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RESUMO 

 
Este estudo se desenvolveu como o objetivo principal de investigar, no discurso, o agir do 

professor de português língua estrangeira (PLE). Neste sentido, com base no agir linguageiro 

emergente em entrevistas e em instruções ao sósia, realizadas com os docentes participantes 

da pesquisa, 1) analisamos os ingredientes que compõem o agir do professor de PLE; 2) 

investigamos as representações que o professor tem de seu trabalho, de seu papel, de seus 

objetivos e dos variados aspectos que caracterizam o contexto em que atua; e 3) examinamos 

em que medida a ação de refletir sobre o próprio agir motiva no professor de PLE uma 

tomada de consciência na perspectiva da profissionalização. Tomamos o quadro teórico-

metodológico do InteracionismoSociodiscursivo (BRONCKART 1999, 2004, 2008), em 

diálogo com os pressupostos teóricos das Ciências do Trabalho, notadamente da Ergonomia 

da Atividade (AMIGUES, 2004; CLOT, 1999; LACOSTE, 1998), como referência para a 

análise dos dados. Em termos de categorias analíticas, privilegiamos o conteúdo temático, os 

tipos de discurso, as vozes e modalizações, bem como as figuras de ação (BULEA, 2010). O 

resultado da análise revelou que os ingredientes do agir do professor de PLE se situam 

especialmente, no plano do agir-referente, no que concerne a seus determinantes externos, e 

no plano do trabalho em geral, no que se refere à organização do trabalho. Também 

verificamos que as representações construídas pelo docente ancoram-se, sobretudo, 

nascondições de trabalho, donde se destaca a complexidade atribuída ao contexto de ação 

inequivocamente intercultural. Por fim, observamos que a ação interpretativa do agir, 

construída com fundamento nas figuras de ação, é capaz de mobilizar no professor a tomada 

de consciência no tocante à própria profissão. 

 

Palavras-chave: Português língua estrangeira. Trabalho docente. Representações do agir.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study was developed with the main objective of investigating teachers of 

Portuguese as a foreign language (PFL), and what they say about their work. Based on the 

language acting present in interviews and in instructions to the double, accomplished by the 

instructors who took part in this research, we 1) analyzed the elements that compose the 

acting of PFL teachers; 2) investigated the representations that teachers have about their work, 

role, goals, and about the various aspects that characterize the context in which they act; 3) 

examined how the action of reflecting about their own acting raises in PFL teachers an 

awareness of a professionalization perspective. As references for data analysis, we used the 

theoretical-methodological framework of Sociodiscursive Interactionism (BRONCKART, 

1999, 2004, 2008), together with theoretical assumptions of Work Sciences, mainly Activity 

Ergonomics (AMIGUES, 2004; CLOT, 1999; LACOSTE, 1998). In terms of analytical 

categories, we privileged thematic content, discourse types, voices and modalizations, as well 

as action figures (BULEA, 2010). The results of the analysis suggested that the elements of 

PFL teachers acting are specially situated in the acting-referent plan, regarding its external 

determiners, and in the work plan in general, concerning work organization. We also verified 

that the representations constructed by the instructors are based mainly on the scope of work 

conditions, where we can stress the complexity ascribed to the action context, which is 

unmistakably intercultural. Finally, we observed that the interpretative action, grounded on 

action figures, is capable of mobilizing in teachers an awareness that concerns their own 

profession. 

 

Keywords: Portuguese as a foreign language. Teaching as work.Acting representations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1      INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 13 

2   TRAJETÓRIA(S)  DA  LÍNGUA   PORTUGUESA:  UM   PERCURSO  DE  

EXPANSÃO ................................................................................................................... 17 

2.1    Trajetórias da língua portuguesa: das origens à contemporaneidade ..................... 17 

2.2    O português língua internacional: cenários de projeção ........................................... 26 

2.3    Políticas brasileiras de internacionalização do português ......................................... 32 

3       O TRABALHO DOCENTE SOB AS BASES DA ERGONOMIA ........................... 43 

3.1    Trabalho e formação do professor de PLE: cenários ................................................. 43 

3.2    O trabalho do professor numa perspectiva ergonômica ............................................ 49 

4   O INTERACIONISMO    SOCIODISCURSIVO:     BASE    TEÓRICO 

METODOLÓGICA    DE   INVESTIGAÇÃO  ......................................................... 56 

4.1    As bases teórico-conceptuais do Interacionismo Sociodiscursivo ............................. 56 

4.2    Acerca do estatuto do agir ............................................................................................ 64 

4.3    Proposta de análise de textos no quadro do ISD ........................................................ 70 

4.4    Dos tipos de discurso ..................................................................................................... 73 

4.5    Acerca dos mecanismos enunciativos: as vozes e as modalizações ........................... 79 

4.6    As figuras de ação .......................................................................................................... 86 

5       METODOLOGIA .......................................................................................................... 93 

5.1    A construção do olhar sobre o agir do professor de PLE .......................................... 93 

5.2    Caracterização da pesquisa .......................................................................................... 95 

5.3    Objetivos de estudo, perguntas de pesquisa e das categorias analíticas ................... 97 

5.4    Cenário de geração de dados, corpus utilizado e perfil dos participantes ............... 98 

5.5    Instrumentos de coleta de dados ................................................................................ 100 

5.5.1 As entrevistas semi-dirigidas  ....................................................................................... 100 

5.5.2 A instrução ao sósia  ..................................................................................................... 101 

5.6    Procedimentos de análise e interpretação de dados  ................................................ 103 

6    ANÁLISE   DO   AGIR DO   PROFESSOR  DE  PLE: UMA  ABORDAGEM 

TEXTUAL DISCURSIVA.......................................................................................... 105 

6.1    Análise do agir na instrução ao sósia  ........................................................................ 106 

6.1.1 Análise do conteúdo temático, das vozes e modalizações  ........................................... 107 

6.2    Análise do agir nas entrevistas  .................................................................................. 118 

7      CONSIDERAÇÕES ..................................................................................................... 141 



 
 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 152 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

  

Tabela 1 - Quantificação dos segmentos temáticos dos textos resultantes da     instrução ao 

sósia ..................................................................................................................... 109 

Tabela 2 -  Quantificação    dos     segmentos    temáticos    dos    textos    resultantes   das 

entrevistas  semidirigidas  .................................................................................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS  

  

Gráfico 1 - Quantificação dos segmentos temáticos dos textos resultantes da     instrução ao 

sósia ..................................................................................................................... 110 

Gráfico 2 -  Quantificação    dos     segmentos    temáticos    dos    textos    resultantes   das 

entrevistas  semidirigidas  .................................................................................... 120 



 
 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1–Arquétipos psicológicos correspondentes aos mundos discursivos ........................ 75 

Quadro 2–Caracterização linguísticas dos tipos de discurso .................................................... 76 

Quadro 3 –Relações   entre os objetivos específicos, as  perguntas de  pesquisa e  as 

categoriasde análise .......................................................................................... 98 

Quadro 4–Roteiro de entrevista semiestruturada.................................................................... 101 

Quadro 5 –Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho .......... 110 

Quadro 6 –  Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho ........ 111 

Quadro 7 –Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho .......... 112 

Quadro 8 – Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho ......... 113 

Quadro 9–Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho ........... 114 

Quadro 10 –  Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho ...... 115 

Quadro 11 –  Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho ...... 115 

Quadro 12– Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho ........ 116 

Quadro 13  –Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho ....... 116 

Quadro 14– Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho ........ 117 

Quadro 15 – Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho ....... 117 

Quadro 16 – Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho ....... 118 

Quadro 17 –  Ação ocorrência ................................................................................................ 121 

Quadro 18–  Ação experiência ............................................................................................... 125 

Quadro 19 –Ação ocorrência .................................................................................................. 126 

Quadro 20 –Ação acontecimento passado .............................................................................. 128 

Quadro 21 –Ação definição .................................................................................................... 129 

Quadro 22 –Ação definição .................................................................................................... 131 

Quadro 23 –Ação definição .................................................................................................... 132 

Quadro 24 –Ação definição .................................................................................................... 132 

Quadro 25 –Ação definição .................................................................................................... 133 

Quadro 26 –Ação definição .................................................................................................... 135 

Quadro 27 –Ação definição .................................................................................................... 136 

Quadro 28 –Ação definição .................................................................................................... 138 

Quadro 29 –Ação acontecimento passado .............................................................................. 138 

Quadro 30 –Ação definição .................................................................................................... 140 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Temos assistido, nos últimos anos, a um crescente interesse pelo português como 

língua estrangeira. No caso específico do Brasil, fatores como os intercâmbios econômicos, 

culturais e científicos estabelecidos entre nosso país e outras nações têm contribuído para isso.  

À medida que esse movimento de ensino da língua portuguesa para estrangeiros 

se intensifica, tornam-se mais evidentes as necessidades específicas dessa área. Do ponto de 

vista da docência, podemos afirmar que a formação do professor de português língua 

estrangeira (PLE) é uma problemática que precisa ser enfrentada. No contexto brasileiro, 

ainda são escassos os cursos de graduação que se dedicam especificamente à formação desse 

profissional ou que apresentam em seus catálogos disciplinas que tematizam questões 

relacionadas ao ensino de PLE. Como consequência da incipiente institucionalização do PLE, 

não é raro encontrarmos conduzindo as práticas de sala de aula professores que, embora 

tenham formação na área de Letras, não foram expostos a discussões que centralizam o tema 

específico do ensino de português para estrangeiros. Além disso, também é possível 

identificar profissionais de área diversas exercendo a função de professores de PLE. Este 

último cenário é comum no exterior. 

Defendemos que a licenciatura na área de Letras é condição mínima de 

credenciamento para um profissional que pretende atuar como professor de PLE. Esse curso 

deve se organizar com base nas particularidades dos cenários nos quais se dá o ensino do 

idioma, a fim de que seja propiciado ao formando acesso a instrumental que lhe possibilitem 

manejar as especificidades de seu ofício, instrumental este que pode elaborado a partir da 

compreensão daquilo que, de fato, caracteriza o trabalho desse profissional. 

Nossa experiência, tanto na pesquisa quanto na docência na área de português 

para estrangeiros, fez-nos observar que pouco se tem estudado acerca do agir do professor de 

PLE, no sentido de identificar, com respaldo no dizer do docente, o que constitui o seu 

trabalho. No que concerne às pesquisas desenvolvidas sobre o tema da formação desses 

professores, o que encontramos na literatura, normalmente, são investigações que centralizam 

o olhar nas práticas docentes, com vistas a identificar as possíveis lacunas que o agir do 

profissional possa apresentar, conservando, desse modo, a ideia de que a prática do professor 

deve ser orientada por um conjunto de prescrições disponíveis no entorno precedente, sem 

que a ele seja facultado o direito de reformular o seu agir em função da diversidade inerente 

aos contextos de atuação. 
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Em sentido oposto ao das pesquisas anteriormente mencionadas e reconhecendo a 

necessidade de compreensão das especificidades do trabalho do professor de PLE, 

empreendemos um estudo para investigar, no discurso, o seu agir. Nossa hipótese é a de que o 

agir do professor de PLE, no discurso, pode nos dar acesso a elementos que, de fato, dão 

forma ao trabalho desse profissional. 

Desse modo, investigamos, no agir linguageiro do professor de PLE, quais são as 

representações que ele tem de seu trabalho, de seu papel, de seus objetivos e dos aspectos que 

caracterizam o contexto em que atua. Por meio das representações que o professor elabora 

acerca de seu agir, é possível acessar características reais e substanciais de seu trabalho. 

Conforme oportunamente mencionamos, é comum que pesquisas, cujo foco reside 

no trabalho do professor, se desenvolvam numa linha normativa. Tais empreendimentos 

investigativos objetivam, em geral, identificar aquilo que o docente deveria fazer, encarando-

o, nesse sentido, como um profissional “lacunar”, relegando a segundo plano o trabalho 

efetivo. Em nossa concepção, essa conduta investigativa contribui para a dificuldade de 

compreensão do métier docente.  

Assim, nesta tese, o olhar que lançamos sobre o trabalho do professor assenta-se 

no propósito de minimizar as opacidades a respeito do trabalho do docente de PLE, revelando 

suas faces encobertas e lançando uma nova luz sobre as nuances já reveladas. Ou seja: 

encaramos o trabalho docente a partir de uma perspectiva diferente daquela com a qual 

estamos habituados. 

Desse modo, em nossa investigação, convém sublinhar, assumimos a concepção 

de que o trabalho docente mobiliza, no professor, várias dimensões: física, afetiva, intelectual 

etc., 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. Nesse plano, o objetivo principal do educador é o de estabelecer um contexto de 

aprendizagem que possibilite aos alunos a construção do conhecimento de um conjunto de 

conteúdos da disciplina pela qual é responsável e o desenvolvimento de capacidades 

específicas ligadas a esse conteúdo, orientando-se por um projeto de ensino que lhe é 

determinado 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). 

Nesta pesquisa, tomamos a linguagem sobre o trabalho como o locus de revelação 

de novas instâncias da atividade do docente de PLE. Apostamos neste formato de 
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investigação por atribuirmos relevância à formação do professor e acreditarmos que a esta 

estãoassociadasaprendizagem e profissionalização, que, inegavelmente, colaboram para a 

elevação do nível de competência profissional. Uma pesquisa com foco na linguagem sobre o 

trabalho instiga uma postura reflexiva em seus participantes, e, ultrapassada a fronteira do 

episódico, pode contribuir para ocasionar nos docentes a capacidade de refletir na e sobre a 

ação, o que, conforme Perrenoud (2002), gera desenvolvimento. 

Para a análise de nosso objeto de investigação, o agir do professor de PLE, 

elegemos o quadro teórico-metodológico do InteracionismoSociodiscursivo (BRONCKART, 

1999, 2006, 2008), visto que este focaliza justamente as relações entre linguagem e 

desenvolvimento humano, além de fornecer pressupostos teóricos necessários à investigação 

do agir docente (ABREU-TARDELLI, 2004; BRONCKART, MACHADO, 2004; 

MACHADO, 2007; BUENO, 2007; etc.). Também nos aproximamos do referencial teórico 

das Ciências do Trabalho, especialmente da Ergonomia da Atividade, de linha francesa, 

desenvolvida pelo Grupo ERGAPE – Ergonomie de  l’ActivitédesProfessionnels  de  

l’Education  (AMIGUES,  2002, 2004;  SAUJAT,  (2004), e a Clínica da Atividade, também 

francesa (CLOT, 1999; CLOT E FAÏTA, 2000; 2001), para tratar das questões do ensino 

como trabalho. 

O corpus de nossa pesquisa é constituído de textos resultantes da aplicação de 

dois dispositivos: entrevistas semidirigidas e instruções ao sósia, produzidos por cinco 

professores de PLE.   

Metodologicamente, a partir do material coletado, textos produzidos pelos 

docentes sobre o próprio trabalho,procedemos ao exame do conteúdo temático dos textos, dos 

tipos de discurso, das vozes e das modalizações, e empreendemos as análises linguístico-

discursivas necessárias à identificação das figuras de ação, que são figuras interpretativas do 

agir (BULEA, 2010). Para a análise das vozes e modalizações no agir do professor de PLE, 

ancoramo-nos no quadro teórico-metodológico do InteracionismoSociodiscursivo 

(BRONCKART, 1999, 2004, 2008). 

Este trabalho se estrutura em cinco capítulos. No primeiro, intitulado Trajetória(s) 

da língua portuguesa: um percurso de expansão, recuperamos o percurso do idioma 

português, desde suas origens latinas até a sua condição recente, situamos a língua portuguesa 

no cenário internacional, enfatizando o crescente interesse que a comunidade estrangeira tem 

demonstrado por esse idioma, discutimos políticas de expansão para o português adotadas 

pelo Estado brasileiro e levantamos a problemática da formação dos docentes de PLE, 

assumindo o seu processo formativo com uma política educacional relevante para a difusão 
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internacional da língua e da cultura do país que estes profissionais representam. No segundo, 

O trabalho docente sob as bases da ergonomia, argumentamos a respeito da emergente 

demanda pelo estudo do idioma português e de seus desdobramentos no plano da formação de 

professores de PLE, ilustrando alguns cenários de trabalho e formação desses profissionais e 

propondo o tratamento da realidade de trabalho docente, com base numa perspectiva 

ergonômica. O terceiro capítulo, O InteracionismoSociodiscursivo: base teórico-

metodológica de análise, é dedicado ao tratamento das bases epistemológicas dessa teoria e 

ao aprofundamento de categorias teóricas utilizadas na tese (tipos de discurso, mecanismos 

enunciativos e figuras de ação). No quarto capítulo, designado Metodologia, apresentamos a 

modelagem do empreendimento investigativo realizado, procedemos à caracterização da 

pesquisa, tratamos dos objetivos de estudo, das perguntas de pesquisa e das categorias 

analíticas, explicitamos o cenário de geração de dados, bem como o perfil dos participantes, 

elencamos os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos mobilizados para análise e 

interpretação do produto resultante dessa coleta. Neste capítulo, também refletimos acerca da 

construção do olhar sobre o agir do professor de PLE, nosso objeto de investigação. No 

quinto, Análise do agir do professor de PLE: uma abordagem textual e discursiva, dedicamo-

nos à análise do material linguístico-discursivo oriundo do agir linguageiro dos professores de 

PLE sobre o trabalho. 
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2 TRAJETÓRIA(S) DA LÍNGUA PORTUGUESA: UM PERCURSO DE EXPANSÃO 

 

Neste capítulo, tratamos da(s) trajetória(s) da língua portuguesa. Inicialmente, 

recuperamos o percurso do idioma português, desde suas origens latinas até a sua condição 

recente. Posteriormente, situamos a língua portuguesa no cenário internacional, enfatizando o 

emergente interesse que a comunidade estrangeira tem demonstrado por esse idioma. Por 

último, discutimos políticas de expansão para o português adotadas pelo Estado brasileiro e 

levantamos a problemática da formação dos docentes de PLE, assumindo o seu processo 

formativo como uma política educacional relevante para a difusão internacional da língua e da 

cultura do país que estes profissionais representam. 

 

2.1 Trajetórias da língua portuguesa: das origens à contemporaneidade 

 

De acordo com Ilari e Basso (2007, p. 14), é com alguma arbitrariedade que 

podemos situar as origens da língua portuguesa por volta do ano 1000. Ainda conforme os 

autores, é nessa época que se constitui a nação portuguesa, exprimindo-se num idioma distinto 

dos que eram identificados na Península Ibérica no mesmo período. Já Teyssier(2007, p. 25), 

também se referindo aos fatos relacionados ao surgimento da língua portuguesa, assenta a 

origem de Portugal no século XI. Este autor informa-nos que o português se originou de uma 

língua falada na parte norte da Península Ibérica (o galego-português medieval), e que esta 

língua foi levada ao Sul pela Reconquista, termo usado para fazer referência a movimentos 

político-militares de expansão pelos quais passaram certos reinos cristãos. Segundo o 

estudioso, no que concerne à norma, no entanto, é da região centro-sul, um território antes 

moçárabe, onde está situada Lisboa, que parte o paradigma do português europeu.  

Os três autores anteriormente citados concordam no que diz respeito à genealogia 

do português, o qual tem como antepassado direto o latim, língua de civilização cujo centro 

difusor foi, reconhecidamente, a Roma antiga. Ilari e Basso (2007, p. 15) afirmam que o latim 

floresceu entre os anos de 753. a.C e 476 d.C, período que coincide com o intervalo temporal 

iniciado com a fundação da própria cidade e findado com a deposição de seu último 

imperador, Rômulo Augústolo. Nas palavras desses autores, o português teve sua origem 

numa variedade de latim conhecida como vulgar, uma espécie de vernáculo. Para eles, o 

termo vernáculo está ligado a um modo de aprender língua. Este aprendizado se dá “por 

assimilação espontânea e inconsciente, no ambiente em que as pessoas são criadas. Ao 

vernáculo, opõe-se tudo aquilo que é transmitido através da escola” (ILARI; BASSO, 2007, p. 
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15). O latim de que tratam os estudiosos foi, sobretudo, uma variedade falada. Era a mesma 

que soldados e comerciantes romanos levavam às regiões subjugadas no período de formação 

do Império. 

Tessyer (2007, p. 3) sustenta que os primeiros textos escritos em português são do 

século XIII. Neste período, na região que hoje conhecemos como Portugal, a realidade 

linguística assim se apresentava: os documentos oficiais eram escritos num modelo de latim 

que tomava como parâmetro o latim literário, revelando, contudo, interferências de falares 

considerados vernáculos. De modo progressivo, os documentos de natureza prática, 

direcionados a um grupo da sociedade que já não tinha conhecimento do latim, adotavam a 

fala corrente, a exemplo de escrituras feitas em cartórios, as quais versavam acerca de 

demandas, heranças e doações. A Notícia do Torto – relato de uma dissensão entre duas 

famílias, a de Gonçalo Ramires e a de Lourenço Fernandes - é um desses documentos. 

Possivelmente escrito entre os anos de 1210 e 1216, foi tido, por muito tempo, como o mais 

antigo documento em língua portuguesa. Recentemente, teve-se informação de um texto 

considerado mais antigo: a Notícia de Fiadores, de 1175 (ILARI; BASSO, 2007, p.22).  

Referindo-se à consolidação do português, Tessyer (2007) alerta que, no século 

XIII, o idioma não se distinguia do galego – língua derivada do latim e falada na Galícia, 

região do noroeste da Península Ibérica.  

Neste ponto, cabe recuperar certos eventos históricos que guardam relação com a 

origem direta do idioma português. Em parágrafos subsequentes, resenhamos importantes 

acontecimentos que sucederam na Península Ibérica, nascedouro da língua portuguesa, e que 

contribuíram para a definição do português como língua de nação. 

A romanização da Península se iniciou no ano de 218 a.C., quando da chegada 

dos romanos naquela faixa territorial. Com a presença desse grupo, a região foi dividida em 

duas províncias – a Hispania Citerior (a nordeste) e a Hispania Ulterior (a sudeste). 

Posteriormente, em 27 a.C., a Hispania Citerior é separada em duas partes: a província da 

Lusitânia (ao norte da Guadiana) e a Bética (ao sul). Mais adiante, entre os séculos 7 e 2 a.C, 

a Gallaecia é anexada à província tarraconense (antiga Hispânia Citerior). Essas províncias se 

dividiam em um certo número de circunscrições jurídicas denominadas conventus. O espaço 

geográfico que hoje é ocupado pela Galícia espanhola e por Portugal corresponde a, mais ou 

menos, quatro desses conventus: Lugo, Braga, Santarém e Beja. Foi exatamente nessa área, a 

do Ocidente peninsular, e desde a época romana, que se delineou o espaço linguístico do que 

seria compreendido como o galego e o português (TESSYER, 2007, p. 3-5). 
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Entre os séculos V e VII, outros povos estiveram presentes na Península. Em 409, 

foi a vez dos vândalos, suevos e alanos, invasores germânicos que afluíram ao sul dos 

Pirineus, seguidos, posteriormente, pelos visigodos. Os alanos foram rapidamente abatidos, 

jáos vândalos se deslocaram para a África do Norte. Os suevos, ao contrário, conseguiram 

permanecer na região, tendo, inclusive, resistido, por um longo período, aos visigodos, povo 

que ensejava reunificar a Península em seu benefício. Em 585, o território que antes pertencia 

aos suevos – a Gallaecia e os bispados de Viseu e Conímbriga, foi conquistado pelos 

visigodos e incorporado a seu Estado. No tocante à língua e à cultura, considera-se mínima a 

contribuição de suevos e visigodos. Durante este tempo, o latim escrito conservou seu status 

de língua de cultura e o latim falado se diversificou, evoluindo de maneira bastante ágil 

(TESSYER, 2007, p. 5). 

Em 711 a Península Ibérica é invadida pelos muçulmanos, que a conquistam, 

incluindo a Lusitânia e a Gallaecia. Esse grupo era composto de árabes e berberes cuja 

proveniência era o Maghreb. Denominados mouros pelos povos ibéricos, sua língua de cultura 

era o árabe. Em uma investida historicamente conhecida como a Reconquista Cristã, os 

mouros foram expulsos para o Sul, paulatinamente. É justamente durante este processo que 

surge, no século XII, o reino independente de Portugal. A invasão muçulmana e a 

Reconquista foram acontecimentos definidores para a formação das três línguas peninsulares, 

a saber: o galego-português a oeste, o castelhano no centro e o catalão a leste.  

No princípio do século XIII, quando aparecem os primeiros textos escritos, o 

galego-português que emerge é o do Norte. Era por meio dessa língua que se expressava a 

lírica trovadoresca, manifestação literária mais representativa do estado Português, asseguram 

Ilari e Basso (2007, p. 21- 22). O galego-português do norte da região vai sofrer, em 

decorrência dos movimentos populacionais ocasionados pela Reconquista, transformações 

gradativas e, finalmente, irá se transformar no português (TESSYER, 2007, p. 5-7). A partir 

de agora, passamos a tratar do português como língua de nação. 

No século XIV, em torno de 1350, período em que se extinguiu a escola literária 

galego-portuguesa, o português, já distanciado do galego por uma fronteira política, torna-se a 

língua oficial de Portugal, país cuja capital – Lisboa – era a cidade mais povoada da nação e 

abrigava o primeiro porto da região portuguesa. Nesta urbe, normalmente, residia o rei. Os 

deslocamentos deste monarca se davam, frequentemente, entre Coimbra e Évora, o que 

contribuiu para que o eixo Lisboa-Coimbra se constituísse em centro de domínio da língua 

portuguesa. Nessa região, delineia-se o português moderno. “É daí que partirão as inovações 
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destinadas a permanecer, e é aí que se situará a norma” (TESSYER, 2007, p. 41), aquela que, 

durante a expansão ultramarina, será levada a outras terras pelos navegadores portugueses. 

Como se sabe, a empresa ultramarina portuguesa teve seu marco inicial no século 

XIV, com a descoberta dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, ambos situados em águas 

do Atlântico. O processo de povoamento dos arquipélagos, no entanto, só se iniciou em 

princípios do século posterior. Em 22 de agosto de 1415, tropas portuguesas tomam Ceuta, 

cidade de localização estratégica, situada na margem africana da desembocadura oriental do 

estreito de Gibraltar. Em 1488, os portugueses avançam e chegam ao Cabo da Boa Esperança, 

na região sul da África. Dez anos mais tarde, em 1498, Vasco da Gama chega às Índias, 

assinalando, assim, a presença portuguesa na Ásia. No ano de 1500, os portugueses pisam o 

solo brasileiro. Depois disso, em espaço asiático, os portugueses chegam à Malaca, às Ilhas de 

Sonda, às Molucas, à China e ao Japão. Em decorrência desses acontecimentos, a língua 

portuguesa transplantada delineia um novo mapa linguístico do idioma. 

Com base no que foi exposto, pode-se concluir que existem, além da europeia, 

três outras modalidades de português, um conjunto identificado como português de além-mar. 

Tais modalidades são representadas pelo português africano, pelo asiático e pelo americano. E 

é justamente a essas faces da língua portuguesa que dedicamos os próximos parágrafos. 

Na África, como oportunamente afirmamos, o idioma português chegou no século 

XV, e, nesta região, teve contato com línguas diversas. Após a Revolução dos Cravos, 

ocorrida em 25 de abril de 1974, a qual foi responsável por depor o regime ditatorial do 

Estado Novo em Portugal, as antigas colônias portuguesas (Angola, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe) se constituíram em cinco repúblicas 

independentes. Nelas, a despeito das línguas locais (línguas nacionais utilizadas nas situações 

interacionais cotidianas), o português passou a figurar como língua oficial e segue, conforme 

salienta Tessyer (2007, p. 121), a norma europeia, embora, no uso oral, esteja dela se 

distanciando progressivamente. Na atualidade, nestes países, a língua portuguesa é utilizada 

na administração pública, no ensino, na imprensa e no plano das relações exteriores.  

Não é equivocado afirmar que, em contrapartida, os “descobrimentos” deixaram 

marcas no português da Europa. Segundo Tessyer (2007, p. 87), os sinais desse movimento 

expansionista são mais visíveis no vocabulário. Houve um contributo de palavras árabes 

oriundas da África, tanto da parte norte quanto da leste. Em se tratando dos encontros que se 

produziram entre o português europeu e a África, importa considerar, ainda, que os variados 

tipos de contato, ocorridos em ocasiões diferentes (como, por exemplo, no período colonial 

brasileiro) e que envolveram a língua portuguesa e as línguas do grupo bantu – estas últimas 
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muito próximas entre si, sublinha Petter (2009, p.160) - ocasionaram semelhanças nos níveis 

fonológico, lexical e morfossintático entre o português falado nas áreas não crioulas daquele 

continente e o falado no Brasil. A autora defende, inclusive, a existência de um continuum 

afro-brasileiro.  

Contemporaneamente, em território africano, o português é língua oficial em 

Angola (onde convive com outros idiomas falados, sobretudo o Umbundo, Kimbundo, 

Kikongo e Tchokwé), em Cabo Verde (embora se utilize localmente o Crioulo), na Guiné-

Bissau (localmente são utilizados o Crioulo, o Mandjaco, o Mandinga, entre outros), na Guiné 

Equatorial (onde convive com o Espanhol e do Francês, ambos oficiais), em Moçambique 

(existem aí numerosas línguas nacionais, tais como: Lomué, Makondé, Shona, Tsonga e 

Chicheua), e em São Tomé e Príncipe (localmente fala-se o Crioulo).  

Na Ásia, como dissemos em outro momento, a chegada dos portugueses se deu no 

final do século XV. Com o movimento das navegações, o domínio português pelo mundo se 

expandiu consideravelmente. No final do século XVI, a língua portuguesa já havia dado conta 

de um vasto território, chegando, inclusive, ao remoto Japão. Por quatro séculos, o português 

foi língua de comunicação entre países asiáticos, tendo sido usado para o comércio, em 

tratados entre países e nas relações bilaterais. Durante este tempo, os portugueses foram 

senhores absolutos no domínio do comércio do Oriente.  

Tessyer (2007, p. 117) afirma que, no intervalo compreendido entre os séculos 

XVI e XVIII, o português serviu de língua franca nos portos da Índia e nos do Sudeste da 

Ásia. Fatos da história externa, no entanto, fizeram com que a soberania da língua portuguesa 

desaparecesse. No início do século XX, continua o autor, a presença política portuguesa na 

Ásia restringia-se aos seguintes territórios: Goa, Diu e Damão (na Índia), uma parte da ilha de 

Timor (na Indonésia) e a Macau (na costa da China). Convém lembra que, no passado, os 

portugueses tinham dominado outras regiões, especialmente no Ceilão (atual Sri Lanka) e em 

Malaca. Nesta época, a situação da língua portuguesa na Ásia era a seguinte: “(…) falavam-se 

ainda crioulos de origem portuguesa em Goa, Damão e Diu, bem como em certos pontos do 

território da Índia do Sul (ainda então controlada pela Inglaterra), em Ceilão, Java, Malaca e 

Macau” (TESSYER, 2007, p. 118). A respeito do produto resultante do contato entre povos 

asiáticos e portugueses, não é equivocado declarar que as línguas do sudoeste da Ásia, como o 

malaio e o chinês, também deram suas contribuições ao português europeu. 

Nos dias atuais, em contexto asiático, o português divide o status de língua oficial 

com o Tétum, no Timor-Leste. Em Macau, na China, embora não seja uma língua que se fale 

nas ruas (este espaço é ocupado pelo cantonês, em primeiro lugar, e, em seguida, pelo inglês), 
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está presente como língua oficial. De acordo com Casteleiro (2014), existe naquele contexto 

uma situação de bilinguismo na qual o português é uma língua conhecida pela administração e 

pelos funcionários da administração. Convém destacar que, em Macau,o português é matéria 

de ensino. Contemporaneamente, um número expressivo de estudantes aprende o idioma. Não 

se pode deixar de considerar, também, o fato de, na China, existirem 28 universidades que 

ofertam cursos de português. Cerca de 22 delas ofertam em sua matriz de cursos licenciaturas 

em Estudos Portugueses. Conforme Casteleiro (2014), a China tem sido uma das grandes 

contribuidoras da afirmação internacional da língua portuguesa. 

Moutinho e Grosso (2012), ao fazerem referência à situação do português na 

China, informam que, na Universidade de Macau, o português é ensinado não apenas nos 

cursos de Estudos Portugueses e Direito, mas também a alunos de cursos das áreas de 

engenharia, administração, história e economia, na condição de disciplina optativa. Os autores 

destacam, ainda, a existência dos cursos de Mestrado em Tradução e Mestrado em Língua e 

Cultura Portuguesa, e do doutorado em Linguística e Estudos Literários. 

Em artigo no qual reflete acerca do papel do professor-leitor, Ferreira (2014), a 

partir de sua experiência como professora-leitora brasileira na Universidade de 

Chulalongkorn, na Tailândia (Ásia), fornece-nos um panorama da situação do ensino de 

português naquela universidade. No dizer da autora, na referida instituição, a Seção de Língua 

Portuguesa teve suas atividades iniciadas na década de oitenta, com apoio do Governo 

português, que também financiou curso de especialização em português para vários 

professores tailandeses. A pesquisadora destaca a importante função do Leitorado como 

“instrumento de intervenção no status da língua portuguesa falada no Brasil no contexto 

educacional tailandês” (FERREIRA, 2014, p. 6). 

Na América, a língua portuguesa aporta em 1500. Os relatos mais antigos desse 

evento histórico podem ser encontrados na carta escrita por Pero Vaz de Caminha, escrivão da 

frota de Pedro Álvares Cabral. O documento, que pretendia dar notícias sobre o achamento 

das terras brasileiras ao Rei de Portugal, foi assinado numa sexta-feira, primeiro de maio do 

mencionado ano. Nela, Caminha, além de outros temas, cita o dos limites impostos pela 

língua no processo de intercompreensão entre a gente do luso e os autóctones, como se pode 

verificar no trecho a seguir: “Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e 

eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm, nem entendem em 

nenhuma crença” (CAMINHA, 20-, p. 7).  
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Mais adiante, o escrivão esclarece ao rei por qual motivo ficariam, em território 

recém-descoberto, dois desterrados e dois grumetes (estes tinham fugindo da embarcação em 

que vinham, tomando a direção da nova terra). Caminha salienta o propósito de aqueles 

homens aprenderem a “fala” dos índios, para convertê-los à fé cristã, e não de ensinar-lhes o 

português. Referente à terra em si, nas palavras do autor na carta, não seria ela mais que um 

“pouso” para as navegações portuguesas que rumassem a Calecut, na Índia.  

Vejam-se, a seguir, trechos da Carta de Caminha que confirmam o que acabamos 

de relatar. 

 
E, portanto, se os degredados, que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os 
entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão 
de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga, 
porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente 
neles qualquer cunho, que lhes quiserem dar. E pois Nosso Senhor, que lhes deu 
bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não 
foi sem causa. (…) E, segundo que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes 
falece outra coisa para ser toda cristã, senão entender-nos, porque assim tomavam 
aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que 
nenhuma idolatria, nem adoração têm. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui 
mandar quem entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados ao desejo de 
Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os 
batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé, pelos dois degredados, 
que aqui entre eles ficam, os quais, ambos, hoje também comungaram. (…) Creio, 
Senhor, que com estes dois degredados ficam mais dois grumetes, que esta noite se 
saíram desta nau no esquife, fugidos para terra. Não vieram mais. E cremos que 
ficarão aqui, porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos daqui nossa partida. (…) 
Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de 
metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios 
e temperados como os de Entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os 
achávamos como os de lá. Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa 
que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém o 
melhor fruto, que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta 
deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que aí não 
houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calecute, bastaria. 
Quando mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto 
deseja, a saber, acrescentamento da nossa santa fé (…) (CAMINHA, 20-, p. 3-8).  

  

O rumo da história, no entanto, foi diferente daquele previsto por Caminha, 

esclarece-nos Mattos e Silva (2004, p.14). No dizer da autora, os quatro homens que ficaram 

no Brasil foram, desafortunadamente, responsáveis pelo início de uma trajetória de dizimação 

dos índios e de suas línguas.  

Do universo de línguas indígenas que havia no país em princípios da colonização, 

restaram, aproximadamente, 180, um número infinitamente menor do que o que havia no 

século XVI. Aryon Rodrigues (1993) afirma que, naquela época, podiam ser contadas cerca 

de 1.175 línguas autóctones. Nos processos de colonização e evangelização efetivados nos 
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séculos XVI e XVII, as línguas indígenas serviram de principal instrumento de dominação. 

De base tupi, a língua geral da costa chegou a representar risco à supremacia da língua 

portuguesa no Brasil, assegura Mattos e Silva (2014).  

Em 1538, é dado início ao tráfico de africanos para o Brasil, o que, 

inelutavelmente, favoreceu o contato da língua portuguesa já transplantada com outras 

provenientes da África. A respeito desse contato, Mussa (1991, p. 146) apresenta-nos 

informação relevante. Conforme o autor, o contingente de falantes bantu sempre foi maior em 

todo o período no qual se deu o tráfico. Na visão do estudioso, isso nos pode facilitar a 

compreensão de serem, no português do Brasil, os itens lexicais de base bantu aqueles que se 

identificam com maior anterioridade, com maior grau de integração morfológica e em maior 

número de campos semânticos.  

