor, que é o 

narrador da ação, e o agir da professora de inglês.    

Na análise de PA10, verificamos a realização apenas do bloco 2, ou seja, a 

socialização da atividade de produção de texto, através do relato interativo, não havendo, nem 

em momentos anteriores, a realização do bloco 1, que corresponde ao resumo das atividades 

descritas no grupo menor.  
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Quadro 13: ação acontecimento passado 2 – encontro 3 

Análise de PA10

A2. 1.2. Pa10: só um minutinho... e
depois mesmo com a criação das
perguntas...houve uma
orientação...não podia deixar os
meninos sair se não fosse uma
pergunta que não tinha nada a
ver...então eu tive que analisar...os
questionários os questionários que
foram produzidos (...) .

(corpus oral do grupo GEPLA, formação de educadores do ProJovem Urbano Fortaleza, grifo nosso)

Relato 
interativo

Discurso 
interativo

 

 

Etiquetamos o trecho, em análise, da seguinte forma A2.1.2, que corresponde ao 

segmento de comentário da tarefa. Nesse segmento, o conteúdo semiotizado é explicitamente 

colocado à distância das coordenadas gerais da situação de produção (verbos no imperfeito- 

houve, podia deixar, se não fosse, tive) - ordem do narrar (relato interativo);  acontecimentos 

e ou ações que se caracterizam pela implicação dos parâmetros físicos da ação de linguagem 

em curso ((eu)tive) e a  presença de organizadores temporais, que decompõem o narrar 

desenvolvido a partir da origem espaço-temporal, explícita ou não (depois, então).  

Verificamos a presença do discurso interativo apenas quando PA10 toma o turno da 

fala, no segmento Só um minutinho, tendo relação direta com o momento da enunciação. Na 

verdade, o porta-voz escolhido pelo grupo de professores não foi o professor autor da 

atividade de produção de texto escolhido. PA10, que foi o autor da atividade socializada no 

grupo maior, resolve explicar melhor a atividade, tomando o turno de fala, através do discurso 

interativo e, posteriormente, faz o relato de sua experiência de atividade de produção de texto, 

através do relato interativo, realizando um comentário sobre a tarefa.   

Com relação aos mecanismos enunciativos, verificamos a presença predominante da 

voz do autor empírico (não podia deixar os meninos, eu tive que analisar), que marca o seu 
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ponto de vista através de modalizações deônticas. Estas modalizações consistem em 

avaliações de alguns elementos do conteúdo temático, apoiadas em valores, em opiniões e em 

regras que constituem o mundo social, apresentando os elementos avaliados como sendo do 

domínio do direito, da obrigação e ou da conformidade com as regras em uso da coletividade. 

Nesse sentido, no enunciado (não podia deixar os meninos), o actante releva a obrigação do 

professor em preparar o aluno para as tarefas que este necessita realizar; no enunciado (eu tive 

que analisar...) o actante releva as atribuições do professor no desenvolvimento das atividades 

propostas. 

O segmento de texto acima é constituído pela figura de ação interna conhecimento 

passado, uma vez que o foco do relato é o agir de quem enuncia. Este se ancora na 

representação que ele tem do agir-referente, que é o seu procedimento em situação de sala de 

aula.  

Nos exemplos abaixo, analisamos, para melhor compreensão, exemplos de figura de 

ação externa acontecimento passado.  

Quadro 14: ação externa acontecimento passado – encontro 3 

A2.1.1d PA1: à medida que eles
acertavam...ótimo...E é à medida que eles
erravam...né...assim a letra que eles davam
como sugestão pra gente colocar
na...na...palavra...aí nós tínhamos eu fazer o
bonequinho pra depois ser queimado...SÓ que
eles conseguiram vencer as etapas...graças a
Deus...eles gostaram muito da dinâmica
também...depois disso...nós colocamos
tarjetas...com....a gente pegou uma
re::ceita...tiramos do jornal...e selecionamos
essa receita em tarjetas e colocamos
aleatoriamente no quadro... Ação externa 

aconteciment
o passado 

relato 
interati

vo

 

O trecho acima foi etiquetado tematicamente por A2.1.1 a, que corresponde à 

realização efetiva da tarefa. No segmento, PA1 detalha como a atividade de produção de texto 
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eleita pelo grupo menor foi desenvolvida.  PA1 fala de sua ação em situação de sala de aula, 

tendo como referência o agir-referente, que foi a realização da atividade de produção de uma 

receita em situação de sala de aula, no período das festas juninas. Verificamos que 

enunciativamente o actante faz opção pelo relato interativo. Deste tipo de discurso, 

observamos a presença do pretérito perfeito (conseguiram, gostaram, tiramos e colocamos) e 

do pretérito imperfeito (acertavam, erravam, tínhamos); a presença de organizadores 

temporais (à medida que, depois, depois disso), que decompõem o narrar desenvolvido a 

partir da origem espaço-temporal não explícita no texto, mas que é situado em relação a um 

tempo diferente do tempo da enunciação. Nós podemos ter acesso a esse tempo posterior, a 

partir do comando (socializar a experiência de produção de texto, que melhor resultou em sua 

sala de aula) e das localizações temporais já explicitadas pelo actante em outros segmentos de 

texto. 

Há uma alternância da voz responsável pelo que é dito, ora a responsabilidade 

enunciativa é atribuída a um personagem (ele), ou seja, o aluno; ora é atribuída ao autor 

empírico (eu); ora há uma fusão da voz do autor empírico e da voz do personagem (nós 

tínhamos, a gente pegou uma receita). No último exemplo, nós e a gente correspondem ao 

professor, que está enunciado e ao grupo de professores da escola, onde ocorreu a atividade de 

produção de texto, que está sendo relatada. Verificamos que, no texto, o foco é o 

procedimento dos alunos, as ações que foram empreendidas por eles no decorrer da atividade 

de produção de texto que está sendo relatada. Nesse sentido, a responsabilidade enunciativa é, 

na maioria das vezes, partilhada entre o autor empírico e o aluno, que é o personagem que é 

colocado em cena. 

A agentividade é atribuída, principalmente, ao aluno nos enunciados (...eles 

acertavam..., eles erravam..., eles conseguiram vencer etc. ), mas também fica evidente que a 

condução do processo é de responsabilidade do professor, quando este se implica no que é 

dito (nós colocamos tarjeta..., a gente pegou uma receita) e, quando, o actante modaliza o seu 

discurso, através de modalizações apreciativas, que marcam a avaliação do autor empírico 

em relação ao que é dito no enunciado, procedente do mundo subjetivo desse autor  ( ótimo). 

Essas características descritas no segmento de texto nos possibilitam classificá-lo 

como sendo figura de ação externa acontecimento passado.  Esse corte interpretativo 

realizado pelo professor possibilita a reconstrução do espaço de sala de aula e das ações dos 

alunos. Essa reconstrução nos dá pistas da representação que o professor tem de seu trabalho e 
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do papel do aluno. Nesse sentido, o professor se representa como um ator de sua ação, capaz 

de criar alternativas para o trabalho de ampliação do letramento dos alunos, intervindo, assim, 

na proposta contida no material didático oficial do ProJovem Urbano. Ele também reconhece 

o papel ativo do aluno na construção do conhecimento, na medida em que focaliza o 

procedimento do aluno e ação dele em seu discurso, atribuindo a esse ator do enunciado forte 

agentividade.  Na continuação da fala do PA1, vejamos outra figura de ação externa. 

 

Ação canônica  

No encontro 3, há pouca incidência
44

 de ação canônica no dizer das professoras 

analisadas. Normalmente, a professora reconfigura o comando na e pela linguagem através 

desta figura do agir. Vejamos um exemplo retirado do dizer de PA1. 

Quadro 15: ação interna canônica – encontro 3 

A1.4. PF2: ...o espaço aqui não 
permite muita....variação...não...tem 
que ser uma coisa meio... (...)
A2. 1. 1 a Pa1: os textos que nós 
trabalhamos, né::?—por que você 
disse que tem que apresentar todo. 
(DTI ação canônica )
Pf2: isso...(...)

Encontro de formação 3 
Discurso 

interativo/ 
ação 

ocorrência 

Discurso 
teórico 

interativo 
– ação 
interna 

canônica   

 

 

Como vemos no trecho do diálogo acima, PF2 interage com as equipes de professores 

que estão se preparando para apresentar a discussão realizada no grupo menor, mobilizando a 

                                                             
44

 Como veremos, mais adiante, na sistematização dos dados há apenas 3,2% de ação canônica no dizer de PA1, 

não havendo incidência na fala de PA14.   
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ação interna ocorrência para iniciar a atuação dos grupos. São características linguística-

discursivas desta figura de ação a presença do discurso interativo, que é marcado 

linguisticamente pelo presente do indicativo do verbo permitir (o espaço aqui não permite 

muita...); a presença de elementos dêiticos que remetem diretamente ao espaço da enunciação 

( aqui). Tematicamente a formadora faz um comentário relacionado às más condições do 

espaço físico, que influenciam diretamente a execução da tarefa. O espaço era deteriorado, a 

sala era pequena e não havia possibilidade de variação na posição das carteiras, o que 

dificultava a discussão em grupo das atividades de produção de texto exitosas.   

Na continuação do diálogo, PA1 responde à demanda da formadora e inicia a 

apresentação em nome do seu grupo. Para isso, ela recorre ao comando para confirmar ou não 

a sua compreensão da atividade. A professora textualiza a representação que ela tem do 

comando, mobilizando a figura de ação canônica, que é caracterizada pelo discurso teórico-

interativo, marcado linguisticamente pelo pretérito perfeito do verbo trabalhar (os textos que 

nós trabalhamos... né?); organizador lógico-argumentativo (por que você disse que tem que 

apresentar o todo); marcas de interação (né?) e implicação dos interactantes (nós, você). Com 

relação aos mecanismos enunciativos, verificamos que há duas vozes que são 

responsabilizadas pelo dizer: a voz do autor empírico e dos personagens, os professores 

participantes do grupo (os textos que nós trabalhamos... né?) e a voz do personagem, o 

formador, introduzida através discurso indireto (por que você disse que tem que apresentar o 

todo). No primeiro caso, há um compartilhamento da responsabilidade enunciativa do que é 

dito entre o autor empírico e os personagens que são colocados em cena, os professores 

participantes do grupo menor; no segundo caso, a responsabilidade enunciativa é atribuída ao 

formador, que legitima o dizer do professor. Este recorre às normas estabelecidas no início da 

formação para executar a tarefa que lhe é atribuída. 

Figura de ação experiência e ação performance
45

  

Ainda analisando o dizer do professor PA10, verificamos a presença da ação interna 

experiência, que constitui uma compreensão do agir-referente sob o ângulo de cristalizações 

pessoais, resultado das vivencias profissionais do actante. 

                                                             
45

 Até o momento, a figura de ação performance não foi descrita na literatura. Bulea (2009, 2010) caracteriza e 

descreve a figura de ação ocorrência, que é enunciativamente caracterizada pela presença de discurso interativo 

ou discurso relatado e pela forte relação com o contexto de enunciação. Ao contrário da figura de ação 

performance que, apesar de ser constituída pela presença do discurso interativo, não é situada em relação ao 

contexto de enunciação, mas é situada em relação a um contexto que anterior ao momento da enunciação, no 

nosso caso, a situação de sala de aula.   
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Quadro 16: ação interna experiência- encontro 3 

Análise PA10

A2.3.2 Pa10: assim...é claro a gente tem
alunos... por exemplo quando eu recebi
textos que não tinham pontuação
nenhuma...né? e eu tive...eu ainda to em
processo de correção dos textos...por que é
pra uma escola...né? todos os alunos...pelo
menos das três turmas...( ) e....e sempre
quando eu tenho alguma dúvida eu chamo o
aluno...o que é que tá escrito aqui?...por que
o professor não tá conseguindo entender?

(corpus oral do grupo GEPLA, formação de educadores do ProJovem Urbano Fortaleza, grifo nosso)

Discurso 
Relatado

ação interna experiência 

Discurso 
interativo 

 

 

O trecho acima foi etiquetado da seguinte forma: A2.3.2 – que corresponde a um 

segmento temático relacionado a uma resposta diferente da esperada na realização efetiva da 

tarefa. Nesse segmento, o professor fala, de uma maneira geral, de seu trabalho, dos 

procedimentos que ele adota para corrigir os textos dos alunos. Verificamos que PA10 faz 

esse comentário, mobilizando como discurso principal o discurso interativo, e usa o discurso 

relatado, que também é discurso interativo, encaixado como uma forma de introduzir a voz 

dele mesmo, mas  em situação efetiva de sala de aula.  O discurso relatado serve para ilustrar 

o ponto de vista de vista de PA10 com relação à realização da tarefa de socialização da 

atividade de produção de texto e para reproduzir as cenas de sala de aula, o que facilita na 

compreensão do que é dito pelo actante. 

Verificamos que o conteúdo semiotizado, na primeira parte do texto, é colocado como 

anterior ao momento da enunciação, mas é situado por ele, com a ausência de marca de 

ancoragem exata no tempo; deste tipo de discurso, temos a presença do pretérito perfeito 

(recebi, tive), que tem relação dêitica com a situação de enunciação; a presença do presente 

dêitico eu ainda es(to)u no processo de correção dos textos; a presença do presente com valor 

habitual (tem, tenho, chamo) e de marcas linguísticas que remetem diretamente aos 

interactantes (eu). O discurso interativo, aqui, está estruturado segundo um eixo homogêneo e 

não limitado, sendo marcado por advérbios com nuances generalizante (sempre), não há quase 
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ou nenhuma localização temporal, as marcações temporais são realizadas, 

predominantemente, por presentes habituais.  

Com relação aos mecanismos enunciativos, verificamos a presença de três vozes 

enunciativas: a voz social, quando o professor fala pela classe de professores em a gente tem 

alunos...esse a gente está relacionado ao corpo docente do ProJovem  Urbano, a 

responsabilidade pelo que é dito implica o professor, mas este não assume sozinho, convoca a 

classe de professores do Programa; a voz do autor empírico, quando este vai ilustrar com um 

exemplo que aconteceu em sua sala de aula em eu recebi textos que não tinham pontuação 

né?; a voz do personagem, quando o professor mobiliza o discurso relatado (discurso 

interativo) para encenar a situação de sala de aula em eu chamo o aluno...o que é que tá 

escrito aqui? porque o professor não está conseguindo entender? na encenação realizada pelo 

professor essas perguntas são feitas aos alunos em situação de sala de aula.    

No segmento acima analisado, verificamos a presença da figura de ação interna 

experiência, que é caracterizada principalmente pelo discurso interativo e pela relação de 

temporalidade não marcada, que é reforçada pelo advérbio sempre e pelos verbos no presente 

habitual tem, tenho, chamo.  

É válido destacar também que a mobilização da ação experiência pelo professor 

desdobra-se em dois aspectos do agir. O primeiro está relacionado a constituintes estáveis do 

procedimento do professor, que é compartilhado pela classe professores. O segundo tem 

relação com as características próprias ao actante, de suas maneiras de fazer.  

Encontramos também a presença da figura de ação interna performance, quando o 

professor teatraliza a sua voz, através do encaixamento de um discurso relatado. A 

alternância de vozes enunciativas e de tipo de relação temporal demonstra a competência 

linguística usada pelo professor para o cumprimento da tarefa. E o seu distanciamento da ação 

para melhor analisá-la. Esse distanciamento possibilita uma tomada de consciência do 

professor de seus procedimentos em situação de sala de aula, o que evidencia o seu 

posicionamento como profissional docente, capaz de avaliar a sua prática, podendo, assim, 

modificá-la ou melhorá-la.    

Vejamos outro exemplo de ação performance para melhor caracterizá-la: 

Quadro 17: ação interna e externa performance – encontro 3 
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A2.1.1 a: PA1: pra que ELES fossem montar...né?... a
gente começa a receita por onde...por onde a gente
começa uma receita? Professora...ai... eles liam o que
tinha...né?... professora...pelo nome...pelo título da
receita...aí eles iam e colocavam o título...e depois do
título?... como é que e a gente vai fazer pra continuar a
receita?...professora...a gente vai primeiro pros
ingredientes...ingredientes então...agora formar os
ingredientes...vamos começar por onde?...ai eles
iam...tanto disso....tanto daquilo

Discurso 
relatado 

(DR) 

Ação 
performanc

e 

AP

AP

AP

AP

AP

Relato interativo/ ação 
interna acontecimento 

passado  e ação 
performance encaixada

 

 

 Dando continuidade a explicação da atividade de produção de texto, PA1 detalha os 

procedimentos realizados pelos alunos em situação de sala de aula. Verificamos que o 

professor continua mobilizando o relato interativo para explicar a atividade de produção de 

texto que foi realizada com os alunos de sua sala de aula. Esse relato é fragmentado no texto, 

pois logo há um encaixe do discurso interativo (discurso relatado). Do relato, verificamos a 

presença de verbos no pretérito imperfeito (iam, colocavam, eles liam), quando o professor 

explica os procedimentos adotados na atividade de produção de texto pelos alunos. Mas, 

encaixado nesse tipo de discurso, encontramos o discurso relatado (discurso interativo), que 

encena a fala do aluno em situação de sala aula e do professor, quando estava conduzindo a 

situação de sala de aula relatada. Do discurso interativo, temos frases interrogativas (por onde 

a gente começa?... como a gente vai fazer pra dar continuidade à receita? ... Depois do 

título?) e as respostas dadas pelos alunos (professora... pelo nome... pelo título da receita..., 

professora... a gente vai primeiro pros ingredientes...), onde podemos verificar um vocativo 

(professora) e a implicação do personagem, que é teatralizado no enunciado (a gente vai 

primeiro) . 

Com relação aos mecanismos enunciativos, verificamos que há uma alternância de 

vozes responsáveis pelo dizer. Assim, três vozes são mobilizadas: a primeira, a voz neutra, 

está relacionada ao relato interativo, havendo uma instância geral de enunciação, que é 

responsável pelo desenvolvimento do relato (o expositor), em segmentos, como: eles liam o 
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que tinha...;aí eles iam e colocavam..., em que o expositor vai relatando os fatos e indicando a 

sequência dos eventos; a segunda é a voz do personagem, que é atribuída ao aluno, em 

segmento de discurso relatado, que encenam os procedimentos adotados pelos alunos em 

situação de sala de aula, em trechos, como (professora... pelo nome... pelo título da receita..., 

professora... a gente vai primeiro pros ingredientes...), em que há a introdução de um 

discurso direto livre, introduzido pelos segmentos de texto de responsabilidade do expositor 

(eles liam o que tinha né?..., aí eles iam e colocavam...). A terceira é a voz de outro 

personagem, que corresponde ao professor em uma situação diferente da situação de 

enunciação, ator que posto em ação no enunciado. 

Para ilustrar o seu procedimento com os alunos, o actante teatraliza a cena de sala de 

aula e representa os diálogos que ocorrem nessa teatralização, através da mobilização do 

discurso indireto livre. A agentividade das ações ora é atribuída ao aluno, ora é atribuída a um 

a gente, que corresponde aos protagonistas envolvidos na encenação.     

As Figuras de ação mobilizadas nesse segmento são: ação externa acontecimento 

passado, que corresponde aos segmentos fragmentados no texto do relato interativo; ação 

externa e interna permanece, correspondentes aos fragmentos do discurso indireto livre, que 

teatralizam a fala do aluno e teatralizam a voz do professor, representantes a sua mediação em 

situação de sala de aula. 

 

 

Ação definição 

Vejamos o exemplo abaixo, no qual PA10 mobiliza a figura de ação definição e, 

articulada a ela, PA10 mobiliza outras figuras do agir que já foram descritas anteriormente, 

como ação ocorrência, ação experiência e ação performance. 

Quadro 18: articulação entre ação interna definição e ação interna experiência – 

encontro 3 
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A2. 1.2. PF10: NÃO...assim...a gente tinha os
alunos...e eu toh no processo ainda de
sondagem...né? eu acredito que esse
processo...pelo menos uns três meses.. é da
sondagem mesmo...tem alunos que não
entregaram até por que não tem a habilidade de
escrita...o que eu responda aqui no
questionário...né? tem alunos que não tem essa
habilidade de escrita...
A2.3.2 então eu pergunto é...é... Por que ele não
escreveu ?...se ele conhece... eu sento com ele...as
vezes em um horário antes...que eu chego um
pouco cedo... e vou fazer alguns relatos pra eles...e
faço e peço pra eles pra fazer algumas coisinhas..

Discurso 
interativo

Ação interna definição 
e ação interna 
experiência. 

Discurso 
teórico-

interativo

Discurso 
interativo Discurso 

interativo 

 

 

Etiquetamos o trecho acima da seguinte forma: A2.1.2 –comentário sobre a tarefa e 

A2.3.2 – o trabalho geral do professor. PA10 fala dos procedimentos gerais adotados por ele 

em sua prática profissional e comenta a tarefa de socialização da atividade de produção de 

texto que está socializando. Esses procedimentos são, na verdade, resultados da representação 

que o professor tem de seu agir individual.  As representações do professor são construídas a 

partir de práticas coletivas relacionadas ao âmbito da docência, que são internalizadas por 

esse profissional. 

Verificamos que o segmento de texto acima é constituído enunciativamente de 

discurso teórico-interativo e de discurso interativo. Do discurso teórico, constatamos a 

presença do presente não dêitico (tem alunos); modalizações lógicas (eu acredito); 

organizador lógico argumentativo (porque, então). Na verdade, segundo Bronckart (1999), 

não existe discurso teórico puro, poderá haver uma tendência para alcançar a autonomia, mas 

essa autonomia jamais será alcançada verdadeiramente, portanto, haverá graus de autonomia.  

Com relação ao discurso interativo, no segmento em análise, temos duas situações 

distintas: na primeira situação, o discurso interativo é relacionado à situação de interação 

entre PA10 e os outros professores participantes do grupo, como no segmento NÃO, que 

introduz a fala do professor ou no segmento em que PA10 faz uma pergunta aos participantes 

da formação (por que ele não escreveu?); na segunda situação, verificamos a presença do 
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discurso interativo que descreve os procedimentos gerais do professor, sendo situado em 

relação a um tempo homogêneo e não limitado, que sintetiza procedimentos cristalizados do 

agir do professor. 

A responsabilidade enunciativa é atribuída predominantemente ao autor empírico em 

(eu to no processo ainda de sondagem, eu acredito que esse processo, eu sento com eles etc.). 

Esses indícios relacionados à responsabilidade enunciativa e a forte agentividade que é 

assumida pelo actante nos dão pistas de que o professor se autorrepresenta como ator do agir, 

ou seja, é responsável pelas ações que descreve e analisa. Nesse momento, o actante, que não 

foi escolhido pelo grupo menor de professor para ser o porta-voz do grupo, se auto-legitima 

como porta-voz, uma vez que foi ele o responsável pela implementação da atividade em 

situação de sala de aula. 

Com relação às figuras de ação mobilizadas pelo professor, conferimos que o 

segmento é constituído de ação definição e ação experiência. Da ação definição, verificamos 

a presença do discurso teórico-interativo e a presença da modalização lógica (eu acredito...). 

Há, no segmento, uma redefinição do agir, uma análise de sua própria prática e dos seus 

procedimentos com relação ao acompanhamento do processo de produção de texto dos 

alunos. O foco é a prática do professor, que é redefinida por ele em um processo de tomada de 

consciência de seu agir profissional. Da ação experiência, verificamos a presença do discurso 

interativo, do presente habitual (eu sento com eles, eu chego um pouco cedo, eu faço e peço, 

etc.) e do adjunto adverbial (às vezes), que manifestam a cristalização pessoal de múltiplas 

ocorrências (do agir) vividas pelo professor. Há, assim, uma espécie de balanço da 

experiência do professor, a partir da sedimentação, dessingularização e descontextualização 

de repetidas práticas de uma mesma tarefa. Esse balanço serve aqui como uma síntese das 

práticas efetuadas pelo professor, que socializa sua experiência com os outros colegas, que 

estão em situação de formação e, ao mesmo tempo, se auto-conscientiza de sua ação quando a 

verbaliza.  