Ainda a propósito do bantu, Castro (2009, p.175) faz-nos recordar que, no século 

XVII, mais precisamente em 1967, publicou-se, em Lisboa, uma gramática intitulada A arte 

da língua de Angola, considerada a mais remota gramática da língua bantu. Ela foi elaborada 

pelo missionário português Pedro Dias, na “cidade” da Bahia. A proposta da obra era munir 

os catequizadores de meios que pudessem facilitar a doutrinação de 25 mil africanos que, sem 

falar português, viviam em terras baianas. 

Ao fazer menção à influência das línguas africanas no português do Brasil e 

salientar as evidências decorrentes dessa relação, Mattos e Silva (2004, p. 19) assim se coloca: 

 
Se é difícil demonstrar que o português brasileiro genericamente considerado, ou 
com base em amostras pouco significativas para esse fim, está em processo de 
descrioulização, não será impossível encontrar comunidades rurais isoladas que 
apresentem variantes do português que possam ter tido uma história em que as 
línguas africanas tenham desempenhado papel essencial. A ponta do iceberg aflorou 
para os linguistas, na década de 1960, no estudo da povoação Helvécia, sul da Bahia 
(Ferreira, 1984), quando se pesquisavam pontos para O Atlas prévio dos falares 
baianos (MATTOS E SILVA , 2004, p. 19). 

 

No Brasil, transcorridos quatro séculos do primeiro contato de falantes africanos 

com a língua portuguesa (a qual, vale pontuar, foi imposta como segunda língua e adquirida 

de modo não sistematizado), as línguas africanas faladas por aqui acabaram sendo 

incorporadas, imantadas ao português. Por um lado, isso se deu por conta das similitudes 

estruturais entre essas próprias línguas; por outro, em razão da semelhança delas com o 

português antigo e regional. Não é ocioso salientar que, neste intervalo de quatro séculos, 

quatro milhões e meio de negros foram trazidos da África (BUENO, 2010, p. 273). 
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Nessa dinâmica de interação linguística e cultural, Podem ser destacadas as 

línguas do grupo bantu, também em seu aspecto arcaizante, em decorrência dos seguintes 

aspectos: da antiguidade e da superioridade numérica de seus falantes, e da dimensão 

alcançada pela sua distribuição humana no espaço brasileiro (CASTRO, 2009, p. 180). 

 Como nos assegura Mattos e Silva (2004, p. 21), em se tratando de Brasil, no 

século XVIII, já se podia identificar o embate entre um português africanizado ou um 

português europeizado, notadamente nos agrupamentos urbanos. Por outro lado, em 

decorrência dos delineamentos históricos locais, “a predominância indígena ou negra ou 

ambas em convívio com o português” acabou gerando perfis distintos, levando-se em conta o 

conjunto brasileiro. Assim, é lícito dizer que o português do Brasil tem suas origens fincadas 

na diversidade, e, acrescenta a estudiosa, vive e convive com tal diversidade, tanto no plano 

regional como no social. 

Ainda a respeito dos componentes indígena e africano na definição do cenário 

linguístico brasileiro, vale lembrar que, durante período considerável, “o português e o tupi 

viveram lado a lado como línguas de comunicação” (TESSYER, 2007, p. 94). Em meados do 

século XVIII, fatores da história externa concorreram para que se definisse o Brasil como país 

nem majoritariamente de língua indígena nem de língua africana. Como explica Mattos e 

Silva (2004, p. 20), o multilinguismo impulsionou a configuração do português brasileiro.  

No entanto, é oportuno sublinhar que, na segunda metade daquele mesmo século, 

com a materialidade do Diretório (política que estabelecia a língua portuguesa como a língua 

da colônia, obrigando o uso do idioma na documentação oficial e implementando o ensino 

leigo no país), criado em 1757 pelo Marquês de Pombal, e com a expulsão dos jesuítas 

(protetores da língua geral) de terras brasileiras, em 1759, a prevalência da língua portuguesa 

no Brasil foi definida, embora reconhecidamente tingida de matizes aos quais nos reportamos 

ao logo de nossa exposição. Pombal “tinha a nítida consciência do papel da língua no 

forjamento de uma identidade comum, evidentemente ainda baseada no princípio cujus regis, 

ejuslingua” (FIORIN, 2013, p. 15).  

Antes de encerrarmos o esboço de o que consideramos ser a face assumida pela 

língua portuguesa em chão brasileiro, convém mencionar o fluxo imigratório ocorrido no 

século XIX. Trataremos dessa questão nos parágrafos subsequentes. 

Após o fim do tráfico internacional de escravos para o Brasil, em 1850, mais 

precisamente depois de assinada a Lei Áurea, em 1888, começaram a chegar ao país 

imigrantes europeus. Entre os anos de 1886 e 1914, desembarcaram em nosso país cerca de 

três milhões de estrangeiros. De acordo com Bueno (2010, p. 273), “as causas dessa 
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vertiginosa transmigração de povos são várias, e suas consequências duradouras e 

complexas”.  

Quantitativamente, depois de portugueses e africanos, os italianos foram os que 

chegaram em maior número ao Brasil (1,6 milhão). Em seguida, vêm os espanhóis, com um 

contingente de 694 mil, seguidos de alemães (250 mil) e japoneses (229 mil). No que tange à 

cronologia das “chegadas” que se deram ao largo do processo migratório do qual ora 

tratamos, os alemães foram os primeiros a desembarcar no país. A seguir, destacam-se 

italianos e espanhóis. Embora tenham sido estas três etnias as que chegaram com 

anterioridade e em maior número, várias outras também contribuíram para dar contornos ao 

português do Brasil. 

Não podemos deixar de destacar que o multilinguismo generalizado presente em 

território brasileiro até meados do século VXIII persiste até a atualidade, ainda que de modo 

localizado. Embora a língua portuguesa seja, desde a Constituição Federal de 1988, a língua 

oficial e majoritária na nação brasileira, há, conforme Mattos e Silva (2004, p. 93), entre 150 e 

180 línguas indígenas, também tidas como nacionais. Tais línguas podem ser identificadas 

especialmente na área amazônica, no norte do Brasil Central, em fronteiras hispano-

americanas, em certas regiões do Nordeste e de Minas Gerais. Além das indígenas, podem ser 

citadas as línguas de emigração, presentes em comunidades, sobretudo, de São Paulo para o 

Sul. 

Por considerarmos a compreensão da trajetória histórica do português um fator 

indispensável ao entendimento do papel que este idioma vem assumindo no espaço 

internacional, apresentamos, até aqui, um recorte de acontecimentos históricos aos quais a 

língua portuguesa esteve submetida, e que, em nossa visão, são de considerável relevância. 

Nesse percurso textual-discursivo, realizamos o mapeamento do idioma português no mundo, 

destacando os locais em que esta língua preserva traços de vitalidade. 

Na próxima seção, dedicamo-nos a tratar do lugar que o português vem ocupando 

na cena internacional. E sinalizamos para a necessidade de políticas linguísticas que possam 

atender às demandas que emergem desse novo quadro. 

 

2.2 O português língua internacional: cenários de projeção 

 

Em termos geofísicos, a língua portuguesa recobre, na atualidade, um circuito de 

10,7 milhões de km² e é falada (como primeira ou segunda língua) por, aproximadamente, 

245 milhões de pessoas, com níveis diversos de proficiência. No tocante ao crescimento 
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vegetativo do idioma, destaca-se a África (com alto crescimento), seguida da América do Sul 

(onde o crescimento é médio). Na Europa e na Ásia, ao contrário do que ocorre nos 

continentes anteriormente citados, o crescimento do idioma é considerado baixo (OLIVEIRA, 

2013, p. 55). Salienta-se, ainda, o fato de haver, como produto das diásporas, entre cinco e 

sete milhões de falantes da língua portuguesa nos Estados Unidos da América e no Canadá, na 

Europa, no Japão, na África do Sul e na Venezuela (MARTES, 2008). 

Quanto à sua vitalidade no universo virtual, dados fornecidos pelo 

Ethnologue(LEWIS, 2009), autorizam-nos afirmar que a língua portuguesa ocupa a sétima 

posição no ranking das mais faladas no mundo. Na Internet, conforme informações do Top 

TenLanguages Internet Stats (2010), o português é utilizado por 82,586,600 milhões de 

pessoas, o que confere ao idioma a quinta posição entre os mais usados na rede. Esta cifra, 

que segue uma curva de crescimento ascendente, está relacionada “com a situação de 

letramento ou literacia das populações lusófonas” (OLIVEIRA, 2013, p. 55- 56).  

No plano das organizações diplomáticas, Oliveira (2013) também nos informa que 

a língua portuguesa se faz representar: na CPLP (Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa), da qual fazem parte 8 nações; na UA (União Africana), que conta com a 

participação de 52 países; na UNASUL (União das Nações Sul-Americanas), na qual estão 

presentes 12 nações; na OEA (Organização dos Estados Americanos), composta por 35 

países; na OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos), da qual são membros 24 nações 

e a UPU (União Postal Universal), composta por 190 países e regiões autônomas. Acrescenta-

se aos elementos já referidos o dado de o português figurar como idioma de trabalho da União 

Europeia, ademais de ser utilizado em vários organismos internacionais, tais como a 

Organização dos Estados Ibero-americanos, União Africana, Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral e União das Nações sul-americanas. 

Ainda de acordo com o autor, 

 
O português é língua com estatutos de oficialidade ou estatuto oficial em cinco dos 
17 blocos econômicos regionais hoje existentes no mundo: a União Europeia (UE, 
27 países), o mercado Comum do Sul (MERCOSUL, 5 países), a Comunidade para 
o desenvolvimento da África Austral (SADC, 13 países), a Comunidade Econômica 
dos Estados da África Ocidental (CEDEAO, 15 países), Comunidade Econômica 
dos Estados da África Central (CEEAC, 11países), e, brevemente, de acordo com os 
desdobramentos de negociações, a Associação de Nações do Sudeste Asiático 
(ASEAN, dez países), bloco que o Timor-Leste passará a integrar a partir de 2017, 
ampliando, lá também, as possibilidades de uso diplomático e societário do 
português. Ao todo, 81 países são conectados com o português, em variados graus 
de proximidade, através de blocos econômicos (OLIVEIRA, 2013, p. 56).  
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Oliveira (2013, p. 64) esclarece que “a língua portuguesa é uma das línguas de 

mais rápido crescimento nesse momento histórico”. Há, por outro lado, de maneira geral, um 

crescimento do multilinguismo, fato que pode ser compreendido levando-se em consideração 

“as características do atual estágio das forças produtivas” e das implicações que essas mesmas 

forças têm sobre as mudanças “no padrão da governança global”, adiciona. Em decorrência 

desse cenário, foram criados mecanismos para mensurar o valor econômico da língua, em 

paralelo com o monitoramento dos desenvolvimentos teórico-metodológicos nessa área: Grin 

(2009) e Municio (2005). 

A tarefa de mensurar o valor econômico da língua em um dado país significa 

identificar o coeficiente de participação daquela língua nos distintos setores em torno dos 

quais se organiza a contabilidade nacional, conforme sua participação no PIB (Produto 

Interno Bruto), continua o referido Oliveira (2013).  

Pode-se verificar um coeficiente linguístico em cada um dos setores de produção 

e, em seguida, medir a relevância do idioma para cada um deles. As pesquisas realizadas 

evidenciam um maior valor econômico da língua no ramo de serviços, um valor menor na 

indústria e ainda inferior na agricultura. Em se tratando do setor educacional, observa-se que 

este depende 100% da língua, o que nos conduz a concluir que, nesse âmbito, seu valor é tido 

como máximo. O valor econômico atribuído à língua portuguesa pode ser equacionado pela 

soma dos valores assumidos por ela em cada uma das economias dos países em que se 

mantém em funcionamento, adicionado das relações econômicas exteriores que se dão a partir 

desse idioma (OLIVEIRA, 2013, p. 64). 

Recentemente, o British Council, publicou um estudo intitulado Languages for the 

Future: whichlanguagesthe UK needsmostandwhy, que se originou da necessidade de 

identificação das prioridades linguísticas do Reino Unido. Tomando-se como parâmetro 

fatores de natureza econômica, geopolítica, cultural, educacional, e levando-se em conta as 

necessidades do Reino Unido no que concerne a seus negócios com países estrangeiros, suas 

prioridades diplomáticas e de segurança, e a prevalência da língua na Internet, o resultado 

indicou o português como um dos dez idiomas estrangeiros mais importantes para as 

próximas duas décadas. Posicionada entre línguas como o espanhol, árabe, francês, 

mandarim, alemão, italiano, russo, turco e japonês, foi a primeira vez, num intervalo de vinte 

anos, que a língua portuguesa integrou o rol de línguas consideradas “vitais”, informa-nos o 

IILP (2013). Essa pesquisa põe em evidência o valor que o português, reconhecidamente um 

bem simbólico, tem assumido no mercado das línguas.  
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A noção de língua como bem simbólico está em Bourdieu (1998) e dialoga 

diretamente com a análise do fenômeno da globalização e suas implicações nas questões 

linguísticas feita por Calvet (2002). Este autor fornece-nos um quadro do que compreende 

como a associação entre língua e mercado. A partir de suas teorizações, passamos a 

reconhecer a existência de um mercado linguístico, no qual as línguas se organizam de modo 

hierárquico. Há, nesse mercado, fatores que determinam o interesse dos falantes por certa(s) 

língua(s). São esses fatores que vão estimular o incremento da demanda pelo estudo de um 

idioma, como se evidencia, na atualidade, com o português língua estrangeira. 

Signorini (2013, p.76) sustenta que, no modelo contemporâneo do capitalismo 

globalizado, os mercados linguísticos funcionam em cooperação com outros mercados, 

especialmente com o mercado de trabalho e o mercado de capitais. A autora afirma que 

participam dessas políticas não somente o Estado e as agências de letramento de maior 

tradição, como, por exemplo, família, escola e igreja, mas também estados-nações, empresas, 

organizações governamentais (OG) e não governamentais (ONG) internacionais, além de 

associações e indivíduos. A pesquisadora cita o Mercosul como o exemplo mais atual de 

formação de um mercado para o português brasileiro, em decorrência da criação de um 

'mercado econômico', 'bloco' ou 'programa de integração econômica'.  

 
A política oficial de reciprocidade de ensino do português e do espanhol na rede 
pública de países membros é uma estratégia que visa justamente ao fomento e 
gerenciamento desses mercados linguísticos com vistas ao incremento da circulação 
de objetos, serviços e pessoas em escala regional (SIGNORINI, 2013, p. 78). 

 

Em análise da geopolítica atual da língua portuguesa, Oliveira afirma que há 

(2013, p. 65) dois movimentos que podem ser apontados como tributários do crescimento 

vivenciado pelo português enquanto idioma transnacional. O primeiro deles é, nas palavras do 

autor, a 'arrumação da casa' em países cuja língua oficial é a portuguesa. O segundo é a 

transformação no modo de inserção dessas nações no quadro internacional, após um moroso 

processo de entrada na modernidade, por um lado; e o princípio de uma pesada valorização do 

multilinguismo, o que coincide com as demandas do novo capitalismo, por outro. 

A propósito da recolocação da língua portuguesa e das nações lusófonas nessa 

nova ordem mundial, Mia Couto (2014), em entrevista concedida a um periódico brasileiro, 

destaca o papel das nações emergentes lusófonas africanas nas transformações estruturais por 

que vem passando essa língua e opina que o Brasil reúne condições para se tornar uma nação 

dominante do ponto de vista cultural e linguístico. Ainda a respeito da nação brasileira, o 
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intelectual afirma que o país tem importante contribuição na vitalidade que caracteriza o 

idioma português. Concernente às diferenças identificada neste idioma em países que o têm 

como língua oficial, o autor não as sente como um problema. Ao contrário, ele assinala haver 

nos Estados lusófonos até mesmo um prazer de visitar essas diferenças, em oposição à postura 

conservadora de alguns intelectuais brasileiros e portugueses, “que têm certo gosto de se 

apropriar da pureza da língua”.  

Entre outras questões levantadas ao largo da entrevista, Couto (2014) avalia que 

“o que está acontecendo de forma inelutável é que a variante brasileira será dominante”, isso 

por conta do tamanho do Brasil e de aquilo que o autor compreende como a capacidade que o 

país tem de se exportar, por meio das telenovelas, por exemplo.  

Com vistas a ilustrar as mudanças que o português do Brasil vem imprimindo nas 

feições do português falado em outras nações lusófonas, o escritor anteriormente citado faz 

referência ao caso da recente utilização, em Moçambique, da expressão tipicamente brasileira 

“todo mundo”, que tem substituído a equivalente africana “toda gente”.  

A propósito da história político-linguística, Couto (2014) argumenta que, no 

tocante a países africanos, é indispensável distinguir entre independência e descolonização. 

Para ele, a África ainda não venceu o segundo termo. O escritor avalia que o Brasil 

empreendeu uma batalha no interior da própria língua para que pudesse se ver independente 

de Portugal. Conforme avalia o autor, o país passou por uma afirmação de identidade, que 

está expressa na língua, mas foi vítima de um processo autocêntrico, o qual vem sendo 

reavaliado. Por essa razão, contemporaneamente, o Brasil está mais propenso a dar atenção ao 

que se origina em Moçambique, Angola e Timor-Leste, pondera o Couto (2014), expressando 

acreditar que essa nova configuração exige dos africanos mais atividade e criatividade nas 

trocas com o Brasil. 

O que se sabe é que o local em que se posiciona a língua portuguesa na nova 

ordem mundial exige das instâncias reguladoras um esforço no sentido de ampliar as ações 

convergentes, que favoreçam o seu processo de internacionalização.  

Isso significa, por exemplo, que a manutenção de uma norma divergente deve ser 

repensada, ressignificada. Temos conhecimento de que os eventos históricos que estiveram 

associados à língua portuguesa produziram duas ordens normativas do português: o português 

de Portugal e o português do Brasil. Não por acaso, nas nações lusófonas, mesmo depois de 

declaradas suas independências, o aparelho normativo do português europeu se manteve. As 

duas vertentes de língua portuguesa que existem hoje vão perdendo sua funcionalidade, “na 

medida em que as línguas vão se tornando mais e mais centrais no processo econômico 
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internacionalizado e na medida em que a competição entre as grandes línguas vai 

aumentando” (OLIVEIRA, 2013, p. 69).  

Nesse sentido, urge que o cenário atual de normatização da língua portuguesa seja 

redefinido, a fim de que o português possa atender às demandas de um mercado linguístico 

que se mostra cada dia mais competitivo. É fundamental que os países de língua oficial 

portuguesa assumam todos, em sistema de responsabilidade solidária, o desafio de 

reordenamento de uma política linguística que seja capaz de garantir ao português condições 

de se firmar como língua transnacional. É importante que se evitem, nesse movimento 

conjunto, as polarizações no que diz respeito às decisões que se devem tomar acerca do 

destino da língua portuguesa. Como nos alerta Mateus (2002): “É absolutamente inaceitável 

que portugueses e brasileiros se não entendam quando se trata, afinal, de ensinar uma única 

língua, por se considerarem uns aos outros, detentores de uma variedade superior” 

(MATEUS, 2002, p). 

Em análise recente, Oliveira (2010)afirma estarmos vivenciando uma nova fase de 

organização da economia. A esta realidade pode ser associada uma força motriz de 

transformação do cenário global que tem impactado a estrutura sociolinguística em termos 

mundiais, a saber: a Nova Economia ou Sociedade de Conhecimento, cuja origem guarda 

relações com as mudanças pelas quais passou o capitalismo desde 1970, e, de maneira mais 

pontual, a partir de 1990. A passagem de um capitalismo fordista (em que se priorizava a 

produção de grades quantidades de um mesmo produto) para um capitalismo flexível, também 

conhecido como just in time (no qual se produzem pequenas quantidades de diferentes versões 

de um mesmo produto), opera mudanças paradigmáticas no modo de produção e tem 

consequências diretas no campo da economia linguística, visto que novos mercados 

linguísticos devem ser agregados à produção, em decorrência da finitude e saturação da 

produção em uma língua exclusiva. Essa é a conduta adotada, por exemplo, pelas empresas 

Google e a Wikipédia, que geram fluxo de conteúdo em vários idiomas, garantido lucros a 

partir da interatividade com todos esses mercados linguísticos, conclui o autor (2013, p. 63). 

Em termos de globalização dos mercados linguísticos em uma 'sociedade de 

conhecimento', ou 'sociedade de informação', a política linguística se relaciona, 

especialmente, com a mais-valia, isto é, ao valor que se atribui a uma língua específica como 

recurso com condições de gerar 'vantagens competitivas no mercado global, como veículo de 

conhecimento e desenvolvimento' (SIGNORINI, 2013, p. 81). Nesses termos, o valor de uma 

língua depende, sobretudo, das relações que cria, podendo ser estas relações de caráter 
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científico, cultural, artístico, social e, notadamente, econômico (ALBUQUERQUE e 

ESPERANÇA, 2010, p. 1- 3) 

De acordo com o Instituto Internacional de Língua Portuguesa (2013), estudos 

atuais associam a projeção do português ao contingente de falantes cuja língua materna é a 

portuguesa e ao número de nações que têm este idioma como oficial. Conforme esses estudos, 

alguns dos indicadores de ascensão do português seriam: a presença da língua portuguesa na 

Internet, a produção cultural, sobretudo no que concerne à tradução de originais e à 

ciência,em função de um significativo crescimento da produção de artigos e revistas.  

Como já afirmamos nesta tese, a língua portuguesa, falada como oficial em quatro 

continentes e cada dia mais internacionalizada, depara-se, na atualidade, com o desafio de se 

ressignificar, a fim de que possa dar conta de demandas geradas a partir de seu novo lugar no 

que denominamos mercado linguístico. Tais demandas decorrem de realidades como, por 

exemplo, o papel que o Brasil assume no BRICS (associação das cinco maiores economias 

emergentes do globo, a saber: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), bem como do 

interesse que a exploração das riquezas de alguns países de língua oficial portuguesa na 

África tem despertado internacionalmente (MOITA LOPES, 2013, p 29). Somem-se a isso os 

interesses comerciais de conglomerados empresariais portugueses e aqueles derivados das 

diásporas de língua portuguesa, que, como dissemos em outro momento, estima-se ser de sete 

milhões de pessoas. 

Diante da nova realidade posta, consideramos urgente que se definam políticas 

linguísticas, em termos nacionais e também no âmbito do conjunto de países de língua oficial 

portuguesa, para que se possa garantir à língua portuguesa condições de se consolidar como 

idioma forte no mercado linguístico internacional.  

Na seção posterior, focalizamos o cenário brasileiro no que concerne à crescente 

circulação de estrangeiros, relacionamos a esse crescimento o aumento da demanda do ensino 

de português para falantes de outras línguas e discutimos ações implementadas pelo Brasil em 

termos de políticas de consolidação do português como língua internacional.  

 

2.3 Políticas brasileiras de internacionalização do português 

 

De acordo com Moita Lopes (2013), dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, baseados no Censo de 2010, mostram que houve um incremento de 86,7% de 

'imigrantes internacionais' (dentre estes estão também brasileiros) para o Brasil, se comparado 
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ao ano de 2000. O autor entende que esse aumento se deve ao desempenho positivo da 

economia brasileira associado à crise econômica vivida pela Europa e pelos Estados Unidos.  

A projeção brasileira na cena econômica internacional tem despertado o interesse 

pela língua portuguesa e atraído um número cada vez maior de estrangeiros ao Brasil. 

Conforme Martín e Bedineli (2012), entre os anos de 2009 e 2011, o número de permissões 

concedidas a estrangeiros para trabalho temporário no país passou de 40.200 para 66.400, um 

aumento de 65%. Já o número de vistos para estudantes, considerando-se este mesmo 

intervalo de tempo, passou de 15.700 para 21.000, ou seja, cresceu 34%.  

Como se pode supor, esse fluxo de pessoas gera demandas diretamente ligadas à 

língua portuguesa, notadamente no âmbito de seu ensino.  

Outro fator que pode ser associado à contínua expansão da área de PLE é o 

intercâmbio de conhecimentos acadêmicos, técnicos, científicos e tecnológicos. Essa prática 

se verifica cada vez mais frequente, traduzindo-se em um instrumento eficaz de promoção do 

desenvolvimento, de estreitamento de laços políticos e culturais e de aproximação nos níveis 

interinstitucional e transnacional entre as sociedades e os Estados.  

Na esfera universitária, dada a exigência de internacionalização das instituições 

imposta pelo novo quadro mundial, são numerosos os intercâmbios de mobilidade acadêmica 

que fazem circular em terras brasileiras estudantes motivados a aprender o nosso idioma.  

Conforme esclarece o Ministério das Relações Exteriores (MRE, 2013): 

 
O Brasil possui acordos com 45 países em desenvolvimento para receber estudantes 
de graduação em faculdades públicas e privadas em todo o território nacional. Trata-
se do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), criado em 1964 e 
administrado por este Ministério e pelo Ministério da Educação. Em 1983, foi 
instituído o Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG) que 
mantém vínculo com 50 países na atualidade. O PEC-PG é realizado em parceria 
com a CAPES/Ministério da Educação e com o CNPq/Ministério da Ciência e 
Tecnologia. 

 

Com uma população de 190.732.694 pessoas, de acordo com o Censo 

Demográfico de 2010 divulgado pelo IBGE, o Brasil abriga o maior número de falantes de 

língua portuguesa do mundo, assinala Nóbrega (2011). Apesar desse traço expressivo, por 

muito tempo, as ações por parte do Governo brasileiro, no sentido da internacionalização do 

português, foram bastante tímidas.  

Na atualidade, porém, as políticas têm sido redefinidas. No novo quadro que se 

esboça, podem ser evidenciadas iniciativas oficiais brasileiras de difusão da língua portuguesa 

que, embora sejam pontuais e não pareçam integrar um conjunto de políticas linguísticas 
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conectadas entre si, podem ser consideradas relevantes e impactantes do ponto de vista da 

consolidação do português como língua transnacional. Vale salientar que, quase sempre, essas 

iniciativas se encontram no âmbito de “programas de desenvolvimento econômico e de 

expansão das zonas de influência geopolítica e geoestratégica do país”, como nos assegura 

Signorini (2013, p. 90).  

A respeito do termo política linguística, ao qual fizemos referência anteriormente, 

cabe dizer que Calvet (2002) o apresenta como parte de um binômio com a planificação 

linguística. Para o autor, a política linguística em si pode ser compreendida como as grandes 

decisões na relação entre língua(s) e sociedade. Na compreensão de Oliveira (2004), tais 

decisões são tomadas, normalmente, por um grupo de poder, que pode ser o Estado, mas 

também uma igreja ou outra sorte de grupo cujo poder é menos totalizante. Convém destacar 

que a esse grupo cabe a implementação das decisões por ele tomadas.  

A planificação linguística, por sua vez, refere-se aos projetos para alterar a 

realidade linguística, como, por exemplo, o status de uma língua em relação a outra, ou de 

aspectos de sua estrutura formal, e tem relação com o futuro das relações entre as línguas. 

“Um processo de planificação linguística posta em marcha passa a ser uma política 

linguística”, assegura Oliveira (2004, p. 38). 

Considerando, então, a política linguística como as deliberações sobre as relações 

entre língua e sociedade, é possível elencar, em termos de promoção e difusão do português, 

algumas políticas empreendidas pelo Governo brasileiro.  

Temos conhecimento de que a política cultural externa do Brasil, que envolve 

ações no sentido daquelas que estamos discutindo, articula-se por meio dos Leitorados, dos 

Centros Culturais Brasileiros e dos Institutos Culturais. A malha de Leitorados conta com 

professores especialistas em língua portuguesa, literatura e cultura. Esses docentes são 

selecionados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do 

Ministério da Educação (CAPES/MEC) e pelas instituições acadêmicas no exterior, e atuam 

em universidades estrangeiras. Na atualidade, o Departamento Cultural do Itamaraty coordena 

e subsidia as atividades de 55 leitorados, distribuídos por 39 países (MRE, 2003). 

Outro espaço de difusão do português são os Centros Culturais Brasileiros 

(CCBs), que constituem organismos diretamente subordinadas ao Chefe da Missão 

Diplomática ou da Repartição Consular do Brasil na jurisdição em que estão sediados. De 

acordo com o MRE, os CCBs se configuram “no mais relevante instrumento de execução de 

política cultural brasileira no exterior”. Na atualidade, estão em funcionamento um 

quantitativo de 21 unidades. Doze delas localizam-se no continente americano; 3, no europeu; 
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e 6, no continente africano. Entre as atribuições dessas instituições está o ensino sistemático 

da língua portuguesa falada no Brasil (MRE, 2003). 

De caráter similar ao dos Centros Culturais Brasileiros, os Institutos Culturais 

Bilaterais (ICBs) são também entidades nas quais o português assume papel de relevância. 

Organismos de direito privado e sem fins lucrativos, promovem atividades de difusão da 

língua, da literatura e da cultura brasileira. Embora sejam autônomos, atuam em cooperação 

com a Missão Diplomática ou a Repartição Consular do Brasil da jurisdição em que estão 

sediados (MRE, 2003). 

Ainda concernente às iniciativas oficiais de difusão da língua, merece destaque o 

Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), cuja 

origem está associada ao crescente número de intercâmbios - de natureza econômica, cultural 

e científica - entre o Brasil e outros países, e à grande procura por cursos de graduação e pós-

graduação em território nacional. Seu marco temporal é o mês de junho do ano de 1993, 

quando, por meio de uma Portaria Ministerial, foi constituída pela Secretaria de Ensino 

Superior (SESu), do Ministério da Educação, a Comissão para a Elaboração do Exame 

(SCHLATTER, 1999, p. 97).  

De acordo com Scaramucci (1999), as principais características do Celpe-Bras 

são: a ênfase na comunicação/interação e o uso de materiais autênticos ou contextualizados. A 

primeira característica estaria relacionada ao “saber expressar-se com outras pessoas por meio 

da língua-alvo” (SCARAMUCCI, 1999, p. 109). Nesse sentido, o exame busca coletar 

amostras diretas do desempenho comunicativo do candidato por meio de tarefas que se 

caracterizem pelo uso real da língua. A segunda característica, a utilização de materiais 

autênticos e contextualizados, diz respeito ao fato de que esses materiais não terem sido 

elaborados para fins de ensino (são materiais de jornais, revistas etc, usados por falantes 

nativos na comunicação real), e são, verdadeiramente, contextualizados. No exame, jamais se 

utilizam frases isoladas, mas textos dentro de um contexto mais amplo de comunicação.  

O Celpe-Bras foi oficializado pelo Ministério da Educação no ano de 1997, com 

sua primeira aplicação em abril do referido ano. Com o apoio do ministério das Relações 

Exteriores (MRE), o exame é aplicado no Brasil e no exterior, desde 1998. Em 2009, a 

responsabilidade de aplicação e correção do Celpe-Bras foi atribuída ao Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Atualmente, é aplicado por 81 

instituições. Dentre estas, 22 são brasileiras e 59, estrangeiras.  

No plano internacional, o Celpe-Bras é reconhecido e aceito por firmas e 

instituições de ensino por atestar competência na língua portuguesa. No Brasil, é requisito 
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exigido pelas instituições de ensino superior a pessoas de outras nações que pretendem 

ingressar em cursos de graduação e pós-graduação. É também obrigatório em circunstância de 

validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem atuar no Brasil. Um 

exemplo a ser citado é o do Conselho Federal de Medicina que, desde 2011, tornou 

obrigatória para médicos estrangeiros que desejem trabalhar ou se aperfeiçoar no Brasil a 

proficiência em língua portuguesa, atestada pelo Celpe-Bras. 

A certificação, no contexto do Celpe-Bras, é conferida em quatro níveis, quais 

sejam: intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior. Apenas os 

candidatos que obtiverem notas entre 5 e 2 serão certificados, respeitando-se os seguintes 

intervalos de pontuação e níveis: pontuação entre 2 e 2,75, nível intermediário; entre 2,76 e 

3,5, intermediário superior; entre 3,51 e 4,25, avançado; e, entre 4,26 e 5, avançado superior.  

Um dado interessante a respeito do Celpe-Bras é que ele pode ser feito tanto por 

estrangeiros quanto por brasileiros, residentes no Brasil e no exterior, cuja língua materna não 

seja a portuguesa. Na ocasião do exame, é necessário que o candidato comprove idade 

mínima de 16 anos e escolaridade equivalente ao ensino fundamental brasileiro completo, 

pelo menos.  

Desde sua criação, tem-se percebido um ascendente interesse por parte da 

comunidade estrangeira pelo Celpe-Bras, o que se evidencia pelo número crescente de 

inscritos a cada edição. Tomando-se como parâmetro a abrangência do exame, que contou 

com 5. 117 inscritos para a edição de outubro deste ano, conforme pode ser verificado no site 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Texeira (INEP), é 

incontestável que o Celpe-Bras se constitui em ferramenta de fundamental relevância para a 

difusão do português como língua estrangeira. 

 Diniz (2010), ao analisar os efeitos do exame em termos de política linguística, 

argumenta: 

 
Sua criação sinaliza a constituição de uma posição de autoria institucional para o 
Estado brasileiro, não apenas em relação à produção de um saber metalinguístico 
sobre o português, mas também em relação à gestão dessa língua no cenário 
geopolítico internacional (DINIZ, 2010, p. 20). 

 

No que concerne à consolidação do ensino de PLE, Scaramucci (1995) destaca o 

Celpe-Bras como uma das importantes iniciativas brasileiras verificadas nos últimos anos. A 

pesquisadora sublinha o efeito que este exame tem exercido, sobretudo, na formação de 

professores. Schlatteretal (2009), destacam que o Celpe-Bras, além de incentivar a busca de 
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formação por parte dos professores, tem gerado um impacto positivo na produção e seleção de 

materiais didáticos voltados para a compreensão e produção de textos, favorecendo um 

modelo de ensino menos estruturalista e mais alinhado com os contextos reais de interação. 

Outra iniciativa oficial brasileira que merece atenção, em termos de difusão da 

língua portuguesa, é a criação, no final da década de 2000, de duas universidades públicas 

vocacionadas para a transnacionalização. São elas: a Universidade Federal de Integração 

Latino-Americana (UNILA) e a Universidade da integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB).  

Com sede na fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai (Região 

Trinacional), a UNILA está voltada não apenas para o MERCOSUL, mas também, em sentido 

mais abrangente, para a América do Sul. No alicerce desse projeto de universidade, encontra-

se a ideia convocar a multiculturalidade, o bilinguismo e a interdisciplinaridade para o ensino, 

a pesquisa e a realidade social circundante.  

Nessa perspectiva, a UNILA se propõe a contribuir para, com foco no Mercosul, 

integrar a América Latina, mediante a disseminação de conhecimentos de natureza 

humanística, científica e tecnológica. Também é característica dessa universidade a vocação 

para a cooperação solidária entre instituições de ensino superior, organismos governamentais 

e internacionais (IMEA, 2009). 

Com base em uma proposta inovadora, a UNILA, conforme o (IMEA, 

2009),compromete-se com uma proposta de construção de sociedades sustentáveis, cujos 

fundamentos se encontram na identidade latino-americana, na sua diversidade cultural, 

visando ao desenvolvimento econômico, à justiça social e à sustentabilidade ambiental. 

Em termos de formação, a UNILA compromete-se em ofertar cursos de graduação 

e pós-graduação em todos os campos do conhecimento abertos a professores, pesquisadores e 

estudantes de todos os países da América Latina. Além disso, assume a responsabilidade 

depromover pesquisas avançadas em rede e a formação de recursos humanos de alto nível, por 

meio do Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA). 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, à 

semelhança da UNILA, também é vocacionada para a cooperação internacional e 

compromissada com a interculturalidade, a cidadania e a democracia nas sociedades. 

Conforme o Estatuto da UNILAB (2013), suas ações são fundamentadas no intercâmbio 

acadêmico e solidário com os países que integram a Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), notadamente aqueles africanos. 
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A instituição conta com polos no interior do Ceará e da Bahia, e estão previstos 

outros para cada uma das nações que compõem a CPLP. A princípio, a iniciativa pretende 

contemplar os países lusófonos, mas está no projeto da universidade sua expansão para a 

África de um modo geral.  

Os cursos ministrados na instituição focalizam, preferencialmente, as áreas de 

interesse mútuo do Brasil e dos demais países membros da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa, notadamente dos africanos. Os temas contemplados são: a formação de 

professores, o desenvolvimento agrário, a saúde pública e certas áreas compreendidas como 

estratégicas. 

A UNILAB, com base em suas ações e por meio da formação de cidadãos com 

sólido conhecimento filosófico, científico, cultural e técnico, objetiva contribuir para o 

desenvolvimento de ordem social, cultural e econômico, seja do Brasil ou dos países de língua 

portuguesa, com vistas a superar as desigualdades sociais. 

Para continuarmos dando exemplos no campo da política de expansão e 

internacionalização da língua portuguesa, citamos ação do Ministério das Relações Exteriores 

(MRE) que promoveu, em 2010, cinco edições do PROFIC (Programa de Formação Intensiva 

Continuada de Professores de Português Língua Estrangeira), contemplando docentes da 

América do Sul, América Central, América do Norte (México) e Caribe, além da Europa 

(Espanha, Itália e Finlândia).  

Também por iniciativa do MRE, foi realizado, no mês de outubro de 2011, no 

Consulado Geral do Brasil em Washington, o I Curso de Formação Continuada de professores 

de português como Língua de Herança. O curso objetivou motivar reflexões acerca de 

aspectos teóricos e práticos de abordagens pedagógicas contemporâneas referentes ao ensino 

de português como língua de herança (POLH), cujo público-alvo são os descendentes de 

imigrantes brasileiros.  

Ao longo do curso, foram abordados os seguintes temas: interculturalidade; 

relações do português brasileiro com a cultura e a identidade nacionais; abordagens 

interculturais para o ensino de leitura, escrita, oralidade e análise linguística; e seleção e 

elaboração de materiais didáticos, competências necessárias à formação de professores; 

planejamento de cursos; e desenvolvimento de avaliações de aprendizagem. Também foram 

exploradas questões como a relação entre bilinguismo e proficiência em línguas de herança, 

os benefícios da educação bilíngue para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Ainda se 

tratou do perfil, do contexto de atuação e dos desafios enfrentados pela Associação Brasileira 

de Cultura e Educação (ABRACE).  
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O evento contou com a participação de 41 pessoas. Entre elas, professores 

doutores, mestres ou com outro tipo de pós-graduação nas áreas de Letras, Linguística, 

Literatura e Educação. Participaram também graduados em Letras, Pedagogia, além de 

profissionais de outras áreas com experiência docente no campo do PLE.  

Como já foi comentado neste texto, a transposição de uma ordem capitalista 

fordista para um capitalismo just in time reconfigurou o cenário mundial, no tangente à 

economia, e gerou um reordenamento de outros setores, que precisaram se ajustar ao novo 

cenário criado. Oliveira (2013) afirma que não é difícil observar o modo como os centros de 

gestão têm reagido a essa nova organização econômica e como se mobilizam para dar conta 

das oportunidades e desafios por ela apresentados.  

Assim, prossegue o autor:  

 
(…) chama nossa atenção a velocidade dos processos e a 'nova centralidade' que 
ganha, no mundo todo, a gestão das línguas. Há uma nova pressa, os diversos países 
agem com rapidez. Países que nunca trataram das questões da língua apressam-se 
em elaborar programa. Países que tradicionalmente são cliente de políticas 
linguísticas vindas de fora apressam-se em formular seus próprios delineamentos. 
Oficializam-se novas línguas, reformam-se os sistemas de ensino de línguas 
estrangeiras, novas línguas lutam para entrar nos currículos, novos e grandes bancos 
de dados de línguas são financiados e desenvolvidos. De repente, a questão de 
formação de professores de línguas é capaz de mobilizar de modo novo, e se coloca 
nos centros das disputas de hegemonia. Certificados de proficiência novos são 
criados, apoiados em novas estruturas de financiamento e divulgação. Acordos 
ortográficos se tornam realidade depois de tantos anos de esperança e indecisão. Não 
por acaso a UNESCO declarou, em 2008: 'As língua importam!' através do Ano 
Internacional das Línguas, que chamou a atenção para vários fenômenos do nosso 
tempo, como por exemplo, a perda ou extinção de línguas (OLIVEIRA, 2009, p 11). 

 

Como vínhamos argumentando, ultimamente, após um longo período sem 

articular ações expressivas frente às demandas de internacionalização do português, o Estado 

brasileiro vem protagonizando políticas que têm favorecido a difusão de nossa língua, quais 

sejam: criação do Celpe-Bras (o número crescente de inscritos no exame evidencia os níveis 

de difusão que a língua portuguesa falada no Brasil tem atingido), de programas de 

intercâmbio PEC-G, PEC-PG e de Leitorado, criação da UNILA e da UNILAB, além dos 

pontuais eventos que focalizam a formação do professor de PLE.  

No âmbito da política externa, o Brasil tem sido responsável por incentivar a ida 

de professores brasileiros a Instituições de Ensino Superior Estrangeiras (IES) para atuarem 

como leitores e promoverem a língua portuguesa, em sua vertente brasileira, bem como a 

cultura, a literatura e os estudos brasileiros nas instituições de destino. As vagas para leitor, 

função regulamentada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) desde o ano de 1999, é 
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uma parceria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

com o Ministério das Relações Exteriores (MRE).  

No mais recente edital de pré-seleção para o Programa de Leitorado no Exterior, o 

52/2014, são ofertadas vagas para universidades na África do Sul, Argentina, Austrália, Cabo 

Verde, Canadá, Chile, China, Estados Unidos da América, França, Índia, Inglaterra, Israel, 

México e Moçambique. Entre outros requisitos, o Edital exige dos postulantes à vaga de 

leitor: possuir diploma de nível superior na área indicada pela instituição estrangeira, 

reconhecido na forma da legislação brasileira; ter experiência em ensino de português na 

variante brasileira como língua estrangeira, ou como língua de herança, a depender das 

especificidades de cada vaga; possuir formação acadêmica (doutorado ou mestrado) e 

experiência no ensino de linguística, linguística aplicada, literatura brasileira, cultura 

brasileira, ou outras áreas, conforme indicado pela instituição estrangeira; possuir formação 

acadêmica (doutorado ou mestrado) e experiência no ensino de linguística, linguística 

aplicada, literatura brasileira, cultura brasileira, ou outras áreas, conforme indicado pela 

instituição estrangeira.  

Um ponto importante a ser destacado nesta chamada diz respeito ao perfil do 

professor a ser selecionado. No quadro no qual se disponibilizam os requisitos estabelecidos 

pelas IES para a escolha do professor que ocupará a vaga, consta a informação de que a 

preferência será concedida a candidatos que comprovem: experiência no trabalho com o 

Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), 

sejanoplano dapesquisa, aplicação ou no da preparação de estudantes. 

A preferência por Leitores que tenham experiência com o Celpe-Bras é uma 

normativa que nos chama a atenção neste edital, pois, em nossa avaliação, aponta para uma 

preocupação com a profissionalização do docente, além de se reconhecerem, em alguma 

medida, os reflexos que esse exame tem ocasionado na cultura de ensinar dos professores que 

se dedicam ao PLE. Ou seja: são considerados os impactos na formação desses profissionais 

que, ao lidarem com essa avaliação de desempenho, redimensionam, inelutavelmente, suas 

práticas, conforme sublinha Scaramucci (2004).  

De acordo com a autora, vários trabalhos realizados com foco nas percepções e 

ações de professores de PLE verificaram que o exame exerceu efeito nos docentes. Os relatos 

dos profissionais destacaram a mudança em suas práticas pedagógicas, que já não eram mais 

focadas na gramática e em exercícios mecânicos e estruturais descontextualizados, mas 

voltadas para a integração de habilidades, tal como propõe o Celpe-Bras. Outro efeito 

identificado pelos estudos nos depoimentos dos docentes de PLE diz respeito às bases do agir 
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desses professores, os quais se pauta na visão do exame, no que concerne, por exemplo, à 

seleção de materiais didáticos a serem utilizados em aula.  

A respeito da formação de professores, apoiamo-nos em Oliveira (2009), 

oportunamente citado, e damos destaque ao tema, que, para este trabalho, é especialmente 

importante. Conforme argumenta o autor, a formação do docente de línguas tem sido colocada 

no “centro das disputas hegemônicas”. Em nossa compreensão, isso se dá por conta do 

importante papel que o professor de idiomas assume no processo político de 

transnacionalização de um idioma. Não se pode negar que esses atores sociais são 

responsáveis não somente pela difusão da língua, mas também da cultura de um país. Além 

disso, eles contribuem para as representações que se formam em torno da nação que 

representam, colaborando, assim, para a sua aceitação ou negação por parte da comunidade 

estrangeira. Portanto, problematizar a respeito da formação do professor de PLE significa 

discutir a respeito do perfil de um dos mais importantes agentes de difusão da língua e da 

cultura, em nosso caso, brasileiras. 

Nesta seção, foram apresentadas algumas das políticas mobilizadas pelo Governo 

brasileiro no sentido de internacionalizar a língua falada em nosso país. Destacamos, porém, 

que, no que concerne à formação de um dos agentes difusores mais importantes no mercado 

de línguas, o professor de PLE, as intervenções ainda são tímidas ou separadas pela 

descontinuidade de ações, o que nos parece ser fruto da falta de um projeto institucional por 

parte do Estado, para administrar as intervenções sobre o próprio status do idioma português.  

Consideramos que, a fim de que essas intervenções sejam postas em marcha, é 

preciso, antes de tudo, lançar um olhar mais atento sobre o trabalho desses profissionais, bem 

com sobre o contexto em que atuam. Por essa razão, decidimos, nesta tese, investigar o 

trabalho do professor de PLE, e, por intermédio de seu agir linguageiro, acessar o caráter de 

suas práticas e o que em torno delas orbita. Acreditamos que, somente a partir do 

conhecimento acerca das especificidades desse métier, será possível elaborar diretrizes 

coerentes com as necessidades desse domínio profissional.  

Pretendemos, com nossa pesquisa, contribuir com a área de formação de 

professores de PLE e, ainda que indiretamente, com um projeto de expansão de fronteiras 

para o português. No âmbito desse projeto, cuja gestão competiria ao Estado, a formação de 

professores figuraria como um relevante instrumento de planejamento 

linguístico/políticaeducacional.  
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No próximo capítulo, problematizamos a realidade da atividade do professor de 

PLE, e apresentamos noções advindas da Ergonomia, as quais nos servirão para discutir o 

trabalho desse profissional.  
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3 O TRABALHO DOCENTE SOB AS BASES DA ERGONOMIA 

 

Neste capítulo, argumentamos a respeito da emergente demanda pelo estudo do 

idioma português e de seus desdobramentos no plano da formação de professores de PLE. 

Iniciamos a discussão ilustrando alguns cenários de trabalho e de formação profissional. E, 

em seguida, propomos o tratamento da realidade de trabalho docente em foco, com base numa 

perspectiva ergonômica. 

 

3.1 Trabalho e formação do professor de PLE: cenários 

 

A língua portuguesa, por razões diversas, como as migrações, as diásporas, os 

intercâmbios cietífico-culturais e os avanços tecnológico, entre outras, tem-se (re)colocado, de 

modo positivo, no cenário global. O valor agregado à língua por alguns desses de fatores vem 

despertando, em um número crescente de pessoas, o interesse por seu aprendizado, conforme 

temos afirmado nesta tese. 

No Brasil, como nos informa Almeida Filho (2007, p. 41), nas décadas de 60 e 70, 

os cursos isolados de PLE em Porto Alegre e Caxias do Sul, em Campinas, em São Paulo 

(capital), na cidade do Rio de Janeiro, em Juiz de Fora e Belo horizonte viviam um estado 

vegetativo. Nas décadas seguintes, passaram por um notório crescimento.  

Contemporaneamente, conforme apuramos, tem-se, em território nacional, o 

ensino regular de português em universidades de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, 

Campinas, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, João Pessoa, Juiz de Fora, Londrina, 

Manaus, Maringá, Natal, Niterói, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Santa Maria, Salvador, 

São Carlos e São Paulo. Nas instituições de ensino superior, o público-alvo é constituído, 

prioritariamente, de estudantes em mobilidade acadêmica, originários, sobretudo da América 

Latina e da África, mas também do continente europeu, dos Estados Unidos, Canadá, da 

Coreia e do Japão. Além disso, há, em várias cidades brasileiras, um número significativo de 

escolas privadas de línguas que têm em seus catálogos o curso de português para estrangeiros.  

Relacionada ao crescimento da oferta de PLE como disciplina de estudo, está a 

questão da formação do professor, tema que, nos últimos anos, tem sido objeto de reflexão de 

pesquisadores dessa área, tais como Kunzendorff (1989), Cunha; Santos (1999), Almeida  

Filho; Mendes (2004) , Cunha (2007) e Furtoso (2009), Leurquin (2013), dentre outros. Um 

argumento comum entre os autores citados é o da necessidade de que os docentes de PLE 

tenham uma formação inicial específica na área, ou que, na ausência dessa formação, possa 
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ser admitida, minimamente, uma graduação em Letras Português/ Estrangeiras. Além disso, é 

preocupação dos estudiosos a formação voltada para o desenvolvimento de habilidades 

específicas para se atuar em ambiente de interculturalidade. 

Nesse sentido, vale lembrar que, muito recentemente, circulava no cenário 

nacional a ideia de que, para se habilitar como docente de PLE, ao indivíduo bastava o status 

de falante nativo da língua. De acordo com Kunzendorff (1997), alguns anos depois, a 

exigência sofreu uma sensível alteração: já não era suficiente o status de nativo para ensinar o 

idioma. Era necessária, também, uma formação de nível superior. Mais tarde, assinala Furtoso 

(2009), acreditou-se que o professor de português língua materna era o que estava apto a 

ministrar aula de português para falantes de outros idiomas.  

Na atualidade, sabe-se que, para se filiar à área de PLE, o professor deve 

apresentar um equipamento mínimo, que vai além do desejo ou preparo informal ou indireto, 

como afirma Almeida Filho (2007). No ponto de vista do autor, o processo de integração à 

área de PLE se inicia de forma aberta, mas é fundamental que seja levada em conta 

qualificação adequada aos que desejam ser dessa área. Além do desejo e preparo informal ou 

indireto, se exige um equipamento profissional mínimo, já que “o espontâneo, o ocasional, o 

desejado por impulso não satisfaz a qualificação de um verdadeiro profissional”. É válido, 

claro, que 'o espontâneo' seja aliado a uma rigorosa formação que leve o profissional a 

conhecer com profundidade as condições do processo de ensinar e aprender outras línguas, 

em níveis profissionais orientados pela ação consciente, que propicie o mapeamento desse 

processo.  

A formação do profissional de PLE pode ser, ademais, intensificada com uma 

base teórica de conhecimentos. Ainda de acordo com Almeida Filho (2007, p. 36), é 

indispensável que nos posicionemos a respeito da centralidade da formação em nível 

graduação e licenciatura nos cursos universitários e que, nesse movimento, seja dada ênfase à 

necessidade “de formação básica em Letras e dentro dessa área uma formação numa língua 

estrangeira para familiarizar o graduando com a complexa concepção de ensino de uma língua 

e cultura(s) correlata(s)” (ALMEIDA FILHO, 2007, p.36). 

No Brasil, o tema da formação de professores de PLE tem sido pauta frequente na 

agenda dos pesquisadores da área, visto que, dos cenários nos quais atuam esses docentes, 

emergem demandas cada vez mais específicas, que exigem do professor uma agir orientado. 

Dentre as reflexões que têm sido feitas acerca das especificidades da área de PLE, com 

contribuições para a questão da formação de professores, destacamos na literatura os trabalhos 

de Cunha e Santos (1999); Cunha e Santos (2002); Júdice(2005); Almeida Filho; Cunha 
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(2007); Furtoso (2009) e Mendes (2011) e Costa (2013). Os pesquisadores reforçam a 

importância de uma formação docente que possa dar conta dos eventos de ensino-

aprendizagem da área de PLE. 

Almeida Filho (2007, p. 36), ao tratar do perfil dos professores de português para 

estrangeiros, defende a posição de que, no Brasil, a formação desses profissionais deve estar 

sob a responsabilidade das instituições de ensino superior (IES). O autor propõe que sejam 

criados cursos de graduação específicos para atender a essa clientela. Salienta que sua 

proposta se justifica pelo número reduzido de 'cursos de catálogo' no âmbito do PLE e pelo 

questionável critério de seleção de candidatos ao cargo de leitor em universidades e nos 

CCBs, no exterior, por exemplo. Aponta ainda o que denomina de “vácuo de uma política de 

ensino de língua portuguesa e cultura brasileira” como barreira concreta ao desenvolvimento 

profissional pleno no campo de PLE. 

Em nosso país, a formação de professores de PLE, em geral, tem estado, 

conforme esclarece Almeida Filho (20017), a cargo das universidades, as quais têm cumprido 

um relevante papel na formação dos futuros profissionais desse campo. Verifica-se um 

esforço contínuo para que a área seja contemplada desde a graduação, como ocorre na 

Universidade Federal da Bahia, onde existe uma licenciatura específica. Em outras 

instituições de ensino superior brasileiras, pode ser identificada a oferta de disciplinas 

(algumas em caráter obrigatório, outras em caráter optativo) nos cursos de Letras, com, por 

exemplo, na UFC, naUFRGS, na UFF, na UFRJ, na Unicamp, na UEL, entre outras. Em nível 

de pós-graduação, cabe citar a UFBA, a UEL, a UnB,a UFF, a UNICAMP, a  UFRGS, a 

UFMG, a PUC-Rio, a  UFPR,  e  a UFSCar, que têm contemplado a área de PLE nas linhas de 

pesquisas disponíveis em cursos de Mestrado e Doutorado. Vale também mencionar os cursos 

de especialização ofertados pela UFRJ e pela PUC-RIO. 

Extrapolando os limites das fronteiras nacionais, podemos afirmar que a realidade 

da formação do professor de PLE, no exterior, também merece atenção. Com base em nossa 

experiência como docente e pesquisadora da área, nas leituras que realizamos e nos 

depoimentos colhidos entre colegas que atuam fora do Brasil, temos tranquilidade para 

afirmar que existe, espalhados pelo mundo, um número considerável de profissionais atuando 

como professores de português para estrangeiros, sem que para isso lhes seja exigida, ao 

menos, formação na área de Letras. No exterior, em muitos casos, basta aos profissionais o 

status de falantes nativos de português para que estejam considerados aptos a assumirem a 

docência na área.  
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Em 2012, tivemos a oportunidade de ministrar um curso de formação para os 

professores do Instituto da Língua Portuguesa (ILPOR), em Assunção, Paraguai. Em alguma 

medida, o trabalho por nós realizado deu continuidade aos que foram desenvolvidos por 

Mendes (2010) e Simões (2012), os quais trataram das seguintes temáticas: gramática em sala 

de aula; preparação de aulas numa abordagem mais comunicativas; recursos da Web para 

promoção da interação em português, dentre outros. Na ocasião em que estivemos no ILPOR, 

partindo da noção de gêneros textuais como ação de linguagem, e focalizando, sobretudo, os 

gêneros orais, promovemos discussões sobre a produção de recursos didáticos para a aula de 

PLE.  

Acerca dos docentes que atuavam no referido instituto, vale destacar que boa parte 

não possuía formação específica na área de PLE, nem mesmo em Letras.  

Guerrero (2014) esclarece que a maioria dos professores, tanto do ILPOR como 

de qualquer outro centro de PLE no Paraguai, é composta por profissionais de outras áreas, 

que foram capacitados e se transformaram em “excelentes instrutores” (grifo da informante) 

de português para estrangeiros. Ela avalia que este cenário de formação decorre da dificuldade 

de se encontrarem profissionais da área no Paraguai.  

A docente também informa que, nos últimos meses, o próprio ILPOR tem-se 

responsabilizado pela formação de novos “instrutores” (grifo nosso). Guerrero, que lecionou 

português no CEB de Assunção, por um período de sete anos, esclarece-nos que, naquele 

centro, a situação não difere muito da que é encontrada no instituto por ela dirigido. Em 

Assunção, acrescenta, existe a Licenciatura em Língua Portuguesa do Instituto Superior de 

Línguas (ISL) da Faculdade de Filosofia, na Universidad Nacional de Asunción, que formaráa 

primeira turma de licenciados em língua portuguesa neste ano de 2014. Os profissionais, no 

entanto, são poucos e a maioria deles não pretende dar aulas. Alguns são tradutores e outros, 

jornalistas, conclui Guerrero. 

Costa (2013, p.141), respaldado por sua experiência como docente de PLE no 

exterior, relata que a não formação específica do professor é uma realidade, inclusive, nos 

Institutos Culturais Brasileiros (ICBs).  

O docente empreendeu um estudo com o propósito de descrever como acontece a 

formação de professores de PLE em um ICB situado em um país da América do Sul. Os 

dados analisados foram obtidos a partir de eventos de formação, definidos pelo autor como 

“eventos sociais”. Nestes eventos, buscava-se solucionar problemas emergentes da própria 

prática pedagógica.  
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O autor afirma que, com a investigação realizada, pretendeu contribuir “para os 

estudos de formação de professores alinhados com a perspectiva de que aprender a ser 

professor significa usar o conhecimento de maneira significativa de acordo com demandas 

locais e situadas” (COSTA, 2013, p. 7).  

Costa (2013), tal como Guerrero (2014), também salienta o cenário dos Centros 

Culturais Brasileiros (CCBs). Explica-nos que, embora ali atuem professores com formação 

em Letras, há muito outros que provém de áreas diversas, tais como Biologia, Direito, 

Comunicação Social, só para citar algumas. O autor sublinha que, na ausência de uma política 

de formação orientada pelo MRE, são os próprios CCBs que elaboram seus planos de 

formação. 

Ainda no contexto das Américas, é oportuno dar destaque à Lei N. 26.468, que, 

em dezembro de 2008, tornou obrigatória a oferta do português na escola secundária da 

Argentina. Com isso, a urgência pela formação de professores de PLE fez-se evidente.  

A esse propósito, CASTRO NETO et al. (2014) salientam que, hoje, o território 

argentino conta com dezesseis “profesorados” de Português (distribuídos por Buenos Aires, 

Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones e Santa Fé). Os autores acreditam, contudo, que o 

número de cursos destinados à formação docente é insuficiente. Cristofoli (2010) aponta os 

problemas da formação docente e mesmo o da falta de professores como aspectos que 

interferem na execução das políticas curriculares bilaterais que envolvem Brasil e Argentina.  

Embora o cenário de formação de professores de PLE na Argentina ainda não 

possa ser considerado exemplarmente positivo, é possível citar iniciativas que contribuem 

para a transformação desse quadro. É o caso do Curso de Formação Continuada de 

Professores de PLE para Falantes de Espanhol, realizado em 2011, numa parceria entre a 

Universidade Federal da Bahia e a Casa do Brasil, curso de idiomas situado em Buenos Aires. 

Dentre outros objetivos específicos, com o curso, pretendeu-se conduzir os participantes: a 

refletir sobre a área de atuação de PLE em contexto de línguas próximas – relação 

português/espanhol; a conhecer a importância da língua portuguesa no mundo 

contemporâneo, especificamente a variante brasileira como língua de cultura; a compreender 

as características do ensino de português a falantes de outras línguas, notadamente no que diz 

respeito ao planejamento de cursos e à seleção e elaboração de materiais didáticos.  

Na linha de contribuição para uma mudança no quadro da formação do professor 

de PLE, outra iniciativa que merece destaque é o projeto intitulado Produção de Materiais 

Didáticos para o Ensino de Português como Língua Estrangeira para Hispanofalantes, que 

será realizado sob a coordenação das professoras Eulália Leurquin, da Universidade Federal 
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do Ceará (Brasil) e Florencia Miranda, da Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Um 

dos propósitos desse projeto, ao qual nos vinculamos, é analisar e produzir material didático, 

reconhecendo seu espaço na sala de aula e na formação do professor crítico. Também está 

previsto o intercâmbio de professores (no eixo Brasil/Argentina), para que se possa, por meio 

de oficinas, discutir com o público das universidades envolvidas as relações entre seleção e 

elaboração de material didático, e formação docente.  

Mesmo que as condições de ensino de PLE ainda não sejam ideais e que se 

possam encontrar, como já comentamos, profissionais sem formação específica atuando em 

sala de aula, reforçamos que é válido reconhecer mudança nesta realidade. Como já 

ilustramos, podem ser identificadas ações políticas e acadêmicas, ou mesmo da parte dos 

institutos de línguas, que visam a instrumentalizar os profissionais para o enfrentamento dos 

desafios de ensinar PLE. 

Furtoso (2011), ao tratar dos avanços na área do ensino de línguas estrangeiras ou 

língua segunda, observa que, concernente às especificidades da formação de docentes de 

idiomas como o inglês e o espanhol, já se percorreu um longa trajetória a respeito das 

questões que envolvem a sala de aula presencial. Na avaliação da autora, essas áreas podem, 

com mais experiência, seguir para a etapa de discussão dos contextos de EaD, por exemplo. 

Na área de PLE, ao contrário, foi preciso “apertar o passo e promover discussões simultâneas 

sobre o ensino nos contextos presencial e online e, consequentemente, sobre a formação dos 

professores” (FURTOSO, 2011, p. 67). 

Adam et al. (2009, p.67) afirmam que a necessidade de uma formação específica 

para os docentes que se dedicam a ensinar o português para falantes de outras línguas já é 

reconhecida na literatura da área. No entanto, pouco se sabe acerca dessas especificidades 

dessa formação. Outro tema importante levantado pelas autoras é o da institucionalização, ou 

melhor, da falta de institucionalização do ensino de português para estrangeiros. Para elas, 

não há apoio por parte do Estado para que o ensino passe por uma sistematização que o leve a 

integrar as matrizes curriculares do curso de Letras. Isso resulta num cenário de ensino, a 

nosso ver, fragmentado, no qual as decisões acerca da formação (inicial ou continuada) do 

professor de PLE se dão de modo pontual, o que não contribui para o real fortalecimento da 

área no Brasil. 

Conforme discutimos no capítulo I desta tese, as políticas governamentais no 

campo da internacionalização do português têm sido mais produtivas nos últimos anos. Não 

entanto, no que concerne à formação de professore de PLE, as ações, em nosso entendimento, 
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ainda carecem de estruturação e continuidade, fatores que podem, diretamente, interferir na 

profissionalização dos docentes.  

Por isso e por tudo que apresentamos ao longo desta seção, reforçamos o nosso 

interesse em investigar o agir do professor de português para estrangeiros, especialmente 

daquele que atua no Brasil. Preocupa-nos o seu modo de filiação à área e as representações 

que movimentam sua prática. Ensejamos saber como age esse profissional em contextos de 

estrangeiridade. Confiamos que, munidos desses conhecimentos, possamos, pontualmente, 

colaborar com o planejamento das providências necessárias à profissionalização dos docentes 

de PLE, e, de forma mais abrangente, com a robustez desse campo em desenvolvimento. 

Em nossa pesquisa, partimos das evidências sobre os níveis de formação do 

professor de PLE no Brasil e investigamos sua realidade de trabalho, seu agir. Essa análise se 

dá com base no agir linguageiro produzido pelos próprios docentes acerca de seu trabalho. 

Buscamos compreender os conhecimentos que emergem desse/nesse dizer e identificar as 

necessidades urgentes da área. Esta compreensão nos é válida para a elaboração de 

dispositivos que possam contribuir para a formação do professor. O olhar que lançamos sobre 

o trabalho docente leva em conta conceitos advindo da Ergonomia, tema da próxima seção. 

 

3.2 O trabalho do professor numa perspectiva ergonômica 

 

Em nossa investigação, focalizamos o trabalho do professor de PLE. Partimos da 

compreensão de que ensinar é uma tarefa profissional complexa, que exige dos decentes o 

acesso a contextos de interlocução e informação, além de tempo para refletir e planejar, para 

que se transformem em partícipes da sociedade (TARDIF e LESSARD, 2005). Além disso, 

levamos em conta o fato de que um profissional nunca parte do nada, não tenta “recriar a 

roda”. Ele considera as teorias, os métodos já experimentados, a jurisprudência, a experiência 

e os gêneros consagrados (CLOT, 1999).  

De acordo com Amigues (2004), boa parte dos trabalhos em educação focaliza os 

meios que o professor precisa desenvolver para alcançar um determinado propósito. São 

enfocados os programas, os métodos pedagógicos que levam os alunos a aprender ou a 

resolver um determinado problema. Nessa perspectiva, o trabalho do professor é observado 

sobre o ponto de vista prescritivo ou mesmo normativo. As pesquisas desenvolvidas nesta 

direção apontam, muito comumente, para a formação lacunar dos profissionais, que estariam 

em “estado de débito” com as perspectivas atuais e desejadas pela academia 

(SCARAMUCCI, 2004) ou instituições de ensino. Reconhecemos a importância das 
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investigações que centralizam os problemas relacionados à aprendizagem dos estudantes e aos 

métodos de ensino. No entanto, não podemos deixar de salientar que essas pesquisas, muitas 

vezes, não levam em conta a realidade de sala de aula em sua multiplicidade de eventos e as 

variadas tarefas que envolvem o trabalho do docente.  

Concordamos que o professor deve reunir as competências de alguém que formula 

conceitos e os executa, que é capaz de identificar o problema e apresentá-lo, que tem 

condições de imaginar e aplicar uma solução, além de garantir o seu acompanhamento. 

Contudo, como nos alerta Perrenoud (2002), é indispensável se ter clareza de que, mesmo no 

domínio de múltiplos recursos, as situações complexas sempre aparentam ser, ao menos em 

parte, singulares. Na opinião do autor, qualquer normalização da resposta gera um 

enfraquecimento da capacidade de ação e reação em situação complexa. Por esse motivo, tais 

situações requerem um procedimento de resolução de problemas, uma forma de invenção. É 

nesse processo de invenção, acreditamos, que o professor elabora conhecimentos e 

retroalimenta sua ação, deixando de ser, assim, aquele profissional em “déficit”, figura na 

qual determinadas pesquisas nos fazem crer.  

Ancoramo-nos nas definições de trabalho docente de Rocha (2002); Amigues 

(2004), Machado (2004, 2007), quando sustentam ser o trabalho do professor uma atividade 

complexa e destacam a importância da linguagem para a compreensão dessa própria 

atividade. Rocha (2002) defende que o trabalho do professor “se configura a partir de uma 

rede de discursos proferidos”. Seria, então, a análise dessa rede, que está intimamente 

vinculada ao agir do professor, o instrumento que nos pode facilitar a oportunidade de 

compreender as relações entre linguagem e trabalho docente. Daí decorre a importância de 

aproximarmos linguagem e trabalho para compreendermos o agir do professor de PLE.  

Então, no intuito de tornarmos mais evidentes as relações entre linguagem e 

trabalho, nesta investigação, aproximamos as Ciências da Linguagem das Ciências do 

Trabalho, tal qual sugerem pesquisas realizadas pelo grupo de Genebra que, nos primórdios, 

teve como foco de investigação os alunos, seus processos de aprendizagens e sua relação com 

o saber. Contemporaneamente, o grupo investiga, também, o trabalho dos professores. Na 

atualidade, o ISD busca compreender a realidade do trabalho do professor, com auxílio dos 

estudos da Ergonomia contemporânea. Conforme Bronckart (2008), o propósito da pesquisa 

com foco no trabalho do professor é a análise das condições de realização de segmentos do 

agir emsituação de trabalho e das produções verbais referentes a esses segmentos de agir. 

A Ergonomia, de acordo com Souza-e-Silva (2004), surgiu na Grã-Bretanha, no 

ano de 1947 e tinha como propósito atenuar os esforços humanos em situações consideradas 
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extremas. Foi também na Grã-Bretanha que teve abrigo a primeira Sociedade de Pesquisa 

Ergonômica a qual objetivava adaptar a máquina ao homem, com vistas a minimizar os danos 

causados ao organismo humano pela industrialização. Paralelamente, surgiram, na França, 

pesquisas dirigidas à observação do trabalho humano. No entanto, enquanto a Ergonomia 

britânica visava à adaptação da máquina ao homem, a questão central, em terras francófonas, 

era a adaptação do trabalho ao homem, o que deu origem à ergonomia da atividade. A noção 

de atividade é um ponto importante para a pesquisa que desenvolvemos. Vale, pois, entender 

a gênese dessa categoria analítica.  

A teoria da atividade (LÉONTIEV, 1974, 1984) originou-se das teses 

vygotskianas e foi proposta por psicólogos russos do desenvolvimento e da educação. No 

entanto, foi no campo da Psicologia do Trabalho e da Ergonomia de língua francesa que a 

atividade passou a ser considerada como ideia básica para orientar investigação, o que 

possibilitou formulações teóricas acerca da articulação entre a tarefa e a atividade, de um 

lado, e o espaço existente entre o trabalho real e o trabalho prescrito, de outro.  

Na concepção de Amigues (2004), a tarefa diz respeito àquilo que deve ser feito e 

é passível de descrição objetiva em termos de condições, de objetivo e de meios utilizados 

pelo sujeito. A atividade, ao contrário, tem relação com o que o sujeito faz mentalmente para 

realizar a tarefa. A atividade, portanto, não pode ser observada, somente inferida a partir da 

ação objetiva realizada pelo sujeito. Disso decorre a relevância do agir para a análise da 

atividade.  

Outra questão importante de se salientar é que, no domínio do trabalho, a tarefa 

não é definida pelo sujeito, tampouco as condições e o objetivo de suas ações. Isso fica a 

cargo das prescrições, da hierarquia. Desse modo, não é difícil prever que haja uma distância 

entre o trabalho tal como é realizado e o trabalho prescrito, idealizado por instâncias 

exteriores à atividade mesma. A análise da atividade possibilita compreender a distância 

anteriormente referida, uma vez que considera os aspectos subjetivos da relação entre o que é 

prescrito e o que é realizado pelo sujeito, dando atenção aos modos por intermédio dos quais o 

sujeito regula essa distância. Nesse processo de regulação, esse sujeito constrói recursos, 

ainda nas palavras de Amigues (2004), que lhe servirão de fonte de desenvolvimento 

profissional e pessoal.  

Nesse sentido, Amigues 2004, citando Clot (1999), destaca que a atividade não se 

limita àquilo que é efetivado pelo sujeito. Ela compreende, também, o que o sujeito não chaga 

a realizar, o que se abstém de fazer, o que almejava ter feito. Portanto, ação e atividade não 

estão sujeitas às mesmas restrições espaciais e temporais. A atividade, é importante salientar, 
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diferentemente da ação, que remete a uma situação particular, às condições de realização e a 

um objeto preciso, é o reflexo e a construção de uma história: a de um sujeito em atividade, 

que arbitra entre o que se exige dele e o que isso exige dele.  

Partindo dessa concepção, pode-se dirigir um olhar sobre certos objetos que, em 

geral, são neglicenciados pelas pesquisas que focalizam o trabalho do professor, por exemplo, 

a sua atividade. Não se pode perder de vista que o trabalho do professor é dirigido a um 

“outro” (ou a vários outros), que pode ser representado pelo(s) aluno(s), pela instituição onde 

exerce seu ofício, pelos pares ou profissionais da educação e, em alguns contextos, pelos pais 

de alunos (Cicurel, 2011)Reconhecidamente, o objetivo da atividade do professor é organizar 

um meio de trabalho coletivo dos estudantes, para levá-los a construir uma relação cultural 

com o objeto de conhecimento, com fins de modificar a relação que eles têm com o próprio 

conhecimento. Nesse sentido, uma abordagem ergonômica da atividade pode favorecer o 

entendimento das mais variadas dimensões que constituem as práticas docentes. 

A Ergonomia de base francesa, já em sua origem, tratou de esclarecer a diferença 

entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Como resultado desta distinção, apresenta-se a 

construção de algumas noções básicas que dão respaldo teórico ao conceito de trabalho no 

interior desse campo. Para Ferreira (2000), trata-se da distinção entre: 

 
1. Trabalho teórico (lato sensu), constituído pelas representações sociais, habita os 
pontos de vista dos diferentes sujeitos na esfera da produção (do operário ao diretor-
presidente); 
2. Trabalho prescrito ou previsto, circunscrito num contexto específico de trabalho, 
representa os “braços invisíveis" da organização do trabalho que determina as regras 
e estabelece os objetivos qualitativos e quantitativos da produção; 
3. Trabalho real, comporta a atividade do sujeito, seu modus operandi numa 
temporalidade dada, num locus 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). 

 

Como já afirmamos, interessa-nos, particularmente, investigar as relações entre 

trabalho e linguagem. Assim, tratamos, a partir de agora, de algumas noções advindas da 

Ergonomia que são fundamentais à compreensão das relações às quais nos referimos e, de 

grande valia aos estudos que tomam o trabalho do professor como objeto de análise. 

Explicitaremos, a seguir, as noções de linguagem sobre o trabalho, no trabalho e como 

trabalho. 

Segundo Lacoste (1998), a relação trabalho/linguagem está assentada em três 

modalidades: a linguagem sobre o trabalho, a linguagem no trabalho e a linguagem como 
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trabalho. Essa tripartição permite distinguir 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 papel que a linguagem assume na 

atividade, na medida em que a linguagem é constitutiva dessa mesma atividade.  

A linguagem como trabalho pode ser explicada como parte genuína da atividade, 

ou seja, a linguagem que participa efetivamente da atividade e está diretamente relacionada ao 

plano do trabalho real(trabalho do professor em sala de aula/interação com os alunos). 

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

em que se materializa uma intenção de trabalho (conversas paralelas, conversas nos 

corredores, reuniões, etc.).  

A linguagem sobre o trabalho é o que se pode conceber como uma interpretação 

do trabalho realizado. Pode ser a que é incitada pelos pesquisadores, aquela em que as 

instituições dizem como tem de ser o trabalho, ou, ainda, aquela manifestada no falar do 

trabalhador.  

Embora possam ser identificadas vantagens metodológicas na tripartição das 

práticas linguageiras, vale ressaltar que as linhas fronteiriças entre cada uma das modalidades 

(a da linguagem no, como e sobre o trabalho) é bastante tênue. De fato, como salienta 

Nouroudine (2002), há relações estreitas entre as diferentes práticas da linguagem, o que torna 

difícil estabelecer com clareza o que é cada uma dessas práticas.  

Em nossa pesquisa, damos atenção especial à linguagem sobre o trabalho. 

Buscamos compreender o agir do professor de PLE no discurso materializado por ele em 

entrevistas, ou seja, nas verbalizações provocadas. Com isso, ensejamos compreender que 

sorte de relação existe entre os variados tipos de representações que o professor de PLE tem 

de seu labor.  