Depois da análise micro empreendida das figuras de ação mobilizadas pelos 

professores em análise, vejamos agora a síntese dos dados provenientes do encontro 3, no que 
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concerne às figuras de ação internas e externas mobilizadas nos textos e, depois, verificamos 

a síntese da relação entre a segmentação temática e as figuras de ação. 
46

 

Tabela1: quantificação da figura de ação interna – encontro 3 

Figuras de ação 

internas 

 

Atores 
 

PA1 PA10 
Ação ocorrência 25,8% 30,8% 

Ação performance 19,3% 23% 

Ação acontecimento passado 19,3% 23% 

Ação experiência 3,2% 15,4% 

Ação canônica 3,2% 0% 

Ação definição 3,2% 7,8% 

 

Tabela 2: quantificação das figuras de ação externas – encontro 3 

Figuras de ação 

externas 

 

Atores 
 

PA1 PA10 
Ação ocorrência 0% 0% 

Ação performance 13% 0% 

Ação acontecimento passado 13% 0% 

Ação experiência 0% 0% 

Ação canônica 0% 0% 

Ação definição 0% 0% 

 

Quando quantificamos os dados provenientes do encontro 3, observamos que os 

professores pesquisados mobilizaram predominantemente figuras de ação distintas para 

cumprir os mesmos objetivos comunicativos explicitados no comando dado pela equipe de 

formadores. PA1 mobilizou a ação performance interna e externa em 35,5% das ocorrências 

(22,5% de ação performance interna + 13% de ação performance externa) ePA10mobilizou 

predominantemente ação ocorrência interna em 30,8% da sua participação no encontro de 

formação.  

                                                             
46Para realizar a leitura da tabela, é necessário fazer o somatório dos valores contidos nas tabelas relacionadas às 

figuras de ação interna e externa.  Assim, para saber os valores da ação performance, é necessário somar 19,3% 

da ação interna performance + 13% da ação externa performance.  

 



138 
 

A figura de ação ocorrência está presente em duas situações diferentes: na interação 

direta entre os participantes da formação de educadores (para responder a uma pergunta, 

solicitar permissão para falar, chamar a atenção da formadora ou dos professores etc.); na 

preparação da tarefa a ser cumprida pelos professores (contextualizar a discussão, resumir o 

que foi discutido no grupo menor etc.).  

Já a figura de ação performance(interna e externa), que é uma das contribuições de 

nossa tese para o desenvolvimento da noção de figuras de ação, é mobilizada pelos 

professores, principalmente, para ilustrar as ações dos docentes e dos alunos, através da 

teatralização das vozes destes protagonistas em uma situação distinta da situação de 

enunciação. Normalmente, essa figura do agir ocorre encaixada na figura de ação 

acontecimento passado e ilustra a cena evocada pelo professor em seu relato das atividades de 

produção de texto.  Esse procedimento de teatralizar a voz dos professores e dos alunos é 

bastante recorrente em nosso corpus. Ele realiza essa teatralização através da introdução do 

discurso direto e do discurso indireto livre (discurso interativo), encaixado no relato 

interativo.  

Outro aspecto interessante, revelado pelas análises quantitativas, é a ocorrência da 

figura de ação acontecimento passado (interna e externa). A nossa primeira expectativa com 

relação às figuras de ação, neste encontro de formação, foi a de que haveria um predomínio 

da figura de ação acontecimento passado, uma vez que o objetivo interacional, explicitado no 

comando, era o de relatar as experiências exitosas de produção de texto ocorridas no 

ProJovem Urbano. No entanto, verificamos que os professores utilizam outras figuras do agir 

para reconfigurar ou representar a sua ação em situação de sala de aula. A reconfiguração do 

agir, a partir de figuras de ação que não são dependentes do mundo do narrar, como, por 

exemplo: a figura de ação performance, é marcada linguisticamente pelos elementos 

linguísticos-discursivos que caracterizam o discurso interativo e reforçam a tese defendida 

pelo ISD de que todos os tipos de discurso (e, consequentemente, de figuras do agir) possuem 

o mesmo potencial de reconfiguração do agir. Esta tese assumida pelo ISD é distinta da 

perspectiva assumida por Ricoeur, de que apenas os textos narrativos seriam, por excelência, 

capazes de reconfigurar o agir humano. 

A ação interna experiência também aparece de forma expressiva (15,4% das 

ocorrências) na forma como PA10 reconfigura sua ação. A ação experiência, nesse encontro 

de formação, é mobilizada pelos professores para ilustrar os procedimentos gerais do 
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professor no que concerne a sua atuação docente. Essa figura de ação materializa no texto a 

reconfiguração dos procedimentos adotados pelo professor em situação de sala de aula. 

Assim, muitas vezes, o professor para socializar as atividades de produção exitosas recorre 

aos procedimentos gerais de sua ação para mediar o processo de construção de textos dos 

alunos.  

Ainda referente ao encontro 3, quando relacionamos a segmentação temática, 

empreendida no nosso corpus, e as figuras de ação mobilizadas pelos professores, 

verificamos que há uma tendência quanto à mobilização da figura de ação acontecimento 

passado e figura de ação performance e os segmentos temáticos relacionados a realização da 

tarefa. Vejamos a síntese dos dados retirados da fala de PA1 e PA10
47

: 

Tabela 3: figuras de ação internas e conteúdo temático (PA1) 

Figuras de ação 

internas 

Etiquetagem (conteúdo 

temático) 

Ator (PA1) 

Total em porcentagem 

Ação ocorrência 
segmentos – A.2.3.4 12,9% 

segmentos – A.2.3.2 12,9% 

Ação performance segmentos – A.2.1.1b 19,3% 

Ação acontecimento passado 
segmento – A.2.1.1.a 2% 

segmentos – A.2.1.1b 17,3% 

Ação experiência segmento – A.2.1.1a 3,2% 

Ação canônica segmento – A2.1.1a 3,2% 

Ação definição segmento – A2.1.1d 3,2% 
 

 

 

 

 

Tabela 4: figuras de ação externas e conteúdo temático – encontro 3 (PA1) 

Figuras de ação 

externas 

Etiquetagem (conteúdo 

temático) 

Ator (PA1) 

Total em 

porcentagem 

Ação ocorrência Não houve ocorrência 0% 

                                                             
47

 Para realizar a leitura da tabela, é necessário fazer o somatório dos valores relativos à figura de ação interna e 

externa.  Outra informação importante é a segmentação temática, que está inserida na segunda coluna da tabela. 

Essa segmentação temática foi descrita em nossa metodologia, no tópico tratamento temático. 
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Ação performance segmentos – A.2.1.1a 13% 

Ação acontecimento passado segmento – A.2.1.a 13% 

Ação experiência Não houve ocorrências 0% 

Ação canônica Não houve ocorrências 0% 

Ação definição Não houve ocorrência 0% 

 

Tabela 5: figuras de ação internas e conteúdo temático – encontro 3 (PA10) 

Figuras de ação 

internas 
Etiquetagem (conteúdo temático) 

Ator (PA10) 

Total em porcentagem 

Ação ocorrência            segmentos A2.1.2 30,8% 

Ação performance segmentos – A.2.1.1a 23% 

Ação acontecimento passado segmento – A.2.1.1.a 23% 

Ação experiência segmentos – A2.3.2 15,4% 

Ação canônica Não houve ocorrências 0% 

Ação definição segmento – A2.1.2 7,8% 

 

No cruzamento realizado entre figuras de ação e segmentos temáticos, constatamos 

que, mesmo havendo predominância quantitativa da figura de ação ocorrência na fala de 

PA10, esta figura, normalmente, não está relacionada à efetivação da tarefa, isto é, não está 

relacionada aos segmentos de textos que cumprem os objetivos interacionais explicitados no 

comando. Como vimos, essa figura do agir tem relação, principalmente, com a preparação da 

tarefa ou com as interações ocorridas no encontro de formação. 

Na fala das professoras, normalmente, a ação acontecimento passado e a ação 

performance são mobilizadas para efetivação da tarefa de socialização das atividades de 

produção de texto exitosas. Os professores relatam suas experiências, através da ação 

acontecimento passado e teatralizam as cenas de sala de aula, através da figura de ação 

performance. Assim, podemos falar apenas em uma tendência de mobilização de 

determinadas figuras do agir neste encontro de formação, na medida em que as figuras de 

ação não traduzem a variabilidade das organizações temáticas encontradas na fala dos 

professores analisados, pois essa variabilidade depende da heterogeneidade das organizações 

discursivas verificadas nos dizer destes profissionais. Vejamos agora a análise micro do 

encontro de formação 5. 

4.1.2 Encontro de formação 5: análise da concepção de leitura subjacente à 

proposta do material didático do ProJovem Urbano 
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No encontro de formação de educadores 5, a equipe de formadores distribuiu 

atividades de leitura, retiradas do material didático oficial do Programa, e solicitou aos 

professores que fizessem análise das concepções de leitura que subjazem essas atividades, de 

acordo com o comando expresso no item 3.2. 2. 3.  Como já foi dito, consideramos que o 

comando, além de prescrever a tarefa, serve como mediador entre a tarefa que foi idealizada 

pela equipe de formação e a forma como os professores conceberão a tarefa a ser realizada. A 

ressignificação das práticas dos educadores se realiza através da alternância das figuras de 

ação encontradas nos textos produzidos no encontro de formação 5.  

Neste encontro de formação, encontramos todas as figuras de ação na fala de PA15. 

Isso não acontece na fala de PA14, que só mobiliza ação ocorrência e ação definição. 

Ação experiência e ação definição  

Na interação entre os actantes participantes da formação, temos segmento produzido 

pelo professor aluno (PA14) em resposta ao comando proposto pelo professor- formador. 

Vejamos abaixo:    

Quadro 19: ação externa experiência e ação interna definição – encontro 5 

   

 

 

 

 

 

 

 

PA14 utiliza o discurso teórico-interativo e discurso interativo para realizar a tarefa 

determinada pela equipe de formação. Do discurso teórico- interativo temos: verbos no 

presente com valor não dêitico (é, usam); modalização lógica expressa pela verbo ver no 

pretérito perfeito (a gente viu); segmentos de texto com relação intertextual com o discurso 

científico (predominantemente centrada no mecanismo por que sempre no texto...); 

organizador lógico-argumentativo ( primeiro). 

Análise de PA14

A2.1.1 b: PA14: olha assim é mais é
“atrações da cidade ...a gente viu que
assim... que primeiro pela proposta de
atividade...né? pelas perguntas assim pela
proposta de atividade... é uma atividade
predominantemente centrada no
mecanismo por que sempre no texto... é
sempre assim... retire do texto...de acordo
com as idéias do texto...aí aquelas
perguntas que não usam o nome do
texto...né?

(corpus oral do grupo GEPLA, formação de educadores do ProJovem Urbano Fortaleza, grifo nosso)

Discurso 
teórico-

interativo/ 
ação 

interna  
definição

Discurso 
interativo

intertextu
alidade 

Discurso 
interativo/ 

ação 
externa 

experiência 
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Essas características definem a figura de ação interna definição. Assim, a presença 

predominante do discurso teórico ou do misto teórico-interativo e a forte atorialidade da 

professora atestam a presença dessa figura, que fala sobre o seu procedimento de análise da 

atividade de leitura contida no material didático do ProJovem. No segmento de texto em 

análise, o eixo de referência temporal é sempre não limitado, sendo a forma verbal dominante 

o presente com valor não dêitico; atorialidade da professora (ou do grupo de professores) 

marcada pela expressão (a gente viu...).  

Já no segmento... sempre é sempre retire do texto...de acordo com as ideias do texto.. 

e .aí aquelas perguntas que não usam o nome do texto...né?, PA14 introduz um procedimento 

recorrente do autor do livro didático, que é incorporado pelo professor nas múltiplas 

experiências que tem sempre mediado pelo livro. Na verdade, os segmentos no imperativo e 

com valor de imperativo correspondem ao dizer do autor do material didático. Esse 

procedimento repetido, que é marcado textualmente pelas expressões sempre é sempre, o uso 

do imperativo afirmativo e o presente do indicativo com valor habitual marcado pelo 

elemento sempre (retire e usam) marcam linguisticamente a mobilização da figura de ação 

externa experiência, uma vez que o actante, que fonte do dizer, relata os procedimentos 

comuns ao agir do autor do material didático.  

A presença da mobilização da ação interna definição e da ação externa experiência na 

análise de uma atividade de leitura, nos dá pistas para compreendermos o processo de re-

elaboração dos saberes e de desestabilização de algumas certezas relacionadas ao 

planejamento da aula de leitura contidas no agir do professor. Nesse sentido, o professor, 

inicialmente, influenciado pelo comando, que determinava a análise de atividades de leitura 

com base em referências bibliográficas dadas na formação, faz uma avaliação da atividade e, 

consequentemente, de parte de sua prática sempre mediada pelo livro didático, mobilizando, 

para isso, a ação interna definição. Para depois, ilustrar a sua análise a partir da cristalização 

de sua experiência com o livro didático, mobilizando, para isso, a ação interna experiência.   

O objeto de reflexão é o material didático em análise, que também constitui o agir da 

professora, e que é re-significado por ela, através da figura de ação definição. Consideramos 

que essa figura de ação é muito importante em nosso contexto de pesquisa, uma vez que, 

quando o actante redefine o objeto, que, no caso específico deste encontro de formação, é a 

atividade de leitura contida no livro, ele faz uma reflexão de seu agir e isso possibilita a 
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reorganização das representações construídas sobre seu trabalho e a elaboração de novas 

representações com relação à proposta do autor do material didático utilizado no Programa. 

Na verdade, o material didático, utilizado pelo professor do Programa, estabelece um 

conjunto de procedimentos fechados que normatizam o agir do professor, ou melhor, 

estabelece verdadeiras regras que condicionam o trabalho do professor em situação de sala de 

aula (PEIXOTO, 2007). É válido deixarmos claro que as prescrições e as regras que 

normatizam o professor não são internalizadas exatamente como foram concebidas, uma vez 

que o indivíduo as internalizam de forma singular, há, na verdade, uma re-siginificação do 

que está posto nas prescrições.  

Acreditamos que essa ressignificação deve ser ancorada em um agir reflexivo do 

educador, que possibilite uma tomada de consciência por parte desse profissional das 

referências teóricas implícitas na proposta contida no material didático utilizado em sala de 

aula, bem como as implicações da adoção dessas referências teóricas para a aprendizagem dos 

alunos. Nesse sentido, é extremamente importante uma formação de professores que 

possibilite aos docentes saber o porquê dos conteúdos selecionados, as implicações das 

concepções teóricas e das estratégias utilizadas pelo autor do livro didático.Vejamos outro 

exemplo, retirado da fala de PA14, onde este professor mobiliza a figura de ação externa 

definição para realizar análise da atividade de leitura contida no material didático do 

ProJovem Urbano: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 20: ação interna e externa definição – encontro 5 
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A2.1.1b PA14...ENTÃO é mecanicista nesse ponto...tá?
só que em uma parte do texto...da atividade...ele vai
buscar uma concepção psicolingüística por quê?... (...)
para que ele saiba por que aqui não fala o que é...é
necessário que ele tenha esse conhecimento
previamente adquirido...né? MAS foi nessas duas
atividades até citei aqui ((apontando para as
anotações da formação))...ai ao nosso ver...a gente
acha que tah um nível intermediário...por que o
aluno não só tem que decodificar as palavras...MAS
também tem que ter uma compreensão um pouco
mais além do literal...num é?que nesse caso..pra
finalidade ( ) que seria nível dois..

Discurso 
teórico-

interativo
/ ação 

externa  
definição   

Discurso 
teórico-

interativo
/ ação 

interna 
definição   

 

 

Observamos que, neste segmento, há a predominância do discurso teórico-interativo. 

Na caracterização do discurso interativo, temos marcas linguísticas que remetem a própria 

interação verbal e ao caráter conjunto implicado no mundo discursivo.  Na caracterização do 

discurso teórico, verificamos os organizadores lógico-argumentativos, como, MAS, porque, 

para que, então, típicos desse tipo de discurso, assim como a apresentação de informações 

que são verdades autônomas, independentes das circunstâncias particulares da situação 

material de produção e que se inscrevem nas coordenadas de um mundo teórico, como, por 

exemplo, em ... pelas [perguntas assim pela proposta de atividade...é uma atividade 

predominantemente centrada no mecanismo por que] em que  PA14 faz análise do livro 

didático utilizando o comando dado pela equipe de formação e as referências teóricas 

discutidas na formação; a presença de verbos no presente do indicativo com valor não dêitico 

e o presente do subjuntivo, explicitado nos exemplos, respectivamente (é mecanicista nesse 

ponto, para que ele saiba) são características desse tipo de discurso. 

Com relação à responsabilidade enunciativa, verificamos que há uma alternância entre 

os atores a quem é atribuída a responsabilidade do que é dito no segmento de texto analisado. 

Em alguns trechos do texto, a responsabilidade enunciativa é atribuída a um personagem que 

é posto em ação no enunciado, o autor do material didático, em segmentos como: ele vai 

buscar uma concepção psicolinguística; pra que ele saiba.  Dessa forma, o professor analisa, 
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nesse segmento, o agir do autor do material didático, mobilizando, assim, a figura de ação 

externa definição, uma vez que o foco é o agir do outro, ou seja, do autor do livro responsável 

pela elaboração do material. Já nos trechos, ao nosso ver... a gente acha que tah num nível 

intermadiário... a responsabilidade enunciativa é assumida pelo actante, sendo marcada por 

modalizações lógicas. Nesses segmentos, verificamos que o actante mobiliza a figura de ação 

interna definição, uma vez que este actante  faz uma avaliação das atividades contidas no 

material didático, implicando-se materialmente no texto e focalizando, dessa vez, a sua 

interpretação da atividade. 

Nesse sentido, PA14 focaliza, inicialmente, o agir do autor do material didático, 

descrevendo determinados procedimentos desse autor, através da figura de ação externa 

definição. Depois, esse professor focaliza a interpretação que ele faz do agir do outro, re-

significando e avaliando os procedimentos utilizados pelo outro, através da figura de ação 

interna definição. Nesse segmento, a tomada de consciência do professor ocorre quando este 

analisa criticamente o procedimento do autor do material didático. O professor faz essa 

avaliação, a partir da referência teórica discutida na formação de educadores. Nesse sentido, 

há uma verdadeira articulação entre teoria e prática, na medida em que um dos elementos 

principais, constitutivos da prática do professor (o material didático), é questionado, a partir 

de referências teóricas, selecionadas pela equipe de formadores.   

Ação ocorrência e ação canônica   

Vejamos agora a ocorrência da figura de ação ocorrência nas interações ocorridas 

entre a professora formadora (PF2) e a professora aluna (PA15). Podemos verificar que PF2 E 

PA15 utilizam o discurso interativo, o qual é marcado linguisticamente pela presença dos 

pronomes (a gente, eu) que remetem diretamente aos interactantes da enunciação; marcas da 

interação e frases interrogativas, as quais esperam, de fato, uma reação dos interactantes 

(então outra equipezinha?); verbos no presente e no pretérito perfeito com valor dêitico 

(constrói,(es)tá .); formas no infinitivo com valor de ordem (apresentar). Vejamos o quadro a 

seguir: 
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Quadro 21: ação interna ocorrência e ação interna definição – encontro 5 

A1.1PF2: ...então outra equipezinha? 
APRESENTAR análise

A2. 1.1 a PA15: a gente... a gente...tá ainda 
meio...psico...alguma coisa 

A1.2 PF2: NÃO tem problema...a gente 
constrói juntos...

A2.1.1.a PA15:  então o texto é açúcar...acho 
que todo mundo já conhece...quando eu 
trabalhei com os alunos eu gostei muito 
por quê? EI professora? ((apontando pra 
formadora)) ele é um texto desde o 
começo do ProJovem, desde 2005.

Professora PA15

(corpus oral do grupo GEPLA, formação de educadores do ProJovem Urbano Fortaleza, grifo nosso)

Discur. 
Interativo/ação 

interna 
ocorrência   

Discurso 
teórico-

interativo/ação 
interna 

definição

 

 

PA15 utiliza o discurso teórico-interativo para realizar a tarefa. Do discurso teórico, 

notamos verbos no presente com valor não dêitico (é); organizador lógico-argumentativo 

(então, por que); Modalidade lógicas ((eu) acho), que marcam o posicionamento do professor 

que enuncia. 

Com relação às figuras de ação mobilizadas, temos a presença de duas: ação interna 

ocorrência, que, como já foi dito, perpassa todo o nosso corpus, sendo mais evidente nos 

momentos de diálogo entre a formadora e os professores e/ou entre os professores entre si e 

ação interna definição usada, muitas vezes, pelo professor, para realização da tarefa solicitada 

pela equipe de formadores. A presença da ação interna definição é, nesse caso específico, 

influenciada pelo comando dado pela equipe de formação de análise das atividades de leitura 

contidas no material didático do ProJovem Urbano, na medida em que o objetivo desse 

encontro de formação era analisar as atividades de leitura. Essa análise deveria ser ancorada 

em uma referência bibliográfica específica dada pela equipe de formação.  



147 
 

Vejamos outro exemplo retirado da fala de PA15. Nesse caso, verificamos que a 

professora não compreendeu o comando e, por não compreendê-lo, não cumpre a tarefa
48

 

solicitada pela equipe de formadores.  

Quadro 22: ação externa definição e ação interna canônica 

A2.3.1 PA15: um texto de Ferreira
Gullar o Ferreira Gullar é um autor
que trabalha com as coisas do
cotidiano...é um autor
contemporâneo...então leu
analisando o texto depois é pra
analisar o todo...
o texto é interacionista né? porque ele
leva o aluno a refletir né? fazer uma
reflexão

Professora PA15

Relação 
intertextu

al com 
texto 

acadêmico 

Discurso 
teórico 
/ação 

externa 
definição

Discurso 
teórico/ação 

interna 
canônica  

 

 

 

 No segmento, um texto de Ferreira Gullar o Ferreira Gullar é um autor que 

trabalha com as coisas do cotidiano...., percebemos a presença, respectivamente, do 

presente genérico e o presente habitual e a não implicação do actante no texto, que marcam 

linguisticamente o discurso teórico. Com relação aos mecanismos enunciativos, verificamos 

que há, nesse segmento, a presença de uma voz neutra, a voz do expositor, que é responsável 

pelo dizer. O foco é o autor do texto da atividade de leitura que PA15 deveria analisar. Essas 

características nos dão pistas da figura de ação mobilizada pelo professor, ou seja, nos 

permitem analisar esse segmento como sendo figura externa de ação definição. 

                                                             
48

 Na análise macro, que será efetivada nesta tese, teremos uma noção clara das noções de compasso e 

descompasso de representações entre os professores e as prescrições contidas no comando. Neste momento, 

estamos analisando as diferentes figuras de ação que são mobilizadas pelos professores, bem como a influência 

que tem o comando na mobilização de determinada figura.   
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 Já no segmento, então leu analisando o texto depois é pra analisar o todo, 

percebemos que PA15 mobiliza também o discurso teórico, mas recorre a instâncias 

externas para fazer análise do material didático, ou seja, recorre à representação que ela tem 

do comando, que é dado pela equipe de formação, o que caracteriza a figura de ação 

canônica. Neste segmento, percebemos que PA15, ao invés de analisar a atividade de leitura 

contida no material didático, faz análise do texto e das potencialidades do trabalho com esse 

texto em situação de sala de aula. O professor acaba realizando uma tarefa diferente da 

esperada pela equipe de formadores, por não compreender o comando. Como podemos ver, 

há uma tentativa de repetição do comando para confirmar a compreensão ou não da tarefa, 

no entanto, o formador não intervém na atuação do professor, o que gera uma falta de 

compreensão que irá contribuir para um descompasso de representações
49

. 

Ação performance  

Apesar de PA15 recorrer ao comando, repetindo-o para confirmar a sua compreensão 

ou não, percebemos, através das análises, que a professora não compreendeu a tarefa. Ela 

compreende o comando de forma diferente e faz exame do texto que está na base da 

atividade e não da atividade de leitura propriamente dita. Dessa forma, não cumpre a tarefa 

de fazer análise do material didático, mas socializa com os colegas o trabalho que realizou 

em situação de sala de aula, a partir da atividade de leitura que deveria examinar. Essa 

socialização é realizada através, principalmente, do relato interativo e do discurso relato, 

que teatraliza a voz do professor no momento da execução da atividade de leitura, que é 

exposta pela professora. 

No quadro abaixo, curiosamente, percebemos que PA15 mobiliza, de forma 

fragmentária, a figura de ação definição, mas não a desenvolve, faz uma redefinição do 

objeto, mas não faz uma reflexão dessa redefinição. Na verdade, a professora, para explicar 

seu ponto de vista, mobiliza a figura de ação acontecimento passado. Esta figura é 

caracterizada enunciativamente pelo relato interativo, que é linguisticamente identificável 

pela presença do pretérito perfeito, em trabalhei, falei, e pela presença do organizador 

temporal, quando eu trabalhei com esse texto, que situa o enunciado em relação a um tempo 

diferente do tempo da enunciação. Os processos evocados são compreendidos em referência 

a um eixo temporal situado antes do momento da enunciação, ou seja, da apresentação da 

                                                             
49

 As relações de compasso e descompasso serão aprofundadas na análise macro, que será explicitada mais 

adiante em nossas análises. 
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professora na formação de educadores, o que mostra que o conteúdo temático é 

explicitamente distanciado dos parâmetros temporais da situação de interação.  

Quadro 23: ação interna performance – encontro 5 

A2.1.1 b PA15: sim então é um texto que leva
o aluno a refletir né? quando eu trabalhei
com esse texto com eles eu falei assim...
a gente nunca parou pra pensar que foi que
fez o pão que chega a nossa mesa? O café...?
o açúcar? Quantas já morreram fazendo
aquele açúcar (...)

Professora PA15

Discurso 
teórico /ação 

externa 
definição

Discurso 
relatado/ 

ação interna 
performance 

Relato 
interativo 

Ação interna ocorrência 
encaixada na ação interna  
acontecimento passado 

 

  

PA15 recorre à cena de sala de aula para ilustrar o seu ponto de vista.  Mesmo 

havendo esse distanciamento temporal, o actante permanece implicado no acontecimento 

narrado, sendo essa implicação marcada linguisticamente pela presença do pronome eu. No 

entanto, não encontramos o esquema narrativo prototípico da narrativa, que, para Bulea, 

caracterizaria, juntamente com o tipo de discurso relato interativo, a figura de ação 

acontecimento passado. Encontramos, na verdade, o discurso interativo, que é realizado a 

partir do discurso relato inserido no relato. 

Assim, PA15 introduz, através do discurso relatado, a sua voz em outra situação de 

enunciação, ou seja, introduz a sua voz em interação com os alunos. Quando PA15 introduz 

as questões, eles eu falei assim... a gente nunca parou pra pensar que foi que fez o pão que 

chega a nossa mesa? O café...? o açúcar?  Quantas já morreram fazendo aquele açúcar, 

fala da situação de sala de aula em que utilizou efetivamente a atividade de leitura, que 

deveria analisar. O discurso relatado é marcado pelo verbo dicendi  falei,  que marca a 

introdução da voz da professora em outra cena, diferente da situação de enunciação que está 

em curso. Verificamos também a presença do pronome possessivo nossa e do pronome de 

primeira pessoa eu, que, no último caso, remete diretamente ao protagonista da ação verbal.   
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Para Bronckart (1998), esse procedimento de introdução do discurso relatado em um 

tipo de discurso principal é um caso de fusão, em que um discurso interativo passa a ser 

secundário, e é encaixado em um discurso principal, que, no nosso caso, é o relato 

interativo. O relato interativo marca diferencialmente a figura de ação acontecimento 

passado e serve para ilustrar o ponto de vista da professora. Esta não segue as orientações do 

comando, mas passa a relatar sua experiência de sala de aula, através da figura de ação 

interna performance.  

O comando solicitava que o professor fizesse uma avaliação crítica de um objeto 

específico utilizado em seu cotidiano de trabalho, ou seja, o livro didático. Essa solicitação 

influenciou nas escolhas enunciativas do professor e na escolha do tema que deveria ser 

tratado por ele, uma vez que tem relação com o objetivo da interação.  

Vejamos agora a síntese das figuras de ação mobilizadas pela professora analisada 

no encontro de formação 5
50

.   

 

Tabela 6: quantificação das figuras de ação internas – encontro 5 

Figuras de ação 

internas 

 

Atores 
 

PA14 PA15 
Ação ocorrência 43% 40% 

Ação performance 9% 0% 

Ação acontecimento passado 9% 0% 

Ação experiência 9% 6% 

Ação canônica 9% 0% 

Ação definição 21% 40% 

 

Tabela 7: quantificação das figuras de ação externas – encontro 5 

Figuras de ação 

externas 

 

Atores 
 

PA14 PA15 
Ação ocorrência 0% 0% 

                                                             
50

 Para realizar a leitura da tabela, é necessário realizar o somatório dos valores correspondentes às figuras de 

ação internas e externas. Assim, na fala de PA14, os valores da ação definição correspondem ao somatório de 

40% da ação interna definição + 14% da ação externa definição. 
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Ação performance 0% 0% 

Ação acontecimento passado 0% 0% 

Ação experiência 0% 0% 

Ação canônica 0% 0% 

Ação definição 14% 0% 

 

Verificamos, nas análises, que PA14 e PA15 optam por atitudes enunciativas 

distintas para o cumprimento da tarefa solicitada pela equipe de formação. PA14 

compreende bem a proposta da tarefa, contida no comando, e mobiliza três figuras de ação: 

a ação definição(interna e externa), ação interna experiência e ação interna ocorrência 

para cumpri-la. Já PA15 não compreende a prescrição que foi dada pela equipe de 

formadores e, por essa razão, não cumpri a tarefa solicitada, ao invés de analisar a atividade 

de leitura, a professora relata a sua experiência com a atividade em sua sala de aula e fala 

dos procedimentos adotados por ela para adaptar a proposta do autor do material didático. 

Na fala de PA15, há a predominância da figura de ação ocorrência, devido às intervenções 

da formadora que tenta fazer com que PA15 compreenda e cumpra a tarefa solicitada pela 

equipe de formadores. Quando fazemos o cruzamento das figuras de ação com a 

segmentação temática, temos o seguinte: 

 

Tabela 8: figuras de ação internas e conteúdo temático – encontro 5 (PA14)  

Figuras de ação 

internas 

Etiquetagem (conteúdo 

temático) 

Ator (PA14) 

Total em porcentagem 

Ação ocorrência 
      segmento – A.2.3.4 14,5% 

segmentos – A.2.1.1b 28,5% 

Ação performance Não houve ocorrência 0% 

Ação acontecimento passado Não houve ocorrência 0% 

Ação experiência Não houve ocorrência 0% 

Ação canônica Não houve ocorrência 0% 

Ação definição 
segmento – A2.1.1a  14,5% 

segmentos – A2.1.1b 28,5% 

 

Tabela 9: figuras de ação externas e conteúdo temático (PA14) – encontro 5 

Figuras de ação 

externas 

 

Etiquetagem (conteúdo 

temático) 

Ator (PA14) 

Total em porcentagem 
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Ação ocorrência (1) Não houve ocorrência 0% 

Ação performance Não houve ocorrência 0% 

Ação acontecimento passado Não houve ocorrência 0% 

Ação experiência Não houve ocorrência 0% 

Ação canônica Não houve ocorrência 0% 

Ação definição 
segmento – A2.1.1b 

 

14% 

 

 

Na fala de PA14, verificamos que a professora utiliza afigura de ação interna 

ocorrência, figura de ação definição (interna e externa) para o cumprimento da tarefa. A 

ação interna ocorrência é mobilizada pela professora para interagir com a formadora (nos 

segmentos etiquetados A.2.3.4, que corresponde a 14,5% das ocorrências) e para realizar 

efetivamente a tarefa solicitada (nos segmentos etiquetados por A.2.1.1b – que corresponde 

a 28,5% das ocorrências). Nesse sentido, a ação ocorrência, neste encontro de formação, é 

mobilizada não apenas para realizar as interações ocorridas no momento da enunciação, mas 

serve também para (re) configurar a tarefa, solicitada pela equipe de formadores, de análise 

das atividades de leitura do manual didático. Essa constatação reforça a tese defendida por 

Bulea (2010) de que não há correspondência direta entre as figuras de ação e o conteúdo 

temático mobilizado pelo actante. Na verdade, a mesma figura de ação poderá está 

relacionada a diferentes segmentos temáticos.  

PA14 também mobiliza a figura de ação definição (externa e interna) para cumprir a 

tarefa na formação de educadores. Como vimos nos exemplos, afigura de ação definição 

externa serviu, neste caso, para avaliar e redefinir o agir do outro, no nosso caso, o agir do 

autor do livro didático. A ação definição interna possibilitou, na fala de PA14, uma 

redefinição do objeto que está sendo analisado sob o ponto de vista do actante que enuncia, a 

partir de uma avaliação do objeto. Assim, na figura de ação definição externa, o foco é o 

autor do livro didático, havendo uma avaliação dos procedimentos utilizados por ele para a 

construção da atividade, bem como uma avaliação das concepções de leitura subjacentes a 

essa atividade. Quando a professora mobiliza a figura de ação definição interna, o foco é a 

redefinição realizada pelo professor da atividade analisada. 

Vejamos agora a relação entre as figuras de ação e a segmentação temática na fala de 

PA15.  
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Tabela 10: relação entre figuras de ação internas e conteúdo temático – encontro 5 

(PA15) 

Figuras de ação 

internas 

 

Etiquetagem (conteúdo 

temático) 

Ator (PA15) 

Total em porcentagem 

Ação ocorrência  

segmento – A.2.1.1ª 8,6% 

segmento – A.2.3.1 17,2% 

segmento – A.2.1.1b 8,6% 

segmento - A.2.1.1C 8,6% 

Ação performance segmento – A2.3.1 9% 

Ação acontecimento passado segmento - A2.3.1 9% 

Ação experiência segmento - A2.3.1                      9% 

Ação canônica segmento - A2.3.1 9% 

Ação definição 
segmento – A2.1.1a 14% 

segmento - A2.3.1 7% 

 

Como podemos verificar, através do cruzamento entre as figuras de ação e a 

segmentação do conteúdo temático, PA15 não cumpre a tarefa de análise da atividade de 

leitura. Isso é revelado pela quase ausência de segmentos temáticos relacionados à 

efetivação da tarefa, uma vez que apenas 8,6% do total de ocorrências estão relacionadas a 

essa efetivação. A maioria dos segmentos temáticos, encontrados na fala de PA15, focaliza a 

realização de outra tarefa. Estes segmentos foram etiquetados por A.2.3.1 – focalização de 

outra tarefa (17,2% de ação ocorrência, 9% de ação performance, 9% de ação 

acontecimento passado, 9% de ação canônica e 7% de ação definição). Há, na fala de 

PA15, uma multiplicidade de figuras, mas estas não se relacionam ao cumprimento do 

comando, uma vez que a professora, ao invés de analisar a atividade de leitura contida no 

material didático, faz análise do texto que serve de base para a atividade de leitura e 

descreve os procedimentos adotados por ela em situação de sala de aula.   

Diante do exposto, podemos afirmar que a relação entre as figuras de ação e o 

conteúdo temático nos dá indícios materiais para identificarmos relações de compassos e 

descompassos entre representações dos professores em relação à tarefa que deveria ser 

realizada na formação de educadores. Essa questão de relações de compasso e descompasso 

de representações entre os professores será aprofundada na análise macro, que será exposta 

posteriormente neste trabalho. 
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4.1.3 Encontro de formação 6: criação de atividades alternativas de leitura 

 

O encontro de formação 6 tinha como objetivo criar atividades de leitura alternativas 

para o trabalho de ampliação do letramento dos alunos. Esse trabalho de criação de novas 

atividades de leitura foi resultado da constatação, realizada pelos formadores e pelos 

professores, de que no livro didático não havia atividades de leitura que contemplassem a 

heterogeneidade dos níveis de letramento dos alunos
51

. Na verdade, o material didático do 

ProJovem Urbano foi construído para um aluno idealizado pelo Programa, que não condizia 

com o perfil da maioria dos alunos participantes do ProJovem. Com base nesta constatação, a 

equipe de formadores criou espaços de discussão da prática, ancorados em teorias que 

possibilitassem a instrumentalização do professor para a criação de alternativas de trabalho de 

ampliação do letramento dos alunos, diferentes da proposta contida no material didático 

oficial do Programa.   

A equipe de formadores dividiu o trabalho em três momentos. No primeiro momento, 

os formadores fizeram uma primeira análise, a partir das falas dos professores, sobre o 

planejamento de suas aulas de leitura; depois, discutiram uma proposta para a aula de leitura, 

ancorada nas etapas de uma aula comunicativa de leitura (CICUREL, 1991, LEURQUIN, 

2001). No segundo momento, a equipe de formadores entregou diferentes gêneros de texto 

aos educadores para a criação de atividades de leitura. No terceiro momento, a equipe 

solicitou que os professores fizessem uma socialização das atividades produzidas. Aqui, 

analisamos apenas o terceiro momento, em que os professores textualizaram seus 

procedimentos e justificaram as suas escolhas teóricas para a construção das atividades 

elaboradas no segundo momento do encontro de formação. 

Analisamos o dizer de duas professoras (PA14 e PA15) e ilustramos nossa análise com 

segmentos de textos retirados da fala destas professoras.  Vejamos como as figuras de ação 

são mobilizadas, no dizer destas professoras, para a efetivação ou não da tarefa que foi alvo 

do encontro 6. No encontro 6, foram mobilizadas pelos professores as seguintes figuras de 

                                                             
51 A equipe de formadores criou, juntamente com os professores, uma convenção de três níveis de letramentos 

para contemplar a heterogeneidade dos alunos. O nível 1 de letramento consistia  no aluno capaz de ler e 

produzir diferentes gêneros de textos com organização mais complexa; o nível 2 consistia no aluno com 

dificuldades de ler e compreender gêneros com estruturas mais complexas e o nível 3 de letramento consistia no 

aluno que ainda tinha dificuldades em decodificar o texto.   
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ação: ação interna ocorrência, ação interna acontecimento passado; ação interna canônica; 

ação interna definição e ação externa performance. 

Figura de ação ocorrência 

No segmento abaixo, PA15 inicia a socialização da atividade de leitura construída por 

ela e pela professora que compartilhou a efetivação da tarefa, informando aos participantes o 

gênero de texto que foi base para a construção da atividade. A professora prepara ou introduz 

a tarefa que será desenvolvida no decorrer a sua fala, mobilizando, inicialmente, a figura de 

ação ocorrência. 

Quadro 24: ação interna ocorrência – encontro 6 

Análise professor 

A2.1.1 b: PA15: Olha... a gente ficou com a charge
((mostrando o texto aos colegas))...certo? nós
estávamos analisando ((apontando para os
colegas da equipe de trabalho)) aqui...o
seguinte esta charge aqui

(corpus oral do grupo GEPLA, formação de educadores do ProJovem Urbano Fortaleza, grifo nosso)

Discurso interativo 
/ ação interna 

ocorrência  

 

Verificamos que enunciativamente o segmento é constituído de discurso interativo, 

que é cuja caracterização se dá pela presença de pronomes (a gente, nós) que remetem 

diretamente aos interactantes da enunciação, de frases não declarativas e de dêiticos espaciais 

(aqui, esta charge, etc.),os quais têm o papel de marcar o espaço da interação/comunicação, 

contribuindo para a construção da situação comunicativa. O discurso interativo é 

caracterizado também pela presença do verbo olhar no imperativo (Olha), pela presença do 

pretérito perfeito com valor dêitico em (a gente ficou com a charge ), que mantém uma 

relação de anterioridade com o momento da enunciação e  pela presença do verbo estar no 

pretérito imperfeito em (nós estávamos analisando aqui), que é situado pelo advérbio de lugar 

aqui, mantendo relação com o momento da enunciação. Verificamos também marcas da 

interação próprias do texto oral(certo?). Estas marcas têm um papel relevante para a 

continuidade do texto, uma vez que asseguram a manutenção da interação e convida o 
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interlocutor para o evento comunicativo, solicitando dele uma confirmação para o que está 

sendo comunicado. 

Com relação aos mecanismos enunciativos, observamos que o autor empírico 

compartilha a responsabilidade do dizer com um personagem participante da progressão 

temática em a gente ficou com a charge e nós estávamos analisando. Isso é confirmado pelo 

gesto que é realizado pelo actante em apontar para os colegas. O actante fala, neste momento, 

pela dupla, por ele e pela professora, que está presente no momento da enunciação e construiu 

a atividade junto com a professora que expõe o trabalho. O actante se implica no enunciado 

como ator das ações, ou seja, ele é a fonte dos processos, sendo atribuído a ele capacidades, 

motivações e intenções do agir. 

Vemos que neste segmento, encontramos a presença da ação interna ocorrência, 

quando a professora interage com os colegas de formação e/ou com a formadora. Esta figura é 

caracterizada pela presença do discurso interativo, pronomes de primeira pessoa (nós), 

presença de elementos com valor dêitico (aqui, esta charge); marcas conversacionais (né?, 

certo?), verbo no imperativo (olha).  

Ação definição  

Dando continuidade às nossas reflexões sobre as figuras de ação, com o intuito de 

identificar e entender as representações dos professores em relação ao seu papel e à tarefa a 

ser realizada no encontro de formação, verificamos, na continuidade da fala de PA15, que ela 

mobiliza a figura de ação externa definição para evocar determinantes externos que 

influenciam na efetivação da tarefa de construção da atividade de leitura. A professora fala, 

no segmento em análise, do pouco conhecimento dos alunos em relação ao quadro político 

nacional e isso afetaria a efetivação da atividade de leitura em situação de sala de aula. Do 

ponto de vista da professora, a charge, escolhida pela equipe de formadores, não foi acertada, 

uma vez que os alunos teriam dificuldade em compreender o conteúdo temático mobilizado 

nesse gênero textual.   
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Quadro 25: ação externa definição – encontro 6 

Análise PA15

A2.2.1 eles iam OLHAR e iam ficar meio
assim...eles não iam compreender porque os
nossos alunos eles não estão assim totalmente
envolvidos politicamente...se fosse uma charge
que tivesse alguma coisa da política de
Fortaleza aqui... digamos se aqui fosse a
Luiziane se aqui fosse o Lula eles iam identificar
na hora...

(corpus oral do grupo GEPLA, formação de educadores do ProJovem Urbano Fortaleza, grifo nosso)

Discurso 
teórico 

interativo / 
ação externa 

definição

 

 

Do ponto de vista enunciativo, verificamos que a professora mobiliza o discurso 

teórico-interativo. Do mundo teórico, temos a presença do tempo verbal no presente do 

indicativo, com valor habitual (estão) e do pretérito perfeito (ficou); do futuro perifrástico, 

com valor modal (iam olhar), a presença de organizador com valor lógico-argumentativo 

(porque).  

Com relação aos mecanismos enunciativos mobilizados pela professora, verificamos 

que há a presença de uma voz neutra, em que o expositor mostra os procedimentos dos alunos 

no trabalho de interpretação da charge. Não há implicação marcada do actante no texto, ele se 

distancia do que é dito, colocando o aluno como ator das ações.  Mas esse distanciamento do 

actante não o exime de mostrar o seu ponto de vista em relação ao que é enunciado, na 

medida em que avalia negativamente a escolha da charge realizada pela equipe de formação, 

justificando essa avaliação através da falta de conhecimento dos alunos em relação ao quadro 

político nacional.  

Percebemos que a construção das representações dos professores se dá, neste 

segmento, através da ação externa definição, que se caracteriza pela presença do discurso 

teórico-interativo; forte atorialidade da professora marcada pelo uso de modalizadores 

apreciativos como na expressão (porque os nossos alunos eles não estão assim totalmente 
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envolvidos politicamente...).  Neste segmento, a professora fala da representação que ela tem 

dos alunos, focalizando a falta de conhecimento deles para com o quadro da política nacional, 

o que os impediriam de compreender o texto. Essa representação negativa dos alunos tem 

implicações no desenvolvimento da tarefa a ser realizada pela professora, na medida em que o 

foco dado por ela passa a ser a decodificação das palavras e não a compressão e a discussão 

coletiva do texto e do contexto em que o originou
52

. A docente não cumpriu a tarefa de 

construção da atividade de leitura, ela segue comentando procedimentos gerais relacionados 

ao agir do professor em situação de sala de aula
53

. 

Agora passamos a analisar PA14, a professora também não cumpre a tarefa de 

exposição da atividade de leitura construída no encontro de formação. Ela fala sobre 

procedimentos gerais adotados pelo professor para a condução do processo de construção de 

sentidos do texto. Esses procedimentos são adotados pela maioria dos educadores, que 

ancoram o seu agir no planejamento traçado no livro didático. 

Quadro 26: ação interna definição – encontro 6 

Análise PA14

A2.3.1 PA14 O nosso é artigo de opinião…
nivel três também com o título
“construíndo a acessibilidade” que fala
sobre a questão do excepcional né? (…)
chamando a atenção das pessoas das
instituições para quebrar essa
resistência e tomar alguma atitude em
relação a isso né? E ele fala também da
questão da APAE Fortaleza… apresenta a
APAE fazendo esse trabalho na
comunidade… a gente pensou assim em
algo bem simples… primeiro passo
introduzir mesmo o tema né?

(corpus oral do grupo GEPLA, formação de educadores do ProJovem Urbano Fortaleza, grifo nosso)

Discurso 
teórico-

interativo 
/ ação 

definição

 

 

                                                             
52

A professora entregou um texto escrito aos formadores contendo o resultado da produção da dupla. Segue 

abaixo a produção da professora: 1. Observação da charge para saber a interpretação que o aluno faz; 2.  Após o 

diagnóstico, o professor intervém, dando o significado correto da charge; 

3.  Trabalhar o texto retirando as palavras com sílabas complexas (ex: espelho – o aluno codificará o espelho na 

gravura e em seguida a palavra; 4. Trabalhar a divisão silábica classificação silábica. 
53 Esse é mais um exemplo de relação de descompasso de representações, que será explorado na análise macro 

desta tese. 
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A professora inicia a sua fala fazendo uma contextualização aos participantes da 

formação em relação à construção da atividade. Inicialmente, ela fala sobre o gênero de texto 

e o nível de letramento que servirá de base para a construção de sua atividade. Posteriormente, 

começa a tratar dos procedimentos que seriam adotados do ponto de vista do professor para a 

condução da aula de leitura.  