Bronckart (2006), ao examinar as situações de trabalho, esclarece que: 

 
A primeira dimensão analisada é o trabalho real, dos comportamentos verbais que 
são produzidos durante a realização de uma tarefa; a segunda dimensão é a do 
trabalho prescrito. Ela é abordada com base na análise de documentos prefigurativos 
oriundos das instituições ou empresas, que visam planificar, organizar e regular o 
trabalho que os actantes devem realizar; a terceira dimensão é a do trabalho 
interpretado pelos actantes, que é abordado no quadro da análise de entrevistas: 
entrevistas anteriores à realização da tarefa e entrevistas posteriores a essa 
realização; a quarta dimensão é a do trabalho interpretado por observadores 
externos. Ela é abordada a partir da análise dos textos de descrição do trabalho real 
produzidos pelos pesquisadores (BRONCKART, 2006,p. 216). 
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Nosso estudo lança um olhar sobre o trabalho interpretado pelo actantes, no cerne 

do qual estão as representações que buscamos identificar. Embora não focalizemos o trabalho 

prescrito em nossa investigação, reconhecemos sua importância, sobretudo por ser a 

prescrição um aspecto constitutivo da representação que o profissional faz de seu trabalho. 

Desse modo, essa situação também é levada em conta no agir linguageiro do docente. 

A noção de prescrição, de acordo com Ferreira e Barros (2002), remonta aos 

séculos XIX e XX, quando no interior do capitalismo se buscou controlar o trabalho dos 

operários. Está relacionada à tarefa, ou seja, à maneira como deve ser realizado o trabalho ou 

o que se espera que se faça. A tarefa, nesse sentido, se traduz como 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. 

Em contrapartida, a atividade está relacionada ao trabalho real e se baseia nas 

reflexões sobre as ações humanas realizadas (COTTEREAU, 1992; LEONTIEV, 1994 

apudFERREIRA e BARROS, 2002). No quadro da Ergonomia, essa atividade não pode ser 

observada, somente inferida a partir da ação objetiva realizada pelo sujeito. 

Ainda considerando as relações entre o trabalho real e o prescrito, observa-se que, 

embora distintos, guardam uma íntima relação, dado que a atividade (trabalho real) comporta 

as prescrições, mesmo que estas estejam transformadas, em função das novas demandas da 

situação. Vale destacar que, na verdade, o trabalho real não é um simples reflexo da tarefa. 

Por essa razão, em quaisquer planos definidos pela organização do trabalho se manifestam os 

écarts, que são a diferença entre o trabalho prescrito e o real (NOULIN 1992, apudSOUZA, 

1998). A nossa hipótese é a de que a compreensão dessa diferença, manifestada pelos 

professores no plano do trabalho interpretado, é reveladora das reconfigurações que os 

docentes fazem de seu trabalho.   

Uma pesquisa que objetive compreender o trabalho do professor e que se utilize 

de fundamentos da Clínica da Atividade e da Ergonomia do Trabalho deve, na orientação de 

Amigues (2002), considerar as prescrições tanto no aspecto institucional quanto normativo. O 

trabalho do professor, assim como o de muitos outros profissionais, está sujeito a prescrições 

concebidas por outras pessoas que não ele próprio. Essas pessoas/instituições (o Ministério da 

Educação, por exemplo) quase nunca estão relacionadas ao contexto da execução do trabalho, 

do trabalho real. Os documentos elaborados por tais pessoas/instituições, inegavelmente, 

sãonorteadores do agir docente, mas não no sentido de fornecer a este as bases suficientes que 

lhe propiciem condições de desenvolver autonomia no agir para situações particulares, ou 

seja, autonomia para intervenções no plano da diversidade de situações enfrentadas pelo 
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professor. Pelo contrário, essas prescrições normalmente são imprecisas, por não consideram 

a complexidade da realidade empírica em sua elaboração. 

No que diz respeito ao ensino de PLE no Brasil, não existem documentos oficiais 

que prescrevam a ação do professor. Então, é comum que esse papel seja cumprido, muitas 

vezes, pelo livro didático, e, como já citamos neste texto, pelos parâmetros do Celpe-Bras, 

que auxiliam o docente na reelaboração do agir, condicionada pela imprevisibilidade da sala 

de aula.  

Cabe, então, considerar que a ação realizada pelo professor não se restringe à 

execução de prescrições. Seu trabalho é, antes de tudo, um trabalho de reelaboração do que é 

preciso fazer dentro do que há para ser feito em tal circunstância (AMIGUES, 2002). Nesse 

sentido, compreendemos que a reelaboração do agir deve ser resultado de um agir reflexivo, 

para o qual contribuam a formação específica na área de atuação, a experiência profissional e 

outros saberes adicionais. 

Assim, nesta pesquisa, propomo-nos a desvelar, no agir linguageiro do docente de 

PLE, nuances de seu trabalho. À medida que desvelamos esse agir, contribuímos com a 

reflexão do próprio professor acerca de seu trabalho. Essa dinâmica se opera com o auxílio do 

quadro teórico-metodológico, eleito para dar suporte ao nosso empreendimento investigativo. 

No próximo capítulo, apresentamos a mencionada base teórica. 
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4 O INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO: BASE TEÓRICO -
METODOLÓGICA DE INVESTIGAÇÃO 
 

Com vistas a compreender a realidade de trabalho do professor de PLE, optamos 

por investigar o seu agir linguageiro. Adotamos o InteracionismoSociodiscursivo (ISD) para 

nos auxiliar na análise dos textos produzidos pelos docentes, dado que o referido quadro 

teórico-metodológico desenvolve estudo acerca do funcionamento e do desenvolvimento 

humano, tendo em sua centralidade o agir e a linguagem a este associada (BRONCKART, 

1997; 2009). Para a consecução do propósito central deste trabalho investigativo, 

compreender o agir do professor de PLE, recorremos, adicionalmente, à noção de figuras de 

ação, que, conforme Bulea (2010), podem ser compreendidas como figuras interpretativas do 

agir.  

Neste capítulo, tratamos do ISD e das noções epistemológicas nas quais se ancora 

a referida teoria, e elucidamos o sentido de figuras de ação.  

 

4.1 As bases teórico-conceptuais do InteracionismoSociodiscursivo 

 

Conforme Bronckart (1999), o ISD pretende dar conta da problemática das 

relações entre linguagem e desenvolvimento humano, levando em consideração as condições 

de produção dos textos, a problemática de sua classificação e das operações em que se baseia 

seu funcionamento. Concernente à episteme da qual deriva esta teoria, é certo dizer que sua 

base se assenta numa psicologia da linguagem orientada por princípios epistemológicos 

oriundos do interacionismo social.  

O interacionismo social preocupa-se com a análise das condutas humanas, 

tomando-as como ações significantes, focalizando, vale destacar, o agir, ou ações situadas, 

cujas propriedades estruturais e funcionais devem ser entendidas como produto de uma 

sociabilização. De acordo com o próprio Bronckart (1999), tais preocupações têm influência 

dos trabalhos de Vygotsky (1934,1985), da sociologia de Habermas (1987) e de Ricoeur 

(1986), e tomam o contexto da atividade em funcionamento nas formações sociais como 

sendo o espaço de construção das ações que podem ser atribuídas a agentes singulares, e o 

quadro estrutural de tais ações como o locus de elaboração das capacidades mentais e da 

consciência desses agentes.  

Dito isso, não é falso afirmar que, no âmbito do interacionismo social, as condutas 

verbais são compreendidas como forma de ação, donde decorre o termo ação de linguagem, 
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específicas porque semióticas e interdependente das ações não verbais. Ainda acerca do 

interacionismo social, vale lembrar que tal corrente teórica questiona a compartimentalização 

das ciências humanas, postulando uma ciência do humano e de natureza interdisciplinar, 

opondo-se, assim, aos modelos de base positivista comptiana e pós-comptiana. 

No dizer de Bronckart (1999), o interacionismo social empreende uma releitura 

crítica da obra de Piaget, principalmente no que tange aos processos de construção do 

psicológico, trazendo para o centro das discussões o papel determinante das condições e das 

intervenções sociais na formação das capacidades cognitivas da criança. Sem intervenções 

avaliativas do social, explica Bronckart (1999, p.46), nenhum bebê, sejam quais forem suas 

capacidades sensório-motoras “naturais”, é capaz de, solitariamente, construir uma 

linguagem, como sugere a posição piagetiana. É, então, com as ideias de Vygotsky que o ISD, 

em se tratando do campo da psicologia, estabelece um diálogo mais produtivo. 

Segundo Bronckart (2006), ao contrário dos psicólogos behavioristas e dos de 

inspiração fenomenológica, para os quais era válida uma epistemologia dualista herdada de 

Descartes, o qual situava objetos e corpos numa extremidade e ideias e sentimentos em outra -

, Vygotsky (1996, 1998) assume a visão monista de Spinoza (2009), aderindo, por 

conseguinte, à noção de dualidade físico-psíquica dos fenômenos identificáveis no ser 

humano, manifestada em outras correntes de pensamento fundadas por Descartes, porém 

numa perspectiva baseada em noções distintas: a do monismo materialista e a do paralelismo 

psicofisiológico. 

Como nos alerta Bota (2009), na psicologia de Vygotsky, o interacionismo social 

concebe a linguagem em seu caráter dualístico, ou seja, leva em conta a fusão das funções de 

comunicação e de representações, destacando que a construção das capacidades de 

pensamento das pessoas se dá pela transformação dos processos psicológicos naturais em 

pensamento consciente mais complexo. Tal transformação é efetivada pela interiorização, nos 

indivíduos, dos valores significantes (construídos de forma coletiva) dos signos. Esses valores 

são, assim, fundamentalmente sociais, o que confirma a implicação de um vetor sócio-

histórico no desenvolvimento humano. Com base nessa abordagem, as capacidades humanas 

são produto da apropriação e da interiorização por parte de cada indivíduo das significações 

acumuladas por gerações anteriores e elaboradas no coletivo, sendo construídas e transmitidas 

na linguagem. 

Ainda que nos pareça que Vygotsky lançou os alicerces do real questionamento da 

psicologia (uma vez que suas pesquisas foram consideravelmente fecundas), seus estudos se 

deparam com dificuldades teóricas e metodológicas. A primeira delas tem relação com as 
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unidades de análise da psicologia, ou seja, o entrelaçamento de dimensões biofisiológicas, 

comportamentais, mentais, sociais e verbais (linguageiras) que definem as condutas humanas. 

A segunda concerne à delimitação e à articulação da ordem do social e da ordem do 

psicológico. Por fim, a terceira dificuldade tem a ver com o estatuto atribuído à linguagem. A 

unidade verbal considerada por Vygotsky foi a palavra, em oposição ao que Bakhtin 

começava a conceitualizar com a expressão gêneros dos discursos. Para Bronckart (1999), 

dado que tais unidades se localizam em um nível de análise correspondente ao da atividade e 

das ações, são estas as autênticas unidades verbais e é no quadro englobante dos textos e/ou 

discursos que se pode conferir um estatuto às unidades de nível inferior, ou seja, às palavras 

ou signos. 

Não se pode negar que Vygotsky atribui à linguagem papel central no 

desenvolvimento humano, na construção das atividades coletivas, das formações sociais, dos 

mundos representados, nas mediações formativas e transformadoras dos indivíduos. No 

entanto, como já assinalamos, o propósito de estabelecer uma entidade da ordem do agir como 

unidade central das Ciências Humanas não é concluída pelo estudioso. É Léontiev (1979), seu 

seguidor, quem leva adiante esse projeto, propondo a ação e/ou atividade como unidades 

integradoras (BRONCKART, 1999). Na perspectiva do autor, o termo atividade designa as 

organizações funcionais de comportamentos dos organismos vivos, por meio das quais eles 

têm acesso ao meio ambiente e podem construir elementos de representação interna sobre esse 

meio ambiente. Mais adiante, trataremos do termo ação e faremos as distinções necessárias 

sobre esta e aquela unidade. 

Mesmo aderindo a essa escolha terminológica do interacionismo social, Bronckart 

(1999) alerta para o fato de que, no quadro do ISD, as dificuldades teóricas e metodológicas 

encontradas na proposta de Vygotsky são retrabalhadas, a exemplo da explicitação do papel 

da linguagem no desenvolvimento humano. Para esse fim, Bronckart (2004) retoma e 

reformula o trabalho de Habermas (agir comunicativo), objetivando 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), a saber: mundo 

social, mundo objetivo e mundo subjetivo. 

O ISD considera que, na espécie humana, diferente de outras espécies animais 

para as quais a participação na atividade são representações não negociada acerca do meio, e, 

portanto, idiossincráticas, a cooperação dos indivíduos é regulada e mediada por verdadeiras 
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interações verbais e a atividade caracteriza-se, então, por uma dimensão que  Habermas  

definiu como agir comunicativo (BRONCKART, 1999, p 32).  

Neste sentido, além de destacar a linguagem como constitutiva do psiquismo 

humano, a emergência do agir comunicativo é também constitutiva do social propriamente 

dito (signoscristalizam pretensões à validade, veiculando, assim, representações coletivas do 

meio, ou mundos representados). De acordo com a proposta do ISD, o homem só tem acesso 

ao meio no quadro de uma atividade mediada pela língua etodalínguaapresenta-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, p. 37- 38).  

Nesse sentido, retomando o tema do interacionismo social, cabe lembrar que a 

historicidade humana é reputada por esta corrente, sendo consideradas questões nodais as 

condições sob as quais, na espécie humana, se desenvolvem formas particulares de 

organização social, em paralelo (ou sob a influência de) de formas de interação de teor 

semiótico (BRONCKART, 2009). 

Para tratar da base sócio-histórica da linguagem, Bronckart (2006), no quadro do 

ISD, adota a perspectiva de Voloshinov (1929,1992). Este último autor dispensa à linguagem 

um tratamento abrangente, reconhecendo que a realidade concreta da linguagem enquanto 

discurso não é a do sistema abstrato de formas reconhecidamente linguísticas, tampouco uma 

enunciação monológica e aislada. Voloshinov destaca o fato de a realidade concreta da 

linguagem ser o acontecimento social de interação discursiva e chama a atenção para o 

processo dialógico, ou da compreensão do enunciado por meio de sua elucidação no contexto 

que a ele seja correspondente. 

Em se tratando do desenvolvimento humano a partir de uma concepção histórica, 

Bronckart (2007) afirma que é no pensamento de Marx e de Engels(1981), sobretudo, que o 

interacionismo social se inspira. O autor destaca alguns princípios que são adotados por esta 

corrente de pensamento: 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, desse modo, aos princípios do materialismo, do monismo e do 

evolucionismo; 2. Aevolução humana deve ser compreendida em uma perspectiva dialética e 

histórica; 3. Toda concepção essencialista do humano deve ser desprezada; 4. As capacidades 

do ser humano devemseranalisadasem  uma  perspectiva  gnosiológica  ou genética.  

O ISD também incorpora a noção de ação, que, neste quadro, apresenta um 

estatuto duplo, visto que está relacionada, ao mesmo tempo, à atividade social imputada a um 
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ser humano particular e ao conjunto das representações construídas pelo ser humano sobre 

suaparticipação na atividade (BRONCKART, 1999, p. 38).  

Ao desenvolver o conceito ação, Bronckart (1999, 2006)lança mão da distinção 

realizada por Anscombe (1957)  entre ação (que comporta intencionalidade) e acontecimento 

( que não admite intencionalidade). O objetivo de Anscombe foi o de identificar e caracterizar 

os fenômenos humanos que podem ser considerados como pertencentes à ordem do agir, o 

que a levou a estabelecer a distinção entre acontecimentos que se produzem na natureza e o 

agir humano, o qual chamou de ação. A tese basilar do ISD é a de que a ação constitui o 

resultado da apropriação, pelo organismo humano, das propriedades da atividade social 

mediada pela linguagem (BRONCKART, 1999, p. 42) 

Neste ponto, é válido destacar que o ISD opõe-se às correntes mentalistas e 

biologizantes que circulam nas ciências humanas, sobretudo ao cognitivismo em psicologia, e 

às correntes chomiskianas na linguística. É de interesse do ISD o estudo da linguagem em 

suas dimensões discursivas e ou textuais, por serem estas as únicas manifestações 

“empiricamente observáveis das ações de linguagem humanas” (BRONCKART, 1999, p.15).  

O ISD não nega que cada língua natural constitui um sistema e salienta que toda 

ação de linguagem se realiza no quadro de uma língua natural, mas faz a distinção entre as 

características gerais das ações de linguagem e as características específicas das línguas 

naturais. As análises da ação de linguagem perfazem, pois, um percurso descendente, ou seja, 

vão dos textos à frase e ou morfemas e jamais o contrário, visto que as ações de linguagem 

são mais abrangentes do que o sistema linguístico. 

Ainda com base nos pressupostos do interacionismo social, o ISD defende a tese 

de que é por meio 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. 

E vai buscar na “face oculta” da obra de Saussure (1995, 2006) sobre o caráter externo 

(social) vs interno (individual) fundamentos para compreender por que e como se opera essa 

transformação do psiquismo prático em pensamento consciente. Na concepção de Bronckart 

(1999), os signos são não apenas fundadores do humano, mas constituem, de fato, o lugar da 

aproximação\distanciamento da espécie humana em relação aos outros animais.  

Para tratar dos sistemas semióticos, o ISD adere às abordagens que integram as 

dimensões psicossociais, ou seja, que consideram os fatos de linguagem como traços das 

condutas humanas socialmente contextualizadas. Assim, Vion (1992) – centrado nas 

interações verbais), Bakhtin (1978, 1984) – com as análises de gêneros e tipos textuais, 

Foucault (1969) – análise das formações sociais, e os princípios da filosofia analítica advindos 
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do segundo Wittgenstein (1961, 1975) – concepção das interações entre formas de vida e 

jogos de linguagem), para quem a linguagem só existe em práticas, em jogos de linguagem. A 

diversidade dos jogos de linguagem é tão grande quanto as formas de vida, quanto as formas 

que o agir humano assume: é nosso agir que se encontra na base de todo jogo de linguagem. 

Também Saussure (1916 – o arbitrário radical do signo) serve de inspiração ao ISD para tratar 

dos sistemas semióticos. 

Na concepção de Bronckart (2008), a abordagem proposta por Saussure, 

contribuição fundamental para a compreensão do estatuto das relações de interdependência 

entre a linguagem, as línguas e o pensamento, determina a tese central da dupla ancoragem da 

língua. Ou seja: a língua se situa, por um lado, no indivíduo;por outro lado,  no coletivo, e, na 

medida 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. Convém sublinhar que, para proceder à análise das estruturas e dos modos sociais, o 

ISD se realimenta da teoria original dos fatos sociais proposta por Durkheim, sobretudo na 

articulação que, como já dissemos, propõe o nexo entre representações coletivas, sociais e 

individuais. Alimenta-se, também, em trabalhos da sociologia e da psicossociologia inscritas 

nesta mesma linha: Bourdieu (1980) e Moscovici (1961). 

Bronckart(2004) empreende uma revisão do posicionamento de Ricoeur (1983, 

1984, 1985), o qual propõe uma semântica da ação, por meio da qual se opera a distinção 

entre a ação e os simples acontecimentos. Na abordagem sócio-filosófica deste autor, o ser 

humano está constantemente em conflito em face de sua inquietude existencial e das 

contradições de seu tempo, por serem contraditórias, conflituosas ou não realizáveis as 

representações que possui sobre o agir. As reconfigurações viriam em forma de textos 

narrativos, sendo a elaboração destes textos o expediente usado pelo ser humano para superar 

os conflitos e tentar organizar o caos interior de sua vida. Por sua vez, as ordenações do caos 

interior do homem se dão por meio da refiguraçãodasações, com a construção de um mundo 

ficcional em que os agentes, os motivos, as intenções, asrazões, as circunstâncias, etc. são 

postos em cena de maneira racional, livre de contradições ouconflitos, o que gera, assim, uma 

ordem que  serve  para organizar o referido caos. 

 Na proposta de Bronckart(2004), não apenas os textos narrativos assumiriam essa 

função de refigurar o agir humano, mas qualquer texto, dado que o homem, por meio dos 

textos, põe em interface representações individuais e coletivas, o que possibilita uma 

verdadeira reconfiguração de suas ações. Dessa forma, Bronckart assume que todo texto 
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reconfigura o agir e contribui para a construção de modelos de agir, ou para a morfogênese 

das ações; em outras palavras, para o desenvolvimento de suas formas e estruturas 

características em um determinado momento sócio-histórico.   

No início deste capítulo, afirmamos que é propósito nosso compreender o agir do 

professor de PLE (e, por conseguinte, o seu trabalho). Para a consecução desse objetivo, 

optamos por investigar o agir linguageiro desses docentes. Para a coleta do agir especificado, 

recorremos à aplicação de dois instrumentos: a entrevistas e a instrução ao sósia. A chave para 

o entendimento do objeto que pesquisamos pode estar, acreditamos, na identificação e 

interpretação das representações que eles têm de seu trabalho. Por isso, em nossa 

investigação, é fundamental a perspectiva de reconfiguração do agir assumida pelo ISD, 

realizada na e pela linguagem. Interessa-nos a forma como o professor reconstrói a sua prática 

por meio da linguagem e ressignifica o seu papel, mobilizando, para tal, as figuras 

interpretativas do agir, ou figuras de ação (BULEA, 2010). 

Convém sublinhar que o nosso entendimento do que sejam as representações 

dialoga com a proposta do ISD, cujos pressupostos se fundamentam, no que concerne a essa 

categoria, na proposta de Durkheim (1898,2009), para quem as representações coletivas são, a 

princípio, uma forma de conhecimento socialmente produzida, que formam a bagagem 

cultural de uma sociedade. Já as representações individuais são constituídas no percurso 

individual e, portanto, são atualizadas pelos seres humanos individuais. Conforme o teórico, a 

individualidade humana se constitui a partir da sociedade. A “representação coletiva”, 

segundo Durkheim, não se reduz, no entanto, à soma das representações dos indivíduos que 

compõem a sociedade. Elas são, na verdade, mais do que isso; um novo conhecimento é 

formado, que supera a soma dos indivíduos e favorece uma recriação do coletivo. Diante 

disso, a função primordial da “representação coletiva” seria a transmissão da herança coletiva 

dos antepassados, que acrescentariam às experiências individuais tudo que a sociedade 

acumulou de sabedoria e ciência ao longo dos anos. 

O sociólogo teorizou que as categorias básicas do pensamento se originam na 

sociedade, e que o conhecimento só poderia ser encontrado na experiência social, isto é, a 

vida social seria a condição de todo pensamento organizado e vice-versa. Durkheim propôs, 

como condição essencial na elaboração do conhecimento, a formação de conceitos que são 

partilhados pelos membros do grupo, com origem nas características da vida em coletividade.  

O conceito de representações coletivas é central em Durkheim. No plano teórico, 

essa categoria está diretamente associada àquilo que é forjado no cotidiano das interações 

sociais, é coletiva, exterior e objetiva. Em termos empíricos, qualquer objeto pode ser objeto 
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de representações, ou seja, pode ser mentalmente representado. As representações são, assim, 

funções mentais. Por meio das representações, damos movimento ao mundo. Socialmente, as 

representações coletivas constituem o que os homens pensam sobre eles mesmos e sobre a 

realidade que têm em torno de si. Daí a importância da categoria das representações para o 

nosso estudo, cuja proposta é desvelar os matizes “ocultos” do trabalho do professor de PLE. 

Resultado de esforço coletivo, as representações sociais emancipam-se das 

representações individuais, dão origem a novas ações e confirmam a existência da sociedade. 

As representações são coletivas e, portanto, não podem ser simplesmente reduzidas aos 

indivíduos. Sendo fruto da interação e das conexões sociais que os homens estabelecem entre 

si, elas os ultrapassam, adquirindo realidade e autonomia próprias. Embora esta relação não 

tenha sido suficientemente desenvolvida por Durkheim, alerta Bronckart (1999), as 

representações alcançam o terreno das práticas sociais, às quais se relacionam. Desse modo, o 

conceito de representações coletivas é, ao mesmo tempo, forma de conhecimento e guia para 

as ações sociais. 

A relação entre os posicionamentos teóricos que até aqui foram apresentados e o 

ISD se caracteriza pela centralidade nas práticas realizadas sob a forma de textos, nas práticas 

linguageiras propriamente ditas. Para Bronckart (2008), 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. No dizer do autor (2006, p.137), é 

indispensável, para compreender o que é específico no funcionamento humano, analisar, 

primordialmente, aquilo que caracteriza o agir coletivo, pois é justamente nesse âmbito que se 

formulam tanto o conjunto dos fatos sociais quanto as estruturas e os conteúdos do 

pensamento consciente das pessoas. De acordo com autor (1999), as práticas de linguagem 

devem ser consideradas em sua relação com a atividade humana, estando estas associadas às 

atividades coletivas ou sociais, como propunha Durkheim (1898, 2009). Vale sublinhar que, 

para toda atividade, é possível circunscrever ações de linguagem específicas.  

No quadro do ISD, três níveis de análise são propostos. O primeiro deles é o da 

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). A seguir, tem-se 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 cotidiano). E, por 

último, mas não menos importante, está a análise dos efeitos dos processos de mediação e de 
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apropriação sobre a constituição do pensamento psíquico: o processo de emergência do 

pensamento consciente (análise dos processos de desenvolvimento permanente das  pessoas,  

os  processos  de transformação dos elementos pré-construtos). Situamos o nosso trabalho no 

plano do primeiro nível de análise. 

Até este ponto, apresentamos os fundamentos epistemológicos nos quais se apoia 

o ISD e, por ser a noção de representações nodal para o estudo que desenvolvemos, 

enfatizamos o seu sentido no âmbito do quadro teórico-metodológico que adotamos. Na 

sequência, abordaremos outras questões de ordem teórica e fundamentais à consecução do 

propósito central desta tese. Iniciamos pelo agir humano, que, como veremos, está 

diretamente ligado ao agir linguageiro. A seguir, apresentamos o modelo para análise de 

textos elaborado pelo ISD. Finalizamos o capítulo tratando de uma importante categoria 

utilizada em nossa pesquisa: as figuras interpretativas do agir, ou figuras de ação, propostas 

por Bulea (2010). 

 

4.2 Acerca do estatuto do agir 

 

Bronckart (1999, 2007) afirma que o ISD tem como proposta o desenvolvimento 

de análises que focalizem as relações entre linguagem e desenvolvimento humano, tanto no 

que concerne aos saberes quanto em relação às capacidades do agir humano. Ainda no dizer 

de Bronckat (2008), o agir humano, noção central para o ISD, deixou de ser objeto de 

investigação durante seguidos anos.  

Nas pesquisas da década de 60 do século passado, por exemplo, os estudos sobre 

o sujeito, o ator e o autor deram lugar à estrutura e às regras da língua, efeito da hegemonia da 

corrente estruturalista. Na concepção estruturalista, o sujeito é fruto de determinismos sociais, 

não sendo dotado, portanto, de qualquer singularidade. Somente na década de 80, em função 

do enfraquecimento e da queda do comunismo como modelo político, foi possível uma maior 

abertura para que se realizassem outras leituras acerca do marxismo, o que possibilitou a 

recuperação do agir como unidade de análise do funcionamento humano. 

Bronckart (1999, 2004, 2006, 2008) se alimenta de diversas contribuições de 

correntes da psicologia, da filosofia e da sociologia para definir os parâmetros norteadores dos 

quais o ISD lançará mão para tratar da problemática do agir. Wittgenstein, Anscombre, van 

Wright, Ricoeur e Habermas são, então, revisitados. 

No campo da Filosofia Analítica, Bronckart (2008) destaca Wittgenstein e aponta 

três posições oriundas das reflexões do referido autor. A primeira delas é a de que a 
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linguagem só existe em práticas, sendo essas práticas, ou jogos de linguagem, heterogêneas e 

diversas, além de estarem em permanente transformação. A segunda está relacionada ao 

pensamento de que a diversidade dos jogos de linguagem é correlata à das formas de vida, ou 

seja, à das formas assumidas pelo agir humano. Na concepção de Wittgenstein (1964, p. 204), 

na base de todo jogo de linguagem, está o nosso agir. Assim, as práticas de linguagem se 

constituiriam em instrumentos de regulação do agir real, e seria na relação com esse agir que 

as unidades e estruturas mobilizadas em tais práticas assumiriam sua significação 

(BRONCKART, 2008, p. 16). A terceira posição tem a ver com o locusde elaboração dos 

conhecimentos humanos que, conforme Wittgenstein, é o próprio quadro dos jogos de 

linguagem. Se se estabelecesse um paralelo entre “formas de vida” e atividades, de um lado, e 

entre “jogos de linguagem” e gêneros de texto e/ou tipos de discurso, de outro, as teses 

deWittgenstein seriam compatíveis e enriqueceriam os princípios do interacionismo social, 

assevera Bronckart (2008, p.17). Contudo, essa dimensão sociológica não está presente na 

obra daquele autor. Seus seguidores, então, seguiram numa outra perspectiva para elucidar o 

estatuto desses agir constitutivo da vida. 

Em Intention (1957, 2001), Anscombe buscou identificar e caracterizar os 

fenômenos humanos que podem ser considerados como sendo da ordem do agir, o que deu à 

autora a possibilidade de estabelecer distinção entre acontecimentos que se produzem na 

natureza e o agir humano. Na concepção da estudiosa, estes fenômenos manifestam-se no 

quadro de jogos de linguagem distintos. Também vonWrigting, em 

Explanationandunderstanding (1971), faz uma análise semelhante à de Anscombre. Na 

proposta do autor, as condutas humanas podem ser descritas como acontecimentos, sistemas 

fechados de comportamentos que envolvem um estado inicial, um conjunto de transformações 

internas e um estado final. Estas condutas contemplariam um aspecto de intervenção 

intencional, o que justificaria que pudessem ser denominadas de ações. 

No movimento contínuo de compreensão do agir, Bronckart (1997, 2004, 2006, 

2008), ao revisitar a obra de Ricoeur (1977), toma de empréstimo deste a semântica da ação, 

que identifica e define os parâmetros que permitem distinguir ação de simples 

acontecimentos. 

Bronckart (2008), fazendo referência a Ricoeur, afirma que a ideia deste autor 

pode ser assim sistematizada: 

 
(...) 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 eleassume(o porquê do fazer)  



66 
 

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, p. 19- 20). 

 

Embora a contribuição da obra de Ricoeur tenha sido significativa, visto que 

forneceu uma primeira rede de conceitos, os quais, contemporaneamente, estão relativamente 

estabilizados, Bronckart (1999) alerta para certas limitações identificadas na proposta, 

sobretudo, limitação de ordem epistemológica, por ser de base individualista. No 

entendimento de Bronckart (2008, p. 20), na teoria ilocucionária, o agir é tomado como 

produção de um ator solitário e não como uma entidade dialógica. Ademais, a não 

consideração dos fatores históricos, sociais, culturais e semióticos que podem ter influência 

no agir atribui à teoria de Ricoeur um traço irrefutavelmente idealista. 

É na proposta de Habermas, então, que o ISD vai se apoiar para tratar do agir. Na 

obra Théorie de l'agircommunicationnel (1987a, 1987b) e em outros trabalhos (1987c), o 

autor desenvolveu uma teoria sobre o estatuto do agir humano, com vistas a, dentro da 

proposta epistemológica e metodológica das Ciências Sociais, propor uma teoria do agir 

humano que superasse as insuficiências das concepções de um ator racional e/ou estratégico 

(BRONCKART, 2008, p. 21). 

A teoria de Habermas, à qual o ISD se filia, tem como princípio o fato de que 

qualquer atividade se desenvolve levando em conta 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). Em uma dada sincronia, estes mundos se constituem como sistemas de 

coordenadas formais, em relação aos quais qualquer agir humano exibe pretensões à realidade 

e a partir dos quais se exercem avaliações e/ou controles coletivos (BRONCKART, 2008, p. 

22). 

Considerando que 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. Como afirma Bronckart (2008, p. 22):  

 
Essa dimensão, chamada de agir teleológico, pode se tornar mais complexa, ou, em 
outras palavras, tornar-se um agir estratégico, quando as situações implicarem a 
mobilização de outros participantes humanos sobre os quais também se deve ter um 
conhecimento objetivo ou verdadeiro. Pelo fato de qualquer agir é produzido no 
contexto do mundo social, ele exibe pretensões à conformidade em relação às regras 
e valores que esse mundo organiza, sendo essa dimensão chamada de agir regulado 
pelas normas. Enfim, pelo fato de que o agir é produzido no contexto do mundo 
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subjetivo, ele também exige pretensões à autenticidade ou à sinceridade em relação 
ao que as pessoas mostram em si mesmas, sendo esse agir chamado de agir 
dramatúrgico. Essas três dimensões não são (necessariamente) tipos de agir, mas sim 
identificam de algum modo, os ângulos sob os quais um agir humano pode ser 
avaliado (BRONCKART, 2008, p. 22). 

 

A grande contribuição dessa teoria é mostrar que a realização de um agir se efetua 

levando-se em conta diferentes sistemas de determinações, que podem seguir uma trajetória 

de conflito e não uma trajetória retilínea determinada pelas propriedades que identificam a 

responsabilidade do agente. 

Habermas (1987a; 1987b; 1987c) ainda nos apresenta a relação entre os mundos 

formais, onde se organizam as representações coletivas, e aquilo que ele denomina de mundo 

vivido, que se refere a certas dimensões do estado de agente no momento em que ele se 

engaja no agir. O engajamento no agir se dá pela 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 esses dois mundos referidos se estabelece uma relação 

dialética, que é o maior fator de desenvolvimento humano.  

Na visão de Habermas (1987), enquanto falante e ouvinte se entendem acerca de 

algo num mundo, eles se movem dentro de horizontes do seu mundo vivido ou de vida 

comum. Este mundo constitui o contexto que fornece os recursos para o processo de 

compreensão. Ele forma um horizonte e ao mesmo tempo oferece uma quantidade de 

evidências culturais das quais os participantes no ato de comunicar, nos seus esforços de 

interpretações, retiram padrões de interpretações consentidas. 

Mesmo que os pressupostos da teoria desenvolvida por Habermas (op.cit.) seja de 

grande valia para o ISD, em se tratando da investigação do papel da linguagem para o 

desenvolvimento humano, na visão de Bronckart (2008, p. 25), ainda são insuficientes no 

plano linguístico. O ISD se inspira em Habermas, no entanto, enquanto este se concentra na 

abordagem técnica dos fenômenos da linguagem, baseando-se na teoria dos atos da fala de 

Austin e Searle, que, para tratar do agir linguageiro, consideram os níveis da frase e da 

oração, Bronckart (2007) avança ao considerando como nível principal de organização do agir 

linguageiro os textos e/ou discursos, o que possibilita compreender o funcionamento de 

organização do agir de linguagem. 

A respeito do termo agir, vale esclarecer que, para fins de análise do agir de 

linguagem (ou agir linguageiro) e clareza metodológica, o ISD assume o termo agir (ou agir-

referente) como sendo qualquer forma de intervenção finalizada do homem no mundo, isto é, 

um dado observável. Esse agir pode ser, em certos contextos econômicos, propriamente um 
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trabalho que envolve diversos tipos de profissionais e cuja estrutura, como afirma Bronckart 

(2006), pode ser decomposta em tarefas. As noções de atividade e ação são tomadas no 

âmbito do agir e apresentam natureza interpretativa, por serem passíveis de análise. 

Bronckartet al. (2004) definem a atividade como sendo uma leitura do agir que implica 

especialmente as dimensões motivacionais e intencionais mobilizadas no nível coletivo. A 

ação é tida como uma leitura do agir que implica as mesmas dimensões, só que no nível de 

pessoas singulares. 

 
Atividade designa uma leitura do agir que envolve dimensões motivacionais e 
intencionais mobilizadas no nível do coletivo, e ação designa uma leitura do agir que 
envolve essas dimensões mobilizadas no nível das pessoas em particular. Desse 
modo, não mantemos a acepção ergonômica corrente do termo “atividade” (segundo 
a qual atividade seria “o que fazem, pensam e sentem os trabalhadores”), acepção 
essa que substituímos por conduta e, de mesmo modo, substituímos a expressão 
“corrente curso de ação” por “curso do agir” (BRONCKART, 2008, p. 120 - 121). 

 

 Ainda com referência ao agir e concernente aos planos a partir dos quais podem ser 

efetuadas sua análise, Bronckart e Machado (2004) acrescentam: 

 
No plano motivacional, distinguimos os determinantes externos do agir, que são de 
origem coletiva, de natureza material ou de ordem das representações sociais, e os 
motivos, que são as razões de agir interiorizadas por uma pessoa particular. No 
plano da intencionalidade, distinguimos as finalidades, que são de origens coletiva e 
socialmente validadas, e as intenções, que são finalidades do agir interiorizadas por 
uma pessoa particular. No plano dos recursos do agir, distinguimos os instrumentos, 
que podem ser ferramentas concretas ou modelos para o agir, disponíveis no 
ambiente social, das capacidades, que são os recursos mentais ou comportamentais 
atribuídos a uma pessoa particular (BRONCKART; MACHADO, 2004). 

 

O ISD distingue o agir, de sentido geral, do agir de linguagem. Assume que 

ambas são formas de agir humano, que guardam entre si uma relação indissociável, sendo 

aquele sempre dependente do agir de linguagem. Nessa linha, vale enfatizar a genericidade do 

termo agir, que, como já dissemos, designa qualquer comportamento ativo do homem no 

mundo. Ao mesmo tempo, urge destacar que todas as espécies animais são dotadas desse agir. 

No entanto, apenas na espécie humana se pode identificar um agir comunicativo verbal, o que 

permite ao homem construir mundos de conhecimentos, acumuláveis ao longo da história 

(BRONCKART, 2007). Bronckart (2008) distingue o agir interpretado do agir-referente. Na 

visão do autor, o agir interpretado corresponde ao que o trabalhador diz acerca do trabalho 

real, ou ao que outros, que não estão diretamente envolvidos com esse trabalho, afirmam 
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sobre o agir-referente ou agir real, que, como já dissemos, corresponde a qualquer agir 

orientado sobre o mundo.  

Para tratar dos seres humanos que intervêm no agir, Bronckart (2008) utiliza o 

termo actante, fazendo referência a qualquer pessoa implicada no agir. Distingue, porém, no 

plano interpretativo, os termos ator e agente. 

 
Utilizamos o termo ator, quando as configurações textuais constroem o actante como 
sendo a fonte de um processo, dotando-o de capacidades, motivos e intenções; e o 
termo agente, quando nenhuma dessas propriedades é atribuída por essas 
configurações textuais ao actante (BRONCKART, 2008, p.121). 

 

Convém destacar que a noção actante é situada e sincrônica, visto que se refere ao 

organismo que é fonte do agir (actante desse agir). Já a noção de pessoa é tomada como a 

estrutura psíquica que se constrói diacronicamente em cada organismo, como resultado do 

acúmulo de experiências de agentividade, podendo variar em quantidade e qualidade (em 

decorrência dos contextos de mediação formativa) e que se escalonam em uma temporalidade 

sempre particular. Assim, cada pessoa, sendo resultado de uma micro-história experiencial, 

também é (em um determinado estado n) um quadro que exerce uma certa determinação sobre 

uma nova aprendizagem. (BRONCKART, 2008, p. 121-122) 

No plano dos recursos do agir, o ISD distingue os instrumentos, noção que se 

refere tanto às ferramentas materiais e as tipificações do agir disponíveis no ambiente social 

quanto às capacidades, ou seja, aos recursos mentais ou comportamentais que são imputados a 

uma pessoa em particular. 

Nesta seção, tematizou-se a categoria do agir. Iniciamos a discussão citando a 

semântica da ação proposta por Ricoeur (1977), na qual Bronckart (1999) se inspira para 

considerar a referida categoria. Destacamos que, por identificar traços de cunho idealista e 

individualista no pensamento daquele autor, Bronckart (op. cit.) se apoia em Habermas 

(1987), que defende a ideia de que as atividades se desenvolvem com base nas representações 

coletivas e que se organizam em mundos (formais e representados) para tratar do papel da 

linguagem, mas avança no que concerne ao plano linguístico, considerando os textos e/ou 

discursos como nível principal de organização do agir linguageiro. Também apresentamos as 

acepções, no quadro do ISD, dos termos atividade, ação e conduta. E discorremos sobre os 

planos de análise do agir (motivacional, das intenções, dos recursos do agir). Por fim, e com 

base em Bronckart (2008), discutimos a respeito dos seres que intervêm no agir, quais sejam: 

actante, ator e agente. 
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Na próxima seção, dedicamo-nos a explicitação da proposta do ISD para a análise 

dos textos. 

 

4.3 Proposta de análise de textos no quadro do ISD 

 

O ISD (Bronckart, 1999) propõe um modelo descendente de análise de textos, 

baseado nas ações de linguagem que estão na origem desses mesmos textos, ou seja, parte das 

atividades sociais em direção às atividades de linguagem e destas aos textos e seus 

componentes linguísticos. Lançando mão deste quadro, ensejamos compreender as redes 

discursivas que se constroem sobre o trabalho do professor PLE, no agir linguageiro dos 

próprios docentes. 

Os textos são, no âmbito deste quadro teórico-metodológico, resultado da 

interação entre representações individuais e coletivas, para cuja produção se mobilizam 

recursos de uma determinada língua natural, com base em modelos de organização textual 

disponíveis em uma dada língua. Partindo da premissa de que todos os textos empíricos 

podem ser objeto de investigação, Bronckart (1999) sugere os procedimentos metodológicos 

para a análise desses correspondentes empíricos/ linguísticos das atividades de linguagem. 

Propõe que sejam considerados, para a análise dos textos, três conjuntos de observáveis: a) 

observáveis de ordem semântica: conteúdo referencial semiotizado no texto e índices 

relacionados ao contexto e à maneira como o autor se situa em relação a tal contexto; b) 

observáveis de ordem léxico-semântica: escolhas realizadas nos paradigmas de lexemas 

disponíveis em língua para fazer menção a um mesmo referente, subconjuntos de categorias e 

de regras gramaticais que parecem ser mais comumente mobilizadas pelo texto; c) 

observáveis de ordem paralinguística: unidades semióticas não verbais (quadros, imagens, 

esquemas, etc, as chamadas unidades paratextuais, e procedimentos supratextuais de 

formatação da página e de relevo (importantes na identificação dos procedimentos de 

planificação e/ou enunciativos. No caso dos textos orais, pode ser possível, por meio da 

leitura, observar alguns procedimentos supratextuais que parecem equivaler aos da 

formatação e da ênfase dos textos escritos (silêncios, mudanças de tom, acentos prosódicos, 

etc.). Ainda a respeito dos procedimentos de análise, o autor sugere que os textos devem ser 

submetidos a um recorte, a fim de que se delimitem os segmentos pertencentes a um mesmo 

tipo de discurso. Uma análise quantitativa pode validar ou invalidar o recorte inicialmente 

realizado. Em seguida, deve-se proceder às análises qualitativas. 
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Concernente às condições de produção dos textos, o ISD indica que sejam 

observados os seguintes aspectos:  

a. A situação de ação de linguagem, que se refere às propriedades dos mundos 

formais, ou seja, dos mundos físico, social e subjetivo, que podem interferir na 

produção textual. Tais mundos são conjuntos de representações sociais que podem 

ser objeto de uma descrição. No entanto, no âmbito de uma situação de produção 

específica, o agente dispõe exclusivamente de versões particulares dessas 

representações de caráter social. Por isso, é preciso que se distinga a situação de 

linguagem externa (que são as características dos mundos formais) e a situação de 

linguagem interna (que são as representações sobre esses mundos, assim como o 

agente as interiorizou). Mais que isso, vale admitir que é essa situação de ação 

interiorizada que interfere sobre a produção do texto empírico; 

b. O contexto de produção, que integra a situação de ação de linguagem e pode ser 

entendido como o conjunto de parâmetros que podem exercer uma influência 

sobre a organização de um texto. Tais fatores podem ser agrupados em dois 

conjuntos, a saber, os que se referem ao mundo físico (lugar de produção, 

momento de produção, emissor, receptor) e os que dizem respeito ao mundo 

sociosubjetivo (lugar social, posição social do emissor, posição social do receptor 

e objetivo); 

c. O conteúdo temático define-se como o conjunto das informações que nele são 

visivelmente apresentadas, ou seja, que são materializadas no texto por meio das 

unidades declarativas da língua natural utilizada. As informações que constituem 

o conteúdo temático são representações elaboradas pelo agente-produtor. Tais 

conhecimentos, que estão estocados e organizados na memória, vão variar em 

função da experiência e do nível de desenvolvimento do agente. 

 

Bronckart (1999) também propõe o modelo de arquitetura interna dos textos. A 

este modelo o autor dá o nome de folheado textual. O teórico parte da hipótese geral segundo 

a qual todo texto é organizado em três níveis interativos, que definem o chamado folheado 

textual. São eles: a infra-estrutura geral do texto, os mecanismos de textualização e os 

mecanismos enunciativos.  

A infra-estrutura geral do texto (ou nível profundo) é constituída pelo plano mais 

geral do texto (organização de conjunto de conteúdo temático), pelos tipos de discursos 

(diferentes segmentos que o texto comporta), pelas modalidades de articulação entre os tipos 
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de discurso (se apresenta de diferentes formas, como, por exemplo, o encaixamento, que 

consiste na relação de dependência de um segmento em relação a outro).  

Os mecanismos de textualização (ou nível intermediário) são mecanismos que 

funcionam no nível intermediário e consistem em criar séries isotópicas que contribuem para 

a coerência temática. Podem ser divididos em três categorias, a saber: 

1) Mecanismos de conexão - colaboram para as articulações da progressão 

temática, são realizados por organizadores textuais, que podem ser aplicados ao plano geral 

do texto, às transcrições entre tipos de discurso e entre fases de uma sequência, ou ainda às 

articulações mais locais entre frases sintáticas. São organizadores textuais as conjunções, os 

advérbios ou locuções adverbiais, grupos preposicionais, grupos nominais e segmentos de 

frases; 

2) A coesão nominal – tem a função de introduzir os temas e/ou personagens 

novos e de assegurar sua retomada e substituição no texto. As unidades que realizam tais 

mecanismos recebem o nome de anafóricos e podem ser representados pelos pronomes 

pessoais, relativos, demonstrativos e possessivos e alguns sintagmas nominais; 

3) A coesão verbal – assegura a organização temporal e/ou hierárquica dos 

processos (estados, acontecimentos ou ações) verbalizados no texto e são basicamente 

realizados pelos tempos verbais e , ocasionalmente, pela interação entre esses tempos e 

algumas unidades de valor temporal, como certos advérbios e organizadores textuais. Nos 

últimos trabalhos do ISD, a coesão verbal tem sido apontada como pertencente à 

infraestrutura geral dos textos (nível profundo), por ser fundamental para a caracterização dos 

tipos de discurso.  

Os mecanismos enunciativos (nível superficial)contribuem para a manutenção da 

coerência pragmática (ou interativa) do texto, colaboram para o esclarecimento dos 

posicionamentos enunciativos (quais são as instâncias que assumem o que é enunciado no 

texto? Quais são as vozes que aí se expressam?) e traduzem as variadas avaliações 

(julgamentos, opiniões, sentimentos) sobre o conteúdo temático. Tais mecanismos podem ser 

considerados como configuracionais e operam quase que independentemente da progressão 

do conteúdo temático. 

Diferentes vozes podem se apresentar em um texto, quais sejam: a voz do autor 

empírico; as vozes sociais (vozes de outras pessoas ou de instituições humanas exteriores ao 

conteúdo temático do texto) e as vozes dos personagens (vozes das pessoas ou de instituições 

diretamente implicadas no percurso temático). As avaliações formuladas sobre alguns 
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aspectos do conteúdo temático têm sido designadas, na tradição gramatical, pelo termo 

modalização, expressão também adotada pelo ISD.  

Em nossa pesquisa, realizaremos a análise dos textos produzidos pelos professores 

numa perspectiva descendente, tal qual propõe o ISD. Partiremos da atividade social (o 

trabalho do professor de PLE) em direção às atividades de linguagem (o agir linguageiro dos 

professores em entrevistas e na instrução ao sósia), a fim de compreendermos o trabalho 

docente, nos textos, os quais são produtos da interação entre as representações individuais e 

coletivas. As representações são consideradas, no contexto de nosso empreendimento 

investigativo, uma categoria elucidativa do agir professoral.  

Seguindo a orientação de Bronckart (1999), para a análise dos textos que 

compõem o nosso corpus, decidimos, no que concerne às condições de produção do material 

linguageiro, levar em conta: a) a situação de ação de linguagem (propriedades dos mundos 

físico, social e subjetivo, que se constituem em um conjunto de representações sociais 

passíveis de descrição; b) o contexto de produção, que integra a situação de ação de 

linguagem e c) o conteúdo temático, que são representações elaboradas pelo agente produtor 

do texto e variam de acordo com a experiência e com o nível de desenvolvimento do agente.  

Centralizaremos nossas observações em dois dos níveis do folheado textual, tais 

quais: o nível profundo (ou infra-estrutura) e o nível superficial (ou mecanismos 

enunciativos). Do primeiro, investigamos o conteúdo temático e os tipos de discurso, estes 

últimos são relevantes para a identificação das figuras de ação. No segundo, damos atenção às 

vozes e às modalizações, para a compreensão pormenorizada das representações que o 

professor de PLE elabora em seu dizer. 

Nas duas próximas seções, apresentamos as noções de tipos de discurso e de 

mecanismos enunciativos, respectivamente. 

 

4.4 Dos tipos de discurso 

 

Bronckart (1999) defende que, na escala sócio-histórica, os textos são produtos da 

atividade de linguagem em funcionamento permanente nas formações sociais: em função de 

seus objetivos, interesses e questões específicas. Tais formações elaboram diferentes espécies 

de textos, nos quais se podem evidenciar características relativamente estáveis. No quadro do 

ISD, essas formações são chamadas de gêneros de textos. Elas ficam disponíveis no intertexto 

como modelos indexados, para acesso pelos contemporâneos e pelas gerações futuras. Os 

segmentos constitutivos de um gênero devem ser considerados como tipos linguísticos, isto é, 
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como formas específicas de semiotização ou de colocação em discurso. Elas dependem do 

leque de recursos morfossintáticos disponíveis em uma língua, e são, apor isso, em número 

limitado. São formas correlatas à construção das coordenadas de mundos virtuais, 

diferenciadas do mundo empírico dos agentes. Por essa razão, esses segmentos recebem o 

nome de tipos de discursos, já os mundos virtuais nos quais se baseiam são chamados de 

mundos discursivos. 

Referente aos mundos discursivos, a abordagem do ISD dá continuidade aos 

trabalhos de Beveniste (1959,1966), Weinrich (1973) e Simonin-Grumbach (1975), no 

sentido de que pretende descrever os mundos ou planos da enunciação, bem como as 

operações em que se baseiam, e as configurações das unidades linguísticas que traduzem tais 

mundos, no quadro de uma língua natural. A noção de tipos de discurso tem origem nos 

autores anteriormente referenciados. O primeiro sustentou que os tempos verbais em francês 

distribuíam-se em dois sistemas distintos ecomplementares, que traduziriam dois planos da 

enunciação, quais sejam: o plano da história e o plano do discurso. Já o segundo estudou os 

tempos verbais e estabeleceu uma distinção análoga à de Benveniste entre os tempos do 

comentário e os tempos da narração. O último contribuiu para a construção da noção de tipos 

de discurso, buscando identificar o conjunto das unidadesdiscriminativasdosmundos  ou  

planos. 

Para a construção da ideia de tipos de discursos, o ISD sustenta que, qualquer que 

seja o gênero a que pertença, um texto é constituído por segmentos diferentes. Por exemplo, 

uma monografia pode ser constituída por um segmento principal no qual se encontra a teoria 

do autor e por segmentos intercalados que relatam a cronologia da constituição de teorias 

correntes. É especificamente no nível desses segmentos, os quais podem ser isolados por sua 

função semântico-pragmática, que se podem identificar configurações de unidade linguísticas 

específica, tais como: subconjuntos de tempos verbais, pronomes, organizadores, advérbios de 

modalização etc. Tais segmentos, em número finito (na proposta do ISD, eles são quatro), 

constituem o nível superficial (ou aparente), o nível dos tipos de discurso. Eles são 

importantes na medida em que parecem traduzir ou semiotizar mundos discursivos, ou seja, 

formatos que organizam as relações entre as coordenadas da situação de ação de um actante e 

as coordenadas dos mundos coletivamente constituídos na textualidade. (BRONCKART, 

2008, p. 90 - 91) 

Para o ISD, a atividade de linguagem, devido à sua própria natureza semiótica, 

baseia-se na criação de mundos virtuais. Esses mundos são sistemas de coordenadas formais 

que, por um lado, são radicalmente “outros” em relação aos sistemas de coordenadas dos 
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mundos representados em que se desenvolvem as ações de agentes humanos, mas que, por 

outro, devem mostrar o tipo de relação que mantêm com esses mundos da atividade humana. 

Os mundos representados pelos agentes humanos são chamados de ordinário; os mundos 

virtuais criados pela atividade de linguagem, mundos discursivos, conforme já se esclareceu. 

Eles se constituem como quadros nos quais se desenvolve, na dinâmica da produção ou da 

recepção textual, a interface entre as representações sediadas em um determinado actante 

(representações individuais) e aquelas sediadas nas instâncias coletivas (representações 

coletivas). Esses mundos são construídos mediante duas operações psicolinguageiras 

provenientes de uma decisão binária: ou as coordenadas que organizam o conteúdo 

semiotizado são explicitamente colocadas a distância das coordenadas gerais da situação do 

actante (ordem do NARRAR) ou elas não o são (ordem do EXPOR). Da intersecção do 

resultado dessas decisões, decorrem, então, quatro mundos discursivos: NARRAR implicado, 

NARRAR autônomo, EXPOR implicado, EXPOR autônomo.  

No dizer de Bronckart (2008, p. 91), uma das hipóteses é a de que as variadas 

formas de raciocínio humano se desenvolvem no quadro da prática dos tipos/mundos 

discursivos. Assim, teríamos o raciocínio causal/temporal nos mundos do NARRAR (relato e 

narração); o raciocínio de senso comum no discurso interativo e o raciocínio lógico-

argumentativo, no discurso teórico. 

Ainda a respeito dos mundos discursivos e das operações em que se baseiam, é 

preciso que se diga que ambos só são identificáveis a partir das formas linguísticas que os 

semiotizam. Bronckart (1999) declara que os arquétipos psicológicos correspondentes aos 

mundos discursivos podem ser apresentados no quadro de dupla entrada a seguir: 

 

Quadro 1 – Arquétipos psicológicos correspondentes aos mundos discursivos. 
 Coordenadas gerais dos mundos 

Conjunção  Injunção  
EXPOR  NARRAR 

Relação ao ato de 
produção 

Implicação  Discurso interativo Relato interativo 
Autonomia  Discurso teórico Narração  

Fonte: Autoria própria, com base em Bronckart (1999) 

 

Como se pode verificar, compõe a proposta do ISD quatro tipos de discurso, a 

saber: o interativo, o teórico, o relato interativo, a narração. Quanto às características 

linguísticas que os identifica, Bronckart (1999, p.170-179), a partir da análise quantitativa de 

vários textos, realizou sua descrição. Vejamos o quadro 2, a seguir: 
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Quadro 2 – Caracterização linguística dos tipos de discurso. 
Tipo de 
discurso 

Características linguísticas identificáveis (com dados verbais 
correspondentes ao português) 

Interativo 

• presença de unidades que remetem à própria 
interação verbal; 

• nas formas dialogadas, interação marcada pelos 
turnos da fala e presença de frases não declarativas 
(interrogativas imperativas e exclamativas); 

• exploração de um subsistema de tempos dos verbos 
compostos pelo presente e pelo passado composto e, 
regularmente, por uma forma de futuro perifrástico, 
que exprimem, respectivamente, simultaneidade, 
anterioridade e posteridade; 

• Presença de unidades que remetem a objetos 
acessíveis aos interactantes, ao espaço ou ao tempo 
da interação (ostensivos dêiticos espaciais dêiticos 
temporais); 

• presença de nomes próprios, verbos, pronomes e 
adjetivo de primeira e segunda pessoa do singular e 
do plural remetendo aos protagonistas da interação 
verbal; 

• presença do pronome a gente (indefinido), 
funcionando como de primeira pessoa do singular ou 
do plural; 

• presença de anáforas pronominais; 
• ocorrência de auxiliares modais, como, por exemplo, 

“poder”, e de outros auxiliares de valor pragmático 
(querer, dever, ser preciso); 

• alta densidade verbal; 
• densidade sintagmática baixa. 

Teórico 

• ausência de frases não declarativas (por ser, em 
princípio, monologado e escrito); 

• dominância das formas verbais no presente e do 
condicional (futuro do pretérito); 

• ausência quase total de formas do futuro; 
• dois tempos de base: presente e pretérito perfeito 

(como valor genérico, distinto do valor dêitico que 
tomam no discurso interativo); 

• ausência de unidades que remetem diretamente aos 
interactantes, ao espaço-tempo da produção, como os 
ostensivos, dêiticos espaciais, dêiticos temporais; 

• presença de formas de primeira pessoa do plural, de a 
gente (remetendo aos polos da interação verbal em 
geral, mas não aos protagonistas concretos da 
interação em curso); 

• presença de variados organizadores com valor lógico-
argumentativo (como, de outro lado, de fato, 
primeiro, mas); 

• uso de procedimentos de focalização de certos 
segmentos no texto, bem como procedimentos de 
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referência a outras partes do texto, ou ao intertexto 
científico (procedimentos metatextuais, de referência 
intratextual e intertextual); 

• presença de numerosas frases passivas; 
• grande frequência de anáforas pronominais e 

nominais, ou procedimentos de referenciação dêitica 
intratextual; 

• densidade verbal baixa; 
• densidade sintagmática extremamente elevada. 

Relato 
Interativo 

• ausência de frases não declarativas (por ser, em 
princípio, monologado); 

• exploração de um subsistema de verbos composto por 
dois tempos nitidamente dominantes: o pretérito 
perfeito e o imperfeito, aos quais, às vezes, são 
associadas formas do mais-que-perfeito, do futuro 
simples ou do futuro do pretérito; 

• presença de organizadores temporais (advérbios, 
sintagmas preposicionais, coordenativos, 
subordinativos; 

• presença de pronomes e adjetivos de primeira e 
segunda pessoa do singular e do plural, que remetem 
aos protagonistas da interação verbal; 

• presença dominante de anáforas pronominais, às 
vezes associadas a anáforas nominais; 

• densidade verbal alta; 
• densidade sintagmática baixa.  

Narração 

• comporta apenas frases declarativas; 
• explora subsistemas dos tempos da história ou dos 

tempos narrativos, especialmente o pretérito perfeito 
e o imperfeito; a esses tempos são acrescidas as 
formas do mais-que-perfeito composto, o futuro do 
pretérito e formas complexas (auxiliar no 
imperfeito+infinitivo); 

• presença de organizadores temporais (advérbios, 
sintagmas preposicionais, coordenativos, 
subordinativos; 

• ausência de pronomes e adjetivos de primeira e 
segunda pessoa do singular e do plural, que remetem 
diretamente ou ao agente produtor do texto ou a seus 
destinatários; 

• presença conjunta de anáforas pronominais e de 
anáforas nominais; 

• densidades verbal e nominal médias. 
Fonte: Autoria própria, com base em Bronckart (1999) 

 

Após a apresentação das características linguísticas dos tipos de discurso, urge 

fazer algumas observações sobre as conclusões de Bronckart (1999, p.187) a respeito das 

variantes, fronteiras e fusões dos tipos de discurso. 
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Referente ao discurso interativo, pôde ser identificado um subconjunto que 

aparece no quadro dos gêneros orais, como, por exemplo, as entrevistas, em que um mundo 

discursivo específico - o da semiotização do conteúdo temático mobilizado na interação - é 

constituído e é relacionado ao mundo ordinário dos agentes envolvidos na própria interação. 

Ainda no plano do discurso interativo, observou-se um outro subconjunto constituído de 

discurso direto. Essa categoria de discurso depende da construção de um mundo específico, 

relacionado aos parâmetros do mundo posto em cena no discurso principal. Isso é marcado 

por referências dêiticas das instâncias de agentividade do segmento discurso direto aos 

interactantes representados no discurso principal e por uma dependência da organização de 

tais segmentos no que concerne à progressão dos acontecimentos em cena do discurso 

principal. Por fim, o terceiro subconjunto constituído pelo discurso interativo equivale a um 

mundo específico, relacionado a um mundo ordinário “representado”, qual seja: o dos 

personagens e dos acontecimentos que serão postos em cena durante a interpretação do gênero 

peça. 

A cerca das variantes e fronteiras do discurso teórico, os estudos mostraram que 

este se baseia em um mundo autônomo em relação ao mundo ordinário dos agentes-

produtores e receptores. Ele tende, portanto, à autonomia, mas nunca a atinge plenamente, 

vale ressaltar.  

Podemos pontuar, ainda, algumas questões a respeito da fusão do discurso 

interativo e do discurso teórico. Bronckart(1999) afirma que no resultado da análise de 

segmentos de textos de ordem do EXPOR não foi possível identificar a delimitação clara 

entre o discurso interativo e o teórico, o que sugere a fusão desses discursos, fenômeno ao 

qual o autor deu o nome de misto interativo-teórico. Esse fenômeno foi identificado no quadro 

de exposições orais e segmentos incluídos em exposições escritas. 

Concernente às variantes do relato interativo, foi possível distinguir os relatos 

interativos primários e os relatos interativos secundários. Os primeiros são identificáveis no 

quadro de gêneros de textos orais. O mundo discursivo em que se pautam é colocado em 

relação com o mundo ordinário dos agentes da ação de linguagem em curso. Já os relatos 

interativos secundários puderam ser identificados no quadro de gêneros escritos e são, 

normalmente, encaixados em segmentos de discurso interativo secundário. 

Sobre as variantes da narração, foram identificados em muitos segmentos 

narrativos a presença de pronomes dêiticos e que comportam marcas de primeira pessoa, que, 

em alguns casos, parecem fazer referência ao autor empírico do texto. O mundo discursivo em 

que se baseiam, contudo, é autônomo em relação aos parâmetros da ação de linguagem 
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envolvida. Além disso, também foram identificadas ocorrências locais de verbos no presente, 

ao que se optou por dar o nome de presente histórico, presente de narração ou presente 

dramático, que tem valor temporal unicamente interno, marcado por uma relação isocrônica 

entre o curso da atividade narrativa e o curso da diegese. 

Os discursos indireto e indireto livre também são analisados por Bronckart (1999). 

Ao primeiro tipo, atribui-se a seguinte definição: um discurso interativo secundário, 

encaixado em outro tipo de discurso, discurso principal (BRONCKART, 1999, p. 206). Essa 

dependência do discurso direto é marcada pela presença de verbos dicendi no discurso 

principal e por outros procedimentos tipográficos. Sobre os discurso indireto e indireto livre,  

diz-se que estes apresentam modalidades variadas de fusão dos mundos do discursos 

interativo e do discurso principal. No discurso indireto, os segmentos de discurso interativo 

são integrados. A integração é marcada pela presença de verbos de dizer, no discurso 

principal, e pela inserção do discurso interativo em subordinadas completivas. No discurso 

indireto livre, os segmentos de discurso interativo são inseridos no principal. No entanto, não 

há qualquer marca de delimitação ou de subordinação. A característica mais marcante do 

discurso indireto livre é a de reproduzir um número considerável de propriedades do discurso 

interativo (os pronomes dêiticos e as frases não declarativas, sobretudo). Assim, nele, a fusão 

dos mundos respectivos é menos importante do que no discurso indireto. 

Como já foi dito, o ISD propõe uma análise de textos a partir de um folheado 

composto de três níveis: o profundo, o intermediário e o superficial. No final da seção 

anterior, informamos ser de nosso interesse dois deles: os níveis profundo e superficial. Do 

nível profundo, servem-nos os tipos de discurso, que são analisados no âmbito das figuras de 

ação, categoria que será detalhada mais adiante. Do superficial, consideraremos as vozes e as 

modalizações, também tematizadas na seção subsequente. 

 

4.5 Acerca dos mecanismos enunciativos: as vozes e as modalizações 

 

Os mecanismos enunciativos, como já afirmamos, contribuem para que se 

estabeleça, no texto, a coerência pragmática, explicando, por um lado, a variedade de 

avaliações (julgamentos, opiniões, sentimentos) que pode ser formulada acerca de um dado 

aspecto do conteúdo temático e, por outro, as fontes mesmas dessas avaliações: quais são as 

instâncias que as assumem ou que tomam para si a responsabilidade por elas (BRONCKART, 

1999, p. 319). Essa última questão diz respeito ao posicionamento enunciativo, mas não é, 

como se poderia supor, de competência exclusiva do autor empírico do texto. É preciso levar 
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em conta outras instâncias de responsabilidade, formais ou internas ao texto, chamadas de 

narrador e/ou expositor. 

O autor, na condição de agente da ação de linguagem que se efetiva num texto 

empírico, é, a princípio, responsável pela totalidade das operações que atribuirão ao texto seu 

aspecto definitivo. No entanto, estudiosos como Ducrot e Genette (1984, 1972 apud 

BRONCKART, 2004), viram a necessidade de recorrer a outras instâncias (enunciador e 

narrador, respectivamente), às quais se delegaria a responsabilidade enunciativa do texto. Ao 

postular essa transferência de responsabilidade, dissociaram os dois semas que estão na base 

da noção usual de autor. 

No ISD, o termo autor é utilizado para fazer referência àquele que está na origem 

do texto. Aparentemente, é essa instância quem decide sobre o conteúdo temático 

semiotizado, quem faz as escolhas de gêneros de texto que mais se ajustam às suas 

necessidades comunicativas. É ele quem elege e organiza os tipos de discurso e se 

responsabiliza pela articulação dos variados mecanismos de textualização. Contudo, não cabe 

unicamente ao autor a responsabilidade pelo que é enunciado. Ela é compartilhada com outras 

instâncias, em segmentos do texto. Identificar as responsabilidades enunciativas em um texto 

é uma operação complexa, visto que, no processo criativo de seu texto, o autor organiza um 

ou inúmeros mundos discursivos cujas coordenadas e regras de funcionamento diferem das do 

mundo empírico em que esse autor está imerso. Desse modo, as vozes que se exprimem no 

texto são distribuídas com base nos mundos discursivos, nas instâncias formais que 

“administram” esse texto, que são: o textualizador, o expositor e o narrador. 

Esse tema pode melhor ser entendido com o auxílio das contribuições da 

psicologia interacionista-social. Assumindo essa perspectiva, qualquer texto, seja ele oral ou 

escrito, decorre do ato material de produção de um organismo humano e, assim como toda 

ação humana, tal intervenção de cunho comportamental está intimamente relacionada ao 

acionamento de um conjunto de representações inscritas neste próprio organismo. Dessa 

maneira, seja do ponto de vista comportamental ou do mental, o organismo humano que 

constitui o autor é, de fato, aquele que está no alicerce do texto (BRONCKART, 1999, p. 

321). 

Acerca da responsabilidade do texto, ela diz respeito às dimensões mentais e a seu 

tratamento, já que qualquer ser humano pode ser capaz de dizer ou escrever um texto, ainda 

que não seja seu autor. Portanto, o estatuto das representações mobilizadas numa produção 

textual exige um reexame. O autor, ao empreender uma ação de linguagem, aciona 

subconjuntos de representações que se reportam ao contexto físico, ao contexto social de sua 
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intervenção, ao conteúdo temático mobilizado nesta mesma ação e a seu próprio estatuto de 

agente (capacidades de ação, intenções e motivos). Em outras palavras, a ação linguageira se 

traduz por uma “reposição em circulação”, no campo das representações sociais cristalizadas 

no intertexto, de representações já dialógicas, sediadas no autor. As representações, como já 

dissemos aqui, são construídas na interação com as ações e com o discurso de outrem, 

possuem, sempre, marcas da alteridade que lhes constitui. Qualquer que seja a representação 

disponível no autor, ela são interativas, no sentido de que integram representações dos outros. 

Por isso, em função das condições de sua elaboração, as representações constitutivas da 

pessoa têm, então, um estatuto dialógico de que trata Buber (1923, p.1947).  

Sobre o tema específico dos mecanismos enunciativos, na perspectiva do ISD, 

eles têm inspiração nas noções de dialogismo e de polifonia do círculo baktiniano. Barros 

(2005) afirma que a noção de dialogismo tem relação com a própria natureza da linguagem e 

do discurso, não sendo marcadamente percebida, Já a noção de polifonia tem a ver com certos 

tipos de textos, nos quais o dialogismo é perceptível, ou seja, são percebidas muitas vozes, 

que, harmonicamente se articulam.  

Há, em termos de mecanismos enunciativos (contribuintes da coerência 

pragmática do texto), uma instância coletiva de enunciação, implicada no conjunto das 

operações em que se baseiam o nível da infra-estrutura (nível profundo) e os mecanismos de 

textualização (nível superficial), intervindo diretamente nos próprios mecanismos 

enunciativos, especificamente no gerenciamento das vozes e das modalizações.  

A respeito do gerenciamento das operações de linguagem é importante enfatizar 

que:  

 
Todas as propriedades dos modelos disponíveis na intertextualidade são produto do 
trabalho sócio-semióticos realizado pelas gerações anteriores, e, consequentemente, 
as regras de funcionamento dos diferentes tipos de espaços mentais discursivos-
coletivos constituem o resultado sincrônico desse processo histórico permanente. 
Essas regras, cristalizadas na intertextualidade de uma língua natural, exercem uma 
restrição decisiva sobre as operações utilizadas na produção de um texto singular: 
elas definem possibilidades, em relação às quais as escolhas de um autor são 
relativamente restritas. O que é o mesmo dizer que as instâncias de enunciação que 
personalizam essas regras de funcionamento discursivo são as principais 
responsáveis pelas operações de linguagem utilizadas pelo autor: não são nem as 
suas capacidades propriamente cognitivas nem as suas capacidades acionais 
(intenções, motivos) que determinam, por si só, as operações de linguagem 
efetivamente realizadas (BRONCKART, 1999, p. 324). 

 

Assim, as operações constitutivas dos mundos discursivos, para os quais os 

mecanismos enunciativos têm relevância, são dependentes das formas possíveis de marcação 

desses mundos nas línguas naturais. 
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O termo posicionamento enunciativo é relevante para o ISD e guarda relação 

direta com as vozes. Designa mecanismos sutis, que foram investigados por Genette (1972) e 

outros. Este autor introduziu a noção de distância, no propósito de dar conta das diferenças 

entre segmentos de relato de acontecimentos e os segmentos de relato de palavras, no que 

concerne aos discursos da ordem do NARRAR, apenas. No entendimento de Bronckart 

(1999), no entanto, a questão das vozes é pertinente a todo tipo de discurso. Elas podem ser 

compreendidas como entidades que assumem (ou às quais são imputadas) a responsabilidade 

do que é enunciado e ganham forma por meio das modalizações. 

No modelo proposto por Bronckart (1999), as vozes podem ser entendidas como 

entidades que assumem, como oportunamente mencionamos, a responsabilidade daquilo que é 

enunciado. É a instância enunciativa que toma para si a responsabilidade do dizer. Essa voz, 

que poderia ser intitulada de neutra; é, a depender do tipo de discurso, a voz do narrador 

(instância de gestão dos mundos discursivos da ordem do NARRAR) ou a do expositor 

(instância de gerenciamento dos mundos discursivos da ordem do EXPOR). Em outras 

situações, a instância de enunciação pode colocar em jogo uma ou várias vozes “outras”, que 

são, por essa razão, vozes infra-ordenadas em relação ao narrador ou ao expositor, conforme 

esclarece o autor (1999, p.326).  

Ainda de acordo com o teórico, as vozes secundárias podem ser organizadas em 

três categorias: vozes de personagens, vozes de instâncias sociais e voz do autor empírico do 

texto. A primeira delas (vozes de personagens) diz respeito às vozes procedentes de seres 

humanos, ou entidades humanizadas, implicados como agentes, nos acontecimentos ou ações 

constitutivas do conteúdo temático. Já as vozes de instâncias sociais é uma categoria 

associada às vozes procedentes de personagens, grupos ou instituições sociais que não têm 

intervenção como agentes no percurso temático, mas são mencionados como instâncias 

externas de avaliação de certos aspectos do conteúdo. Por fim, a voz do autor procede 

diretamente da pessoa que está na origem da produção textual e que intervém com 

comentários ou avaliações sobre alguns dos aspectos do que é enunciado. 

No exame de alguns exemplares de textos, Bronckart (1999) observou que a voz 

neutra do narrador ou do expositor é, normalmente, inferível de segmentos de textos na 

terceira pessoa; a voz secundária de um personagem pode proceder de segmentos de textos na 

primeira ou na terceira pessoa, o que sugere a combinação de mundos discursivos diferentes, 

gerenciados pela instância de enunciação, que pode colocar em cena a voz do próprio autor 

empírico, as vozes das instâncias sociais ou a de outros personagens.  
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 A respeito das vozes, convém dizer, ainda, que elas podem ser expressas de modo 

direto ou indireto, conforme Genette (1972). As vozes diretas se fazem presentes nos 

discursos interativos dialogados, caracterizados por turnos de fala e, portanto, sempre 

explícitas. As indiretas podem estar presentes em qualquer tipo de discurso, sejam elas 

inferíveis ou explicitadas. 

Seguindo esta linha, podemos dizer que um texto é polifônico quando dele 

emanam várias vozes distintas, podendo estas ser de um mesmo estatuto, ou de combinações 

de vozes de estatutos distintos. Assim, podem existir variadas formas de combinações 

polifônicas, levando em conta os modos de expressão direta ou indireta, é possível distinguir 

uma polifonia explícita (DUCROT, 1984) e outra implícita (BAKHTIN, 1984), sendo que 

ambas podem coexistir nos textos. 

Como último tópico desta seção, tratamos das modalizações, que, no quadro do 

ISD, têm como objetivo mais amplo traduzir, com base em qualquer voz enunciativa, a 

variedade de cometários ou avaliações formulados a respeito de certos elementos do conteúdo 

temático. As modalizações (ao contrário dos mecanismos de textualização que mantêm 

articulação com a linearidade do texto, marcando a progressão a e coerência temáticas) 

apresentam relativa independência, tanto da linearidade quanto da progressão. As avaliações 

por elas traduzidas são, ao mesmo tempo, locais e discretas e podem se apresentar em 

qualquer nível da arquitetura textual, donde se conclui que as modalizações pertencem ao 

plano configuracional do texto, contribuindo para a sua coerência pragmática ou interativa e 

orientando o destinatário no percurso interpretativo do conteúdo temático. 