Como vemos, há a presença do discurso teórico-interativo. Como características deste 

tipo de discurso, percebemos: do mundo teórico, presente do indicativo com valor não dêitico 

(é, apresenta, fala,), a presença de organizadores com valor lógico-argumentativo (primeiro 

passo).  Do mundo interativo, temos a presença do pronome possessivo (nosso), que remete 

diretamente aos interactantes da enunciação, presença do pretérito perfeito, com valor dêitico.   

Com relação aos mecanismos enunciativos, verificamos que o autor empírico 

compartilha a responsabilidade do dizer com personagens, que participam da progressão 

temática em a gente pensou assim em algo bem simples. Há, assim, pouca implicação do 

actante.  

Neste segmento, encontramos a figura de ação interna definição, que se caracteriza 

pela presença predominante do discurso teórico ou do misto teórico-interativo, o eixo de 

referencia temporal é sempre não limitado, sendo a forma verbal dominante o presente com 

valor não dêitico, atorialidade da professora (ou do grupo de professores) marcada pela 

expressão (a gente pensou...), que faz um balanço do agir, que marca uma re-siginificação da 

tarefa proposta pela equipe de formação.  

Ação performance   

Vejamos o segmento abaixo, enunciado pela mesma professora. Ela tenta cumprir a 

tarefa de socialização da atividade de leitura produzida no decorrer do encontro de formação. 

Neste segmento, verificamos que a docente contextualiza os participantes da formação em 

relação ao texto que foi foco da atividade de leitura. Vejamos o segmento de fala abaixo: 
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Quadro 27: ação externa performance – encontro 6 

Análise PA15

A2.2.1 MAS como é uma charge
que tem a Nilma e a Marina
Silva... eles iam olhar a questão e
dizer política aqui...eles iam olhar
e dizer professora? Não entendi ...
[devia era ter trazido uma...]
professora não entendi...quem
são elas? Porque nossos alunos
vocês sabem...eles não
acompanham o jornal nacional...
nem a televisão...

(corpus oral do grupo GEPLA, formação de educadores do ProJovem Urbano Fortaleza, grifo nosso)

Discurso 
interativo/ 

ação externa 
performance 

Discurso 
teórico -

ação 
externa 

definição

 

 

Verificamos ainda que o segmento também apresenta da figura de ação externa 

definição. Isto é confirmado pela presença de pronomes de terceira pessoa (eles), 

característica linguística própria das figuras de ação externa, e pela presença predominante do 

discurso teórico, que caracteriza enunciativamente a ação definição. O eixo de referência 

temporal é sempre não limitado, sendo a forma verbal dominante o presente com valor não- 

dêitico (incluído a presença do presente com valor habitual); a atorialidade da professora é (ou 

do grupo de professores) marcada pela interpelação do outro para justificar seu ponto de vista 

(Porque nossos alunos vocês sabem...eles não acompanham o jornal nacional... nem a 

televisão... ). O ponto de vista da professora é marcado através da utilização de modalização 

lógica e pragmáticas no enunciado vocês sabem.  Ressaltamos aqui que, neste momento, além 

de a professora expor suas representações sobre seus alunos, ela busca na interação apoio dos 

colegas. Em outras palavras, ela busca confirmar suas representações e/ou reproduzi-las no 

grupo. O discurso interativo é encaixado no discurso teórico, através do discurso relatado. 

Nesse sentido, devido ao grau de importância dos tipos de discurso para a classificação das 

figuras de ação, podemos falar em um encaixamento da figura de ação externa ocorrência, 

dentro da ação externa definição.  Na verdade, há uma encenação da professora, que traz a 

cena enunciativa uma situação de sala de aula, através da reprodução da fala do aluno, no 

segmento professora? Não entendi (...) não entendi...quem são elas? 
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Ação canônica  

 Vejamos o segmento que segue. Nele, o professor mobiliza a ação performance 

(discurso relatado), para teatralizar a sua voz em situação de sala de aula e ação canônica, 

para falar dos procedimentos adotados por ele na condução da aula. Esses procedimentos são 

ancorados em um agir cristalizado pelo professor, que media a aula de leitura sempre baseado 

nos métodos assumidos no livro didático.  

Quadro 28: ação interna canônica – encontro 6 

Análise PA14

A211b PA14 ENTÃO a gente primeiro falaria
sobre o tema… a gente vai trazer um tema
hoje… e depois a gente vai trabalhar um
gênero… o tema é o excepcional… já ouviram
falar? fazia uma sondagem o que eles sabiam
sobre o assunto e depois explicaríamos… nós
também íamos estudar com certeza prá
estudar… segundo passo… chegaríamos ao
passo da leitura… leitura primeiro individual
depois… em grupo e aí depois abriríamos para
o debate após o debate… aí um terceiro passo
seria o quê? Aí sim a partir do texto lido a
gente iria apresentar as características do
artigo de opinião né?

Discurso 
teórico/

ação 
canônica  

Discurso 
relatado  

 

 

Neste exemplo, há um caso particularmente relevante no que concerne à estratégia 

discursiva do professor. Ao oralizar o planejamento de sua aula de leitura, o professor não 

apenas apresenta os passos de sua aula de leitura como também reforça as representações que 

ele tem de seu trabalho com a leitura em situação de sala de aula. É neste espaço, mais uma 

vez, que vemos a contribuição das figuras de ação na interpretação das representações; a aula 

é planejada de acordo com suas representações, com as expectativas que ele também tem do 

contexto de produção do seu trabalho docente. 

Verificamos a presença do discurso teórico, que se caracteriza pela presença do futuro 

do pretérito (falaria, explicaríamos, chegaríamos), que não marca valor temporal, mas 

modaliza o discurso da modalização lógica assumindo um valor de provável, de hipotético, 

ausência de unidades que remetem aos interactantes (a gente, nós – genérico) ou ao espaço-
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tempo da produção, a presença de múltiplos organizadores com valor lógico-argumentativo 

(ENTÃO, primeiro, segundo passo, depois, terceiro passo). Verificamos também, além da 

presença predominante do discurso teórico, um agente responsável pela ação como sendo 

uma instância coletiva e neutra (a gente), procedimento de referência intertextual 

(planejamento da aula de leitura proposto por diversos livros didáticos - leitura individual). 

Essas características típicas do discurso teórico, associadas à noção de figura interna 

canônica, mostrada por Bulea (2010, no prelo), permite que façamos a leitura desse segmento 

como sendo constituído por essa figura. Para Bulea, a figura de ação canônica reside numa 

compreensão do agir sob a forma de construção teórica, abstração feita de todo contexto e 

das propriedades do actante que a efetua. Ele se apresenta, seja como uma forma prototípica 

e neutra, comportando a estrutura cronológica geral do curso do agir tomado em sua 

totalidade, seja sob a forma de evocação de elementos alvos, dependendo sempre de normas 

em vigor. (BULEA, 2010:107).  

Na verdade, há uma centralidade do planejamento da aula de leitura proposto pela 

maioria dos livros didáticos. O autor do material didático segue um modelo de planejamento, 

pré-estabelecido e legitimado, que dificulta o processo de construção e negociação dos 

sentidos em situação de sala de aula (PEIXOTO, 2007).  Este modelo de planejamento da aula 

de leitura, sugerido pelo autor do material didático, assemelha-se ao planejamento que norteia 

o ―fazer‖ do professor, mesmo quando este cria às suas próprias atividades de leitura. Há, 

nessa semelhança, uma espécie de círculo vicioso, em que o autor elabora o livro didático 

com base na expectativa de professores e alunos, e o professor formula suas representações 

com base na experiência de sala de aula sempre mediada pelo livro didático. Vejamos agora a 

análise quantitativa desse encontro de formação. 

Tabela 11: quantificação das figuras de ação internas – encontro 6 

Figuras de ação 

internas 

 

Atores 
 

PA14 PA15 
Ação ocorrência 0% 44% 

Ação performance 17% 23% 

Ação acontecimento passado 0% 0% 

Ação experiência 0% 0% 

Ação canônica 33% 11% 

Ação definição 50% 11% 
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Tabela 12: quantificação das figuras de ação externas – encontro 6 

Figuras de ação 

externas 

 

 

Atores 
 

PA14 PA15 
Ação ocorrência 0% 0% 

Ação performance 0% 11% 

Ação acontecimento passado 0% 0% 

Ação experiência 0% 0% 

Ação canônica 0% 0% 

Ação definição 0% 0% 

 

Verificamos, na fala de PA15, que a figura de ação mais mobilizada pela professora 

foi a ação interna ocorrência, o que podemos constatar pela análise quantitativa (44% das 

ocorrências ).  Já, na fala de PA14, verificamos que a figura de ação mais mobilizada foi a 

ação interna definição. As duas professoras não cumpriram a tarefa, explicitada no comando, 

de socializar as atividades de leitura que foram construídas por elas no encontro de formação. 

Mesmo não cumprindo o comando, as duas professoras utilizam figuras de ação diferentes. 

Na verdade, de uma forma geral, elas falam sobre os procedimentos, normalmente, utilizados 

para mediar a aula de leitura. Essa situação reforça que pode haver uma tendência à 

mobilização de uma determinada figura de ação, mas não é possível afirmar que há uma 

relação direta entre a figura de ação e o conteúdo temático mobilizado.  

Quando relacionamos as figuras de ação e a segmentação temática empreendida em 

nossa pesquisa, verificamos que o PA15 enuncia segmentos relacionados à efetivação da 

tarefa em apenas 31,1% das ocorrências (14% ação interna ocorrência + 11,1% ação externa 

performance). Nesses segmentos, ela faz apenas menção ou introduz alguns aspectos 

relacionados à execução da tarefa, mas não chega a executá-la. Na maioria dos segmentos, 

verificamos que a professora focaliza o desenvolvimento de outra tarefa – A2.3.1, que 

corresponde a 40,2%  (11%  ação interna ocorrência +29,2% de ação canônica). Nesses 

segmentos, percebemos que a professora expõe procedimentos gerais adotados por ela no 

processo de mediação da aula de leitura. 
54

 

Tabela 13: figuras de ação interna e conteúdo temático – encontro 6 (PA15) 

Figuras de ação 

internas 

Etiquetagem (conteúdo 

temático) 

Ator (PA15) 

Total em porcentagem 

                                                             
54 Aprofundaremos essa questão na análise macro, empreendida nesta tese. 
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Ação ocorrência 
segmento – A.2.3.4 14,6% 

segmento – A.2.3.1 29,2% 

Ação performance segmento – A211b 23% 

Ação acontecimento passado Não houve ocorrência 0% 

Ação experiência Não houve ocorrência 0% 

Ação canônica segmento – A.2.3.1 11% 

Ação definição segmento – A2.1.1a 11% 

 

Tabela 14:figuras de ação externa e conteúdo temático – encontro 6 (PA15) 

Figuras de ação 

externas 

 

Etiquetagem (conteúdo 

temático) 

Ator (PA15) 

Total em porcentagem 

Ação ocorrência (1) Não houve ocorrência 0% 

Ação performance segmento – A.2.1.1b 11,1% 

Ação acontecimento passado Não houve ocorrência 0% 

Ação experiência Não houve ocorrência 0% 

Ação canônica Não houve ocorrência 0% 

Ação definição Não houve ocorrência 0% 

 

Esses resultados nos dão pitas de que PA15 não cumpriu a tarefa de socialização da 

atividade de leitura produzida na formação de educadores, uma vez que a quantidade de 

segmentos temáticos relacionados à execução da tarefa são inferiores aos segmentos temáticos 

relacionados à focalização de outra tarefa ou à interação imediata. Essa conclusão será melhor 

evidenciada em nossa análise macro, uma vez que evidenciaremos o movimento interacional 

do texto, o que possibilitará perceber com maior nitidez as relações de descompasso entre 

representações da tarefa. Analisemos, a seguir, a relação entre os segmentos temáticos e as 

figuras de ação mobilizadas por PA14. 

Tabela 15: figura de ação externa e conteúdo temático – encontro 6 (PA 14)   

Figuras de ação 

externas 

 

Etiquetagem (conteúdo 

temático) 

Ator (PA14) 

Total em porcentagem 

Ação ocorrência (1) Não houve ocorrência 0% 

Ação performance segmento – A231 17% 

Ação acontecimento passado Não houve ocorrência 0% 

Ação experiência Não houve ocorrência 0% 
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Ação canônica segmento – A231 33% 

Ação definição segmento – A231 50% 

 

Verificamos que PA14 também não cumpriu a tarefa de socialização da atividade de 

leitura construída no encontro de formação. Ela cumpriu outra tarefa, diferente da que foi 

proposta pela equipe de formadores. Podemos verificar essa afirmação, a partir da rotulagem 

temática que evidencia uma desfocalização com relação aos objetivos do encontro de 

formação. Assim como PA14, PA15 fala de procedimentos gerais adotados por ela na 

condução da aula de leitura, mas em momento algum socializa as questões de leitura que 

foram criadas por seu grupo no encontro de formação 6. Essa situação resultará em uma 

relação de descompasso de representações, uma vez que a professora não compreendeu o 

comando.   

4.1. 4 Encontro de formação 8: Análise do jornal do ProJovem Urbano 

O objetivo do encontro 8 foi a discussão da noção de atividade de linguagem
55

, 

inspirada em Leontiev (1979), em relação aos textos produzidos no jornal do ProJovem 

Urbano. Os textos analisados foram construídos pelos alunos do Programa com o auxílio dos 

professores, sem a intervenção da formação.  

O encontro foi dividido em três momentos: no primeiro momento, os formadores 

fizeram a discussão teórica com os professores sobre a noção de atividade de linguagem; no 

segundo momento, os formadores distribuíram vários exemplares dos jornais aos professores 

participantes da formação e solicitaram que eles fizessem análise dos textos seguindo o 

comando com base na noção de atividade de linguagem discutida no primeiro momento da 

formação e, no terceiro momento, os formadores mediaram a análise, de forma coletiva, dos 

textos que constituíam os jornais do Programa.   

Optamos, nesta parte de nosso trabalho, por analisar apenas o terceiro momento desse 

encontro de formação, uma vez que o professor analisa o seu agir e o agir do aluno de forma 

mais evidente nesse momento do encontro de formação. Escolhemos também analisar o dizer 

de dois professores, PA10 e PA1 para evidenciar as nossas conclusões. 

Ação definição  

                                                             
55

 A noção de atividade designa as organizações funcionais de comportamentos do organismo vivo, através das 

quais eles têm acesso ao meio ambiente e podem construir elementos de representação interna sobre esse meio 

ambiente. (BRONCKART, 1999). 
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Vejamos o segmento de texto abaixo retirado da fala de PA10:  

Quadro 29: ação interna definição – encontro 8 

A211 a PA10: pelo que eu observei... surgiu num 
propósito sim de comunicação... pela discussão 
que nós tivemos lá da sala... com a outra lá... 
com esse novo... essa nova proposta... ele tá fora 
(...) tem alguns assuntos sim e outros não tá 
totalmente ... se você analisar 70% você descarta 
do que tem aqui... eu acho que sim surgiu de 
uma comunicação... de uma necessidade 
também... 

Discurso 
teórico 

interativo / 
ação interna 

definição

Professora PA10

 

 

Nesse segmento, a professora faz análise do exemplar do jornal do ProJovem, que está 

em suas mãos.   Verificamos que, na fala da professora, há uma avaliação negativa do jornal. 

Ela justifica sua análise, através da marcação de seu posicionamento em segmentos de textos 

como: pelo que eu observei, eu acho que sim.  Há a presença da ação interna ocorrência e da 

ação interna definição. Dessa figura de ação, verificamos a presença do discurso interativo 

que é caracterizado pelo pretérito perfeito (observei, surgiu, tivemos). Este tempo verbal 

exprime a relação que é estabelecida entre o momento dos acontecimentos verbalizados no 

texto e o momento da tomada da palavra da interação e, em termos de valor, exprimem 

anterioridade em relação ao momento da interação. A professora situa os outros colegas com 

relação ao que foi exposto na outra sala de aula, onde ocorreu o primeiro momento do 

encontro, ou seja, a discussão teórica da noção de atividade de linguagem. Verificamos 

também a presença de pronomes de primeira pessoa que remetem aos protagonistas da ação 

verbal (eu, você); a presença de unidades que remetem ou a objetos acessíveis aos 

interactantes ou ao espaço, ou seja, dêiticos espaciais (lá, da sala lá, aqui). 
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Da ação interna definição, temos a presença do discurso teórico, que é caracterizado 

pelo presente (tem, acho, descarta). O verbo ter, no presente do indicativo, possui, no 

enunciado um valor genérico, já o verbo achar, no presente do indicativo, não possui um valor 

temporal, mas modal com valor lógico, o verbo descartar, no enunciado, tem valor habitual. 

No segmento de texto analisado, o professor faz análise dos textos que compõem o jornal, 

implicando-se linguisticamente na análise, verificamos essa implicação através da 

modalização lógica marcada pelo sintagma (eu acho).  

Além de analisar os textos, a professora situa sua análise em relação à proposta que é 

dada pela equipe de formação. Esta proposta, que é percebida como nova pela professora, é 

ancorada na referência teórica que foi discutida no âmbito da formação da qual a professora 

participa. A percepção de uma proposta nova para a composição do jornal nos dá indícios que 

a professora está ressignificando seus saberes a partir das discussões teóricas e discussões 

práticas construídas na formação. No seu processo de avaliação, há a tomada de consciência, 

por parte da professora, da melhor forma para integração das áreas do ProJovem na 

construção do jornal. 

Vejamos outro exemplo de ação definição retirado da fala de PA10: 

Quadro 30: ação externa definição – encontro 8 

 

A2. 1. 1 a: PA10: assim num foi a... a essa própria
comunicação de trabalhar o jornal pensando o PLA... no
Pop tá contemplando com os alunos... essa discussão...
PASSAR para o jornal esses acontecimentos... né? essa
comunicação ou o que vai acontecer... comunicou na
comunidade escolar e a comunidade local onde eles
estão... então assim na primeira versão isso não foi
pedido... foi pedido assim... a construção... a produção do
aluno era bem mais importante... não to dizendo que não
é...
A2.3.1 . mas não tinha esse... essa lógica que tá agora na

nova proposta... tá bem mais esclarecido... é claro que a
camilinha falou que há cada versão que ela vai vim com
uma nova dificuldade ou um problema que pode aparecer
e que esse erro é construção...

Segmento de PA10 

Discurso 
teórico/ ação 

externa 
definição 
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Em continuidade ao desenvolvimento de sua fala, PA10 realiza efetivamente a tarefa 

de análise do jornal escolar e, ao mesmo tempo, fala um pouco do contexto de produção desse 

jornal, justificando os possíveis erros encontrados no exemplar que analisa. Para a professora, 

a primeira versão do jornal ainda não possuía uma identidade e por isso não havia vinculação 

com os projetos que eram desenvolvidos no ProJovem, como: o plano de ação comunitária 

(PLA) ou o plano de orientação profissional (POP). A professora fala também que foi dada 

uma orientação diferente para a confecção do jornal e que essa orientação agora tinha ficado 

mais clara, o que possibilita uma avaliação do trabalho da equipe de formadores.  

O segmento em análise é discursivamente constituído de discurso teórico. Desse tipo 

de discurso, temos a presença de alguns verbos que o marcam linguisticamente, como, por 

exemplo: o verbo ir e acontecer no pretérito perfeito com valor não dêitico, o verbo estar no 

presente genérico; temos também a presença de organizadores lógicos-argumentativos, como: 

então, assim, mas. Ainda com relação a esse tipo discurso, percebemos que o actante não se 

implica linguisticamente no texto, não há presença de pronomes ou nome próprio que 

correspondam aos sujeitos da interação. Na verdade, no enunciado é claro que a Camilinha 

falou que cada versão (...), o nome próprio Camilinha corresponde à PF2, que, nesse 

momento, não participa diretamente do diálogo. 

Com relação aos mecanismos enunciativos, verificamos a presença de uma voz neutra, 

a voz do expositor, que expõe os fatos, dando uma ideia de veracidade, de objetividade na 

análise da professora. Ela se distancia do que é dito, através da sua não implicação. No 

entanto, faz uma avaliação da nova proposta de confecção do jornal, dada pela equipe de 

formadores. Essa avaliação é realizada através da modalização pragmática realizada pelo 

actante, no enunciado tá bem mais esclarecido. 

Para avaliação da nova proposta é realizada através da ação externa definição, que 

reconfigura o agir do outro, a partir do ponto de vista de quem enuncia. Essa reconfiguração 

possibilita uma ressignificação dos saberes de PA10, no que se refere ao processo de 

construção do jornal do ProJovem Urbano. Vejamos agora um exemplo retirado da fala de 

PA1: 

Ação experiência  

No segmento abaixo, PA1 interrompe PA10 para tratar sobre o trabalho que ele vem 

realizando em seu polo. PA1 discorda do posicionamento de PA10, no que se refere ao 
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trabalho de confecção da primeira versão do jornal. Para PA1, a relação entre integração dos 

projetos do Programa e a confecção do jornal foi uma base para a elaboração já da primeira 

versão.               Quadro 31: Ação interna experiência – encontro 8 

A2.3.1 . PA1: isso depende muito do
pólo por que desde o princípio do pólo
2 que é o Lagamar foi passado que pra
gente essa questão de trabalhar com os
eventos... com as produções... com as
atividades... sempre trabalhar a
questão da interdisciplinar (...) a gente
acabou não sentindo muito essa
diferença... a diferença foi que eu senti
que no primeiro jornal...

Segmento de PA1

Discurso 
interativo/ação 

experiência  

      

 

Ao invés de iniciar com análise do jornal que está em suas mãos, PA1 fala sobre a 

experiência de sua escola na produção do jornal. Essa exposição dos procedimentos adotados 

pela equipe de professores é realizada linguisticamente pelo discurso interativo, sendo o eixo 

de referência temporal não situado em relação ao momento da interação, mas relacionado a 

um tempo não delimitado, que é marcado pelo advérbio sempre. Desse tipo de discurso, 

verificamos a presença, por exemplo, de verbos no pretérito perfeito (acabou, senti); 

implicação dos actantes marcada linguisticamente (eu senti, a gente).Com relação aos 

mecanismos enunciativos, verificamos a presença de uma fusão da voz do autor empírico e de 

personagens que são colocados no enunciado (a gente acabou não sentido), em que a gente 

corresponde ao actante que enuncia e à equipe de professores de seu núcleo. Verificamos 

também a presença da voz do autor empírico, em eu senti que no primeiro jornal, em que o 

actante fala do seu ponto de vista pessoal da confecção do jornal.      

Essa exposição é realizada através da mobilização da figura de ação interna 

experiência, que evidencia os procedimentos utilizados pela equipe de professores para a 

construção do jornal. A construção dessa figura de ação possibilita a generalização de 

procedimentos e saberes necessários ao trabalho do professor. A exposição desses 

procedimentos é uma forma de generalizar o trabalho docente, o que possibilita uma 
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ressignificação desses procedimentos que passa do plano concreto (da experiência vivenciada 

pelo professor) para um plano mais abstrato (o plano das generalizações). Essa generalização 

é construída através da experiência desse profissional em situação de sala de aula e da 

internalização desse conhecimento de forma generalizada. Ele pode utilizar esse 

conhecimento em outras situações de seu contexto profissional, o que possibilita uma 

ressignificação desses procedimentos, a partir de novos contextos.  Vejamos agora a análise 

quantitativa dos dados: 

Tabela 16: quantificação das figuras de ação internas – encontro 8 

Figuras de ação 

internas 

 

Atores 
 

PA10 PA1 
Ação ocorrência 20% 0% 

Ação performance 0% 0% 

Ação acontecimento passado 20% 25% 

Ação experiência 0% 25% 

Ação canônica 0% 0% 

Ação definição 60% 50% 

Verificamos, a partir do quadro acima, que as professoras mobilizam, 

predominantemente, a ação interna definição para realizar a análise do jornal escolar do 

ProJovem Urbano. A partir dessa figura do agir, as professoras redefinem o objeto, a partir 

das referências teóricas trabalhadas no encontro de formação. Essa redefinição possibilita a 

atualização das representações que as professoras tinham do seu trabalho no processo de 

confecção do jornal, na medida em que há uma explicitação das bases teóricas mais 

adequadas para o trabalho de construção do jornal. Essa explicitação potencializa a tomada de 

consciência de do professor de seu papel de mediador na construção de conhecimento dos 

alunos. Vejamos, a seguir, a análise quantitativa da relação estabelecida entre a segmentação 

temática e as figuras de ação mobilizadas por PA14.  