É possível distinguir, no plano dos significados, diversas funções de modalização; 

e, no plano dos significantes, subconjuntos de unidades ou estruturas linguísticas capazes de 

expressar diversas funções. Bronckart (1999), para tratar das modalizações, apresenta 

proposta que se baseia em classificações que remontam à Antiguidade grega, além de se 

inspirar na teoria dos três mundos de Habermas (1987). Assim, no quadro do ISD, as 

modalizações são compreendidas da maneira que veremos a seguir. 

As modalizações lógicas exprimem uma avaliação de alguns elementos do 

conteúdo temático, fundamentada em critérios ligados às coordenadas do mundo subjetivo. Os 

elementos de seu conteúdo são apresentados sob a ótica de suas condições de verdade, como 

fatos atestados (ou certos, possíveis, prováveis, eventuais, necessários, etc. Unidades 

linguísticas que expressam a função: produziria talvez, necessariamente, é evidente que, etc. 

As modalizações deônticas representam uma avaliação de alguns elementos do 

conteúdo tematizado no texto, são ancoradas nos valores, nas opiniões e regras características 
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do mundo social. Essas modalizações apresentam o conteúdo como sendo do domínio direto, 

da obrigação social e/ou da conformidade com as normas de uso. Unidades linguísticas que 

expressam a função: deve, posso, é lamentável que, etc. 

As modalizações apreciativas constituem uma avaliação de alguns aspectos do 

conteúdo temático, oriunda do mundo subjetivo da voz que está na base desse julgamento e 

apresenta tais aspectos como sendo benéficos, infelizes, estranhos, etc, sob a ótica da entidade 

avaliadora. Algumas unidades linguísticas que expressam essa função são: infelizmente, 

felizmente, ai de mim, etc. 

As modalizações pragmáticas contribuem para explicitar alguns aspectos de 

responsabilidade de uma entidade da constituição do conteúdo temático (personagem, grupo, 

instituição, etc.) referente às ações das quais é agente, e atribuem ao agente intenções, razões 

(causas, restrições, etc.), ou até mesmo capacidade de ação. Unidades linguísticas que 

expressam a função: quis, pôde, pudesse, devia, não devia, pretendeu-se, etc. 

A indicação de modalização se dá por unidades ou estruturas de estatutos muito 

diversos, que podem ser agrupadas, basicamente, nos conjuntos a seguir: 

a) os tempos verbais do modo condicional (em português, o futuro do pretérito, 

ou, em alguns casos, o pretérito imperfeito);  

b) os auxiliares (ou metaverbos) de modo (quatro formas, basicamente – querer, 

dever, ser necessário e poder, podendo-se acrescentar, em algumas situações, 

crer, pensar, gostar de, desejar, ser obrigado a, ser constrangido a, funcionando 

como auxiliares de modo);  

c) um subconjunto de advérbios ou locuções adverbiais (certamente, 

provavelmente, evidentemente, talvez, verdadeiramente, sem dúvida, 

felizmente, infelizmente, obrigatoriamente, deliberadamente, etc); 

d) um subconjunto de orações impessoais que regem uma oração subordinada 

completiva (é provável que..., é lamentável que..., admite-se geralmente que..., 

etc) e orações verbais que regem uma oração completiva (sem dúvida que..., 

etc). 

Bronckart (1999, p. 334) chama a atenção para o fato de as modalizações lógicas e 

deônticas poderem ser traduzidas por uma ou outra das unidades de marcação anteriormente 

mencionadas. Alerta, porém, que a modalização apreciativa é marcada, preferencialmente, 

pelos advérbios ou orações adverbiais e a pragmática, pelos modais, em sua forma estrita ou 

ampliada.  
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Outra observação feita pelo autor é que, com alguma frequência, as unidades que 

dão contorno à modalização combinam-se entre si, gerando complexos modais. São exemplo 

do que foi dito: É evidentemente lamentável não ser possível acabar com a guerra; Pedro 

poderia, sem dúvida, ter previsto as consequências de seus atos. 

Por último, Bronckart (1999) informa-nos que a distribuição das funções de 

modalização, bem como a escolha das unidades que a expressam, parece ser independente dos 

tipos de discurso. No entanto, pode-se observar que, enquanto alguns textos apresentam 

numerosos exemplos de modalização, em outros, essas unidades são raras ou mesmo 

ausentes. Isso parece estar associado ao gênero a que pertence o texto. 

Como vimos nesta seção, os mecanismos enunciativos colaboram para que se 

estabeleça, no texto, a coerência interativa, explicando, desse modo, as avaliações que se 

podem organizar em torno do conteúdo temático e as fontes das quais emanam essas 

avaliações. A respeito dessas fontes de posicionamento enunciativo, concluímos que, no 

quadro do ISD, são elas que assumem a responsabilidade pelo que é dito e podem ter origem 

no autor ou no narrador/expositor. O primeiro termo é utilizado para fazer referência a quem 

está na origem do texto, decide sobre o conteúdo semiotizado e assume a responsabilidade 

enunciativa, embora não o faça sozinho, partilha com o textualizador, o expositor e o narrador 

essa atribuição. 

As operações que constituem os mundos discursivos, no âmbito dos quais os 

mecanismos enunciativos têm relevância, dependem das formas possíveis de marcação desses 

mundos em uma língua natural específica. Esses mecanismos enunciativos podem ser 

divididos em: vozes e modalizações. A primeira categoria está diretamente ligada à questão 

da responsabilidade pelo que é enunciado e as modalizações traduzem, com base nas vozes 

enunciativas, a variedade de comentários ou avaliações formulados acerca dos elementos que 

compõem o conteúdo temático.  

Para compreendermos o trabalho do professor de PLE, analisamos as fontes de 

posicionamentos enunciativos e identificamos em quem elas se originam. Observamos, 

também, em quem repousa, de fato, a responsabilidade sobre aquilo que é dito pelos 

profissionais nas entrevistas e nas instruções ao sósia que compõem o nosso corpus. Além 

disso, procedemos ao exame das unidades linguísticas que dão forma às modalizações 

disponíveis no conteúdo tematizado.  

Para dar resposta ao nosso questionamento central de pesquisa (Como age o 

professor de PLE?), recorremos às categorias dos tipos de discurso, aos mecanismos 
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enunciativos e às figuras de ação. Discorremos a respeito das duas primeiras nas seções 

anteriores. Na seção que segue, falaremos da última categoria. 

 

4.6 As figuras de ação 

 

Na perspectiva do ISD, a linguagem ocupa lugar central no processo de 

desenvolvimento cognitivo humano. As figuras de ação, assumidas por Bulea (2010, p. 123) 

como figuras interpretativas do agir, são uma espécie de portadores do fundamento desse agir, 

internalizado de forma singular por cada actante. A princípio, as figuras de ação foram 

identificadas como “registros do agir” (Bulea e Fristalon, 2004). No entanto, após terem sido 

alvo de uma novo estudo (Bulea e Bronckart, 2006; Bulea, 2007), passaram a adotar para esta 

categoria de análise a denominação que contemporaneamente ela recebe.  

A noção de figuras de ação, tal qual temos conhecimento hoje, foi desenvolvida 

por Bulea (2010), que, com vistas a tornar mais compreensível o agir humano e levando em 

conta questões relativas ao trabalho, empreendeu pesquisa empírica para a qual constituiu um 

corpus composto de dois tipos de textos, os quais retomam o trabalho de enfermagem: 

documentos institucionais organizados para supostamente descrever as tarefas de cuidado que 

o trabalho comporta (entorno precedente) e entrevistas realizadas com os profissionais 

enfermeiros, antes e depois de um cuidado (agir interpretado).  

Como metodologia de interpretação desse produto linguageiro, a autora 

anteriormente referida optou pela análise de conteúdo, de um lado, identificando os variados 

ângulos de compreensão das tarefas e do trabalho; e, de outro, procedeu à análise das 

características linguísticas dos textos em foco, tratando, sob uma lógica descendente, os 

diferentes níveis do folheado textual, na seguinte ordem: características do gênero relativas às 

do tipo de discurso, depois, às das relações predicativas e às das unidades-signos. 

Na análise linguística dos textos, foi possível identificar os tipos de 

discursomobilizados, bem como outros sistemas de marcação linguística aí associados, no que 

tange, particularmente, à expressão de agentividade, das relações temporais e das 

modalizações. As figuras de ação se mostraram como formas interpretativas, produto da 

interface entre um dado tipo de centralização do conteúdo e uma determinada modalidade de 

exploração dos recursos linguísticos (BRONCKART; LEURQUIN, 2010, p. 17). 

Nos documentos institucionais, Bulea (2010) identificou uma mesma figura de 

ação, a qual foi caracterizada como ação padrão. Sua característica é mobilizar 

exclusivamente um discurso teórico, organizando, frequentemente, com frases no infinitivo, 
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que remetem a atos pontuais, sem que seja feita qualquer menção aos potenciais autores desse 

ato, no caso, as enfermeiras. 

Por outro lado, nas entrevistas, puderam ser observadas diversas figuras de ação, a 

saber: ação ocorrência, ação acontecimento passado, ação experiência, ação canônica e ação 

definição. Vale destacar que as análises de Bulea (2010) evidenciaram o fato de as 

enfermeiras produzirem uma sucessão de figuras numa mesma entrevista. 

Apresentamos, a partir deste ponto, o detalhamento das figuras de ação, tal como 

propôs Bulea (2010), tendo como critérios norteadores sua organização discursiva e as marcas 

de agentividade por elas apresentadas. 

A figura de ação ocorrência pode ser entendida como uma compreensão do agir-

referente. Marcada por um fortíssimo grau de contextualização, ela mobiliza, em sua 

construção, elementos disponíveis no entorno imediato do actante. Tal contextualização 

pauta-se, sobretudo, na identificação e na designação dos ingredientes do agir, sob o ângulo 

de seu caráter particular. Muito raramente, a evocação desses ingredientes obedece uma 

ordem cronológica ou lógica. Embora pareçam estar distribuídos de modo caótico, esses 

elementos revelam uma solidariedade de conjunto.  

Concernente à organização enunciativa, essa figura aparece, predominantemente 

ou quase exclusivamente, em segmentos de discurso interativo, tendo sido identificada a 

ocorrência de discursos indiretos, inseridos em segmentos interativos. O conteúdo temático 

mobilizado mostra relação direta com os parâmetros físicos e actanciais (evidenciado pelo 

pronome dêitico eu).  

A respeito do eixo de referência temporal, no âmbito desta da ação ocorrência, 

constatou-se uma quantidade significativa de localizações de anterioridade (materializadas nas 

formas do pretérito, sobretudo do perfeito e do imperfeito), de posterioridade (evidenciada nas 

formas do futuro, especialmente do futuro imediato e do futuro do presente) e de 

simultaneidade (identificada pelo presente do indicativo). Também se identificou a criação e a 

mobilização frequente de eixos de referência local, como: “então o que eu faço eu desinfeto 

apenas reponho uma bolsa limpa” (Bulea, 2010, p. 128).  

Do ponto de vista das formas verbais atestáveis nesta figura de ação, verificou-se 

que algumas ocorrências do pretérito perfeito apresentam função aspectualresultativa, ou um 

valor de presente concluído, como no exemplo: Chamei o chefe da clínica (BULEA, 2010, p. 

129). Neste sentido, o pretérito parece assumir uma função contrastiva no nível agentivo. 

Também observou-se que o fenômeno de hesitação quanto à tomada do eixo de referência 

temporal é um aspecto da ação ocorrência, revelador da dificuldade, ou da resistência, do 
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actante de colocar o conteúdo evocado num mundo discursivo disjunto das coordenadas do 

mundo ordinário, a depender do relato propriamente dito.  

Quanto à agentividade, na ação ocorrência, a enfermeira (actantesob análise na 

pesquisa empreendida por Bulea) é identificada predominantemente pela primeira pessoa do 

singular (eu), que marca a equivalência entre a instância emissora do texto e, ao mesmo 

tempo, o autor dos processos nele referidos. Isso assinala a forte implicação das enfermeiras 

nos atos constitutivos do agir, ou seu estatuto de ator. Outro dado interessante a respeito da 

agentividade é que o pronome tu (com valor genérico) é absolutamente ausente na ação 

ocorrência. Aparecem somente na condição de marcas de interação em andamento 

(marcadores conversacionais) ou direcionamento aos entrevistadores. O pronome nós (ou o 

coletivo a gente) também aparece, mas essa unidade retoma complexos que podem ser 

identificados, seja com base no contexto ou no contexto: o complexo enfermeira-paciente.  

Essa figura de ação, a ocorrência, abriga um número significativo de relações 

predicativas indiretas. Destas, no corpus analisado pela estudiosa, em 13% a enfermeira é o 

sujeito, fato que destaca sua implicação e seu estatuto de ator. Em 70% das relações 

predicativas indiretas, verificam-se modalizações pragmáticas (querer fazer, tentar fazer etc.), 

algumas de caráter modalizador duplo (querer tentar fazer). São evidenciadas também 

modalizações que extrapolam as relações predicativas, realizadas por formas impessoais, 

dentre elas, destacam-se as lógicas (talvez, é verdade que, é certo etc.) e as deônticas (é 

preciso) (BULEA, 2010, p. 131). 

A figura deação acontecimento passado está associada a uma compreensão 

retrospectiva do agir, evocado numa perspectiva de singularidade, sem que, necessariamente, 

tenha relação com a situação de textualização. No entanto, esse mesmo agir tem a 

possibilidade de conservar um caráter que se destaca, considerando a experiência ou a prática 

do actante. Essa figura tem feições de uma “história” e sua contextualização se manifesta de 

modo fragmentário e seletivo. Sua estrutura é autônoma e tem valor ilustrativo do agir em 

foco, dado o caráter circunstancial de seu conteúdo, que focaliza, sobretudo, incidentes 

ocorridos quando da execução de uma tarefa.  

No plano da organização discursiva, essa ação se mostra em segmentos de relato 

interativo. Os processos aos quais são feitas referências são compreendidos na perspectiva de 

um eixo temporal localizado antes da situação de entrevista e cujo início é marcado por: “a 

última vez”, “outro dia”, o que reforça a ideia de que o conteúdo tematizado é distanciado dos 

parâmetros temporais da circunstância de interação. Entretanto, o actante se mantém 

implicado, o que se observa pela presença recorrente do dêitico eu.  
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A respeito da coesão nominal, na figura de ação acontecimento passado, ela se dá 

pela introdução de uma unidade-fonte sob a forma de sintagma nominal, unidade que, em 

seguida, pode ser revista por um outro sintagma nominal ou por unidades pronominais. A 

coesão verbal se efetiva mediante mecanismos próprios do relato: localização interna dos 

processos codificados pelas unidades verbais com relação ao eixo de referência temporal 

tomado (verbos no pretérito perfeito e imperfeito).  

Bulea (2010, p. 134) chama a atenção para três aspectos que parecem caracterizar, 

no quadro dessa figura de ação, seus mecanismos discursivos. O primeiro deles é a quase 

inexistência de localizações proativas, cujo principal objetivo vem a ser apresentar os 

processos como posteriores a um certo momento do processo narrado. Em francês, língua 

utilizada pelos participantes da pesquisa realizada pela autora, tal localização é marcada por 

perífrases do imperfeito (eu ia fazer). A segunda característica que determina o caráter dessa 

figura tem relação com a existência de dois planos de compreensão da agentividade: um 

marcado pelas formas do pretérito perfeito e imperfeito; outro, pelo pretérito imperfeito. 

Desse modo, diferentes aspectos ligados ao agir se organizam num jogo que distingue e opõe 

processos de primeiro e de segundo plano. Finalmente, o terceiro aspecto tem a ver com uma 

superposição entre propriedades discursivas dos recursos linguísticos do relato interativo e 

estruturação dos fatos contados que dependem do esquema narrativo prototípico.  

A figura de ação experiência consiste numa compreensão do agir-referente sob o 

ângulo da cristalização pessoal das ocorrências vividas do agir e sugere uma sorte de balanço 

do estado atual da experiência do actante no que diz respeito à tarefa concernente. O balanço 

tem como base uma certa “sedimentação-síntese” de práticas recorrentes dessa tarefa, em 

situações variadas, sendo que essas práticas ficam separadas das características singulares 

dessas situações. Por estar mais ligada a um contexto singular, essa ação apresenta natureza 

abstrata e descontextualizada, embora possa ser sempre recontextualizada, dado que a 

configuração que ela realiza, construída e assumida pelo actante, se apresenta como aplicável 

a cada contexto específico, sob o efeito de um processo de adaptação, num funcionamento 

constante (BULEA, 2010, p.134). 

A ação experiência é oriunda da identificação de dois tipos de traços relacionados 

ao agir: o primeiro corresponde a constituintes estáveis, incontornáveis, de muito forte 

recorrência; o segundo, de características peculiares ao actante, de seus modos de fazer, que 

rompem a singularidade das situações e que não se vinculam a um contexto particular 

circunscrito.  
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Concernente à enunciação, a figura de ação experiência se estrutura 

fundamentalmente sob a forma de discurso interativo, tal como a ação ocorrência. No entanto, 

a experiência está estruturada de acordo com um único eixo de referência da situação de 

interação, sendo este eixo homogêneo e não limitado. Ele é marcado por advérbios, tais como: 

normalmente, sempre, ou por sintagmas preposicionais e nominais de mesmo valor dos 

advérbios: de qualquer jeito, todo o tempo etc.  

Sobre as marcas de localização, é importante dizer que essa figura de ação quase 

não as comporta; as que lhe são inerentes têm valor neutro e se apresentam na forma do 

presente genérico. Na ausência de localizadores temporais dêiticos, o ordenamento discursivo 

dessa figura se faz pela justaposição de processos, que tendem a reproduzir a cronologia da 

tarefa executada. Seu encadeamento se dá por meio de organizadores temporais: depois, e 

depois, após etc. Ainda acerca da temporalidade, é interessante destacar que se podem 

encontrar, na ação experiência, abundantes marcas de variabilidade, fato que confere a essa 

figura uma organização temporal elástica.  

No que tange à agentividade, destaca-se a coexistência e o funcionamento de 

diferentes formas nominais, sendo mais frequentes o tu de valor genérico em alternância com 

o eu; o a gente também ocorre, mas com frequência menos significativa. A heterogeneidade 

pronominal verificada nessa figura, bem como o uso do tu de modo privilegiado, apontam 

uma menor implicação do actante, que ora é autor do processo evocado, ora é o autor da 

atividade linguageira.  

Nessa figura, o duplo estatuto do actante é frequentemente substituído no nível 

das relações predicativas indiretas e das modalizações epistêmicas, apreciativas e deônticas. 

Dentre estas, mais da metade se apoiam em recursos cognitivos da ordem do saber-fazer, dos 

atos linguageiros, ou nos processos de regulação: “é preciso saber”; “é preciso saber 

manusear”; “é preciso estar seguro”; “é preciso escutar”; “é preciso dizer”; “é preciso se 

adaptar”; etc. (BULEA, 2010, p.140). 

A figura de ação canônica pode ser entendida como uma compreensão do agir 

sob a forma de construção teórica, abstração feita de todo contexto e das propriedades do 

actante que a executa. Essa figura se apresenta sob duas formas: como prototípica e neutra, ou 

como evocação de elementos alvos. No primeiro caso, comporta a estrutura cronológica geral 

do curso do agir tomado em sua completude. No segundo, sempre depende das normas 

vigentes. Uma característica interessante dessa figura é ela propor, qualquer que seja a 

perspectiva de conduta adotada, uma lógica de tarefa a-contextualizada, cuja validade é geral 
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e procede de uma instância normativa externa ao actante, ficando este responsável somente 

pelo respeito à norma que lhe é associada.  

A respeito da atitude enunciativa que ganha contornos na ação canônica, observa-

se unicamente a modalidade do expor, em forma de discurso teórico ou do misto teórico-

interativo. Caracteriza-se, ainda, pela evocação genérica dos fatos que não se relacionam nem 

com a situação interativa nem com qualquer origem temporal. Apresenta também graus 

variáveis de implicação do autor do texto no conteúdo evocado.  

Concernente ao eixo de referência temporal, tal figura se caracteriza pela não 

marcação e não limitação, bem como pela compreensão dos processos na forma do presente 

genérico cuja ordem segue uma cronologia geral. A organização frástica, por intermédio da 

qual se expressa essa ordem cronológica, é recorrente, invariável e corresponde 

sistematicamente ao padrão SVC (sujeito, verbo, complemento). Tais estruturas se conectam 

por justaposição ou por organizadores temporais.  

No que diz respeito ao plano discursivo, a ação canônica se mostra como 

homogênea, sendo as manifestações de alternância de eixos de referência temporal 

praticamente ausentes e as de marcas de agentividade muito raras. O actante é quase sempre 

identificado por a gente, e algumas vezes pelo tu de valor genérico. O dêitico de primeira 

pessoa (eu) praticamente não ocorre. Isso sugere que toda a atorialidade do actante se 

encontra neutralizada, embora não anulada, como ocorre na função padrão.  

Quanto às modalizações, nesta figura, elas aparecem em número reduzido e são 

dos tipos pragmática e deôntica, no nível das relações predicativas indiretas, e apenas 

deônticas, quando são externas às relações predicativas (BULEA, 2010, p. 144). 

A figura de ação definição se traduz como uma compreensão do agir-referente 

como objeto de reflexão, assumindo, ao mesmo tempo, a condição de suporte e alvo de uma 

definição por parte do actante. Essa figura, por não mobilizar em sua construção elementos 

disponíveis no contexto imediato do actante, pode ser compreendida como 

descontextualizada. Além disso, também não tematiza nem os actantes nem os gestos ou atos 

executados por eles.  

Referente à sua organização discursiva, esta figura do agir está inserida nos 

segmentos que dependem do discurso teórico ou do misto teórico-interativo, tal qual a 

canônica.  

Acerca do eixo de referência temporal, caracteriza-se como não limitado, tendo o 

presente genérico como forma dominante. É interessante notar que uma das características 

mais relevantes dessa figura é o fato de as formas verbais se basearem somente em situações 
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excepcionais nos atos, gestos e outros processos que dependem do cuidado (realizado pelas 

enfermeiras). A figura em questão comporta, assim, um número reduzido de relações 

predicativas fortes (sujeito+verbo), as construções impessoais são maioria.  

Concernente à agentividade da enfermeira, se comparada às outras figuras, nesta é 

um fator quase nulo. No entanto, a esta figura do agir é muito marcada do ponto de vista da 

enunciação, sendo a que mais comporta mecanismos de posicionamento enunciativo cujas 

marcas de identidade se expressam linguisticamente através de expressões tais como: eu acho, 

eu diria que, eu creio que etc. A responsabilidade e atoralidade da enfermeira se apresentam, 

então, transferidas de qualquer modo no ato mesmo de “dizer o cuidado”, sendo a atoralidade 

enfatizada por modalizações epistêmicas (é verdade que, verdadeiramente, talvez etc.), 

apreciativas (tu tens a impressão que, justamente etc.) e deônticas (não seria necessário 

[banalizar esse tipo de cuidado]).  

Para Bulea (2010, p. 148),  

 
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 é, na e para a pessoa, in- dissociável 
revivificação-reconstrução das significações de 'palavras' que odesignam. 
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'. 
 
 

Com base na análise dos textos que compõem o corpus de nossa pesquisa, 

buscamos evidenciar, no discurso dos professores de PLE, a atividade de construção 

semântica de que trata Bulea (2010), pois, também em nosso entendimento, tal atividade 

parece não se dissociar da construção de sentido que o professor atribui ao seu agir, ao seu 

trabalho, cujas propriedades são foco desta tese. 
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5 METODOLOGIA 

 

Na espécie humana, distintamente das outras espécies animais, a cooperação do 

indivíduo na atividade é, conforme Bronckart (1999, p. 32), “regulada e mediada por 

verdadeiras interações verbais”. A atividade caracteriza-se, pois, por uma dimensão que 

Hebermas (1987) denominou de agir comunicativo, constitutivo do agir social. Nesta 

pesquisa, nossa atenção recai justamente sobre o agir linguageiro. É no plano desse agir que 

investigamos o trabalho do professor de PLE e buscamos dar respostas aos nossos 

questionamentos de pesquisa. 

No presente capítulo, tomando a metodologia como um processo que organiza 

cientificamente todo o movimento reflexivo em direção a construção de novos 

conhecimentos, apresentamos o desenho de nosso empreendimento investigativo.  

Nas subseções a seguir, procedemos à caracterização do estudo, tratamos de seus 

objetivos, das perguntas de pesquisa e das categorias analíticas, explicitamos o cenário de 

geração/coleta de dados, esclarecemos a respeito do perfil dos participantes, elencamos os 

instrumentos aplicados e os procedimentos mobilizados para tabulação, análise e 

interpretaçãodos dados. Antes, porém, refletimos acerca da construção do olhar sobre o agir 

do professor de PLE, nosso objeto de investigação. 

 

5.1 A construção do olhar sobre o agir do professor de PLE 

 

De acordo com Novaes (1997, p. 9), “o olhar deseja sempre mais do que o que lhe 

é dado a ver”. Essa afirmação nos conduz a refletir acerca do ato de fazer pesquisa, que, em 

nossa compreensão, consiste num processo de percepção minuciosa do mundo, que requer 

sistematização e atitude metódica, a fim de que, a partir do “caos” da realidade empírica, se 

possa, sistematicamente, construir e lançar olhar analítico sobre um determinado objeto.  

Neste sentido, empreender uma investigação significa aprender a pensar de modo 

sistemático e pormenorizado a respeito daquilo que “vemos”, a cerca de um objeto que 

“construímos”. E este olhar que lançamos sobre o objeto, inevitavelmente, nos estimula a 

buscar aquilo que não está aparente. Ver, então, não se restringe a perceber o objeto, 

identificá-lo; mais que isso, significa, fundamentalmente, interpretá-lo.  

A esse respeito, Ghedin e Franco (2008, p. 74) problematizam que “o universo da 

percepção é um feixe de interpretações”. Para os autores, a dialética que se estabelece entre a 
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percepção e a interpretação “potencializa o pensamento, a linguagem, a criatividade e a 

inteligência humana”.  

Seguindo na linha de reflexão dos autores anteriormente referidos, só é possível 

conhecer aquilo sobre o que se lança luz, e somente aquilo sobre o que lançamos luz nos 

possibilita criar e recriar o mundo. Nesta perspectiva, apesar do inegável progresso do 

conhecimento humano, ainda existe um número expressivo de objetos sobre os quais 

podemos lançar luz, para, finalmente, compreendê-los. O agir do professor de português 

língua estrangeira é um deles. 

Concordamos com Heidegger (1998, p.30-34) quando afirma que não se pergunta 

nada sobre aquilo que se ignora completamente. Essa declaração, em certa medida, traduz a 

relação que estabelecemos com o nosso objeto de investigação - o agir do professor de PLE -

,e com a pergunta central de nossa pesquisa: Como age o professor de português língua 

estrangeira? Isso porque nossas inquietações acerca do trabalho docente no campo de PLE 

estão ligadas à nossa própria experiência professoral na área.  

Nosso primeiro contato com a sala de aula de português para estrangeiros se deu 

no ano 2002, no âmbito Programa de Pesquisa Ensino e Extensão de Português (ProPEEP), na 

Universidade Federal da Bahia. No ProPEEP, participamos, por um semestre letivo, de 

atividades de monitoria nas classes de PLE. Durante este período, contamos com o 

acompanhamento da Coordenadora do Programa, a professora Dra. Iracema Luiza de Souza, 

que nos orientou acerca do planejamento de aulas e da escolha e produção de material 

didático. Encerrado este estágio, passamos a ministrar aulas para os alunos do nível iniciante, 

e fomos, progressivamente, assumindo turmas de níveis subsequentes, até chegarmos às 

turmas de nível avançado.  

Enquanto mantivemos vínculo docente com o ProPEEP, refletimos sobre várias 

questões relacionadas ao processo de ensinar e aprender português como língua estrangeira. 

Uma delas foi a do material didático, tema que aprofundamos em nossa Dissertação de 

Mestrado (MENDES, 2006). Paralelamente a estas experiências, participamos de atividades 

profissionais no campo do PLE, como, por exemplo, a elaboração, aplicação e correção 

doCelpe-Bras, exame sobre o qual já falamos no capítulo 1 desta tese.  

É conveniente, ressaltar, que, ao largo desses anos, as práticas docentes, aliada às 

atividades relacionadas ao Celpe-Bras das quais participamos, fizeram despertar em nós a 

necessidade de refletir, de modo criterioso, a respeito do trabalho do professor de PLE. 

Assim, em 2010, sob a orientação da professora Dra. Eulália Leurquin, a qual tem 

contribuído, consistentemente, para o aprofundamento do debate acerca do agir professoral 
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(LEURQUIN, 2013), iniciamos nosso curso de doutorado, no Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da Universidade Federal do Ceará, com a proposta de investigar o agir do 

professor de PLE.  

Diante do exposto, não é equivocado afirmar que os questionamentos que se nos 

apresentam, no tocante ao agir do docente de PLE, guardam relação direta com a nossa 

experiência. Portanto, o objeto sobre o qual pretendemos lançar luz não é por nós ignorado 

completamente.  

Partindo desse ponto, empreendemos uma investigação para desvelar faces ainda 

encobertas do trabalho do profissional desta área de PLE. O nosso propósito de pesquisa foi 

ultrapassar os limites do “ver”, buscando um olhar que se tornasse cognoscitivo e não 

somente espectador da realidade identificada. 

Passemos, então, à caracterização do estudo. 

 

5.2 Caracterização da pesquisa 

 

Nossa tese, que está localizada no programa de Pós-graduação em Linguística da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), especificamente no contexto do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Linguística Aplicada (GEPLA), filia-se à linha da Linguística Aplicada (LA), 

que, conforme Moita Lopes (1996), é uma ciência social, de natureza interdisciplinar e 

mediadora, cujo foco está centrado nos problemas de uso da linguagem enfrentados pelos 

participantes do discurso em contexto social. Ainda de acordo com o autor (1994), na 

atualidade, as pesquisas em ciências sociais questionam formas tradicionais de conhecimento 

e oferecem um leque vasto de delineamentos de pesquisa de caráter interpretativista. Neste 

sentido, nossa investigação se aproxima da prática reflexiva e visa, entre outras coisas, à 

compreensão das práticas dos atores nela envolvidos.  

De acordo com Ghedin e Franco (2008, p.110), é comum se afirmar que, no plano 

de uma pesquisa científica, a relação sujeito-objeto pode ser compreendida conforme a 

configuração de três distintos modelos. O primeiro deles seria o objetivista, no qual essa 

relação se estabelece tendo como ponto de partida o objeto, ficando reservada ao sujeito a 

condição de passivo e registrador dos estímulos oriundos do ambiente. No que diz respeito 

aos princípios que fundamentam a epistemologia dessa relação, podemos destacar os 

seguintes: visão de realidade constituída por fatos isolados; aferição do rigor científico em 

função das mediações (conhecer significa quantificar); fatos sociais encarados como 

desprovidos de historicidade, movimento e contradição.  
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O segundo modelo, o subjetivista, é uma espécie de inversão da epistemologia 

objetivista. Nele, o ponto de partida é o sujeito, que se sobrepõe ao objeto de conhecimento. 

Como princípios fundadores desse modelo, salientamos os seguintes: o objeto de 

conhecimento é aquilo que é significativo ao sujeito; o sujeito é criador da realidade (penso, 

logo existo); a recuperação histórica dos fenômenos sociais não é interessante.  

O modelo dialético é o terceiro deles. Neste, o caráter sócio-histórico e dialético 

da realidade social são incorporados, com base na compreensão de que o ser humano é 

transformador e criador de seus contextos. O sujeito e o objeto estão em permanente e 

dialética formação. No tocante aos princípios epistemológicos, destacamos: a prática social 

como critério básico de verdade; o homem é um ser social e histórico, determinado por seus 

contextos, é também criador da realidade social e transformador de suas condições; o 

conhecimento não se restringe à descrição, mas procura a explicação, parte do que se pode 

observar e vai além, por meio de movimentos dialéticos do pensamento e da ação. 

Consideramos que a nossa investigação está em consonância com o modelo 

dialético, o qual abre perspectivas para o estudo, em toda a sua complexidade de fenômenos, a 

exemplo daquele que focalizamos: o agir docente. Pesquisas desenvolvidas na perspectiva da 

que realizamos exigem do pesquisador que “mergulhe” na dialética da realidade social, 

compreenda e siga o movimento da práxis do sujeito construtor de sua realidade e acompanhe 

o saber produzido na prática social dos sujeitos.  

Quantos aos objetivos propostos, nosso estudo se classifica como descritivo, uma 

vez que pretende, utilizando técnicas padronizadas (entrevistas e instrução ao sósia), 

descrever características de uma determinada população e/ou fenômeno : o agir do professor 

de PLE. 

Este tipo de pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registrá-

los,analisá-los, classificá-los e interpretá-los, sem que o pesquisador interfere neles. 

Opesquisadorinformasobre  situações, fatos,  opiniões  ou  comportamentos  que  têm  lugar 

na população analisada (GIL, 2010). 

Referente aos procedimentos, a pesquisa apresenta características de um 

levantamento, justamente por interrogar as pessoas cujo agir se deseja conhecer. 

Por fim, no tocante à abordagem do problema, classificamos nosso estudo 

comoqualitativo, pois se orienta no sentido da análise de casos concretos em sua 

especificidade temporal e local, tendo como base as expressões e atividades dos indivíduos, 

em seus contextos locais (FLICK, 2004).  
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Um dos propósitos de pesquisas de natureza qualitativa é compreender e 

interpretar fenômenos inseridos em um contexto social. Nas palavras de Mason (1996), a 

investigação qualitativa se assenta numa posição filosófica centrada no interpretativismo. 

Dessa maneira, busca-se interpretar o mundo social, no sentido de como ele pode ser forjado, 

compreendido e experimentado. Para a autora, a pesquisa de caráter qualitativo deve levar em 

conta a sistematicidade e o rigor, embora isso não deva se traduzir em rigidez na abordagem 

adotada. Ou seja: deve-se considerar a flexibilidade para mudanças que se mostrem 

necessárias nas diferentes etapas da pesquisa. 

Concluída a caracterização da pesquisa, passamos à apresentação de nossos 

objetivos de estudo. 

 

5.3 Objetivos de estudo, perguntas de pesquisa e categorias analíticas 

 

Este estudo se desenvolveu como o objetivo principal de investigar o agir do 

professor de português para estrangeiros. Deste objetivo central, decorrem três específicos, 

quais sejam: 1) analisar quais são os ingredientes que os professores de PLE julgam compor o 

seu agir. 2) investigar quais são as representações que o professor de PLE tem de seu trabalho, 

de seu papel, de seus objetivos e dos variados aspectos que caracterizam o contexto em que 

atua e 3)   averiguar em que medida a ação de refletir sobre o próprio agir conduz o professor 

de PLE a uma tomada de consciência sobre o seu agir profissional. 

Desse modo, nossa pergunta central de pesquisa, que está intimamente 

relacionada ao nosso objetivo principal, é: Como age o professor de português língua 

estrangeira? Esta pergunta se desdobra em três outras, cada uma delas relacionada a um dos 

objetivos específicos: 1) Quais são os ingredientes que compõem o agir do professor de PLE? 

2) Que compreensão o professor de PLE tem de seu trabalho, de seu papel, de seus objetivos e 

dos variados aspectos que caracterizam o contexto em que atua? 3) Em que medida as 

reflexões sobre o próprio agir desencadeiam no professor de PLE uma tomada de consciência 

do agir profissional? 

Para a consecução dos objetivos propostos para a pesquisa, associamos a cada um 

deles categorias de análise, cujo fundamento reside no quadro teórico metodológico do ISD, 

quais sejam: o conteúdo temático; os tipos de discursos; as vozes e as modalizações; e as 

figuras de ação. 

Na sequência, apresentamos o quadro esquemático das relações entre os objetivos 

específicos, as perguntas de pesquisa e as categorias de análise: 
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Quadro 3 – Relações entre os objetivos específicos, as perguntas de pesquisa e as categorias 
de análise. 

Objetivos específicos Perguntas de pesquisa 
Critérios teórico-

metodológicos de análise 
(categorias analíticas) 

(1) Analisar quais são os 
ingredientes que compõem o 
agir do professor de PLE. 

Quais são os ingredientes que 
compõem o agir do professor de 
PLE? 
 

Conteúdo temático; 
 
Vozes e modalizações. 

(2) Investigar quais são as 
representações que o 
professor de PLE tem de seu 
trabalho, de seu papel, de 
seus objetivos e dos variados 
aspectos que caracterizam o 
contexto em que atua. 

Que compreensão o professor 
de PLE tem de seu trabalho, de 
seu papel, de seus objetivos e 
dos variados aspectos que 
caracterizam o contexto em que 
atua? 
 

Conteúdo temático. 
 
Vozes e modalizações 
 
 

(3) Averiguar em que medida 
a ação de refletir sobre o 
próprio agir desencadeia no 
professor de PLE uma tomada 
de consciência sobre o seu 
agir profissional. 

Em que medida as reflexões 
sobre o próprio agir desencadeia 
no professor de PLE uma 
tomada de consciência do agir 
profissional? 

Figuras de ação (dão 
contorno às representações; 
são figuras interpretativas 
do agir). 

Fonte: Autoria própria 

 

No próximo item, tratamos do cenário de geração de dados, do corpus utilizado e 

do perfil dos participantes. 

 

5.4 Cenário de geração de dados, corpus utilizado e perfil dos participantes 

 

 Os dados de nossa pesquisa foram gerados em dois contextos. O primeiro deles é 

o Curso de Extensão Português Língua Estrangeira: Língua e Cultura Brasileiras, que, desde 

2012, se realiza, semestralmente, sob o abrigo do Curso de Letras da Universidade Federal do 

Ceará, e no qual ministramos aulas durante o primeiro semestre de 2012. O segundo é o 

antigo Programa de Pesquisa, Ensino e Extensão de Português (ProPEEP) da Universidade 

Federal da Bahia.  Nestes contextos, acompanhamos e fizemos os registros audiovisuais das 

aulas de 5 docentes. Também realizamos entrevistas com os professores e aplicamos a 

instrução ao sósia, cujo detalhamento faremos na seção “instrumento de coleta de dados”. 

        Para este estudo, optamos por utilizar apenas os dados obtidos a partir das 

entrevistas e da aplicação da primeira etapa da instrução ao sósia, por considerarmos esse 

conjunto coerente com a nossa proposta de investigar o trabalho interpretado pelos actantes.  
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A respeito do perfil dos professores participantes, os quais serão identificados ao 

longo dessa tese como P1, P2, P3, P4 e P5, esclarecemos que todos são brasileiros e têm 

formação básica na área de Letras. Há, no entanto, algumas especificidades que merecem ser 

destacadas na formação e na atuação desse profissionais. A seguir, fazemos a descrição 

detalhada do perfil de cada um dos professores participantes. 

P1: Bacharelou-se em Letras (Inglês). Concluiu o curso em 2008. É mestre em 

Literatura e Cultura na linha de pesquisa de Crítica Genética. Dá aulas de inglês há 20 anos. 

Já lecionou e leciona inglês em cursos de extensão de universidades, em graduações, e dá 

aulas particulares. Leciona português para estrangeiros desde 2003, ou seja, tem experiência 

de onze anos. Atuou e atua na docência de português para estrangeiros em instituições de 

ensino superior. Aplica o Celpe-Bras. Fala inglês fluentemente e espanhol “comunicativo” 

(nas palavras do próprio professor). 

P2: Licenciou-se em Letras Espanhol no ano de 2004; e em Letras Português para 

Estrangeiros, em 2009. Não possui curso de pós-graduação. Tem 10 anos de experiência 

docente nas áreas das graduações, dos quais 7 são em PLE. Já atuou nos níveis fundamental, 

médio e superior da Educação. Sua experiência no ensino de PLE está relacionada a cursos de 

extensão em instituições de ensino superior brasileiras. Fala espanhol. 

P3: Tem graduação em Comunicação Social: Publicidade e Propaganda (2004), 

em Letras Vernáculas (2010) e em Português como Língua Estrangeira (2010). Possui 

especialização em Estudos Linguísticos e Literários e cursa Mestrado na área da Linguística 

Aplicada. Trabalha com PLE desde 2006, contabilizando experiência de 8 anos. Tem 

experiência no ensino de português para falantes de outras línguas no Brasil e no exterior. 

Fala inglês e espanhol. 

P4: Graduou-se em Letras no ano de 2004. Tem mestrado e doutorado na área da 

Linguística, com foco na formação de professores. Tem experiência de dois anos como 

docente e formadora no Programa ProJovem. Ao longo de um semestre letivo, atuou na 

docência no curso de Letras, no quadro de professores substitutos. Seu tempo de experiência 

com o ensino de PLE é menor que um ano. Essa experiência se deu em um curso de extensão 

de uma universidade federal brasileira. Estudou espanhol por três anos, no âmbito de seu 

curso de graduação. 

P5: Graduou-se em Letras. Possui especialização em francês língua estrangeira, 

mestrado e doutorado em Educação. Tem 27 anos de experiência docente, dos quais dois, em 

PLE. Já atuou nos diversos níveis da Educação, da educação infantil ao ensino superior. Tem 
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experiência no ensino de português para falantes de outras línguas no Brasil e no exterior. 

Fala francês.  

A seguir, elencamos e explicamos os instrumentos de coleta de dados. 

 
5.5 Instrumentos de coleta de dados 

 
A pesquisa de campo é um evento complexo. Os limites para a organização e a 

gestão de meios e materiais para realizar tal evento, além do tipo de acesso aos participantes, 

devem ser considerados. No caso de nossa investigação, vários fatores foram ponderados 

antes da escolha dos instrumentos de coleta de dados, tais como: o acesso aos docentes e ao 

ambiente de sala de aula, disponibilidade desses profissionais para realização de entrevista(s), 

entre outros. Com base no equacionamento desses fatores, elegemos como instrumentos de 

coleta: as entrevistas semi-dirigidas e um dispositivo que se assemelha à instrução ao sósia. 

Nos subitens seguintes, explicitamos o caráter de ambos os instrumentos. 

 

5.5.1 As entrevistas semidirigidas 

 
Conscientes de que os dados jamais apresentam a completude dos objetos, 

concordamos com Mead (1949) quando afirma que ninguém enxerga mais do que parte da 

verdade. Para a autora, quem observa vê a realidade a partir do ângulo em que se coloca. Esse 

ponto é marcado não apenas pelo espaço e tempo, mas, sobretudo, pela visão cosmológica do 

observador (CUNHA, 2007). 

No dizer de Machado (2007), o trabalho do professor é uma atividade humana de 

relevante complexidade. Envolve as dimensões física, emocional e social deste profissional. 

Compreendido no sentido marxista do termo, o trabalho docente deve ser encarado como um 

verdadeiro trabalho humano, isto é, um trabalho que engaja a totalidade do indivíduo e que 

potencializa o desenvolvimento de suas capacidades.  

As entrevistas são, de acordo com Cunha (2007, p.72), um instrumento que 

permite a obtenção de informações sobre temas complexos, inclusive aqueles emocionalmente 

carregados. Elas possibilitam, ao entrevistador, verificar sentimentos que subjazem a opinião 

expressa pelo entrevistado. Nesse sentido, consideramos adequada a escolha desse 

instrumento para a coleta de dados sobre o trabalho do professor de PLE, por toda 

potencialidade que o instrumento apresenta. 
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As entrevistas, ainda no dizer de Cunha (2007), são de três tipos: estruturada, 

semiestruturada e informal. A primeira delas, normalmente, é composta de perguntas 

preestabelecida, que atendem a um controle para as alternativas de respostas. As 

semiestruturadas se originam de um roteiro prévio de perguntas anteriormente estabelecidas, 

mas permitem, contudo, que o pesquisador, durante a interação, execute alterações nestas 

perguntas, caso julgue necessário. Já as entrevistas informais são marcadas pela casualidade, 

ou seja, não são estruturadas.  

As entrevistas que utilizamos em nossa pesquisa são do tipo semiestruturadas, as 

quais nos possibilitaram uma flexibilidade de roteiro em torno de temas determinados antes de 

sua execução. O “modelo” utilizado por nós pode ser conferido no quadro a seguir. 

 

Quadro 4 – Roteiro de entrevista semiestruturada. 
1. Como você caracterizaria o seu trabalho? 

2. Como você caracterizaria o contexto em que atua? 

3. Qual é o seu papel como professor? 

4. Você dá aulas de PLE. Há algo de particular nisso? Em caso afirmativo, o quê? 

5. Qual deve ser o perfil do profissional que atua como professor de PLE? 

6. Quais são os seus objetivos enquanto professor de PLE? 

Fonte: Autoria própria 

 

5.5.2 A instrução ao sósia 

 

Outro instrumento ao qual recorremos para a coleta de dados é um dispositivo que 

se aproxima da instrução ao sósia, contextualizada nos próximos parágrafos. 

A tomada de consciência das propriedades que caracterizam nossas próprias 

condutas, bem como das próprias inclinações, sentimentos e mecanismos de pensamentos, 

entre outros, consiste, de acordo com Bulea (2010), num processo capaz de motivar as 

aprendizagens e o desenvolvimento. Essa noção, que inelutavelmente habita o senso comum, 

é ferramenta constitutiva de boa parte dos trabalhos de Psicologia desenvolvimental do século 

XX, notadamente dos trabalhos de Piaget (1974) e de Vygotski (1934[1997]). Está presente, 

também, no centro dos procedimentos que analisaram as práticas que se fizeram conhecer, faz 

algumas décadas, no campo das ciências do trabalho e da formação de adultos. Como vistas a 

compreender a realidade das situações de trabalho e identificar as capacidades que os 

trabalhadores manifestam em tais circunstâncias; para distinguir as representações e a 
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vivência desses trabalhadores no cerne do próprio ofício e examinar atentamente esses 

conhecimentos, a fim de melhorar as condições de trabalho e de desenvolvimento das pessoas 

implicadas nesse contexto, elaboraram-se inúmeros dispositivos de pesquisa-

intervençãoconhecidos atualmente. 

Foram reelaboradas e reorientadas entrevistas de pesquisa que não eram 

exploradas nas ciências sociais há praticamente um século. Contudo, também foram criados e 

gradativamente refinados novos dispositivos, como, por exemplo: a entrevista de explicitação 

elaborada por Vermersch (1994) e sua escola;a instrução ao sósia, proveniente dos trabalhos 

fundadores de Oddone et al. (1981), a reestruturada por Clot (1999); a autoconfrontação 

simples e a autoconfrontação cruzada, elaboradas por Clot e Faïta (2000), informa-nos Bulea 

(2010).   

Com base nos dois últimos dispositivos mencionados, Clot (1999) realizou um 

procedimento de “Clínica da Atividade” que hoje representa a maior referência nessa área. O 

pesquisador propôs, no plano teórico, uma renovação da abordagem vygotskiana sobre o 

desenvolvimento e uma extensão referente aos adultos. Para tratar deste grupo, ele fornece, 

simultaneamente, princípios e instrumentos exploráveis na intervenção sobre as situações de 

trabalho e a formação dos trabalhadores.  

Todo esse movimento decorre do fato de a análise das práticas não ser uma 

abordagem hegemônica, nem referente às modalidades de conceitualização do trabalho nem 

da atividade. Contemporaneamente, diversas correntes podem ser citadas: a Clínica da 

Atividade (particularmente, CLOT, 1999, 2001), a psicodinâmica do trabalho (DEJOURS, 

1999; JOBERT, 2002), os procedimentos da explicitação (VERMERSCH, 1994, 2004) etc.; 

variantes que integram ou se inspiram na Ergonomia (DANIELLOU, LAVILLE e TEIGER 

1983; DANIELLOU, 1996), na Psicologia (CLOT, 1999; 2001; DEJOURS, 1999), na 

Sociologia, ou ainda na Sociolinguística. Todas têm em comum o fato de terem desenvolvido 

um arcabouço de métodos e de técnicas de análise do agir.  

Um desses métodos é a instrução ao sósia, que, embora tenha sido concebida pelo 

italiano Ivar Odonne, foi introduzida na França por Clot, o qual a desenvolveu no quadro de 

sua “Clínica da Atividade”. A instrução ao sósia é uma forma de atividade linguageira criada 

com o intuito de provocar ou favorecer a confrontação do sujeito com atividade profissional 

desenvolvida por ele. A aplicação do método se dá mediante três operações consecutivas.  

A primeira é a descrição oral da atividade, em forma de entrevista gravada. Nesta 

fase, em ambiente externo ao do trabalho, são colocados em interação dois interlocutores: o 

modelo, no caso, o profissional ou o formado, e o pesquisador-sósia (ou formador-sósia). 
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Partindo-se do comando motivador“Suponha que sou teu sósia e que amanhã me encontro na 

situação de dever te substituir em seu trabalho. Quais são as instruções que tu deverias me 

transmitir a fim de que ninguém descubra a substituição?” (CLOT, 1999, p. 153), pretende-se 

que o modelo dê conta de sua atividade, ou melhor dizendo, que verbalize o modo utilizado 

por ele para adaptar às situações reais de trabalho as tarefas que lhes são prescritas. O agir que 

está efetivamente em jogo nesta etapa, assinala Bulea (2010), constitui o objeto de uma 

“projeção retrospectiva”: trata-se de um agir projetado e fictício, mas que reconfigura e 

ultrapassa potencialmente o agir efetivo.  

A segunda fase da instrução consiste na transcrição dessa entrevista pelo próprio 

sujeito. E, por fim, o terceiro momento é a redação, também pelo sujeito, de um comentário 

sobre a entrevista transcrita.  

Para Bulea (2010, p. 32),  

 
A instrução ao sósia permite precisamente que a atividade de trabalho se torne um 
objeto de pensamento para aquele que age, e ela repousa num dispositivo que cria as 
condições de um deslocamento da atividade-objeto em um quadro diferente, 
eminentemente discursivo. 

  
 

Em nossa investigação, cumprimos integralmente a primeira e a terceira etapas da 

instrução ao sósia. A segunda, no entanto, não se efetivou de acordo com o sugerido para o 

dispositivo. Uma vez que os participantes da pesquisa dispunham de tempo reduzido para 

fazer a transcrição da própria entrevista, tivemos nós de fazê-la. Daí o porquê de dizermos 

que, em nossa pesquisa, utilizamos um instrumento de coleta que se aproxima da instrução ao 

sósia. 

Com o auxílio dos instrumentos especificados neste subitem e no 4.5.1, foi 

possível recolher uma quantidade relevante de dados, o que nos permitiu a organização de um 

corpus (um conjunto de textos, da atividade linguageira dos professores participantes), sobre 

o qual nos debruçamos para compreender o agir do professor de PLE. 

Os procedimentos mobilizados para análise e interpretação dos dados aos quais 

tivemos acesso são o tema da próxima seção.  

 

5.6 Procedimentos de análise e interpretação de dados 

 

Conforme informamos no capítulo 3 desta tese, ancoramo-nos nos pressupostos 

do ISD, a fim de desenvolvermos nosso trabalho de investigação. Para procedermos à análise 
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de dados, utilizamos o método descendente de análise dos textos sugerido por aquele quadro 

teórico-metodológico. Esse método, conforme comprovado em pesquisas realizadas na linha 

do ISD, possibilita que a morfogênese do agir se possa identificar nos textos.  

A análise descendente dos textos considera, sequencialmente: a atividade social, a 

atividade de linguagem, o gênero de texto, o tipo de discurso e, por fim, o texto (a ação 

linguageira). Nessa ação linguageira, um conjunto de parâmetros pode ser observado, como, 

por exemplo, o conteúdo temático e os mecanismos enunciativos.  

Em nossa pesquisa, partimos do trabalho do professor de PLE (atividade social 

considerada), seguimos em direção ao dizer do docente (atividade de linguagem em foco), 

passamos para as entrevistas e a instrução ao sósia (gêneros de texto mobilizados na etapa de 

coleta de dados), e, em seguida, damos atenção ao conteúdo temático, aos tipos de discursos, 

aos mecanismos enunciativos e às figuras de ação.  

O movimento que pusemos em marcha tem como propósito central a 

compreensão do agir do docente de PLE. No próximo capítulo, analisamos sua 

açãolinguageira. 
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6 ANÁLISE DO AGIR DO PROFESSOR DE PLE: UMA ABORDAGEM TEXTUAL- 
DISCURSIVA 
 

Como oportunamente afirmamos, esta pesquisa se desenvolveu tendo como 

objetivo central investigar o agir do professor de PLE. A nossa hipótese é a de que o dizer dos 

docentes podem revelar faces ainda ignoradas do trabalho desse profissional. Para 

empreendermos investigação sobre o agir docente, consideramos a rede de relações sócio-

históricas dentro da qual este trabalho está inserido, como o percebe Machado (2007). Com 

isso, levamos em conta que, ao agir sobre um dado contexto, o docente interage com 

diferentes sujeitos e instituições, lançando mão de artefatos materiais ou mesmo simbólicos, 

dos quais se apropria, transformando-os em instrumentos mediadores de agir. 

De modo mais abrangente, propusemo-nos, neste estudo, a investigar, na atividade 

linguageira, as representações construídas pelos professores de PLE acerca de seu trabalho. 

Assim, efetuamos a análise e interpretação dos textos produzidos por eles em situação de 

entrevista e instrução ao sósia. Por conta das especificidades dos instrumentos utilizados, 

ocorpusda pesquisa é constituído de dados orais, que por nós foram transcritos, e dados 

escritos, resultantes dos textos-comentário feitos pelos participantes da pesquisa em uma das 

etapas da instrução ao sósia. Neste estudo, a análise recai sobre os dados orais transcritos. 

Conforme afirmamos nos capítulos 3 e 4, nossa investigação se deu em 

conformidade com os pressupostos do ISD. Neste quadro, propõe-se que o agir linguageiro 

não seja analisado isoladamente. Deve-se considerar a atividade social com a qual este agir se 

relaciona. No caso específico de nossa pesquisa, o agir investigado localiza-se na esfera do 

trabalho do professor de PLE (condicionado às normativas do sistema educacional brasileiro, 

especificamente). Além disso, o ISD propõe que seja considerada a atividade de linguagem no 

cerne da qual se constroem os textos. Neste estudo, essa atividade é a própria atividade 

linguageira do professor.  

Ainda na perspectiva do ISD, é preciso examinar as características dos gêneros 

textuais em que os textos analisados se assentam. Em nosso estudo, esses gêneros são as 

entrevistas e a instruções ao sósia.  

Por fim, como é indicado no quadro teórico-metodológico no qual nos apoiamos, 

é necessário analisar os componentes linguísticos destes textos. Nesta investigação, as 

análises linguísticas nos auxiliam na identificação das representações construídas pelos 

docentes de PLE acerca do próprio trabalho. 
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Ao efetuar a análise das entrevistas concedidas pelas enfermeiras participantes da 

pesquisa que realizou, Bulea (2010) propõe o corte dos textos em segmentos de orientação 

temática (SOT) e em segmentos de tratamento temático (STT). Os SOTs guardam relação 

com os segmentos de introdução, de apresentação ou de início de um tema, em geral, 

propostos pelo entrevistador. Já os STTs são aqueles produzidos pelo entrevistado em 

resposta a uma questão feita pelo entrevistador. Em nossa pesquisa, com inspiração na 

etiquetagem sugerida pela autora, operamos o corte das entrevistas e das instruções ao sósia 

em STTs, respeitando um princípio temático, ou seja, com base no conteúdo tematizado pelos 

professores de PLE que contribuíram com a nossa investigação.  

A partir de agora, apresentamos a análise de nossos dados. Refletimos sobre o agir 

do professor de PLE nas duas seções subsequentes. Na primeira, dedicamo-nos ao 

cumprimento do seguinte objetivo específico de pesquisa: analisar quais são os ingredientes 

que os professores de PLE julgam compor o seu agir. Para tanto, centramos nosso olhar sobre 

os textos produzidos pelos professores participantes (P1, P2, P3, P4 e P5), durante aplicação 

da primeira etapa da instrução ao sósia. A segunda seção é destinada ao cumprimento dos 

objetivos dois e três, a saber, investigar quais são as representações que o professor de PLE 

tem de seu trabalho, de seu papel, de seus objetivos e dos variados aspectos que caracterizam 

o contexto em que atua e averiguar em que medida a ação de refletir sobre o próprio agir 

desperta no professor de PLE uma tomada de consciência sobre o seu agir profissional. 

Fazemos isso a partir das entrevistas. 

 

6.1 Análise do agir na instrução ao sósia 

 

Para a consecução do nosso primeiro objetivo específico, que consiste em analisar 

quais são os ingredientes que compõem o agir do professor de PLE, ancoramo-nos no ISD. 

Recorremos às categorias do conteúdo temático, das vozes e das modalizações, a fim de 

examinarmos os textos produzidos pelos participantes da pesquisa durante a aplicação da 

primeira parte da instrução ao sósia. 

A seguir, operamos, de modo sistemático e sequencial, a análise do conteúdo 

temático, das vozes e modalizações que compõem os textos empíricos resultantes do agir 

linguageiro dos professores de PLE. 
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6.1.1 Análise do conteúdo temático, das vozes e modalizações 

 

O conteúdo temático pode ser entendido como um conjunto de informações 

visivelmente expressas no texto. Melhor dizendo, é o conjunto de informações materializadas 

por meio de unidades declarativas da língua natural utilizada, que, no caso de nossa pesquisa, 

é a língua portuguesa. Essas informações que dão corpo ao conteúdo temático do texto são 

representações elaboradas pelo agente-produtor, o docente de PLE, em se tratando de nosso 

estudo, e são elucidativas, do ponto de vista dos ingredientes que compõe o agir profissional.  

Assim, ao identificarmos os temas suscitados pelos professores em seu dizer, 

quando motivados a falar sobre seu trabalho, estamos, ao mesmo tempo, tendo acesso às 

representações que esses profissionais constroem acerca de seu ofício. Cumprem ressaltar que 

essas representações são encaradas por nós como conhecimentos, estão armazenadas e 

sistematizadas na memória, conforme nos esclarece Bronckart (1999), e podem variar em 

função da experiência e do nível de desenvolvimento do próprio agente. 

Realizamos a aplicação de cinco sessões de instruções ao sósia. Da aplicação 

desse instrumento, decorre o material empírico alvo de nossa análise. Cada aplicação 

envolveu um pesquisador-sósia (enunciador 1) e um professor-instrutor (enunciador 2). Vale 

lembrar que a proposta desse dispositivo, na perspectiva do primeiro enunciador, é obter 

instruções da atividade de trabalho do professor-instrutor, por meio da descrição dos 

procedimentos metodológicos utilizados por ele, e, com isso, ter acesso ao seu agir, às 

representações sobre o seu trabalho.  

Antecipadamente, informamos que as representações encontradas nos textos que 

analisamos guardam, em sua maioria, relação com as questões mais formais do trabalho 

docente, como, por exemplo, a execução de tarefas. Nesta altura, é válido retomarmos a noção 

de tarefa assumida por nós, a fim de esclarecermos um ponto importante da postura analítica 

que adotamos para os textos resultantes da instrução ao sósia.  

Em nosso estudo, a noção de tarefa assumida é a mesma proposta pela Ergonomia 

do Trabalho, que entende o termo como aquilo que deve ser feito e pode ser descrito em 

termos de condições e de meios utilizados pelos sujeitos para realizá-la. É importante destacar 

que, embora não tenhamos especificado para o professor-instrutor nenhuma tarefa a respeito 

da qual ele devesse comentar durante a instrução ao sósia, os docentes trouxeram ao discurso 

“delineamentos” desse componente.  

A leitura que fazemos dessa ocorrência é que, embora o agir a que se vise com o 

dispositivo aplicado seja um agir hipotético, ele acaba se pautando em uma ação passada, 
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concreta, realizada. Como salienta Bulea (2010, p. 33), é um agir fundamentado em 

experiências anteriores do sujeito, e no seu contexto profissional real. Isso, em alguma 

medida, nos leva a compreender o porquê de o professor, no agir linguageiro da instrução ao 

sósia, tematizar certas tarefas.  

Convém dizer, também, que o fato de termos seguido (na condição de 

pesquisador-sósia) orientações da Clínica da Atividade, que orientam que as relações do 

sujeito com as questões formais do mundo do trabalho devem ser levadas em conta, tal como 

observa Clot (2006, p. 134), o “delineamento” de tarefas no dizer do professor-instrutor 

traduz, em nossa compreensão, aspectos inerentes ao próprio dispositivo aplicado. 

Com vistas a obtermos um esquema detalhado do conteúdo temático semiotizado 

na instrução ao sósia, notadamente das partes em que o enunciador 2 se coloca, optamos, 

como sugere Bulea (2010), pela segmentação dos textos em segmentos de tratamento temático 

(STT). O movimento empreendido permitiu-nos estabelecer as seguintes tipologias: 

(1)STT evocando  aspectos  do agir-referente (do trabalho docente). Os 

subconjuntos distinguidos foram os seguintes: 

1.1STTsque focalizam os determinantes que podem ter influência na efetivação    

de uma tarefa. 

1.1.a. Determinantes internos: STTs que focalizam as capacidades e os recursos 

dos actantes (conhecimentos e saberes, capacidade de empatia, sentimento de segurança etc.). 

1.1.b. Determinantes externos: STTs que focalizam os parâmetros espaço-

temporais e materiais-instrumentais ou parâmetros psicossociais e institucionais 

(características / atitudes dos alunos, relação com outros intervenientes, prescrições etc.) 

1.2 STT evocando o desenvolvimento da tarefa:  

1.2.1 STTs que focalizam a preparação da tarefa (material utilizado, atos prévios 

para o estudante, outras antecipações etc.); 

1.2.2STTs que focalizam a realização efetiva de uma tarefa; 

1.2.3 STTs que focalizam os prováveis desdobramentos de uma tarefa; 

1.2.4 STTs que focalizam a realização de outra tarefa, delimitada ou identificada 

como tal. 

(2) STT que focaliza o trabalho em geral. Os subconjuntos decorrentes foram: 

2.1 STT evocando as condições de trabalho (condições e tempo de permanência 

dos estudantes, aspectos relacionais, trabalho em equipe etc); 

2.2 STT evocando a organização do trabalho (a organização própria do docente, 

planejamento, procedimentos); 
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2.3 STT evocando aspectos do ofício ou profissão (estatuto do actante, seu papel, 

seus valores, suas responsabilidades, etc). 

O tratamento quantitativo dos segmentos temáticos que compõem os textos 

resultantes da aplicação da primeira parte da instrução ao sósia possibilitou-nos a elaboração 

da tabela 1, apresentada na sequência. 

 
Tabela 1 – Quantificação dos segmentos temáticos dos textos resultantes da instrução ao sósia 
 

Número de ocorrências por professor participante 
Total de 

ocorrências 
por tipo 

SEGMENTOS DE TRATAMENTO 
TEMÁTICO(STT)/ TIPO 

P1 P2 P3 P4 P5  

(1) STT EVOCANDO ASPECTOS DO 
AGIR-REFERENTE  

  

1.1 STTs que focalizam os determinantes 
com influência sobre uma tarefa 
1.1.a Determinantes internos 9 - - - - 9 
1.1.b Determinantes externos 11 2 1 3 1 18 
1.2 STT evocando o desenvolvimento da 
tarefa 

  

1.2.1 STTs que focalizam a preparação da 
tarefa 

1 1 - - 1 3 

1.2.2STTs que focalizam a realização 
efetiva de uma tarefa 

1 - - - 1 2 

1.2.3 STTs que focalizam os prováveis 
desdobramentos de uma tarefa 

1 - - - - 1 

1.2.4STTs que focalizam a realização de 
outra tarefa 

- - - - 1 1 

(2) STT QUE FOCALIZA O 
TRABALHO EM GERAL 

      

2.1 STT evocando as condições de 
trabalho 

1 2 2 1 1 7 

2.2 STT evocando a organização do 
trabalho 

5 6 3 5 4 23 

2.3 STT evocando aspectos do ofício ou 
profissão 

1 - 4 - -  

Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 1 – Quantificação dos segmentos temáticos dos textos resultantes da instrução ao 
sósia

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Com base nos índices quantitativos, pudemos evidenciar que os segmentos da 

categoria STT que focaliza o trabalho em geral são os mais recorrentes nos textos produzidos 

a partir da instrução ao sósia. Esses segmentos focalizam as condições de trabalho (condições 

e tempo de permanência dos estudantes no país, aspectos relacionais, trabalho em equipe, etc), 

a organização do trabalho (a organização própria do docente, planejamento, procedimentos) e 

os aspectos do ofício ou profissão (estatuto do actante, seu papel, seus valores, suas 

responsabilidades, etc).  

Dentro deste quadro, a subcategoria dos STTs que evocam a organização do 

trabalho, ou seja, os que tratam da organização própria do docente, do planejamento e dos 

procedimentos (passo a passo) adotados pelos profissionais, foi a que mais se destacou. Esses 

segmentos (STTs que evocam a organização do trabalho) somam um total de 23 ocorrências.  

Conforme dissemos em outro momento, essa evidência tem relação com o próprio 

contrato comunicativo da interação, que se formula no movimento de o professor-instrutor 

passar para o pesquisador-sósia o máximo de detalhes sobre o seu agir. A evidência também 

está ligada à importância que o docente atribui às questões formais do mundo do trabalho.  

A seguir, apresentamos alguns trechos nos quais podem ser evidenciados os STTs 

que evocam a organização do trabalho e discutimos como os professores de PLE representam 

os ingredientes de seu agir. Aqui, atribuímos atenção especial à categoria das vozes e 

modalizações. 

 
Quadro 5 – Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho. 

PROFESSOR  STT - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
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de outra tarefa
2.1 STT evocando as condições de
trabalho
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P1 

Pra começar o dia, eu sempre começo 

corrigindo algumas tarefas que eu deixei no 

dia anterior. 

P1 
Depois de corrigir essas tarefas, eu sempre 

faço uma dinâmica com eles. 

P1 
E, no final da aula, eu sempre sistematizo 

aquela nova gramática que foi dada. 
Fonte: Autoria própria 

 

No que concerne às vozes expressas nos trechos anteriores, chamamos atenção 

para o uso recorrente do dêitico de pessoa eu, sujeito, respectivamente, dos verbos começo, 

faço e sistematizo. Esse sujeito assume a condição de protagonista nos enunciados, é o ator 

dotado de capacidades, expressas pelos verbos em destaque. Ao empreender a ação de 

linguagem, a instância que está na origem do texto, assume o seu papel social de professor e 

tematiza um conjunto de representações que remetem ao contexto social de sua intervenção, 

que é a sala de aula. A esse ator, senhor de suas escolhas, cabe, portanto, a responsabilidade 

objetiva pelo que é tematizado: a organização sequencial do evento aula. 

Como nos faz lembrar Cicurel (2011, p.148), cada professor possui seus modos de 

fazer. Em seu discurso, P1 torna transparentes questões a cerca de seu estilo de agir, dos 

ingredientes que estão na base de suas ações, como, por exemplo, as ritualizações.  

As escolhas lexicais do docente, tais como o advérbio “sempre”, associado a um 

verbo no presente do indicativo (indicando evento recorrente), confirmam a nossa hipótese de 

que o agir da instrução ao sósia se ancora em um agir passado e até mesmo repetitivo. 

Arriscamos afirmar que esse agir anterior é avaliado por P1 como bem-sucedido, daí a razão 

de servir de modelo ao sósia, como se pode observar nos excertos examinados. 

No dizer de P2, também é possível identificar semiotizações que nos remetem a 

um agir ritualizado, como se vê a seguir: 

 
Quadro 6 – Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho. 

PROFESSOR  STT - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

P2 

Os primeiros que chegam... nós vamos 

conversando. Começamos a conversar um 

assunto de interesse geral, um assunto de 

interesse social e, depois, todos os outros, não 
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é, já estão. 

P2 

Começamos sempre por uma leitura... a gente 

começa a leitura e, aí, vai discutir a leitura, 

vai ver opiniões, eles vão dar as opiniões, 

vamos conversar bastante...daquela leitura, 

então, é que a gente vai sair, ir pra... 
Fonte: Autoria própria 

 

Se considerarmos o estilo de agir como um conjunto de traços que representam as 

maneiras de fazer do docente, podemos afirmar, com base no agir linguageiro de P1 e de P2, 

que os estilos desses professores se aproximam, uma vez que ambos têm representações 

coincidentes acerca da necessidade de ritos de aula, o que confere aos ritos o status de 

ingrediente do agir.  

Os dizeres de P1 e de P2 diferem, no entanto, quanto ao uso dos pronomes de 

referência pessoal. Enquanto a recorrência do eu evidencia, no dizer de P1, a responsabilidade 

exclusiva pelo que é dito, no trecho de P2, a variabilidade de dêiticos pessoais (nós vamos 

conversando; a gente começa a leitura; eles vão dar as opiniões) põe em jogo outras vozes e 

evidencia uma responsabilidade enunciativa partilhada sobre o que é dito. Os sujeitos dos 

verbos “vamos” e “começa” não são exclusivamente o professor, no desempenho de sua 

função social, ou aquele que está na base do enunciado. Os sujeitos podem ser compreendidos 

como um complexo que contempla o professor e os estudantes, as pessoas implicadas no agir. 

Essa ideia de responsabilidade não exclusiva sobre o que é dito é reforçada no trecho “eles 

vão dar as opiniões”, em que fica a cargo do sujeito do verbo “vão” a ação. 

A temática do rito também se mostra presente no dizer de P3, ainda que, no caso 

exemplificado, esteja associada à subcategoria do STT que evoca aspectos do ofício ou 

profissão, a qual está ligada à categoria dos STTs que focaliza o trabalho em geral.  

Vejamos o exemplo a seguir, no qual está em evidência a ritualização, 

representada como um processo continuado.  

 

Quadro 7 – Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho. 

PROFESSOR 
STT - ASPECTOS DO OFÍCIO OU 

PROFISSÃO 

P3 
É... tem que cumprir todo o seu programa 

que você propôs, é... na aula anterior...  
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 é... seguindo os passos. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

No trecho destacado, o dêitico pessoal você tanto pode ser entendido como 

fazendo referência direta ao interlocutor-sósia com pode ser interpretado como caracterizador 

do professor- genérico. Neste último caso, o conteúdo informacional relacionado a “você” 

seria caracterizador de um agir de métier, uma vez que P3 estaria abordando uma conduta 

que, supostamente, deveria ser adotada pelos professores de PLE em geral.  

As vozes postas em cena sinalizam que cabe a esse “você”, tal como identificado 

na modalização deôntica (tem que cumprir), a responsabilidade de cumprimento do programa. 

A modalidade também nos faz refletir sobre a importância que P3 atribui ao conteúdo de 

domínio da obrigação, da conformidade com as normas em uso. Isso nos dá indícios de que o 

agir real sofre, nesse contexto, interferência direta do agir prescrito. 

 Ainda no plano dos STTs que evocam a organização do trabalho, destacamos as 

representações a respeito das prescrições que podem ter influência sobre o agir-referente do 

professor. Essas representações aparecem semiotizadas no dizer P4 como “o plano”. 

  

 

 
Quadro 8 – Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho. 

PROFESSOR STT- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

P4 
A primeira coisa que eu ia mostrar era o 

plano, né, pro… pra... pra o meu sósia. 
Fonte: Autoria própria 

 

Interpretamos que o plano (de aula/ de curso) é um gênero de texto por meio do 

qual o docente organiza as informações que orientam seu agir-referente. Essas informações, 

muitas vezes, traduzem as prescrições, melhor dizendo, a interpretação que o docente faz das 

prescrições às quais está submetido, são elas as representações que o docente formula sobre o 

agir-referente, o qual, por sua vez, é representado pelas instâncias superiores.  

 Assim, ao dizer que vai mostrar ao sósia o seu plano de aula, P4, investido da 

condição de ator, voz do protagonista explícito no enunciado, revela a importância que atribui 

às prescrições que orientam a construção desse gênero, e a influência que elas exercem sobre 

seu próprio agir.  
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Uma outra voz, embora implícita, pode ser observada no texto. Uma voz social, 

das instâncias reguladoras, que interfere na avaliação que P4 faz do conteúdo tematizado.  

Chamamos a atenção para o trecho a seguir. Nele, P4, focalizando a organização 

do trabalho, faz referências a características específicas da aula de PLE. Informa quais 

temáticas eram mais recorrentes nas aulas, o que ocasionou, inclusive, a divisão em bloco 

temáticos do curso que ministrou. 

 

Quadro 9 – Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho. 
PROFESSOR STT- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

P4 

Na aula de PLE, normalmente, as discussões 

do âmbito político, do âmbito religioso, 

 relacionado... é...  ao contexto do 

Brasil, era muito amplo, né , então, a gente 

dividiu, por exemplo, né, é... o curso por 

temáticas, né, e essas … é... temática em 

relação... relacionada ao contexto brasileiro, 

então... a música brasileira, o... a … a comida 

brasileira, né, então é, é...  daria isso, lá, lá 

atrás, né, quando a gente for falar do 

planejamento... 
Fonte: Autoria própria 

 

No enunciado em evidência, o dêitico a gente, nas situações em que é utilizado, 

representa enunciadores diferentes. Em “...a gente dividiu, por exemplo, né, é... o curso por 

temáticas...”, o pronome incide sobre o nós, representando o complexo formado pelo 

professor enunciador mais a instância reguladora local (a coordenação do curso), que tem 

influência marcante nas escolhas  dos recursos do agir, ou seja, dos modelos para agir 

disponíveis no ambiente social. Neste contexto, cabe a P4 o papel de actante, pessoa 

implicada nesse agir. Já em“quando a gente for falar do planejamento”, o dêitico pessoal faz 

referência ao próprio professor que está na origem do dizer, revelando sua condição atoral. 

Com base nesse cenário, avaliamos que os conhecimentos de ordem cultural compreendem 

um importante ingrediente do agir-referente do professor de PLE.  

Outros ingredientes significativos são apontados por P4: os conhecimentos sobre 

texto e gramática, como se vê abaixo: 
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Quadro 10 –Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho. 
PROFESSOR STT- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

P4 

Normalmente, a gente trabalha... trabalha 

com texto, depois eu fazia umas questões 

relacionadas com o texto... e selecionava um 

conteúdo gramatical. 
Fonte: Autoria própria 

 

Nesta situação enunciativa, podem ser identificadas duas vozes: a do composto 

estudante/ professor, sujeito do verbo “trabalhava”, linguisticamente identificável pelo 

pronome a gente, actante na ação; e a do eu, professor ator, sujeito dotado de capacidades, 

aquele que é responsável pelas decisões a serem tomadas, embora tais decisões estejam 

condicionadas às prescrições, se levarmos em conta que o trabalho com texto e gramática é 

uma orientação da coordenação do curso em que P4 ministra aulas de PLE. 