Tabela 17: figura de ação interna e conteúdo temático – encontro 8 (PA10)  

Figuras de ação 

internas 

 

Etiquetagem (conteúdo 

temático) 

Ator (PA14) 

Total em porcentagem 

Ação ocorrência  segmentos – A2.11b 20% 

Ação performance Não houve ocorrências 0% 
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Ação acontecimento passado segmento – A.2.1.1.a 20% 

Ação experiência Não houve ocorrência 0% 

Ação canônica Não houve ocorrência 0% 

Ação definição segmento – A2.1.1.b 60% 

 

Tabela 18: figura de ação interna e conteúdo temático – encontro 8 (PA1) 

Figuras de ação 

internas 

 

Etiquetagem (conteúdo 

temático) 

Ator (PA14) 

Total em porcentagem 

Ação ocorrência  Não houve ocorrências 0% 

Ação performance Não houve ocorrências 0% 

Ação acontecimento passado segmento – A.2.1.1.b 25% 

Ação experiência segmento – A211b 25% 

Ação canônica Não houve ocorrência 0% 

Ação definição segmento – A.2.1.1.b 50% 

 

Nos quadros acima, verificamos que todos os segmentos temáticos estão relacionados 

à efetivação da tarefa de análise do jornal escolar. Essa constatação nos permite afirmar que 

há compasso de representações da tarefa realizada pelos professores, o que resulta na 

execução efetiva da análise do jornal, que foi o objetivo do encontro de formação 8.    

Outro dado importante, que podemos evidenciar a partir da análise quantitativa, é a 

mobilização de diversas figuras de ação na execução da tarefa. Assim, PA14, por exemplo, 

utiliza a ação interna acontecimento passado para ilustrar a sua análise do jornal; a professora 

utiliza ainda a ação interna experiência para expor os procedimentos gerais adotados por ela 

em seu trabalho de mediação para confecção do jornal; ou, ainda, ela utiliza a ação definição 

para redefinir e avaliar o jornal a partir da referencia teórica discutida no âmbito da formação 

de educadores. Já PA15 utiliza a ação interna ocorrência para expor o seu trabalho com o 

jornal; mobiliza também a ação definição para dar novos sentidos ao jornal e, por fim, utiliza 

a ação interna acontecimento passado para relatar o trabalho realizado em seu núcleo. A 

seguir, realizamos a análise macro dos diálogos travados na formação de educadores. 
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4.2. Análise macro dos encontros de formação: relações de compasso e 

descompasso entre representações da tarefa a ser realizada na formação de educadores 

 

Até o momento, empreendemos uma análise micro das figuras de ação, levando em 

consideração a descrição das características linguístico-discursivas de cada enunciado 

analisado. Essa análise micro teve como objetivo caracterizar as figuras de ação mobilizadas 

pelos professores participantes da formação de educadores em análise. Apesar de necessária, 

essa primeira análise não foi suficiente para revelar o encaminhamento discursivo dado pelo 

professor para representar o seu agir, uma vez que não evidencia a dinâmica do texto. Para 

preencher essa lacuna, realizamos, neste tópico, uma análise macro de trechos maiores de 

transcrições pertencentes a cada encontro de formação, com intuito de evidenciar o 

movimento dinâmico e ativo do texto.   

Analisamos um trecho do diálogo entre o formador de educadores e os professores 

participantes da formação, evidenciando a alternância das figuras de ação de forma integrada 

com o todo do texto em análise e relacionando esse texto ao contexto particular de cada 

encontro de formação.   

Dividido o tópico por encontros de formação, uma vez que cada encontro possui um 

movimento discursivo diferente. Este movimento revela relações de compassos e 

descompassos entre as representações que têm os professores da tarefa a ser realizada. Vale 

destacarmos que rotulamos tematicamente os seguimentos, seguindo a proposta de 

etiquetagem explicitada em nossa metodologia. 

 

4.2. 1 Análise macro do encontro 3 – socialização das atividades de produção de 

texto 

 

No bloco de texto que será analisado a seguir, verificamos que há uma relação de 

compasso entre as representações do formador e do professor no que se refere à realização da 

tarefa de socialização da atividade de produção de texto. Essa relação de compasso resulta no 

cumprimento da tarefa e na avaliação positiva da equipe de formadores com relação à atuação 

dos professores. Como já foi dito, o objetivo interacional desse encontro de formação era o de 

socializar a atividades de produção de texto que melhor resultou em situação de sala de aula. 

Para realizar essa socialização, primeiramente, os professores, em grupo de três, relatavam 
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entre si a atividade de produção escolhida por eles. Depois, havia uma eleição, no grupo 

menor, da melhor atividade. A atividade escolhida deveria ser apresentada para o grupo maior 

de professores.   

O objetivo formativo da equipe de formadores era possibilitar a socialização de 

atividades que deram certo no programa, o que ocasionava a aprendizagem de novas 

estratégias para a superação de problemas que eram compartilhados pelo grupo de professores 

participantes da formação e uma valorização das experiências docentes. Esse encontro de 

formação também possibilitava a reconstrução do trabalho docente, realizada através da e pela 

linguagem. Essa reconstrução, através da verbalização de ações, possibilitava um afastamento 

crítico da prática e a tomada de consciência do docente de suas ações. Vejamos o diálogo 

abaixo: 

Quadro 31: análise macro – encontro 3 

Rotulagem 

temática 

Segmento temático Figuras de ação 

A2.3.4 relação 

com a interação 

(quadro 1) 

 Pa1: é aqui mesmo...pode ser aqui...  

Ação interna ocorrência 

A2.3.4  Relação 

com a interação 

(quadro 2) 

Pf2: PODE...o espaço aqui não permite 

muita....variação...não...tem que ser uma coisa meio... 

(...) 

Ação interna ocorrência 

A2. 1. 1  

Preparação da 

tarefa 

(quadro 3) 

 Pa1: os textos que nós trabalhamos, né::?—por que você 

disse que tem que apresentar todo. 

Ação interna canônica 

A1.2 Segmento 

de manutenção 

do comando 

(quadro 4) 

Pf2: isso...(...) 

Ação interna ocorrência  

A2. 1. 1  

Preparação da 

tarefa 

(quadro 5)  

Pa1: o L. trabalhou com jornal...a experiência 

dele...né?...a minha experiência foi receita...e a 

experiência dela ((apontando para uma colega 

professora)) foi estruturação de texto para sala de... de 

aula... e trabalhou com os alunos... para que eles 

pudessem organizar os textos estruturando...  

Ação externa e interna 

ocorrência  

(quadro 6) 

 E eu trabalhei com receita...no período das festas 

juninas...né?   

Ação interna 

acontecimento passado 

A1.2 Segmento 

de manutenção 

do comando 

(quadro 7)  

Pf2: e vocês vão apresentar especificamente...qual? 

 

Ação interna ocorrência  

A2.3.4 relação 

com a interação 

(quadro 8) 

 PA1: a receita  

Ação interna ocorrência 

A2.3.4 relação 

com a interação 

(quadro 9)  

Pf2: beleza 

Ação interna ocorrência  

A2.3.4 -relação 

com a interação 

(quadro 10)  

Pa1: é por isso que eu estou começando por ela  

Ação interna ocorrência 
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A1.2 Segmento 

de manutenção 

do comando 

(quadro 11)  

Pf2: tá certo...beleza...só pra gente entender 

Ação interna ocorrência 

A211b efetivação 

da tarefa 

(quadro 12)  

Pa1: eu trabalhei receita...né....eu e a professora de 

inglês...que na época trabalhou comigo...tá com ano mais 

ou menos...na última festa junina...e nós 

levamos...fizemos uma pesquisa  ( )...a gente 

iniciou...né...uma dinâmica...a dinâmica era a dinâmica 

da forca...nós levamos alguns nomes de 

pratos...né...pratos para que eles pudessem completar ( ) 

(...)  

Ação interna 

acontecimento passado 

A1.4. Segmentos 

realizados não 
relacionado à 

tarefa 

(quadro 13) 

 Pf2: pessoal...vamos fazer silêncio... 
 

Ação interna ocorrência  

A2.1.1.bd 

Efetivação da 

tarefa e avaliação 

da tarefa 

(quadro 14)  

Pa1: a medida que eles acertavam...ótimo...E é a medida 

que eles erravam...né...assim a letra que eles davam 

como sugestão pra gente colocar na...na...palavra...aí nós 

tínhamos eu fazer o bonequinho pra depois ser 

queimado... 

Ação externa 

acontecimento passado 

(quadro 15) SÓ que eles conseguiram vencer as 

etapas...graças a Deus... eles gostaram muito da dinâmica 

Ação externa definição 

(quadro 16) 

 Também...depois disso...nós colocamos 

tarjetas...com....a gente pegou uma re::ceita...tiramos do 

jornal...e selecionamos essa receita em tarjetas e 

colocamos aleatoriamente no quadro... pra que ELES 

fossem montar...né?...  

Ação externa 

acontecimento passado 

(quadro 17)  

a gente começa a receita por onde...por onde a gente 

começa uma receita? Professora...ai... eles liam o que 

tinha...né?... professora...pelo nome...pelo título da 

receita...aí eles iam e colocavam o título...e depois do 
título?... como é que e gente vai fazer pra continuar a 

receita?...professora...a gente vai primeiro pros 

ingredientes...ingredientes então...agora formar os 

ingredientes...vamos começar por onde?...ai eles 

iam...tanto disso....tanto daquilo (RI – ação externa 

acontecimento passado)   

Ação externa e interna 

performance  

A1.4. Segmentos 

de manutenção 

da tarefa 

(quadro 18)  

Pf2: isso tudo num papel madeira? (...) 

Ação interna ocorrência  

A2.1.1.bd 

Efetivação da 

tarefa e avaliação 

da tarefa 

(quadro 19) 

 PA1: não...num quadro...no quadro...tudo... 

Ação interna ocorrência  

(quadro 20) 

 depois...agora nós vamos para o modo de fazer...então o 

modo de fazer... 

Ação interna 

performance  
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(quadro 21) 

 vamos começar por onde? Porque tem toda uma 

etapa...toda uma sequência...ah professora...começa por 

aqui...eles primeiro ficavam observando...e depois...iam 

montando...né?... 

Ação interna e externa 

performance 

(quadro 22) 

 --como todo mundo tem que falar...tenho que ser mais 

rápida-- ... 

Ação interna ocorrência  

 

 

Ação definição  
(quadro 23)  

então eles montaram a receita...né?...nós conseguimos que 

eles montassem a receita... 

(quadro 24) 

 Depois na escola nós fomos ler a receita...né...no coletivo 

mesmo...aí... depois a gente foi passar pras questões da 
textualidade...né?... 

vamos trabalhar as questões de textualidade com 

vocês...que são referente ao texto..AQUI... nós 

monta::mos o que?...um texto...certo?...aí ...esse 

texto...tem um nome...QUAL o nome que a gente pode 

dar pra esse texto? ...ah professora...é uma receita...isso é 

o gênero desse texto que a gente tá trabalhando ...qual a 

finalidade desse texto?...né...que...que esse texto quer 

passar pra gente?...aí eles disseram...( )ele quer...o que 

...ele quer...o que?...é uma letra de música que quer que e 

gente cante?... --foi mais ou menos assim o 
direcionamento que a gente deu...de uma forma 

simples...pra que eles pudessem compreender...-- não 

professora é uma receita que tá ensinando a gente a fazer 

um prato...pronto...então...essa é a finalidade desse 

texto...é ensinar alguma coisa pra gente...orientar alguma 

coisa...né?...então esse texto é um texto instrucional...o 

que é um texto instrucional?...nós fomos trabalhar isso ai 

com eles...né?...quais são as características desse 

texto?...que esse texto tem que ter pra ser uma receita?...aí 

eles foram dizendo isso...isso e AQUILO...e então a gente 

trabalhou as questões de textualidade...nós também 

solicitamos que eles trouxessem um prato típico 
TIPICO...que fosse feito em equipe...nós selecionamos 

grupos de três ...em que eles...prestassem bem atenção 

como é que eles iam elaborar esse prato em casa... como é 

que eles iam fazer...começo...meio e fim...né?...depois na 

sala de aula mesmo...a gente viu eles apresentarem...os 

pratos...as equipes...ai eu trouxe tapioca...e outro eu 

trouxe pão e milho...e o outro trouxe baião...tá 

entendendo?...uma diversidade de pratos...aí depois...eles 

foram...agora vamos fazer uma receita? ...do prato que 

vocês fizeram...cada equipe vai ajudar um ao outro a 

construir essa receita em grupo...certo?...ai eles foram... 
 

Ação interna 

acontecimento passado 

(ação interna e externa 
performance)  
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A2.1.1.d 

Avaliação do agir 

referente  

 

(Quadro 25)  

PA1: o momento de produção de texto...depois de toda 

essa vivência...e por último foi a degustação dos 

pratos...foi muito bom...(...)  

 

Ação interna definição  

A1.5. Avaliação 

da tarefa 

A1.4 segmento 

relacionado à 

interação  

(quadro 26)  

Pf2: vamos bater palmas...no mínimo...né? ...pessoal? 

parabéns...viu? ao grupo...né? (...)com certeza...((risos da 

classe))...quem vai  

Ação externa definição 

(quadro 27) 

ser a próxima pessoa a apresentar?...né?... do 

grupo...representante do grupo...depois a gente vai 

comentar...tem uma surpresa (...) 

Ação interna ocorrência  

  

Verificamos, no trecho do diálogo acima, pertencente ao encontro de formação 3, que 

há uma alternância de figuras de ação, havendo uma predominância de duas delas,  ação 

interna ocorrência e  figura de ação acontecimento passado (interna e externa)
56

na fala de 

PA1 e PA10.  

Verificamos, no quadro 1, que PA1 pede autorização para iniciar  a socialização da 

atividade de produção de texto, mobilizando a figura de ação interna ocorrência. A partir 

desse momento, há uma negociação estabelecida entre PF2 e PA1, no que se refere à dinâmica 

do encontro, e, para o estabelecimento dessa negociação, os actantes mobilizam, 

principalmente, a ação ocorrência. Dentro dessa dinâmica interacional, no quadro 2, PF2 

autoriza o inicia da ação, PA1 repete parte do comando, utilizando a ação interna canônica, 

no quadro 3; PF2 confirma, no quadro 4, as informações relacionadas aos comando e autoriza 

a iniciação da tarefa.  

No quadro 5, PA1 inicia a execução da tarefa, através de um resumo das atividades de 

produção de texto socializadas pelos professores, mobilizando ação ocorrência (interna e 

externa). Esse resumo serve para contextualizar os participantes da formação com relação à 

discussão que foi empreendida no grupo menor de professores. No quadro 6, PA1 inicia a 

realização efetiva da tarefa de socialização da sua atividade de produção de texto, 

mobilizando, para isso, ação interna acontecimento passado. Ela é interrompida, no quadro 7, 

pela formadora que solicita esclarecimentos em relação à atividade que a professora socializa. 

                                                             
56 A quantificação dos dados foi realizada dentro da análise do movimento micro do texto. 
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Neste quadro, a formadora mobiliza ação interna ocorrência.  Em resposta ao 

questionamento realizado pela formadora, PA1 esclarece a dúvida e dá prosseguimento à 

execução da tarefa, mobilizando a figura de ação ocorrência, no quadro 8. Em seguida, no 

quadro 9, PF2 confirma o esclarecimento empreendido pela professora com relação à 

atividade de produção de texto. PA1 justifica o seu discurso, no quadro 10, mobilizando, para 

isso, a ação ocorrência.    

No decorrer do diálogo, PA1 retoma a execução da tarefa, no quadro 12, através da 

ação interna acontecimento passado. Esse movimento é interrompido pela formadora, que 

pede silêncio ao grupo de professores. A formadora mobiliza, para isso, a ação ocorrência.  

No quadro 14, PA1 desenvolve a tarefa de socialização da atividade de produção de texto, 

mobilizando a ação externa acontecimento passado para relatar a sua atividade. 

No quadro 15, PA1 continua executando a tarefa solicitada pela equipe de formadores 

e passa a avaliar, sob o seu ponto de vista, a sua ação de mediação, mobilizando, para isso, a 

ação definição. Nesse momento, percebemos o distanciamento crítico da ação empreendido 

pela professora, o que possibilita a construção de novos sentidos para o seu agir. Na 

continuidade de sua fala, no quadro 16, PA1 relata os procedimentos dos alunos no momento 

em que eles executaram a atividade de produção de texto mediada pelo professor, 

mobilizando, para isso, a ação externa acontecimento passado. Depois, PA1, no quadro 17, 

passa a teatralizar a sua fala em situação de sala de aula e a fala dos alunos, envolvidos na 

ação, utiliza, para essa teatralização, a ação performance (interna e externa). 

No quadro 18, PF2 toma o turno de fala e solicita esclarecimentos ao professor, no que 

é respondido pelo docente. Esta intervenção do formador e a resposta ao questionamento 

ocorrem a partir da mobilização da ação ocorrência. Na continuidade da fala de PA1, no 

quadro 20, o professor continua expondo os procedimentos adotados por ele em situação de 

sala de aula, mobilizando a ação interna performance. Esses procedimentos continuam sendo 

expostos no quadro 21, quando o professor teatraliza a voz do aluno e a voz dele mesmo. 

No quadro 23, o professor realiza uma avaliação da atividade de produção de texto 

realizada com os seus alunos. Mais uma vez ele toma um distanciamento crítico com relação à 

sua prática, mobilizando, para isso, a ação interna definição. No quadro 24, há um retorno ao 

relato da atividade de produção de texto socializada, através da mobilização da ação 

acontecimento passado, e, à exposição dos procedimentos adotados pelo professor e pelo 

aluno. 
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No quadro 25, PA1 faz uma nova avaliação da atividade de produção de texto 

socializada, mobiliza, para isso, da ação definição,  e  finaliza a sua participação no encontro.  

E, por fim, PF2 também faz uma avaliação positiva da atuação do grupo de professores 

participantes da execução da tarefa, através da ação definição e indica a apresentação de um 

novo grupo para dar continuidade ao encontro de formação.        

Como podemos ver na descrição acima, de uma maneira geral, a ação interna 

ocorrência ocorre nos momentos em que há interação entre o formador e os professores 

envolvidos na situação de formação, como exemplo disso, podemos destacar os quadros: 1, 2 

e 10. Na continuidade do diálogo travado entre PF2 e PA1, PA1 também mobiliza, no quadro 

5, essa figura de ação para preparar a tarefa, fazendo um pequeno resumo das atividades de 

produção de texto dos colegas de equipe que socializaram no primeiro momento do encontro 

de formação.  

Já a figura de ação canônica é mobilizada pelo professor, no quadro 3, para confirmar 

a sua compreensão do comando. A figura de ação performance (interna e externa) é 

mobilizada, principalmente,  pelo professor  para cumprir a tarefa de socialização da atividade 

de produção de texto, solicitada pela equipe de formadores. A mobilização da figura de ação 

interna performance, nos quadros 17 e 24, serve para encenar os procedimentos adotados pelo 

professor em um contexto que não é o mesmo da situação de ação em curso. Já a figura de 

ação externa performance, quadros 17 e 24, serve para encenar os atos dos alunos envolvidos 

na situação de ação encenada pelo professor.  

A figura de ação acontecimento passado (interna e externa) é mobilizada, 

principalmente, nos momentos em que o professor efetivamente cumpriu a tarefa, ou seja, nos 

momentos em que ele socializa a atividade de produção de texto que mais deu certo em sua 

sala de aula.     

Como podemos verificar, nesse trecho do diálogo extraído do encontro 3, há uma 

relação de compasso entre as representações da formadora e da professora no que diz respeito 

à tarefa de socialização da atividade de produção de texto. Essa relação de compasso pode ser 

confirmada pela mobilização da ação externa definição, no quadro 26, em que o formador 

avalia positivamente o desempenho da equipe no cumprimento da tarefa de socialização da 

atividade de produção de texto, confirmando, assim, o sucesso da realização da tarefa.  
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4.2.2. Análise macro do encontro 5 – análise das concepções de leitura 

 

O objetivo interacional do encontro de formação 5 era o de analisar as concepções de 

leitura subjacentes às atividades de leitura contidas no livro didático oficial do ProJovem 

Urbano. Para o cumprimento desse objetivo, a equipe de formadores, inicialmente, discutiu a 

noção de concepções de leitura (CICUREL, 1991), (LEURQUIN, 2001) e, depois, distribuiu 

atividades de leitura, retiradas do material didático do ProJovem, para que os professores 

realizassem análises, com base na referência teórica discutida no primeiro momento. Por 

último, houve a socialização do resultado da discussão no grupo maior. 

O objetivo formativo do encontro de formação foi explicitar as referências teóricas que 

norteiam o trabalho do professor do ProJovem, na medida em que o livro didático é o 

principal norte teórico-metodológico desse profissional em situação de sala de aula. Essa 

explicitação possibilitaria uma discussão mais ampliada da formação de leitores no Programa 

e desvendaria os desdobramentos das escolhas teóricas do professor para o ensino de línguas.    

O trecho do diálogo abaixo evidencia um exemplo de descompasso entre as 

representações da tarefa a ser realizada na formação de educadores. A professora, que 

apresenta o resultado da discussão empreendida entre ela e uma colega, não compreendeu o 

comando dado pela equipe de formadores e acaba realizando uma tarefa diferente da que foi 

solicitada. A equipe de formadores solicitou que os professores realizassem uma análise de 

uma atividade de leitura, que compõe o material didático oficial do ProJovem. No entanto, a 

professora relata os seus procedimentos e a sua experiência no trabalho com a atividade de 

leitura, mas não realiza a análise da atividade de leitura que deveria analisar.  Vejamos o 

diálogo abaixo e a análise macro: 

Quadro 32: análise macro – encontro 5 

Rotulagem temática  Segmento temático  Figura de 

ação 

A1.1 Segmento de 

introdução do 

comando 

(Quadro 1) 

PF2: então outra equipezinha...? APRESENTAR a análise... 

Ação interna 

ocorrência  

A2.11a  

Preparação da tarefa 

(Quadro 2) 

PA15: a gente... a gente...tá ainda meio...psico...alguma coisa  

Ação interna 

ocorrência  

A1.2. manutenção do 

comando ou de 

retorno ao comando 

(Quadro 3) 

Pf2: NÃO tem problema...a gente constrói juntos... 

Ação interna 

ocorrência  
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A2.1.1 a Preparação 

da tarefa 

(Quadro 4) 

PA15: então o texto é açúcar...acho que todo mundo já 

conhece...quando eu trabalhei com os alunos eu gostei muito 

porque? EI professora? ((apontando pra formadora)) ele é um 

texto desde o começo do ProJovem, desde 2005. 

Ação interna 

definição  

A1.3. Comentário 

realizado relacionado 

ao comando  

(Quadro 5) 

PF2: eu fiz análise desse esse texto essa atividade (...) 

Ação interna 

ocorrência  

A2.31 Focalização de 

outra tarefa 

(Quadro 6) 

PA15: um texto de Ferreira Gullar o Ferreira Gullar é um autor 

que trabalha com as coisas do cotidiano...é um autor 

contemporâneo...então leu analisando o texto depois é pra 

analisar o todo...o texto é interacionista né? porque ele leva o 
aluno a refletir né? fazer uma reflexão... 

 

Ação externa 

definição e 

ação interna 

canônica  

A1. 2 Segmento de 

manutenção ou de 

retorno ao comando 

proposto 

(Quadro 7) 

PF2: ENTÃO a escolha do texto você acha que o autor foi 

feliz... autor foi feliz quando escolheu o texto...né? 

Ação externa 

definição   

A2.3.1 . Focalização 

de outra tarefa  

 

(Quadro 8) 

Pa15: sim então é um texto que leva o aluno a refletir né? 

quando eu trabalhei com esse texto com eles eu falei assim... a 

gente nunca parou pra pensar que foi que fez o pão que chega a 

nossa mesa? O café...? o açúcar?  Quantas já morreram fazendo 

aquele açúcar (...) 

Ação interna 

acontecimento 

passado e ação 

interna  

performance  

A1. 2 Segmento de 

manutenção ou de 

retorno ao comando 
proposto 

(Quadro 9) 

PF2: então esse é um tipo de questão que você poderia criar a 

partir desse texto que o autor traz...traz textos muito bons muito 
rico... o problema são as atividades...e na verdade um texto não 

tem concepção de leitura...quem tem concepção de leitura são as 

questões e somos nós que somos formadores de leitores...né? 

Ação externa 

definição 

A2.3.1 . Focalização 

de outra tarefa 

 

(Quadro 10) 

PA15:  (...)eu quando trabalho em sala de aula... você vê o 

título...até mesmo quando ele vê o título ah vai falar do açúcar 

(...) mas aí quando a gente começa a ler o texto. Aí eu fiz a 

primeira leitura pra eles...aí eles já vão...né? pra outra questão 

que é a questão do bóia fria...que entra aqui entende da pessoa 

que planta o açúcar (...)   

Ação interna 

acontecimento 

passado  

A1. 2 Segmento de 

manutenção ou de 

retorno ao comando 
proposto 

(Quadro 11) 

PF2: ISSO são tipos de questões que a gente pode criar...né? 

MAS sobre a atividade? esse é o foco é a atividade? 
 

Ação interna 

ocorrência  

A211b Realização 

efetiva da tarefa 

(Quadro 12) 

PA15: Pronto...o texto a gente achou que é interacionista ...a 

gente achou pela nossa análise...agora a atividade de 

interpretação foi aquela mecanicista...mesmo assim...ainda há 

um pouco de reflexão...sabe? assim? 

Ação interna 

definição  

A1. 2 Segmento de 

manutenção ou de 

retorno ao comando 

proposto 

(Quadro 13) 

PF2: quando? 

Ação interna 

ocorrência  

A211b Realização 

efetiva da tarefa 

(Quadro 14) 

PA15: tem um item aqui quando ele diz assim...a finalidade 

desse texto é? ((fazendo a leitura da atividade)) conclamar as 

pessoas para o trabalho...definir procedimentos de um 
trabalho...orientar os trabalhadores sobre como trabalhar ou 

provocar a reflexão por meio da emoção? 

Ação externa 

definição  
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A1. 2 Segmento de 

manutenção ou de 

retorno ao comando 

proposto 

(Quadro 15) 

PF2: VOCÊS acham que é qual? Dessas opções ai? (   ) não não 

a b c d é provocar a reflexão por meio da emoção? qual é a 

resposta? mas vocês acham que a finalidade desse texto é essa? 

Ação interna 

ocorrência  

A211b Realização 

efetiva da tarefa 

(Quadro 16) 

PA15: eu acho...eu acho (...) 

 

Ação interna 

ocorrência  

A2.3.1 . Focalização 

de outra tarefa 

(Quadro 17) 

PA15: mas...mas eu posso dizer a minha experiência de...sabe o 

que levantou a reflexão porque eu levantei a questão do bóia 

fria...ai a gente foi discutindo eu contei o período de vida do 

bóia fria o pouco tempo que ele tem de vida porque ele morre 

cedo...ai fui contando...porque eu ele é bóia fria...ai eles foram 
falando do trabalho escravo ah professora é uma reflexão...a 

gente começaria a discutir aqui. 

Ação 

experiência e 

ação externa 

performance  

A1.3. Segmento de 

comentário 

relacionado à 

realização da tarefa  

(Quadro 18) 

PF2: MAS eu não to questionando se é certo ou se é errado...o 

eu...eu to questionando aqui é que ele fecha as 

possibilidades...só é certo isso aqui...sendo que na verdade isso 

daqui é mais uma finalidade...existem inúmeras hipóteses...a 

gente pode pensar aqui né? eu poderia dizer que a finalidade 

desse texto? Questionar o tipo de produção por exemplo você 

questionar o tipo de produção capitalista em que você não sabe o 

sentido das coisas exatamente...então o açúcar é o açúcar que eu 

to tomando no meu café...mas eu não sei o processo desse 
açúcar né? os trabalhadores que estão por trás desse 

açúcar...então para mim a finalidade desse texto poderia ser 

refletida sobre o modo de vida capitalista...poderia ser isso...é 

como eu to dizendo... 

 

Ação interna 

definição  

A211cDesdobramento 

da tarefa  

(Quadro 19) 

Pa15: deixa eu defender o livro...deixa eu defender o autor...(  ) 

Ação interna 

ocorrência  

 

No diálogo travado entre PA15 e PF2, verificamos a introdução do comando, no 

quadro 1, realizada por PF2 e a indicação de incio da atividade de análise da atividade de 

leitura, contida no livro didático. Para isso, a formadora mobiliza a ação interna ocorrência. 

Em resposta à introdução dada pela formadora, PA15, no quadro 2, fala de sua insegurança 

em apresentar a sua análise, mobilizando também a ação ocorrência. PF2 reforça o trabalho 

coletivo de construção para possibilitar a execução da tarefa, ela mobiliza a ação ocorrência 

para estabelecer esse diálogo, como podemos verificar no quadro 3.  

PA15, no quadro 4, inicia a sua tentativa de executar a tarefa, realizando um momento 

de contextualização com intuito de preparar a tarefa. Para empreender essa contextualização, 

a professora mobiliza a ação interna definição. PF2 faz uma interrupção da fala de PA15, no 

quadro 5, e realiza um comentário que não tem relação direta com o que PA15 enuncia, 

mobilizando a ação ocorrência.  
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No quadro 6, a professora dá continuidade a sua fala, no entanto, focaliza a execução 

de outra tarefa, diferente da que foi proposta pela equipe de formação. Ela, inicialmente, fala 

sobre o autor do texto que serve como base para atividade de leitura, mobiliza a ação 

definição para realizar essa ação de linguagem e, depois, tenta confirmar a sua compreensão 

do comando para dar continuidade à execução da tarefa, mobilizando a ação ocorrência. 

No entanto, apesar de tentar seguir o que foi indicado pela equipe de formadores, a 

compreensão que o docente teve do comando foi equivocada, e como não há, nesse momento, 

uma intervenção mais direta do formador, o professor passa a fazer análise do texto, que serve 

como foco para a atividade de leitura.    

No quadro 7, PF2 intervém na atuação de PA15 e tenta retornar ao comando, 

mobilizando a ação interna definição. PA15, no quadro 8, ao invés de fazer análise da 

atividade de leitura, relata a sua ação de sala de aula, mobilizando a ação acontecimento 

passado; depois, ela passa a teatralizar a sua voz no momento da sua atuação em situação de 

sala de aula, através da ação performance. Para tentar fazer com que PA15 compreenda o 

comando, PF2, no quadro 9, intervém mais uma vez na fala da professora, utilizando a ação 

externa definição. A professora, no quadro 10, continua não compreendendo o comando e 

focalizando a sua atuação em sala de aula, através da ação interna acontecimento passado. 

Essa não compreensão de PA15 causa uma nova intervenção da formadora, no quadro 11, 

através da ação definição. No quadro 12, a professora inicia um movimento de cumprimento 

da tarefa, através da ação definição. Neste momento, compreendemos que a professora 

começa a compreender o comando, que nos dá pistas de como o processo de intervenção, 

realizado, neste caso, pela formadora, possibilita a alteração da representação que a professora 

tem da tarefa a ser realizada na formação. 

No quadro 13, PF2 faz uma nova intervenção com intuito de promover o 

aprofundamento das questões que são colocadas pela professora, mobilizando a ação 

definição.  No quadro 14, PA15 retoma o comando e inicia a sua análise da atividade de 

leitura, utilizando a ação definição. No entanto, a análise, realizada por PA15, é ancorada em 

sua experiência de sala de aula e não no planejamento proposto pelo autor do material 

didático. Essa situação resulta em nova intervenção por parte da formadora, que, no quadro 

15, mobiliza a ação ocorrência para tentar direcionar a análise de PA15. 

No quadro 17, PA15, ao invés de fazer análise da atividade, retorna ao relato de sua 

experiência com a mediação da atividade, em situação de sala de aula, mobilizando, nesse 
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relato, a ação externa acontecimento passado. A fuga da proposta de execução da tarefa 

resulta, no quadro 18, em uma nova intervenção da formadora que tenta retornar ao comando, 

mobilizando a ação definição. Por fim, a professora, no quadro 19, tenta justificar a sua 

interpretação da atividade em análise, no que é interrompida pela formadora, que necessita dar 

continuidade ao encontro de formação. 

De uma forma geral, verificamos a presença da ação ocorrência em segmentos de fala 

relacionados às interações imediatas empreendidas entre o formador e o professor que realiza 

a tarefa, bem como em segmentos de fala relacionados à preparação da tarefa, como exemplo, 

podemos verificar o quadro 2. Essa figura de ação é mobilizada pelo formador, 

principalmente, em segmentos relacionados à manutenção da tarefa ou ao retorno dela, como 

exemplo disso, podemos verificar os quadros 3, 7, 9 e 11.  Nesses quadros, verificamos a 

tentativa do formador em fazer com que o professor compreenda o comando e realize a tarefa, 

sendo essa tentativa melhor evidenciada nos quadros 11 e 9, em que o formador pede 

explicitamente que o professor analise a atividade, mobilizando, para isso, a ação externa 

definição e ação interna ocorrência.   

Como resultado dessa falta de compreensão do professor em relação ao comando, no 

decorrer do diálogo, o professor realiza outra tarefa, diferente da que foi solicitada pela equipe 

de formadores. Nesse sentido, o professor fala da sua experiência em situação de sala de aula, 

no mento em que trabalhou a atividade de leitura analisada, evidenciando, assim, que as 

prescrições, advindas dos manuais, são transformadas na situação de comunicação, sendo re-

significadas pelo professor e pelos alunos em situação de sala de aula. Para relatar o trabalho 

de formação de leitores, o professor mobiliza a ação acontecimento passado, como 

verificamos nos quadros 10 e 8; e, para evidenciar o tipo de trabalho realizado com os alunos, 

o professor mobiliza a ação definição, como percebemos nos quadros 4 e 12.  

Devido à intervenção incessante do formador, a partir do quadro 12, o professor 

começa um movimento para a realização efetiva da tarefa. Para realizá-la, o professor utiliza a 

ação definição, como podemos verificar nos quadros 12 e 14, em que há a realização efetiva 

da tarefa. Esta, após a intervenção do formador, comprova a importância da mediação para 

desenvolvimento profissional dos docentes participantes da formação, bem como demonstra o 

papel decisivo da linguagem para esse desenvolvimento.    

É importante destacarmos que as relações de descompassos entre representações são 

tensões importantes para o desenvolvimento do professor e do formador, uma vez que há um 
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processo de negociação estabelecido entre os actantes, que resulta na mudança ou na 

reorganização das representações relacionadas à tarefa. Nesse processo de negociação, a 

intervenção do formador possibilita uma reconstrução da representação que o professor tinha 

da tarefa. Esse processo de negociação pode ser flagrado nas diversas trocas de turno 

realizadas no decorrer do diálogo. Na verdade, a troca de turno entre professor e formador é 

uma tentativa da formadora em voltar ao plano inicial dado pelo comando para evitar o não 

cumprimento da tarefa.  

 

4.2.3 Análise macro do encontro 6 – criação de atividades alternativas de leitura 

 

O objetivo do encontro de formação 6 era  possibilitar ao professor a construção de 

atividades de leitura, que auxiliassem este profissional no trabalho de ampliação do 

letramento dos alunos do Programa.   

O objetivo formativo do encontro era ampliar as capacidades do professor para criar 

atividades de leitura com orientações teórico-metodológicas distintas das contidas no livro 

didático oficial do Programa. Esse encontro de formação foi um desdobramento do encontro 

5, na medida em que foi evidenciado que as atividades de leitura, analisadas pelos 

professores, eram ancoradas na concepção mecanicista de leitura (CICUREL, 1991, 

LEURQUIN, 2001), o que não potencializava a formação de um leitor crítico. Além dessa 

constatação com relação à concepção de leitura predominante no material didático do 

Programa, os participantes da formação verificaram que o material didático só contemplava a 

ampliação do letramento dos alunos que tinham um nível bem elevado. Não havia uma 

proposta de trabalho que contemplasse a ampliação do letramento dos alunos em níveis menos 

avançados. Na verdade, uma das grandes dificuldades do professor do ProJovem é a 

heterogeneidade dos níveis de letramento dos alunos, uma vez que frequentam, na mesma sala 

de aula, alunos que leem e produzem diversos gêneros textuais e aqueles que não sabem nem 

ao menos decodificar as palavras. Essa extrema heterogeneidade acaba excluindo o aluno que 

está no nível menor de letramento, na medida em que não há nem material e nem tempo 

específico para trabalhar as dificuldades desses alunos. 

Nesse sentido, no encontro de formação 6, a equipe de formadores possibilitou o 

trabalho de construção de materiais alternativos para a ampliação do letramento dos alunos 
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em todos os níveis, privilegiando os menores níveis por não serem contemplados no material 

didático oficial do Programa. 

A equipe de formadores, inicialmente, dividiu trabalho, neste encontro em três 

momentos: primeiramente, analisou, discutiu uma proposta para a aula de leitura, ancoradas 

nas etapas de uma aula comunicativa de leitura (CICUREL, 1991, LEURQUIN, 2001); 

depois, entregou textos aos educadores para a criação de atividades de leitura com base em 

níveis de letramento diferentes e nas etapas de uma aula comunicativa de leitura e, por fim, 

pediu que os professores socializassem as atividades de leitura produzidas. 

Nos diálogos abaixo, verificamos que as duas professoras analisadas não cumprem a 

tarefa de construção da atividade de leitura ancorada em uma aula interativa. Na verdade, 

verificamos que as professoras falam sobre procedimentos metodológicos gerais de condução 

da aula de leitura. Esses procedimentos são ancorados em práticas de leitura, sempre 

mediadas pelo planejamento cristalizado encontrado na maioria dos livros didáticos.   Dessa 

forma, há um descompasso entre as representações da tarefa, na medida em que foi idealizada 

uma tarefa diferente da que foi exposta pelas professoras. Na verdade, foi solicitado aos 

professores que socializassem atividades de leitura e não os procedimentos adotados pelo 

professor na efetivação da aula.  

Esse descompasso não é percebido pela formadora responsável pela condução da 

formação neste momento. Como veremos, ela não intervém no agir do professor e não parece 

que os professores não estão socializando a atividade de leitura que deveriam produzir. Essa 

não intervenção por parte da formadora resulta na não efetivação da tarefa. Vejamos um 

trecho dos diálogos travados entre (PA15 e PF2) e (PF2 e PF14).  

Quadro 33: análise macro – encontro 6 

  Rotulagem temática Segmento temático Figuras de 

ação 

A1.1. Segmento de 

introdução ao comando 

(Quadro 1) 

PF2: A primeira equipe...vamos lá? Socializar a atividade 

que vocês construíram?  

Ação interna 

ocorrência  

A2.3.4 Segmentos 

relacionados às interações 

no encontro de formação 

(Quadro 2) 

PA15: precisa ir pra ir? 

Ação interna 

ocorrência  

A1. 2 Segmento de 

manutenção ou de retorno 

ao comando proposto 

(Quadro 3) 

PF2: não...não só mostrar pro povo... 

Ação interna 

ocorrência 
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A2. 1. 1  b 

Preparação da tarefa  

(Quadro 4) 

PA15: Olha... a gente ficou com a charge ((mostrando o texto 

aos colegas))...certo? nós estávamos analisando ((apontando 

para os colegas da equipe de trabalho)) aqui...o seguinte esta 

charge aqui para os nossos alunos...né? eles iam OLHAR e 

iam ficar meio assim...eles não iam compreender porque os 

nossos alunos eles não estão assim totalmente envolvidos 

politicamente...se fosse uma charge que tivesse alguma coisa 

da política de Fortaleza aqui... digamos se aqui fosse a 

Luiziane se aqui fosse o Lula eles iam identificar na 

hora...MAS como é uma charge que tem a Nilma e a Marina 
Silva... eles iam olhar e a questão e dizer política aqui...eles 

iam olhar e dizer professora? Não entendi ... [devia era ter 

trazido uma] professora não entendi...quem são elas? Porque 

nossos alunos vocês sabem...eles não acompanham o jornal 

nacional... nem a televisão... a gente não... nós professores 

estamos sempre ligados ai...MAS eles não...então eles não 

iam entender a charge né? a piada é... a Nilma diz espelho 

espelho meu existe alguém mais candidata do que eu?  Ai a 

outra tá lá olhando...não sei se vocês sabem Mas a Marina 

Silva  SAIU do PT...metendo o pau em todo mundo...né? 

agora é assim quando sai do partido mete o pau no 

partido...não se sabe ... se esquece... é aquela história...cuspiu 
no prato que comeu né? Engraçado elas são assim...aliás esse 

povo né?  na POLÍTICA...então eles jamais iam entender 

essa charge...ai ENTÃO COMO  foi colocado pra gente...ai 

eu tava falando pras meninas...vamos tentar tirar o mínimo 

que se pode tirar disso daqui Então vamos trabalhar a parte  

textual né? (...)  

Ação 

ocorrência, 

ação externa 

definição e ação 

interna  

performance  
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A2.3.1 Focalização de 

outra tarefa 

(quadro 5) 

a gente colocou assim...observação né? a gente entregaria a 

charge pra eles (( lendo o papel produzido pelos 

professores)) seria observação da charge para saber para 

saber a interpretação que eles iam fazer... a gente ia fazer 

um diagnóstico como já falei...eles iam dizer que não 

entendeu... aí o professor entra né? explica quem são os 

personagens da charge e explica a piada pra eles poderem 

entender o que é...né? ai depois a gente vai trabalhar a parte 

mesmo da escrita que é no caso o texto né? ai antes eu diria 

assim a fala da personagem ... ai eleo que é que vocês veem 
na mão dela? Ai eles iam dizer... vê um espelho professora... 

então vamos identificar essa palavra espelho no texto aqui o 

que tá ns vão tentar descobrir a palavra espelho alguns vão 

encontrar outros não...SE eles já reconheceram as sílabas 

complexas...né?  que são aquelas nh...rr SS ES ex...com s se 

eles já reconhecerem eles vão  encontrar a palavra...se não 

encontrar espelho ele vai dizer assim...não encontrei meu 

aqui é uma palavra conhecida deles a gente vai tirando essas 

palavrinhas que eles vão encontrando e vamos começar a 

trabalhar...né? trabalhar a pronúncia né?  que tudo mais 

depois que a gente trabalhar todas as palavras que 

apareceram...que eles forem descobrindo...né? até o espelho 
se ele encontrou o espelho a gente já começa a trabalhar as 

silabas complexas lha...nh..nho nhu e outras que podem sair 

da palavra espelho...certo? pra fechar... a gente trabalha a 

divisão...silábica dessas palavras e a classificação quanto a 

quantidade de sílabas já que aqui porque aqui tem 

monossílabos dissílabos polissílabos então? Isso aqui dá pra 

trabalhar pelo menos a parte escrita essa charge usaria uma 

palavra conhecida... 

ação canônica,    

ação interna e 

externa  

performance, 

ação definição   

e ação interna 

ocorrência  

A1. 2 Segmento de 

manutenção  ou de retorno 

ao comando proposto 

(Quadro 6) 

PF2: qual o nível dos alunos aí? 

Ação interna 

ocorrência  

A2.3.4 Segmentos 

relacionados às interações 

realizadas no encontro de 

formação de educadores.   

 

(Quadro 7) 

PA15: NÍVEL um 

Ação interna 

ocorrência  

 A1.3 Segmento de 

comentário relacionado à 

realização da tarefa 

(Quadro 8) 

PF2: ok...tá certo...não vou fazer comentários por que vocês 

mesmos vão tirar as conclusões lá depois da parte teórica...tá 
certo?  

Ação interna 

ocorrência  

A1.1. Segmento de 

introdução do comando 

(Quadro 9) 

SEGundo grupo...as meninas pediram primeiro...depois são 

vocês 

(...)  

A2.3.1 Focalização de 

outra tarefa 

(Quadro 10) 

PA14: O nosso é artigo de opinião… nível três também com o 

título ―construindo a acessibilidade‖ que fala sobre a questão 

do excepcional né? (…) chamando a atenção das pessoas das 

instituições para quebrar essa resistência e tomar alguma 

atitude em relação a isso né? E ele fala também da questão da 

APAE Fortaleza… apresenta a APAE fazendo esse trabalho na 

Ação interna 

definição, ação 

interna 

performance  e 

ação canônica   
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comunidade… a gente pensou assim em algo bem simples… 

primeiro passo introduzir mesmo o tema né? Antes de colocar 

o texto para eles… porque? Mesmo sendo nível três a gente 

acha que o nome excepcional nunca tenha nem vindo a ele 

como algo que ele conheça e muito menos deficiência 

intelectual… ENTÃO a gente primeiro falaria sobre o tema… 

a gente vai trazer um tema hoje… e depois a gente vai 

trabalhar um gênero… o tema é o excepcional… já ouviram 

falar?  fazia uma sondagem o que eles sabiam sobre o assunto 

e depois explicaríamos… nós também íamos estudar com 

certeza pra estudar… segundo passo… chegaríamos ao passo 
da leitura… leitura primeiro individual depois… em grupo e aí 

depois abriríamos para o debate após o debate… aí um 

terceiro passo seria o quê? Aí sim a partir do texto lido a gente 

iria apresentar as características do artigo de opinião né? Foi 

lido o texto aí a gente apresenta as características do artigo de 

opinião né? Depois já que ele falou sobre a APAE a gente ia 

buscar na internet algum vídeo da APAE para falar a gente 

encontra tudo na net pra falar sobre o assunto pra ficar mais 

ainda esclarecedor prá eles né? Então a partir do vídeo… do 

debate e da leitura aí seria o passo da produção textual do 

artigo de opinião  

 

 

Verificamos, no diálogo acima, que as professoras e a formadora mobilizam a ação 

ocorrência nas interações entre os participantes da interação, como exemplo, podemos 

destacar os quadros 2 e 7, em que a professora faz uma pergunta à formadora com relação à 

dinâmica da atividade ou responde uma pergunta feita pela formadora. Essa figura de ação é 

mobilizada pela formadora para manter a realização da tarefa, como podemos verificar no 

quadro 3 e 6. 

Percebemos que a maioria dos segmentos temáticos, enunciados pelas professoras em 

análise, focaliza a execução de outra tarefa, é o que comprovam os quadros 4, 5 e 10. Estes 

quadros expõem os procedimentos adotados pelas professoras para a realização da aula de 

leitura, mas não mencionam a atividade de leitura que deveria ser construída. Para explicitar 

esses procedimentos, a professora PA15 mobiliza a ação performance para teatralizar a sua 

ação ou a ação do aluno em situação de sala de aula, a professora também utiliza a ação 

definição para explicar os procedimentos e, por fim, utiliza ação canônica quando repete os 

procedimentos cristalizados em sua prática sempre mediada pelo livro didático.    

PA14, que também não cumpre a tarefa de socializar a atividade de leitura produzida 

na formação, mobiliza, no quadro 10, a ação definição para explicitar o gênero de texto e o 

nível de letramento que servem de base para a sua atividade.  A professora também utiliza a 

ação definição para comentar sobre o tema do texto, mas não explicita as questões de leitura 

que deveriam servir de base para o trabalho com o texto.     
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Assim como PA15, PA14 mobiliza a ação canônica para expor os procedimentos 

metodológicos que iria adotar para o trabalho com a leitura, utilizando o gênero de texto 

artigo de opinião, como podemos verificar no quadro 10.  Dessa forma, PA14, inicialmente, 

contextualiza os participantes da formação com relação ao gênero e ao nível de letramento 

que servirão de base para o trabalho com a leitura, mobilizando, para isso a ação definição. 

Depois, adota os procedimentos utilizados pela maioria dos professores em situação de sala de 

aula, no que se refere ao planejamento da aula de leitura, utilizando para isso a ação canônica.     

 

4.2.4 Encontro de formação 8 – análise do jornal do ProJovem Urbano 

 

Umas das atividades desenvolvidas no ProJovem Urbano é a produção de um jornal 

escolar impresso, em cada núcleo do Programa. A ideia da construção de um jornal do núcleo 

partiu da necessidade de comunicação dentro do Programa e da possibilidade de ampliação do 

letramento dos alunos envolvidos no processo de confecção do jornal. Na verdade, o jornal 

deveria ser um instrumento de integração das áreas do Programa (formação básica, 

participação cidadã e qualificação inicial para o trabalho), contribuindo, assim, para 

contextualizar os conteúdos da formação da formação básica, principalmente, os conteúdos de 

língua portuguesa.   

Na prática, a produção do jornal do Programa ocorria de forma problemática, pois 

acabava sendo mais uma atividade escolar que deveria ser cumprida por professores e alunos, 

havendo pouco compromisso com a aprendizagem dos alunos, sendo o foco o produto e não o 

processo de construção do jornal.  

Para a produção desse jornal escolar, havia muitos problemas a serem superados pelos 

professores, como por exemplo: o pouco tempo para o planejamento das ações em sala de 

aula; a atribuição de mais trabalho aos professores (principalmente aos professores de Língua 

Materna); o pouco nível de letramento da maioria dos alunos;  a falta de habilidade dos 

professores para a formatação e a diagramação do jornal, etc. Os problemas enfrentados na 

construção do jornal foram relatados pelos professores de língua portuguesa do Programa e 

serviram como norte para a construção deste encontro de formação.  

Com relação à atuação da equipe de formação na confecção do jornal, o maior desafio 

a ser superado foi o de tornar o jornal um elemento integrador das diferentes áreas do 
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ProJovem Urbano, possibilitando, assim,  a ampliação do letramento dos jovens, na medida 

em que  o foco deixou de ser apenas o produto e passou a ser o processo de produção do 

jornal e o percurso dos alunos na construção desse instrumento. 

A dinâmica do encontro foi a seguinte: primeiro, os formadores discutiram o conceito 

de atividade de linguagem, inspirada em Leontiev (1979), em oposição à noção de redação 

escolar.  No segundo momento, a equipe de formação dividiu a sala, em equipes de três 

pessoas, para discutirem o conceito de atividade de linguagem, trabalhada no primeiro 

momento, a partir da análise do jornal do Programa.  Por último, a equipe de formadores 

promoveu uma discussão do resultado da análise do jornal empreendida pelos professores. 

Para esse trabalho, focalizamos apenas o último momento em que os professores discutiram 

coletivamente o resultado de suas análises do jornal escolar.   

Verificamos, através das análises, que as professoras (PA1 e PA10) compreenderam a 

tarefa de análise do jornal e efetivamente analisam os gêneros que o compõem.  Isso resultou 

em uma relação de compasso de representações, ou seja, há uma aproximação entre as 

representações das professoras e a expectativa da equipe de formadores com relação à tarefa. 

As professoras analisaram a pertinência e a funcionalidade dos gêneros encontrados no jornal. 

Elas constataram, em suas análises, que os gêneros encontrados nos jornais são, na verdade, 

gêneros escolares, não tendo qualquer relação com o projeto de integração do Programa.             

Vejamos, a seguir, um trecho do dialogo resultante da análise empreendida por PA1, 

PF1 e PA10. 

Quadro 34: análise macro – encontro 8 

Rotulagem 

temática 

Segmento temático Figuras de 

ação 

A1.1. Segmento 

de introdução do 

comando 

 

(Quadro 1) 

PF1: DÁ pra nos conversarmos já? Pronto? Como é que vai ser a 

dinâmica? [...]não temos tempo pra escrever...MAS dá pra gente 

pontuar as situações que mais chamaram a nossa atenção [...]a 
orientação das questões e a gente vai discutindo ...por que eu 

entendo que vocês precisam falar o que mais chamou a atenção de 

vocês...  

Ação interna 

ocorrência  
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(Quadro 2) 

 

ENTÃO...? vejam “Os textos que compõe o jornal, em análise, 

podem ser considerados atividades de linguagem, ou seja, cumprem 

objetivos comunicativos necessários para a execução do trabalho 

que precisa ser realizado no ProJovem Urbano (PLA, POP, 

discussão dos temas etc.)? Justifique sua resposta. há organização e 

aproveitamento dos espaços dentro do jornal? Comprove sua 

resposta com passagens do jornal?  qual o desdobramento para o 

ensino de línguas trabalhar com o texto, em situação de sala de 

aula, sem levar em consideração a noção de atividade de 
linguagem?”   nós entendemos que vocês compreenderam o que é 

uma atividade de linguagem...é uma atividade situada... com 

propósito comunicativo... tem funcionalidade...tem objetivos e tem 

tudo  ver com a formação do gênero... porque eles surgem da 

necessidade de comunicação... se alguém esqueceu da chave...e 

precisa que outra pessoa vá chegar em casa... esse alguém 

imediatamente vai ter uma preocupação... eu tenho que me 

comunicar com o meu esposo ou com alguém que vai chegar daqui 

a pouco por que eu esqueci a chave ... em casa...esse alguém vai 

construir um gênero...agora qual é esse gênero?  eu não sei...vai 

telefonar? Vai mandar um e-mail? Vai mandar uma mensagem? Vai 

mandar um recado?[...] algum gênero ele vai construir... por que ele 
tem que se comunicar...com aquela pessoa que está esperando... a 

chave...ENFIM...então a noção de atividade de linguagem está 

dentro deste contexto... a pergunta é?...vai ficar aberta pra que 

alguém diga a resposta ou as respostas né? os textos utilizados nesse 

jornal que vocês analisaram...eles surgiram de um propósito 

comunicativo? 

Ação interna 

definição, ação 

interna 

canônica e 

ação interna 

ocorrência  

A2. 1. 1b 

realização efetiva 

da tarefa 

(Quadro 3) 

PA10: surgiu com um propósito (...) sim... 

 

Ação interna 

ocorrência 

AA1.3 Segmento 

de comentário 

relacionado à 

realização da 
tarefa 

 

(Quadro 4) 

PF1: Você fala depois ele [apontando para um professor]... certo? 

Ação interna 

ocorrência 

 

A2. 1. 1b 

realização efetiva 

da tarefa 

(Quadro 5) 

PA10: pelo que eu observei... surgiu num propósito sim de 

comunicação... pela discussão que nós tivemos lá da sala... com a 

outra lá... com esse novo... essa nova proposta... ele tá fora (...) tem 

alguns assuntos sim e outros não tá totalmente ... se você analisar 

70% você descarta do que tem aqui... eu acho que sim surgiu de 

uma comunicação... de uma necessidade também... AGORA... como 

foi pedido nessa época aqui... é diferente do que foi pedido agora na 

nova proposta... ai você descarta 70% do que tá aqui da nova 

proposta. 

Ação definição 

e ação interna 

acontecimento 

passado  

A1. 2 Segmento 

de manutenção  
ou de retorno ao 

comando 

proposto 

 

(Quadro 6) 

PF1: E o que foi que mudou?... da primeira pra segunda proposta? 
 

Ação interna 

ocorrência  
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A2.2.1 

Determinantes 

externos   

(Quadro 7) 

PA10: assim num foi a... a essa própria comunicação de trabalhar o 

jornal pensando o PLA... no Pop tá contemplando com os alunos... 

essa discussão... PASSAR para o jornal esses acontecimentos... né? 

essa comunicação ou o que vai acontecer... comunicou na 

comunidade escolar e a comunidade local onde eles estão... então 

assim na primeira versão isso não foi pedido... foi pedido assim... a 

construção... a produção do aluno era bem mais importante... não to 

dizendo que não é... mas não tinha esse... essa lógica que tá agora na 

hora proposta... tá bem mais esclarecido... é claro que a Camilinha 

falou que há cada versão que ela vai vim com uma nova dificuldade 
ou um problema que pode aparecer e que esse erro é construção... a 

gente pensa assim também... né? mas assim também há primeira 

versão foi pedido... vamos fazer o jornal uma conversa muito grande 

né? pegando assim textos... claro que o professor ele trabalhou esse 

textos em sua sala de aula... mas assim... não pensando só nisso... 

 

Ação interna 

definição  

A1. 2 Segmento 

de manutenção  

ou de retorno ao 

comando 

proposto 

 

 

(Quadro 8) 

PF1: É... certo... 

 

Ação interna 

ocorrência 

  

A2. 1. 1b 

realização efetiva 

da tarefa 

 

(Quadro 9) 

PA1: isso depende muito do polo por que desde o princípio do polo 

2 que é o Lagamar foi passado que pra gente essa questão de 

trabalhar com os eventos... com as produções... com as atividades... 

sempre trabalhar a questão da interdisciplinar (...) a gente acabou 

não sentindo muito essa diferença... a diferença foi que eu senti que 

no primeiro jornal... assim... num deram... assim tem que ser o 

aluno... o aluno... o aluno... o professor participando de uma forma 

quase que direta... né... o jornal acabou se tornado a cara do 

professor... dessa vez eles aparece que apontaram tem que ser 

realmente o aluno... o aluno tem que produzir... tem que escrever no 
computador tem que... claro que o núcleo tem que ter sorte... no 

nosso o Tiago tá fazendo tudo... a gente pode dizer que esse ano... o 

ano passado não... mas esse ano o jornal tá a cara do aluno 

mesmo... (...) tudo... diagramação... tudo... tudo...  

 

 

Ação interna 

experiência 

ação interna  

definição e 

ação interna 

acontecimento 

passado. 

  

A2. 1. 1b 

realização efetiva 

da tarefa 

 

Quadro 10 

Realização efetiva da tarefa: agora com relação ao jornal 

[mostrando o jornal que vai analisar] eu percebi que tem aqui 

algumas produções de alunos que exatamente... digitando... dando 

opinião... textos dissertativos... outro texto [...] a descrição 
escrevendo o que aconteceu na escola... na festa...MAS vi uma 

mistura de textos sem sentido... informavam sobre o evento... depois 

uma piada... e e... o próprio aluno não sabem o que 

colocar...escrever no jornal ai tem uma sessão aqui de piada (...) [o 

professor lê o texto] ―perguntaram ao garoto o que fazia seu pai... 

ele disse que trabalhava em um importante banco da cidade... 

servente? Não... assaltante... né? 

Colocar uma piada aqui de muito mal gosto e eu não sei aonde se 

encaixa ai em nenhum momento... 

Ação interna 

definição.    
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 (Quadro11) 

 

PF1: É... você falou muitas coisas... uma... a gente precisa entender 

qual é a filosofia do jornal... qual a importância dele... qual é a 

filosofia dele... como é que ele pode nos ajudar no grande projeto 

que tem é o projeto do ProJovem... DEPOIS você falou que tem a 

história de algumas vezes o professor faz as vezes o aluno... que tá a 

cara do aluno... ai leva a uma outra questão... que a gente escutou 

aqui aqui nessa sala de aula...logo no início quando começamos o 

nosso trabalho... nós detectamos claramente que existem três 

níveis... então tudo que está sendo discutido aqui... tá sendo 
discutido com a Camila... não tem ... é exatamente igual então... 

todos sabem disso...existem três níveis... o material didático está 

diretamente relacionado ao nível três...o aluno do nível dois 

consegue se livrar... se virar... o aluno do nível um é uma loucura... 

por que ele não consegue... quando eu vejo um texto como... um 

jornal cheio de longos textos... eu pergunto... onde é que está o 

espaço do aluno do nível um aqui? [apontando para o jornal] não 

existe... ele não está participando...ele não tem vez (...) por que não 

tem nenhum texto... vocês mesmo disseram professora ele não sabe 

escrever nada... então aqui se tem o nome de algum é por que outra 

pessoa que fez... isso é um problema que a gente discutiu aqui nessa 

sala e que a gente viu claramente que é necessário... ter estratégia 
para que o aluno desse nível também se reconheça e que esteja 

presente e representado nesse jornal... outro problema que a gente 

escuta tb...esse texto é produzido pelo pelo aluno em casa ou na 

escola? Depois que ele produz há uma re-escrita? Que faz o 

professor (...) são questões assim que a gente tá fazendo pra ajudar... 

pra melhorar... certo? E quem tem que encontrar resposta pra essas 

questões? Somos nós... não é ninguém de fora... somos nós... 

Ação externa 

definição e ação 

externa 

performance   

 

 

Inicialmente, verificamos, no quadro 1, que a PF1 chama a atenção dos professores 

participantes da formação para iniciar a discussão resultado da análise realizada no jornal 

escolar, focalizando os gêneros de texto que compõem este jornal. Para isso, a coordenadora 

da formação mobiliza a ação interna ocorrência, possibilitando, assim, a interação necessária 

entre os participantes para iniciar o cumprimento da tarefa. No quadro 2, PF1 faz a leitura do 

comando com intuito de relembrar os objetivos da tarefa, o que possibilitaria um nivelamento 

de representações que facilitaria a realização efetiva da tarefa. Para realizar esse nivelamento, 

ela mobiliza a ação interna canônica, na medida em que recorre às normas de cumprimento da 

tarefa.  Além de repetir o comando, a coordenadora da formação faz uma rápida síntese do 

conceito de atividade de linguagem e da sua possível aplicabilidade para avaliação de textos. 

Para realizar essa síntese, PF1 mobiliza a ação definição, que possibilita ressignificar  o 

objeto de estudo da formação de educadores. Depois dessa rápida explicação da noção de 

atividade de linguagem, PF1 dá continuidade à discussão e solicita aos professores que 

socializem o resultado da suas análises. Ela faz essa solicitação aos educadores, através de 

uma pergunta, mobilizando a ação interna ocorrência. 
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No quadro 3, PA10 responde à questão colocado por PF1, mobilizando, para isso, a 

ação interna ocorrência. O turno de fala da professora é interrompido por PF1, que responde 

ao questionamento de outra professora participante da formação, sendo retomado no quadro 5. 

As duas participantes da formação mobilizam a ação interna ocorrência para interagir entre 

elas.  

No quadro 5, PA10 inicia o cumprimento efetivo da tarefa, socializando o resultado de 

sua análise com relação aos gêneros de texto que compõem o jornal. Ela mobiliza a ação 

interna definição para explicitar e justificar a sua análise, dando novos sentidos, a partir de 

seu ponto de vista, do objeto em análise. Para ilustrar o seu ponto de vista, PA10 recorre à sua 

experiência de sala de aula na confecção do jornal, relatando as orientações dadas pela 

coordenação do programa com relação à confecção da primeira versão do jornal. Esse relato é 

realizado, pela professora, através da mobilização da ação interna acontecimento passado.  

No quadro 6, há uma intervenção da coordenadora da formação que solicita uma 

explicitação da professora com relação às orientações dadas na primeira versão do jornal e às 

novas orientações dadas pela equipe de formadores. Para realizar essa intervenção, PF1 

mobiliza a ação interna ocorrência, que possibilita um aprofundamento por parte de PA10, 

no que se refere à sua compreensão das orientações que direcionam o jornal do ProJovem. 

No quadro 7, PA10 aprofunda o seu ponto de vista com relação às diferenças entre as 

primeiras orientações dadas para a confecção do jornal e as novas orientações dadas pela 

equipe de formadores. Neste quadro, a professora fala sobre os determinantes externos que 

podem influenciar a confecção do jornal, mobilizando, para isso, a ação interna definição. Na 

continuidade do diálogo, no quadro 8, PF1 avalia positivamente as explicações de PA10 com 

relação às orientações de confecção do jornal, mobilizando a ação interna ocorrência para 

realizar essa avaliação. 

No quadro 9, PA1 toma o turno para explicitar o seu ponto de vista, no que se refere às 

orientações dadas pela coordenação municipal com relação à confecção do jornal do escolar. 

No ponto de vista de PA1, a orientação de trabalhar em uma perspectiva que potencializasse a 

integração das áreas havia sido a primeira orientação para a confecção do jornal. Para 

defender seu ponto de vista, PA1 mobiliza a ação interna experiência, ilustrando, assim, os 

procedimentos que sempre são adotados em sua prática para confeccionar o jornal. Depois de 

explicitar os procedimentos adotados em seu trabalho, PA1 relata o trabalho de confecção do 

jornal em sua escola, mobilizando, para isso, ação interna acontecimento passado. 
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Na continuidade de sua fala, no quadro 10, PA1 inicia o cumprimento da tarefa, ou 

seja, faz análise dos gêneros que compõem o jornal escolar que está em suas mãos. Para 

realizar essa análise, a professora mobiliza a ação definição, que possibilita uma 

ressignificação do objeto de sua análise. 

Dando continuidade à discussão, no quadro 11, PF1 fala sobre os diferentes 

posicionamentos que podem ser adotados como princípio norteador de um jornal. Para 

realizar essa exposição, a coordenadora da formação mobiliza, principalmente, a ação interna 

definição, analisando, assim, as possibilidades com relação à confecção do jornal.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste último capítulo, apresentamos as conclusões de nossa tese, considerando as 

contribuições teórico-metodológicas que esta pesquisa trouxe e os resultados das análises 

realizadas no discurso do professor em formação. 

A nossa investigação teve como objetivo maior analisar as reconfigurações do agir 

docente, realizadas no discurso do professor. Esta reconfiguração é realizada na linguagem e 

pela linguagem, na medida em que o professor realiza um distanciamento crítico de seu agir, 

quando este reconstrói a sua ação mediado pela linguagem. Verificamos esta reconstrução do 

agir do professor, através da análise das figuras de ação (internas e externas), que são 

mobilizadas por esses profissionais. A análise dessas figuras do agir nos permite compreender 

melhor a teia discursiva, construída pelo professor, na reconstrução da sua ação.     

Nossa pesquisa, de uma maneira geral, contribui com o desenvolvimento do projeto 

maior do Grupo GEPLA, que tem como objetivos analisar e descrever gêneros textuais em 

atividades de linguagem relacionadas ao trabalho docente. Nesse sentido, as nossas análises 

nos permitem revelar algumas características que são constitutivas do gênero encontro de 

formação docente, uma vez que, ao analisarmos o dizer do professor de forma descendente, 

verificamos de que forma os parâmetros do contexto de produção particular influenciam, de 

maneira decisiva, nas escolhas linguística-discursivas dos professores analisados.  

Trabalhamos também em perspectiva próxima a que já vem sendo desenvolvida pelo 

Grupo ALTER, na medida em que procuramos aliar o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) 

às concepções das Ciências do Trabalho: Ergonomia da Atividade e Clínica da Atividade. 

Essa articulação enriquece o ISD, trazendo discussões sobre textos do trabalho educacional e 

ampliando as suas categorias de análise, uma vez que fornece novos critérios para se detectar 

a morfogênese do agir em textos, além de possibilitar uma contribuição para as Ciências do 

Trabalho, quando fornece um quadro metodológico de análise dos dados, ancorado em 

descrições linguística-discursivas em uma abordagem descendente.  

Dentro dessa perspectiva geral, o trabalho, a linguagem e a vida humana estão 

intimamente relacionados, não podendo ser concebidos de forma independente das vivências 

humanas e de um processo constante de reconstrução e de modificação dos processos já 

estabelecidos. Ao levarmos em consideração o discurso como meio e forma capaz de 

promover uma reflexão sobre a relação linguagem/trabalho, atribuímos possíveis sentidos que 

se constroem na realidade discursiva e que dão pistas para uma compreensão da organização 
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do trabalho do professor e, ainda, da sua relação com uma conjuntura maior na qual trabalho e 

linguagem estão inter-relacionados e situados em relação ao contexto mais amplo. 

Consideramos que o trabalho do professor não se esgota em sala de aula, sendo 

constitutiva do ofício deste profissional toda a teia discursiva construída sobre o agir docente. 

Assim, é constitutivo do trabalho docente, por exemplo, os documentos prescritivos, as 

formações docentes, o planejamento de aula, as reuniões de professores, dentre outras 

atividades desenvolvidas por esse profissional. Ainda nesse mesmo sentido, podemos dizer 

que é constitutivo do trabalho do professor os discursos proferidos no trabalho, como 

trabalho e como trabalho, seguindo a classificação de Lacoste (1998).   

Com intuito de analisarmos as representações que o professor tem de seu papel em 

uma formação de educadores, compreendemos a formação contínua como um trabalho 

complexo, que envolve a construção de diferentes representações, advindas de diversas 

atividades de linguagem. Essas representações constituem uma teia discursiva formulada, 

sobretudo, por atividades relacionadas ao âmbito acadêmico e ao âmbito das redes escolares.  

Verificamos, através das análises, que há representações diferentes da mesma tarefa a 

ser realizada nos encontros de formação. Esses entrecruzamentos de representações revelam 

pontos de vista diferentes com relação à tarefa e ao trabalho geral do professor, que são 

construídos discursivamente. Isso se evidencia nas escolhas de caráter enunciativo, na 

realização de diversas figuras de ação e na combinação dessas figuras no movimento geral 

realizado no texto. 

Assim, em relação ao primeiro objetivo traçado, propusemo-nos investigar as figuras 

de ação internas e externas que dão forma ao trabalho de ressignificação do papel do 

professor em encontros de formação de educadores. Em nossos dados, verificamos a 

ocorrência de todas as figuras de ação interna e externas descritas por Bulea (2009, 2010, no 

prelo). Para análise dessas figuras do agir, realizamos, inicialmente, um movimento micro de 

análise, que evidenciou a interrelação entre o contexto de produção particular, a segmentação 

temática e as escolhas linguísticas- discursivas empreendidas pelos professores. Com relação 

ao objetivo 1, realizamos a seguinte questão de pesquisa: como as figuras de ação dão forma 

ao trabalho de ressignificação do papel do professor em encontros de formação docente no 

ProJovem Urbano?  

Verificamos, que no decorrer dos encontros de formação, as professoras optam por 

determinados recursos linguísticos que resultam em uma pluralidade de figuras de ação, que 

se alternam e que revelam ângulos de compreensão diferentes da tarefa, sendo estas figuras 
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um instrumento importante para analisarmos o entrecruzamento de representações que entram 

em jogo na formação de educadores.  

Nas análises micro, encontramos a ocorrência de uma nova figura de ação, que até o 

momento não tinha sido descrita na literatura, a saber: ação performance interna e externa. 

Esta figura, normalmente, aparece encaixada na figura de ação acontecimento passado e 

serve para teatralizar a voz dos protagonistas da ação de linguagem colocados em cena pelo 

narrador. Ela foi descrita em nossas análises de forma bastante global, sendo caracterizada, de 

uma forma geral, pela presença de um discurso relatado (discurso interativo), que é produzido 

através da realidade discursiva que é construída pelo texto e no texto. Esta figura de ação, 

diferente da ação ocorrência, que também é constituída pelo discurso interativo, figura nos 

textos em que a voz do protagonista da ação de linguagem é explicitada, sendo este 

protagonista um outro, que não é, necessariamente, o participante da ação de linguagem em 

curso. Assim, o actante, quando vai falar dos procedimentos geral dos alunos ou dele mesmo 

(situado em um outro momento de enunciação), teatraliza a voz desses personagens, 

mobilizando, para isso, a figura de ação performance interna e externa. Na verdade, essa 

figura de ação não foi descrita adequadamente em nossa tese, uma vez que não era nosso 

interesse realizar uma pesquisa de feição descritiva das figuras de ação encontradas em nosso 

corpus. A ocorrência desta figura precisa ser analisada de forma quantitativa, em diferentes 

contextos, para que possamos depreender a suas características linguísticas-discursivas 

especificas
57

.  Somente depois desse trabalho quantitativo é poderemos verificar o grau de 

generalização dessa figura de ação.   

Para realizar a análise micro, optamos por dividir a tese por encontro de formação. 

Essa escolha foi motivada pela compreensão de que o contexto particular de cada encontro de 

formação iria alterar os resultados das análises. Essa estratégia foi acertada, uma vez que cada 

encontro de formação mostrou aspectos diferentes do agir docente, que eram influenciados 

pelo contexto particular, sendo estes aspectos revelados a partir da combinação das figuras de 

ação e da segmentação temática.  

Assim, no encontro 3,  que teve como objetivo interacional a socialização de 

atividades de produção de texto exitosas, verificamos que os professores mobilizaram figuras 

de ação distintas para cumprir os mesmos objetivos explicitados no comando dado pela 

equipe de formadores. Como vimos nas análises, PA1 mobilizou a ação performance interna 

                                                             
57 Este trabalho está sendo realizado esse momento pelo grupo GEPLA. 
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e externa em 35,5% das ocorrências (22,5% de ação performance interna + 13% de ação 

performance externa) e PA10 mobilizou predominantemente ação ocorrência interna em 

30,8% da sua participação no encontro de formação.  

No entanto, apesar da predominância da figura de ação ocorrência nos segmentos de 

textos enunciados por PA10, isso não significa que o professor utilizou essa figura de ação 

para cumprir o objetivo interacional do comando. Na verdade, a figura de ação ocorrência 

ocorre principalmente em segmentos temáticos relacionados às interações ocorridas no 

encontro de formação. Assim, quando cruzamos as figuras de ação e a segmentação temática, 

verificamos que nos segmentos relacionados ao cumprimento do comando (instrução) há uma 

tendência quanto à mobilização das figuras de ação acontecimento passado e figura de ação 

performance. A primeira figura serve, principalmente, neste encontro de formação, para 

efetivamente relatar a atividade de produção de texto socializada pelo professor. A segunda 

figura serve, principalmente, para ilustrar as ações dos docentes e dos alunos dentro do relato, 

através da teatralização das vozes destes protagonistas em uma situação distinta da situação de 

enunciação.  

No encontro de formação 3, encontramos também a ocorrência da ação interna 

experiência (15,4% das ocorrências). A ação experiência, nesse encontro de formação, é 

mobilizada pelos professores para ilustrar os procedimentos gerais do professor no que 

concerne a sua atuação docente. Muitas vezes, o professor, para socializar as atividades de 

produções exitosas, recorre aos procedimentos gerais de sua ação para mediar o processo de 

construção de textos dos alunos.       

No encontro 5, verificamos que os professores também optam por atitudes 

enunciativas distintas para o cumprimento ou não da tarefa solicitada pela equipe de 

formação. Diferente do encontro 3, em que as professoras realizam efetivamente a tarefa 

descrita no comando (instrução) de socialização da atividade de produção de texto mais 

exitosa, verificamos, no encontro 5, que apenas uma professora (PA14) realiza a tarefa 

solicitada pela equipe de formadores de análise de concepções de leitura no material didático 

do ProJovem Urbano. A outra professora (PA15) não compreende o comando e passa a relatar 

a sua experiência de sala de aula, mediada pela atividade do material didático que deveria 

analisar.  

A primeira situação, como veremos nas conclusões relacionadas ao objetivo 2, é uma 

relação de compasso de representações, ou seja, há uma coincidência maior entre as 
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representações estabelecidas pela equipe de formadores e as representações da professora em 

relação à tarefa que é foco do encontro 5. A segunda situação é uma relação de descompasso, 

ou seja, há poucos pontos de conexão entre as representações estabelecidas pela equipe de 

formadores e as representações da professora (PA15) com relação à tarefa.      

As duas professoras mobilizam, predominantemente, figuras de ação distintas para 

interagir no encontro de formação 5.  Assim, PA14 mobiliza predominantemente a ação 

definição para realizar a tarefa de análise do livro didático. Ela utiliza o discurso teórico para 

embasar a sua análise e argumentar em relação ao seu posicionamento. Já PA15, que não 

cumpre a tarefa, utiliza, predominantemente, a ação ocorrência para responder às questões 

colocadas pela formadora, que tenta fazer com a professora volte ao plano inicial definido no 

comando.   

No encontro 6, como vimos nas análises, verificamos que as  duas professoras não 

cumpriram a tarefa, explicitada no comando, de socializar as atividades de leitura que foram 

construídas por elas com base em uma aula interativa de leitura. Elas também utilizam figuras 

de ação diferentes nesse encontro de formação para falar de procedimentos gerais 

relacionados ao trabalho de mediação do professor em situação de aula de leitura. Na 

socialização dos procedimentos adotados pelos professores, elas mobilizam, 

predominantemente, a ação ocorrência e a ação definição, ao invés de usarem, por exemplo, 

a ação experiência. Na verdade, através de nossas análises, podemos verificar que, nos nossos 

dados, os actantes podem mobilizar qualquer figura de ação para cumprir os objetivos 

interacionais que têm em mente.  

No encontro 8, verificamos, a partir das análises quantitativas, que as professoras 

mobilizam, predominantemente, a ação interna definição para realizar a análise do jornal 

escolar do ProJovem Urbano, que foi a tarefa solicitada pela equipe de formadores. Os 

professores analisados, efetivamente, cumpriram a tarefa, havendo assim uma relação de 

compasso entre as representações do grupo de formadores e dos professores.   

Verificamos, nas análises, que praticamente todos os segmentos temáticos estão 

relacionados à efetivação da tarefa de análise do jornal escolar. Essa constatação nos permite 

afirmar que há compasso de representações da tarefa realizada pelos professores, o que resulta 

na execução efetiva da análise do jornal, que foi o objetivo do encontro de formação 8. A 

figura de ação definição é usada predominantemente pelos professores em análise para 

redefinir e avaliar o jornal a partir da referência teórica discutida no âmbito da formação de 
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educadores. Como vimos nas análises, essa figura do agir não é a única figura mobilizada 

pelos professores nesse encontro de formação. Assim, PA14, por exemplo, utiliza a ação 

interna acontecimento passado para explicar a sua análise do jornal; a professora utiliza ainda 

a ação interna experiência para detalhar os procedimentos gerais adotados por ela na 

confecção do jornal. PA15 utiliza a ação interna ocorrência para socializar o seu trabalho 

com o jornal; mobiliza também a ação definição para dar novos sentidos ao jornal e, por fim, 

utiliza a ação interna acontecimento passado para mostrar aos colegas o trabalho realizado 

em seu núcleo com o jornal.  

Como já dissemos, de uma forma geral, verificamos que as figuras de ação são 

mobilizadas independentes do conteúdo temático a que está relacionada, havendo uma relação 

de relativa autonomia entre as figuras de ação e os segmentos temáticos. Dessa forma, como 

vimos em nossos exemplos, os professores podem explicitar os procedimentos gerais de seu 

ofício, utilizando, para isso, qualquer figura de ação. Assim, por exemplo, o professor utiliza 

a ação interna performance, recorrendo a uma teatralização da sua ação e dos procedimentos 

adotados por ele; ou ainda, o professor pode optar em realizar perguntas retóricas, que são 

enunciativamente marcadas pelo uso do discurso interativo, para orientar o seus ouvintes com 

relação ao procedimento geral utilizado por ele em sua ação docente.  

Apesar dessa relativa autonomia em relação ao conteúdo temático, percebemos que a 

mobilização de determinadas figuras de ação, em alguns encontros de formação (o encontro 

3, por exemplo), segue uma tendência que relaciona figura de ação e a segmentação temática 

correspondente. Assim, por exemplo, no encontro 3, verificamos que a  maioria dos 

segmentos temáticos, relacionados ao cumprimento efetivo da tarefa de socialização das 

atividades de produção de textos, eram manifestos na linguagem através da ação 

acontecimento passado. Assim, de uma maneira bastante geral, podemos dizer que a ação 

definição é mobilizada pelo professor para avaliar o seu agir e o agir do outro; a ação 

ocorrência é mobilizada nas interações imediatas empreendidas pelos professores e pelos 

formadores; a ação acontecimento passado é mobilizada nos relatos empreendidos pelo 

professor de sua ação e da ação do outro; a ação experiência é mobilizada na generalização de 

procedimentos adotados pelo professor e a ação performance é mobilizada na encenação de 

ação do professor ou na encenação da ação do outro em contexto de sala de aula.  
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Depois dessa análise micro das figuras de ação, realizamos uma análise mais global 

dos dados, no tópico 4.2. Nesta análise, podemos perceber a heterogeneidade de atitudes 

enunciativas e vários aspectos do agir do professor, que são materializados pela mobilização 

das figuras de ação constitutivas do texto. De uma forma geral, essa análise macro privilegiou 

o movimento discursivo empreendido pelo professor no encadeamento das figuras de ação, 

mobilizadas pelos actantes, na reelaboração de seu agir na linguagem e pela linguagem. 

Realizamos essa análise micro para compreendermos a funcionalidade da mobilização das 

várias figuras de ação na ascensão de novos sentidos que o professor atribui ao seu trabalho e 

ao seu papel em situação de formação. Por exemplo, no encontro 3, verificamos que o 

professor faz a socialização da atividade de produção de texto, através, principalmente,  da 

ação acontecimento passado, que reconfigura o seu agir a partir do afastamento de sua 

experiência empírica e, por fim, faz uma avaliação dessa experiência mobilizando a figura de 

ação definição, que possibilita uma redefinição do objeto e uma abstração maior de sua ação 

em empírica, que é avaliada por ele, diante do grupo maior de professores. Nesse encontro, a 

presença da ação definição é um indício positivo da avaliação do encontro de formação, na 

medida em que o professor, além de relatar a sua prática, realiza uma avaliação explícita dela.                 

Com relação ao objetivo 2, que tinha como propósito analisar , a partir das noções de 

figuras de ação internas e externas, relações de descompasso e de compassos entre as 

representações dos professores em relação à tarefa dada na formação de educadores, 

verificamos que essas relações de compasso e descompasso são flagradas pelo cruzamento  

das figuras de ação e dos segmentos temáticos. Muitas vezes, nos encontros de formação, só 

conseguíamos perceber efetivamente se a tarefa foi ou não cumprida através da análise desse 

cruzamento realizado no final da análise de cada encontro.  Para cumprir esse objetivo, 

norteamos o nosso olhar a partir da seguinte questão de pesquisa: como as diferentes figuras 

de ação são mobilizadas pelos professores na realização da tarefa dada pela equipe de 

formadores? 

Verificamos, nas análises macro de cada encontro de formação, relações de compasso 

e descompasso de representações da tarefa na análise quantitativa, que relacionava figura de 

ação e segmentação temática. Assim, analisávamos o número de ocorrências das figuras que 

estavam relacionadas ao cumprimento efetivo da tarefa, etiquetado em nossa metodologia por 

A2. 1. 1b (realização da tarefa).  Dessa forma, foi a etiquetagem temática, que foi descrita em 

nossa metodologia no tópico 3.4.1 Tratamento temático, que nos possibilitou, dentro da 

análise micro, analisarmos de forma mais precisa o cumprimento ou não da tarefa, que foi 
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objetivo do encontro de formação em análise. Assim, a relação entre as figuras de ação e o 

conteúdo temático nos dá indícios materiais para identificarmos relações de compassos e 

descompassos entre representações.   

Em nossas análises macro, empreendidas no tópico 4.2, verificamos com mais 

evidência as relações de compasso e descompasso em relação às representações da tarefa a ser 

desenvolvida nos encontros de formação. Analisamos o movimento discursivo do texto e 

percebemos com mais clareza a teia discursiva tecida nos encontros de formação pelos 

professores e pelos formadores. Nessa teia discursiva, verificamos, por exemplo, as tentativas 

da formadora, no encontro 5 (quadro 32), de retomar a realização da tarefa de análise das 

concepções de leitura no material didático do ProJovem Urbano, sendo a troca de turno entre 

professor e formador é uma tentativa da formadora em voltar ao plano inicial dado pelo 

comando para evitar o descompasso entre as representações.  A explicitação da professora de 

procedimentos adotados por ela em situação de sala de aula focaliza uma tarefa diferente da 

que foi solicitada pela equipe de formadores.  

É importante destacarmos que as relações de descompassos entre representações são 

tensões importantes para o desenvolvimento do professor e do formador, uma vez que há um 

processo de negociação estabelecido entre os actantes, que resulta na mudança ou na 

reorganização das representações relacionadas à tarefa. Assim, como possibilita uma 

reorganização do discurso do formador, que irá reconstruir a sua ação de linguagem com 

intuito de ser compreendido pelo professor.  

Muitas vezes, professores e coordenadores participantes de formações contínuas, 

principalmente em início de processo, costumam criticar a interferência da universidade no 

cotidiano escolar, argumentando que a intervenção do formador, advindo da academia, 

frequentemente, é distante da realidade de sala de aula, por trazer teorias e métodos que não 

fazem sentido aos professores e que não contribuem para resolver os problemas concretos de 

suas salas de aulas (LEURQUIN & PEIXOTO, no prelo). 

A reação defensiva dos professores em formação é verdadeiramente relevante para a 

construção de um produtivo processo formativo, pois possibilita uma negociação de 

representações, que proporciona uma mudança significativa no processo formativo e nos 

atores envolvidos. Assim, normalmente, a equipe de formadores, que chega com um plano 

inicial de formação traçado com base nas representações que os formadores fazem do 

contexto de sala de aula e dos professores atuantes nesses contextos, esbarra com a 
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representação que os professores fazem de uma formação produtiva, que seja ancorada nos 

problemas reais a serem superados em seu contexto escolar. Há, nesse momento de 

descompasso de representação, uma possibilidade de aprendizagem e de construção de uma 

―outra‖ formação mais cooperativa, que é resultado da conciliação dos interesses e 

necessidades dos atores envolvidos.        

Uma forma de fazer com o descompasso na formação de educadores seja um 

potencializador de aprendizagem e de reconstrução das ações é a formação aceitar o desafio 

de aproximar-se de fato dos problemas concretos vividos pelos professores, ou melhor, é 

necessário que a formação de educadores parta dos desafios enfrentados pela escola para dar 

sentido à bibliografia estudada e aos novos saberes necessários aos professores. Assim, a 

transposição didática das teorias (SCHNEUWLY & DOLZ, 2004) passa a ser um problema 

da formação e não apenas dos professores. 

Por fim, realizamos a análise da influência da formação de educadores na tomada de 

consciência do professor do ProJovem Urbano de seu agir profissional. Verificamos, no início 

da formação, que professores não se sentiam verdadeiros profissionais, capazes de reconstruir 

a sua ação e modificarem as prescrições. Na verdade, eles preferiam não questionar as 

prescrições advindas das instituições superiores, por considerarem que estas instituições são 

detentoras da melhor maneira de abordar um conteúdo. Essa representação de seu papel tem 

implicações em seu agir profissional, na medida em que o agir do professor era pautado pela 

idealização realizada pela coordenação geral do professor, havendo pouca ressignificação 

dessas prescrições com base em uma verdadeira reflexão destas.  

Não queremos dizer com isso que não havia ressignificação das prescrições antes da 

formação. Na verdade, a ressignificação é inerente ao trabalho docente, uma vez que o seu 

contexto complexo de atuação obriga este profissional a realizar um trabalho de re-elaboração 

constante de seu agir. Nesse sentido, o papel da formação é promover uma ressignificação 

embasada em uma tomada de consciência do professor de aspectos não revelados de seu 

trabalho e das bases teóricas que estão implícitas ao seu agir docente. Para alcançar o objetivo 

3, norteamos o nosso olhar pela seguinte questão de pesquisa: até que ponto o comando dado 

pela equipe de formação influencia o professor no desenvolvimento de um agir reflexivo?  

Como já dissemos, verificamos que reconstrução do agir docente, realizada através da 

verbalização das ações dos professores, possibilitava um afastamento crítico da prática e a 

tomada de consciência deste profissional de suas ações e de aspectos que ainda não tinham 



205 
 

sido revelados por ele em seu agir. O afastamento crítico, realizado pelo professor, permitia 

que ele percebesse de maneira diferente a sua ação e a reorganizasse de maneira que os seus 

pares a compreendessem.  Essa ressignificação possibilitava a construção de novos 

significados para as ações realizadas pelos profissionais e a potencialização de transformação 

de representações, que possibilitava uma avaliação de práticas profissionais e uma possível 

mudança no cotidiano escolar. Na maioria das vezes, as ações docentes eram realizadas com 

base apenas nas experiências profissionais dos docentes, não havendo uma maior reflexão de 

aspectos relacionados às bases teóricas que ancoravam as suas práticas. 

Através dessa tomada de consciência, o professor será capaz de intervir com maior 

autonomia na sua prática em sala de aula, ajustando ou reformulando, de acordo com o seu 

contexto de trabalho, as prescrições que fundamentam o seu agir. Assim, o profissional 

poderá optar, de maneira refletida e consciente, por determinada maneira de agir e pela teoria 

que melhor se adapta sua ação. 

Nos encontros de formação, essa tomada de consciência do agir do professor é 

realizada, através da reelaboração de sua ação por meio da linguagem e através dela. Assim, 

no encontro de 3, que tinha como objetivo socializar as atividades exitosas de produção de 

texto, a tomada de consciência do agir  docente  acontece, a partir do distanciamento crítico, 

realizado pelo professor,  de sua ação de mediação na condução do processo de produção de 

texto, relatado no encontro de formação. Os professores analisados realizam esse 

distanciamento crítico através da mobilização das figuras de ação, que dão forma às várias 

instâncias do agir docente.  

Assim, por exemplo, de uma forma geral, a ação acontecimento passado é mobilizada 

pelos professores para reelaborar a experiência de produção de texto, a ação definição é 

mobilizada pelo professor é mobilizada pelo professor para avaliar a sua participação no 

encontro de formação e redefinir o objeto do agir analisado. A ação canônica é mobilizada 

pelo professor para retomar o comando e confirmar a sua compreensão da tarefa.  A ação 

experiência é mobilizada pelo professor para sintetizar os procedimentos adotados por ele em 

situação de sala de aula. A ação performance é mobilizada pelo professor para teatralização 

da cena e da colocação de outras vozes participantes da ação discursiva. 

Consideramos que a investigação das representações do papel do professor, que foi 

foco de nossa investigação, é imprescindível para compreendermos o trabalho pouco 

transparente desse profissional, sendo esta compreensão o ponto de partida para repensamos a 
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formação de educadores, em uma perspectiva mais dialética em que, verdadeiramente, sejam 

levados em conta os saberes dos professores e as realidades específicas de seu trabalho 

cotidiano.  

No entanto, a nossa investigação não alcança os reais impactos da mudança de 

representação do papel do professor em seu trabalho efetivo. Na verdade, a mudança nas 

representações do papel do professor e a tomada de consciência de novos aspectos 

relacionados ao seu agir são constituintes necessários e imprescindíveis na ascensão da 

mudança no agir real do professor, mas, apesar de decisiva, essa mudança de representação 

não é um único constituinte possibilitador de mudanças.  

Para haver ruptura na prática efetiva do professor, não basta haver mudanças de 

representação e tomada de consciência de aspectos do agir docente, é necessário também 

haver mudanças em duas outras dimensões do agir docente: no querer agir e no poder agir
58

. 

O querer agir está relacionado às motivações pessoais dos professores, aos seus interesses 

com relação à turma e ao projeto que está desenvolvendo. Essa motivação tem relação com o 

engajamento pessoal e com a importância que o professor dá ao seu trabalho, no que se refere 

à sua intervenção no mundo, enquanto ator responsável por aquilo que faz e aquilo que deixa 

de fazer. O poder agir está relacionado às instâncias superiores, que regulam e prescrevem o 

trabalho do professor. Assim, as leis que programam diretrizes para a educação, as políticas 

públicas relacionadas ao ensino, as leis que regulamentam as condições do trabalho do 

professor (piso salarial, plano de cargo e carreira etc.) estão relacionadas a essa instância do 

trabalho docente.  

Todas essas instâncias do trabalho docente estão inter-relacionadas, pois a motivação 

pessoal, que está no âmbito do querer agir, permanece intimamente relacionada aos aspectos 

ligados à valorização da classe docente e à valorização da educação como um todo, que estão 

no âmbito do poder agir. De uma forma geral, os professores se sentem pouco valorizados e 

sua profissão sofreu uma perda de prestígio, que provocou uma diminuição na autonomia 

desse profissional e uma proletarização do trabalho docente.  A luta incessante por melhores 

condições de trabalho faz parte do ofício do professor e é parte constituinte de sua formação 

enquanto profissional. Assim, o engajamento do professor em questões políticas relacionadas 

à melhoria da educação, não é uma prática extra de sua prática, mas é condição inerente ao 
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seu agir, na medida em que potencializa rupturas sociais na forma como a educação é 

encarada em nosso país, o que possibilita uma alteração nas condições de trabalho e na 

motivação pessoal desses profissionais. 

Essas questões, ligadas ao agir real, ao querer agir e ao poder agir, cruzaram 

tangencialmente a nossa investigação, por não serem foco de nossas preocupações, e acabam 

suscitando muitas outras questões, que não foram contempladas em nossa tese. Assim, 

podemos questionar, por exemplo, quais os impactos da mudança de representação do papel 

do professor no agir real desse profissional? Qual o papel o e o peso de aspectos relacionados 

ao querer agir e ao poder agir nas mudanças efetivas empreendidas no agir real do 

professor? Como integrar questões relacionadas ao agir real, ao querer agir e ao poder agir 

na formação de educadores?  

Essas questões são lacunas no campo de pesquisa relacionado ao agir docente e a 

formação de educadores e abrem possibilidades para novos olhares e novas investigações que 

permitam compreendermos, de forma menos simplificada, o trabalho complexo do professor e 

a melhor maneira de intervirmos nele. Essa melhor forma de intervir no trabalho do professor 

precisa ancora-se em uma nova articulação e um novo equilíbrio entre os conhecimentos 

produzidos pela academia e os saberes desenvolvidos pelos professores em suas práticas 

cotidianas.  
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