Ainda dando atenção aos STTs que evocam a organização do trabalho, 

analisamos o dizer de P5. 

 

Quadro 11 – Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho. 
PROFESSOR STT- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

P5 

Eu quero que você chegue, distribua os 

alunos em forma de “U” e comece a 

conversar com eles, pergunte se está tudo 

bem, como é que foi... uma conversa bem 

espontânea, que é para eles ficarem bem à 

vontade. Eu gosto de sempre fazer isso. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O recorte de texto apresentado revela as representações que P5 formula acerca da 

aula de PLE. A expressão modalizadora “eu quero”, seguida de verbos no imperativo, torna 

evidentes as rotinas acionais, a organização própria do docente, os procedimentos (passo a 

passo) adotados e considerados por ele relevantes e transmitidas pelo ator ao seu sósia, na voz 

que se enuncia. É interessante observar a menção que P5 faz a um aspecto ergonômico do 

trabalho: a distribuição dos alunos “em forma de U”.  
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Outro grupo de STTs que se mostrou frequente nos textos materializados com 

base na instrução ao sósia foi o dos que focalizam os determinantes com influência sobre uma 

tarefa, especialmente os pertencentes à subcategoria determinantes externos, que dizem 

respeito aos parâmetros espaço-temporais e materiais-instrumentais (tipo de sala, disposição 

do mobiliário, luminosidade etc.) ou parâmetros psicossociais e institucionais (características/ 

atitudes dos alunos, relação com outros intervenientes, prescrições etc.). No total, foram 

identificadas 18 ocorrências.  

Apresentamos, na sequência, extratos de textos, nos quais podem ser observados 

os STTs que focalizam os determinantes externos. Com o auxílio da categoria das vozes e 

modalizações, analisamos as representações neles encontradas. 

 
Quadro 12 – Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho. 

PROFESSOR STTs - DETERMINANTES EXTERNOS 

P1 

Mas os meus alunos gostam bastante de 

participar, eles têm um bom nível, apesar de 

ser o Intermediário I. Somente há um aluno 

que ele tem um pouquinho mais de 

dificuldade em relação aos outros. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Como se pode observar, fazendo uso do recurso da modalização, P1 avalia os 

determinantes externos que podem interferir em seu agir-referente. No caso exemplificado, o 

determinante linguisticamente recuperável é representado por “aluno(s)”. Ao fazer as 

afirmações “...meus alunos gostam de participar...” e “... somente há um aluno que ele tem um 

pouquinho de dificuldade”, P1 emite um parecer acerca do perfil “positivo” de aluno (os que 

gostam de participar) e um perfil “negativo” de aluno (aquele que tem dificuldade). Esses 

determinantes externos, analisamos, exercem influência direta no agir desse professor. Se 

assim não fosse, essa representação não apareceria no dizer do docente. 

A hipótese de que o perfil dos estudantes tem interferência sobre o agir-referente 

do professor de PLE é confirmada no dizer de P4. Em resposta à pergunta da instrução ao 

sósia (“Suponha que sou seu sósia e que amanhã me encontro na situação de dever te 

substituir em seu trabalho. Quais são as instruções que você deveria me transmitir a fim de 

que ninguém descubra a substituição?”), o professor-participante 4 assim se coloca:  
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Quadro 13 – Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho. 
PROFESSOR STTs - DETERMINANTES EXTERNOS 

P4 

(…) falaria, depois, quais eram os alunos que 

eram mais falantes, que participavam mais. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Com base na afirmação modalizada apresentada no quadro anterior, interpretamos 

que a representação que P4 tem é a de que o perfil ou as atitudes dos estudantes podem 

interferir diretamente no agir do docente ou na reelaboração desse agir. 

Essa mesma representação aparece no dizer de P5 que, ao focalizar o passo a 

passo do seu fazer em sala de aula, credita à qualidade da turma a modulação de seu agir, 

como se confere em:  

 

 

Quadro 14 – Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho. 
PROFESSOR STTs - DETERMINANTES EXTERNOS 

P5 

A gente conversa um tempinho assim... que 

não deve passar de 5 minutos, porque aí 

 vai depender da qualidade da turma. 

 

Fonte: Autoria própria 

   

 Observemos o quadro a seguir: 

 

Quadro 15 – Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho. 
PROFESSOR STTs - DETERMINANTES EXTERNOS 

P1 

(...) apesar de ter um programa, um conteúdo 

já realmente estabelecido pro nível,  mas eu 

sempre presto muito atenção de como a aula 

está sendo desenvolvida pra que eu traga 

também as informações. 

 

Fonte: Autoria própria 
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No recorte anterior, destacamos a agentividade de P1 que, embora reconheça a 

existência das normas que “regem” o seu agir-referente, toma para si a responsabilidade de 

redirecionar as práticas em função das situações e do contexto de atuação. As representações 

formuladas pelo professor participante se mostram pertencentes à categoria dos parâmetros 

psicossociais e institucionais. 

Outro trecho em que as representações relacionadas à interferência dos aspectos 

psicossociais e institucionais no agir do professor de PLE, pode ser evidenciado na sequência: 

 

Quadro 16 – Segmento de tratamento temático que evocam a organização do trabalho. 
PROFESSOR STTs - DETERMINANTES EXTERNOS 

P1 

(…) outra coisa também que você tem que 

prestar bastante atenção é em relação ao que 

eles estão conversando entre si, pelo fato de 

virem do mesmo país, então a tendência é de 

falar na língua-mãe quando eles estão com 

alguma dificuldade, e isso não é permitido 

em sala de aula. 
Fonte: Autoria própria 

 

As modalizações presentes no trecho (outra coisa também que você tem que 

prestar bastante atenção... e .isso não é permitido em sala de aula) marcam, respectivamente, 

o tom injuntivo da instrução ao sósia e as regras características do mundo social no qual estão 

inseridos os actantes.  

Identificamos representações dos aspectos psicossociais no trecho em que P5 faz 

menção ao perfil e às atitudes dos estudantes estrangeiros (pelo fato de virem do mesmo país, 

então a tendência é de falar na língua-mãe quando eles estão com alguma dificuldade). 

        Concernente às representações dos aspectos institucionais, elas podem ser 

observadas em “isso não é permitido em sala de aula”. 

Concluída a análise do produto linguageiro resultante da aplicação da instrução ao 

sósia, passamos ao exame dos textos mobilizados nas entrevistas. 

 
6.2 Análise do agir nas entrevistas 

 
A análise dos textos resultantes das entrevistas com os professores participantes 

da pesquisa nos possibilitou o cumprimento dos objetivos específicos dois e três dessa 
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pesquisa, quais sejam: investigar quais são as representações que o professor de PLE tem de 

seu trabalho, de seu papel, de seus objetivos e dos variados aspectos que caracterizam o 

contexto em que atua e averiguar em que medida a ação de refletir sobre o próprio agir motiva 

no professor de PLE uma tomada de consciência sobre o seu agir profissional.  

As categorias selecionadas para a análise dos referidos textos pertencem ao 

quadro teórico-metodológico do ISD. São elas: o conteúdo temático, tipos de discursos, as 

vozes e as modalizações, e as figuras de ação.  

Com a análise do conteúdo temático, verificamos o conjunto de informações 

materializadas nas entrevistas. Essas informações são representações elaboradas pelo agente-

produtor do texto. A análise dos tipos de discurso nos permite avaliar a implicação do actante 

no agir. O exame das vozes e modalizações nos possibilita distinguir as avaliações que se 

ordenam em torno do conteúdo temático e, por fim, as figuras de ação esclarecem os modos 

por meio dos quais o agir é interpretado. 

Para o tratamento do conteúdo temático dos textos, repetimos a operação sugerida 

por Bulea (2010) e utilizada por nós na análise do produto linguageiro resultante da aplicação 

das instruções ao sósia. Fatiamos os textos em seguimentos de tratamento temático (STTs), os 

quais podem ser conferidos a seguir. 

1. STTsque focalizam o trabalho em geral. Os subconjuntos decorrentes foram: 

1.1. STT evocando os objetivos do trabalho (relacionados ao plano das 

prescrições ou ao plano do actante); 

1.2. STT evocando as características do trabalho (singularidades); 

1.3. STT evocando as condições de trabalho (relacionadas ao perfil dos 

estudantes estrangeiros, à permanência e aos propósitos deles no Brasil, complexidades em 

geral etc); 

1.4 STT evocando a organização do trabalho (a organização própria do docente, 

planejamento); 

1.5 STT evocando aspectos do ofício ou profissão (estatuto do actante, seu papel, 

seus valores, suas condutas e responsabilidades). 

2. STTsque focalizam o agir-referente (ou agir real). O subconjunto decorrente 

foi: 

2.1 STT evocando a descrição de um agir-referente. 

3. STTsque focalizam o campo de pesquisa. O subconjunto decorrente foi: 

3.1 STT que focalizam os objetivos no plano da formação do actante. 
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Depois de identificadas as tipologias dos STTs, realizamos o levantamento 

quantitativo de ocorrências dos variados segmentos. O resultado está disposto na tabela 

subsequente. 

 

Tabela 2 – quantificação dos segmentos temáticos dos textos resultantes das entrevistas semi-
dirigidas 
 Número de ocorrências 

por professor-
participante 

Total de 
ocorrências 

por tipo 
SEGMENTOS DE TRATAMENTO 
TEMÁTICO (STT)/TIPO 

P1 P2 P3 P4 P5  

(1) STTS QUE FOCALIZAM O TRABALHO EM 
GERAL 

  

1.1. STT evocando os objetivos do trabalho 6 3 - 2 4 15 
1.2. STT evocando as características do trabalho - - - 4 6 10 
1.3. STT evocando as condições de trabalho 4 4 2 5 9 23 
1.4 STT evocando a organização do trabalho - - - 1 - 1 
1.5 STT evocando aspectos do ofício ou profissão 3 2 6 7 2 20 
2. STTS QUE FOCALIZAM O AGIR-
REFERENTE  

      

2.1 STT evocando a descrição de um agir-referente - - 1 2 1 4 
3. STTS QUE FOCALIZAM O CAMPO DE 
PESQUISA 

      

3.1 STT que focalizam os objetivos no plano da 
formação do actante 

- 1 1 2 - 4 

Fonte: Autoria própria 

 

Gráfico 2 – Quantificação dos segmentos temáticos dos textos resultantes das entrevistas 
semi-dirigidas 

 
Fonte: Autoria própria 
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Concernente ao conteúdo temático das entrevistas, a análise quantitativa nos 

mostrou que os STTsque evocam as condições do trabalho são os mais expressivos no dizer 

dos professores (no total, são 23), seguidos dos STTsque evocam aspectos do ofício ou 

profissão (20) e STTsevocando os objetivos do trabalho (15). Em seguida, temos os STTsque 

evocam as características do trabalho (10). Também são evocados os objetivos no plano da 

formação do actante (4), a descrição de um agir-referente (4) e a organização do trabalho (1).  

Na sequência, a partir dos trechos de conteúdo temático mais salientes, 

empreendemos à análise das representações elaboradas pelos professores participantes da 

pesquisa acerca de seu trabalho, de seu papel, de seus objetivos e dos elementos que 

determinam o caráter do contexto em que atuam esses profissionais. Verificamos em que 

medida a ação de refletir sobre o próprio agir desperta no docente uma tomada de consciência 

sobre o seu agir profissional.  

Conforme já destacamos, os STTsque evocam as condições do trabalho se 

mostraram mais produtivos nos textos das entrevistas. Esses segmentos, em geral, estão 

associados ao perfil dos estudantes estrangeiros, à permanência e aos propósitos destes no 

Brasil, bem como às complexidades identificadas pelos professores de PLE em seu contexto 

de atuação, tal como pode ser evidenciado nos excertos que analisamos na sequência. 

Trazendo à tona vários STTsque evocam as condições do trabalho, o texto abaixo 

foi produzido por P5, para dar resposta a esta pergunta: E você dá aula de português para 

estrangeiros, certo? No caso, há algo em particular nesse trabalho? E, se houver, o que é? 

 

Quadro 17 – Ação ocorrência. 
P5: (...) Eu quero começar falando da própria falta de política na 

instituição onde eu trabalho. Então, o que é isso? O que significa 

dizer? Eu dou aula de português para estrangeiros, mas tem uma 

disciplina, a única disciplina que os alunos podem ser matriculados... 

só tem dois créditos... tá... acontece que essa disciplina tem o objetivo 

de formar professor para trabalhar português língua estrangeira. 

Então, eu vou ter na disciplina tanto o estrangeiro quanto professores 

brasileiros em formação, brasileiros. Aí o que acontece? Eu tenho que 

me desdobrar em 4 . Uma professora que tem que estar na sala de 

aula para... com o objetivo de formar professor para aquele contexto, 

uma professora do Nível 1, um professor do Nível 2, professor do 

Nível 3. Então, uma disciplina por duas cargas horárias passa a ser 
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uma disciplina com (4X4) 16 carga/hora/aula, por quê? Porque eu 

tenho que estar duas vezes por semana agora... não é? em cada turma. 

Então, (3X4) 12... com mais 4 horas da outra turma, porque fica 

reclamando que a disciplina precisa acontecer. Então, como 

professora de língua portuguesa, o primeiro impasse é esse O segundo 

impasse diz respeito ao próprio material didático, não é? Nós não 

temos o material didático bom, tem os resultados de dissertação, tem 

uma tese em andamento que está mostrando claramente isso. Nós 

temos dificuldades com material para estrangeiro. Isso significa dizer 

que, além de eu não dar conta sozinha, eu vou trabalhar orientando os 

que gostam e que vão trabalhar de graça. Às vezes é bom porque 

coleta dados, tem alguns que vão para coletar dados, isso é muito bom 

para eles, também, senão nem isso eles teriam, não é?  (...) Outra 

coisa é o próprio nível dos alunos. Então... quando a gente precisa, 

precisou redefinir o nível desses alunos, porque a gente não trabalha 

com o nível do aluno de acordo com os documentos europeus, digo 

europeu... porque, no Brasil, a gente ainda não tem nada assim que 

fale claramente do português língua estrangeira com relação a essa 

questão, e outras também (…)  Então, na sala de aula, agora falando 

de uma maneira didática, na sala de aula, eu gosto muito... porque nós 

temos culturas diferentes em um mesmo espaço, objetivos parecidos, 

mas diferentes, não é? alunos da graduação, alunos da pós, alunos que 

vieram aqui por outras razões para o Brasil. 
Fonte: Autoria própria 

  

A figura de ação que predomina no texto é a ação ocorrência, que, conforme 

Bulea (2010), consiste em uma compreensão do agir-referente em contiguidade com a sua 

textualização. Esta figura se caracteriza, portanto, por um forte nível de textualização no 

sentido de que essa interpretação do agir mobiliza fortemente elementos disponíveis no 

entorno imediato do actante, neste caso, P5. Essa contextualização a que nos referimos está 

centrada na identificação e na designação dos ingredientes do próprio agir, na perspectiva 

daquilo que o particulariza, isto é, P5, incumbido de ministrar aulas de PLE, sob determinadas 

condições. 
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Esta ação, a ocorrência, se apresenta especialmente sob a forma de elementos 

variados e heterogêneos, relacionados ao agir em foco. No texto em destaque, esses elementos 

podem ser identificados pelos atos (efetuados ou em vias de se efetuarem) do próprio 

professor participante P5, pelas regras ou obrigações aplicáveis à situação (“eu tenho que 

estar duas vezes por semana agora”), objetivos concernentes à situação focalizada (“uma 

professora... com o objetivo de formar professor para aquele contexto”), pelos conhecimentos 

dos quais P5 dispõe a cerca do contexto de atuação (tem uma disciplina, a única disciplina que 

os alunos podem ser matriculados... só tem dois créditos), e acerca dos estudantes (alunos da 

graduação, alunos da pós, alunos que vieram aqui por outras razões para o Brasil), entre 

outros. Embora os elementos elencados não pareçam seguir, no extrato sob análise, nenhuma 

ordem cronológica ou lógica, eles nos revelam uma solidariedade de conjunto e apontam para 

as especificidades das condições de trabalho enfrentadas por P5, no plano específico do PLE. 

Do ponto de vista enunciativo, P5 mobiliza, majoritariamente, o discurso 

interativo, para estabelecer interlocução com a pesquisadora-entrevistadora, o que reforça a 

caracterização da figura de ação ocorrência. Uma das características desse tipo de discurso, 

nas formas dialogadas, é a presença frequente de frases interrogativas (o que significa dizer? 

aí o que acontece?), as quais, em alguma medida, requerem do interlocutor um certo 

envolvimento a serviço da temática que está sendo desenvolvida. Essa formas interrogativas 

são bastante significativas, na medida em que, para dar resposta às autointerrogações, P5 

recupera cenários de seu agir- referente, o que nos facilita o acesso à realidade de seu trabalho 

como professor de português para estrangeiros, ainda que tenhamos a consciência de que a 

reconstrução desse agir-referente não nos fornece a completude do agir, mas as representações 

que P5 constrói a seu respeito. 

Outra marca sinalizadora do discurso interativo identificada no dizer de P5 é o uso 

da primeira pessoa do singular -eu (eu dou aula de português para estrangeiros), que remete 

a um dos protagonistas da interação verbal, no caso, o próprio professor-participante, o qual 

se constitui, ao longo do texto, como um dos principais protagonistas, vale frisar.  

No trecho examinado, no que concerne ao ato de produção, é possível identificar a 

forte implicação de P5, que se configura como ator, ou seja, é fonte de vários entre os 

processos evocados (eu dou aula de português para estrangeiros; eu vou trabalhar 

orientando os que gostam e que vão trabalhar de graça; isso significa dizer que além de eu 

não dar conta sozinha...).  

Nos exemplos imediatamente anteriores, a atoralidade evidencia que a 

responsabilidade por aquilo que é enunciado é atribuída à voz do autor empírico, uma voz que 
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procede diretamente de P5, pessoa que está na origem da produção textual e que intervém 

com comentários ou avaliações sobre alguns dos aspectos do que é dito, a partir de seu papel 

social de professor de PLE.  

Em outros trechos, porém, a responsabilidade pelo que se enuncia é compartilhada 

com o coletivo de trabalho, o que é linguisticamente identificável pelo uso dos dêiticos de 

pessoa nós e a gente (nós não temos o material didático bom; quando a gente precisa, 

precisou redefinir o nível desses alunos, porque a gente não trabalha com o nível do aluno de 

acordo com os documentos europeus, digo europeu... porque, no Brasil, a gente ainda não 

tem nada assim que fale claramente do português língua estrangeira com relação a essa 

questão, e outras também). Nesses exemplos, também se colocam em questão as 

problemáticas específicas do contexto de ensino de PLE, notadamente a do brasileiro.  

Vale destacar, ainda, algumas passagens nas quais a fonte do processo evocado é a 

disciplina (acontece que essa disciplina tem o objetivo de formar professor para trabalhar 

português língua estrangeira). Nesse caso, “essa disciplina”, que tem papel sintático-

semântico de sujeito no interior de uma estrutura subordinada, passa a assumir o lugar de ator 

na formação de professores de PLE, o que revela um distanciamento de P5 em relação ao que 

é enunciado, um vez que o real responsável pela formação dos professores de PLE sofre um 

processo de “apagamento discursivo”. 

É interessante observar que, no texto que examinamos, P5, tratando do elenco de 

impasses que se lhe apresentam em seu contexto de trabalho, faz menção a uma das questões 

sensíveis da realidade de trabalho do professor de PLE no Brasil (eu vou trabalhar orientando 

os que gostam e que vão trabalhar de graça). Da fala de P5, damos destaque à sinalização 

feita para a condição de voluntário assumida por muitos dos que se filiam aos programas de 

PLE em funcionamento nas universidades brasileiras. Se levarmos em conta o agir numa 

dimensão de trabalho e observarmos as questões mercadológicas relacionadas a esse mesmo 

agir, não seria incorreto avaliar que o voluntariado, condição tematizada por P5, contribui 

para a fragilidade do mercado ocupacional, tendo reflexos, inclusive, no tema da valorização e 

institucionalização do PLE no âmbito acadêmico.  

Outra problemática citada pelo professor-participante, em trecho no qual a 

responsabilidade do dizer recai sobre a instância emissora do texto, o autor dos processos 

evocados, (então, eu vou ter na disciplina tanto o estrangeiro quanto professores brasileiros 

em formação, brasileiros), diz respeito à complexidade de cenários de ensino de PLE na 

universidade em que ele atua. P5 faz referência aos percalços enfrentados para pôr em 
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andamento disciplinas que contemplem as necessidades dos estudantes estrangeiros e, ao 

mesmo tempo, os propósitos dos professores brasileiro de PLE em formação. 

Referente às avaliações feitas acerca do conteúdo tematizado, destacamos as 

modalizações deônticas, expressas pelo composto linguístico ter que + verbo(eu tenho que me 

desdobrar em 4... uma professora que tem que estar na sala de aula para...); e por precisa 

acontecer (porque fica reclamando que a disciplina precisa acontecer), ambas denotando 

obrigatoriedade, conformidade com as prescrições às quais o agir-referente do professor de 

PLE está submetido. Também apontamos modalização do tipo apreciativa no que concerne à 

avaliação de recursos do agir, quais sejam: o material didático utilizado para o ensino de 

português para estrangeiros (nós não temos o material didático bom...); e os testes de 

nivelamento (a gente ainda não tem nada assim que fale claramente do português língua 

estrangeira com relação a essa questão...). 

  

Quadro 18 – Ação experiência. 
P1: Ah, depois, também, eu puxo muitos os alunos porque, pra minha 

intenção é que eles falem o máximo possível, dependendo da cultura 

do aluno, eles realmente falam menos do que outras culturas e, no 

caso dos americanos, que são as aulas dadas no momento, eles – por 

natureza -, eles são umas pessoas que gostam muito de ouvir, né,eles 

praticamente não falam muito... mas, se você der o determinado 

incentivo, eles vão em busca disso. E é...  
Fonte: Autoria própria 

 

O texto em destaque foi produzido a partir da seguinte desta questão motivadora: 

Como você caracterizaria seu trabalho? O seu trabalho de professor de línguas? 

 P1 mobiliza a ação experiência, que, conforme Bulea (2010), se constitui numa 

compreensão do agir na perspectiva da cristalização pessoal de variadas ocorrências vividas 

desse agir. Essa figura sugere uma espécie de balanço do estado atual do actante no que diz 

respeito à tarefa que lhe concerne. Esse balanço se pauta numa espécie de “sedimentação-

síntese” da prática repetida da mesma tarefa, em situações variadas. Estas práticas estariam, 

contudo, distanciadas das características peculiares dessa situação. A ação experiência tem 

caráter abstrato e, por isso, é descontextualizada. No entanto, ela é passível de 

recontextualização, visto que a configuração geral por ela realizada, moldada e assumida pelo 
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actante, se apresenta como possível de ser aplicada a cada contexto particular, desde que se 

faça uma adaptação.  

Como se pode comprovar no excerto anterior, P1 recorre à experiência de práticas 

repetidas para discorrer a respeito da tarefa de estimular a produção oral dos alunos em língua 

portuguesa. No caso específico, o professor-participante ancora-se na prática repetida com 

estudantes “americanos”, que, segundo ele, “são umas pessoas que gostam muito de ouvir”, 

mas que, no entanto, se lhes for dado “o determinado incentivo, eles vão em busca disso”. 

Neste sentido, P1 compreende seu agir como adaptável a outras situações, uma vez que, nas 

palavras do docente, “dependendo da cultura do aluno, eles realmente falam menos do que 

outras culturas”. 

Do ponto de vista enunciativo, o dizer de P1 se organiza sob a forma do discurso 

interativo, linguisticamente marcado pelo índices conversacionais “ah” e “né”, por exemplo. 

A respeito do eixo temporal que caracteriza essa figura, é possível dizer que ela se constrói 

conforme um único eixo, homogêneo e não limitado. Daí o porquê de ação experiência não 

comportar praticamente nenhuma localização, somente aquelas que podemos chamar de 

neutras, representadas por um presente genérico (eles realmente falam menos do que outras 

culturas; eles são umas pessoas que gostam muito de ouvir). 

A respeito das marcas de agentividade, observamos o funcionamento de três 

formas pronominais, a saber: eu, eles e você. Coexistem, portanto, três vozes no texto. O eu 

marca a implicação entre o autor do processo evocado e o autor da atividade linguageira (eu 

puxo muitos os alunos), ator dotado de motivos e intenções, fonte do processo traduzido pelo 

verbo assinalado. Os dêitico pronominais - eles e você - fazem referência aos demais actantes 

implicados no agir, sendo o segundo o que representa a figura do professor-genérico. Sua 

evocação, em alguma medida, resulta num distanciamento de P1 em relação ao agir. 

Referente à responsabilidade enunciativa, ela é compartilhada entre o autor empírico e os 

demais actantes envolvidos no agir. 

Quanto às modalizações, damos destaque à modalidade lógica, expressa em “se 

você der o determinado incentivo, eles vão em busca disso”, em que os elementos do 

conteúdo frástico são apresentados sob a ótica de uma condição de fato provável. A 

materialidade dessa modalização nos conduz à identificação das representações que P1 

constrói acerca de seu agir e dos estudantes com os quais interage.  

 

Quadro 19 – Ação ocorrência. 
P2: E o tempo de estudo desses alunos não é o tempo de estudo 
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estruturado no Brasil. As fases não são as mesmas fases que vão 

integrar o ensino de português, como a gente chama, como língua 

materna. Você acompanha como língua materna, nos semestres, 

atualmente, você acompanha de ano a ano naquela sequência, né... ao 

passo que o estrangeiro que vem ao Brasil ele quer tomar 

conhecimento e aplicar e praticar a língua, mas o período dele é curto. 

Embora ele esteja em regime de imersão, mas é curto o período pra 

ele aprender o português... 
Fonte: Autoria própria 

 

A motivação linguageira que levou P2 a produzir o texto evidenciado no quadro 

anterior foi a seguinte: E... como a gente já sabe, você dá aulas de português como língua 

estrangeira. Eu gostaria de saber se há algo de particular em seu trabalho. 

P2 mobiliza a ação ocorrência, que, conforme oportunamente esclarecemos, diz 

respeito a uma compreensão do agir-referente como contígua à sua textualização. A 

construção dessa figura mobiliza, assim, elementos disponíveis no entorno do actante em 

questão, o qual contextualiza o agir, identificando seus ingredientes a partir de um ângulo de 

cunho particular: o trabalho de um professor que ministra aulas de português para estrangeiro, 

no contexto de um curso de extensão de uma universidade pública brasileira. 

São características linguísticas dessa figura a presença do discurso interativo, 

assinalado linguisticamente pelas formas do presente do indicativo (o tempo de estudo desses 

alunos não é o tempo de estudo estruturado no Brasil) e de marcadores conversacionais (você 

acompanha de ano a ano naquela sequência, né). Do discurso interativo, constatamos, ainda, 

a presença de unidade que remete a um tempo que guarda relação com os parâmetros físicos e 

actanciais da situação da entrevista, o advérbio localizador temporal(você acompanha como 

língua materna, nos semestres, atualmente).  

Tematicamente, P2 tece comentários relacionados às condições de seu trabalho, 

identificando elementos que têm interferência em seu agir e que contribuem para 

aespecificidade desse agir no contexto do PLE (o tempo de estudo desses alunos não é o 

tempo de estudo estruturado no Brasil; as fases não são as mesmas fases que vão integrar o 

ensino de português, como a gente chama, como língua materna). 

Referente à agentividade, é possível identificar marcas de implicação dos actantes 

em: “você acompanha de ano a ano naquela sequência” e “o estrangeiro que vem ao Brasil ele 

quer tomar conhecimento”, em que o termo você representa o professor-genérico. É 
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interessante sublinhar que o sintagma nominal“o estrangeiro”, representativo de um dos 

actantes identificáveis, é, ao largo do texto, designado por pronomes pessoais de terceira 

pessoa (ele, dele, desse), cujo funcionamento pode ser classificado como anafórico (nos casos 

de ele e dele) e catafórico (no caso de desses alunos). 

Concernente aos mecanismos enunciativos, as vozes que se delineiam no trecho 

analisado são, explicitamente, as do estudante estrangeiro e a do professor genérico, ficando a 

voz de P2, autor empírico do texto, em segundo plano. Esse afastamento do autor nos dá 

indícios de que, neste contexto, os determinantes externos tem prevalência sobre o agir de P2. 

 Referente às modalizações, destacamos a de teor apreciativo, procedente do 

mundo subjetivo do autor empírico em: (…) embora ele esteja em regime de imersão, mas é 

curto o período pra ele aprender o português. Neste trecho, evidencia-se a avaliação que P2 

faz em relação ao que é enunciado, o autor textualiza a representação que tem em relação ao 

tempo do qual dispõem os estrangeiros que vêm ao Brasil para aprender a língua portuguesa. 

 

Quadro 20 – Ação acontecimento passado. 
P3: Eu já tive problemas com dois alunos, um espanhol e outro norte-

americano... que sempre um falava mal da cultura do outro... então, 

você intermediar esse conflito que, às vezes, não começava na sala de 

aula mas em casa...na sala de aula, né... é uma coisa muito delicada, 

você tem que saber se posicionar e saber adequar também a sua 

opinião porque, às vezes, eles perguntam, " o que a senhora acha?" 

Então, você fica em um conflito também, então a melhor coisa é você 

se ausentar da opinião que você tem e tentar se posicionar diante do 

conflito, não da sua opinião. 
Fonte: Autoria própria 

 

Questionado a respeito das características do contexto em que atua, o professor 

participante 3 aponta a multiculturalidade como um de seus aspectos caracterizadores. Essa 

resposta desencadeou um outro questionamento por parte da entrevistadora, a saber: E essa 

multiculturalidade no contexto da sala de aula já foi um problema, já lhe causou problemas? 

Como se evidencia no quadro 20, para dar resposta à entrevistadora, P3 mobiliza a 

figura de ação acontecimento passado, que sugere uma compreensão retrospectiva do agir. 

Por um lado, esse agir pode ser sempre evocado numa perspectiva de singularidade; e por 
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outro, o agir pode conservar um teor que se destaca, se for considerada a experiência ou a 

prática ordinária do próprio actante. 

Do ponto de vista discursivo, P3 faz a opção pelo relato interativo. Os processos 

focalizados são compreendidos com base em um eixo temporal colocado anteriormente à 

situação da própria entrevista e cuja origem é assinalada pelos verbos no pretérito perfeito e 

imperfeito do indicativo (eu já tive problemas com dois alunos, um espanhol e outro norte-

americano... que sempre um falava mal da cultura do outro), ou por certas expressões 

adverbiais temporais (às vezes, eles perguntam). Embora o conteúdo temático materializado 

esteja distanciado dos parâmetros temporais da situação de interação, o actante P3 permanece 

implicado no acontecimento narrado, sendo tal implicação marcada pelo uso do pronome de 

primeira pessoa eu. A agentividade, no texto analisado, é compatilhada por P3, pelo 

professor-genérico, (identificado pelo dêitico pessoal você) e pelos alunos. É interessante 

notar que atribui-se ao professor-genérico um importante papel, o de ator, a quem cabe mediar 

os conflitos.  

Nesse sentido, no que tange às vozes, não é incorreto afirmar que há uma 

alternância de responsabilidade sobre aquilo que é dito, ou seja, ora a responsabilidade 

enunciativa fica a cargo do autor empírico (eu), ora essa responsabilidade é atribuída ao 

professor genérico (você); ora, ao personagem colocado em cena (os alunos). É importante 

notar que é atribuída ao professor-genérico a responsabilidade de gestão das situações 

conflituosas do contexto de trabalho especificado (você fica em um conflito também, então a 

melhor coisa é você se ausentar da opinião que você tem e tentar se posicionar diante do 

conflito, não da sua opinião), cabendo a este, então, a condição de ator. 

Quanto às modalizações, elas são de dois tipos: apreciativas (é uma coisa muito 

delicada) e deônticas (você tem que saber se posicionar e saber adequar). A primeira delas 

marca a avaliação feita acerca da situação conflituosa. A segunda trata das condutas que 

devem ser adotadas pelo actante, o qual sofre, possivelmente, interferência das restrições 

impostas pelas instâncias prescritoras do agir. 

Os STTsque evocam aspectos do ofício ou profissão também se mostraram 

expressivos nos textos das entrevistas. Eles estão relacionados ao estatuto do actante, seu 

papel, seus valores, suas condutas, suas responsabilidades, etc. 

 

Quadro 21 – Ação definição. 
P1: Isso... o que eu acho que tem bastante importante nesse trabalho é 

o meu papel social. Afinal de contas, eu uso um instrumento que é a 
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língua, tá?  Tentar transmitir uma cultura. Então, acho que o meu 

papel é social... é bastante importante...mesmo porque... essa cultura 

vai ser levada pra outras pessoas ao redor do mundo... 
Fonte: Autoria própria 

 

A pergunta que motivou o agir linguageiro de P1, explicitado do quadro 

anterior,foi: Você dá aulas de português como língua estrangeira, não é isso? Há algo em 

particular nesse trabalho? 

Na resposta que formula para o questionamento feito pela entrevistadora-

pesquisadora, P1 mobiliza a ação definição, que consiste numa compreensão do agir-referente 

como objeto de reflexão, no qual esse agir se constitui, simultaneamente, em suporte e alvo de 

uma redefinição por parte do actante. O agir, nesse caso, é tomado como um “fenômeno no 

mundo” e tal fenômeno envolve as pessoas em uma atividade investigativa e de 

posicionamento. Essa atividade, em geral, assume duas formas. A primeira delas e a mais 

recorrente consiste numa apreensão do agir-referente do ponto de vista de suas características 

inerentes e de seu estatuto, o que se traduz pela identificação de traços capazes de distingui-lo 

enquanto tal e de garantir a sua “identidade” dentre outras formas de agir atestáveis ou 

visíveis. A segunda se ancora na análise das atitudes socioprofissionais que existem a seu 

respeito, podendo essa análise resultar em posicionamento pessoal. 

P1 mobiliza o discurso teórico-interativo para tematizar seu trabalho de professor 

de PLE. O uso da primeira pessoa do singular eu e do marcador interativo tá (eu acho que tem 

bastante importante nesse trabalho; eu uso um instrumento que é a língua, tá? ), e do 

possessivo meu (é o meu papel social) são características do discurso mobilizado, e, do ponto 

de vista da agentividade, confirmam a implicação do actante nos processos evocados. Assim, 

a atoralidade das ações é atribuída a P1, o autor empírico do texto sob análise.  

Ainda a respeito das características linguísticas associadas à ação definição, vale 

observar que, no texto sob exame, certas relações predicativas são constituídas de construções 

impessoais, as quais mobilizam o verbo “ser” na condição de verbo fraco ou como marca de 

atribuição de propriedade (é bastante importante). 

No que tange às vozes, identificamos que a responsabilidade pelo conteúdo 

tematizado cabe a esse mesmo autor empírico implicado nas ações evocadas. Ao dar 

movimento ao dizer, P1 recorre a modalizações dos tipos apreciativa (o que eu acho que tem 

bastante importante nesse trabalho é o meu papel social)edeôntica (tem que ser muito 
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cuidadoso na hora de transmitir essa informação), para avaliar e exprimir preocupações 

acerca das próprias condutas enquanto professor de PLE, o que reforça a sua atoralidade.  

Vale destacar que, em seu dizer, P1 chama a atenção para o importante e 

inelutável papel social que assume o professor de PLE: o de “embaixador” cultural (acho que 

o meu papel é social... é bastante importante...mesmo porque... essa cultura vai ser levada 

pra outras pessoas ao redor do mundo), o que é linguisticamente identificável por meio do 

uso do marcador de identidade “(eu) acho”. 

 

Quadro 22 – Ação definição. 
P2: O papel do professor é levá-los, da melhor forma, não somente a 

conhecer o português ...português brasileiro, no caso , mas, também, 

de certa forma, a cultura nacional. O professor tem, também, que 

mostrar a identidade nacional ...né? A identidade brasileira! Não só a 

língua, mas tudo o que vai acompanhar e até facilitar a comunicação 

com os outros habitantes que eles aqui encontram 

Fonte: Autoria própria 

 

Questionado a respeito do papel do professor de PLE, o professor-participante P2 

se posiciona, tal como se pode evidenciar no quadro anterior, e interpreta o agir ancorado na 

figura de ação definição, que, conforme temos conhecimento, depende de uma compreensão 

do agir como alvo de reflexão. 

O discurso mobilizado por P2 é o misto teórico-interativo. No caso do texto 

analisado, linguisticamente, esse discurso se caracteriza pela presença de frases (nominais ou 

verbais) exclamativas (a identidade brasileira!) e de marcadores conversacionais (conhecer a 

identidade brasileira, realmente, em seus nuances, suas nuances, né?), por exemplo. 

 Observamos que o nível de implicação do autor é fraco, visto que, seguidas vezes, 

ele se distancia de seu discurso, pondo em cena o professor-genérico como protagonista, 

sendo este aquele que ocupa a posição de sujeito das ações evocadas (o professor tem, 

também, que mostrar a identidade nacional). Não há, assim, equivalência entre a instância 

emissora do texto e o autor dos processos evocados, o que assinala a frágil implicação do P2 

nos atos constitutivos do agir. 

No texto analisado, a voz do enunciador garante protagonismo ao professor-

genérico e, modalizando de forma apreciativa, lhe atribui responsabilidades no processo de 

ensinar português para estrangeiros (o papel do professor é levá-los, da melhor forma, não 
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somente a conhecer o português... português brasileiro, no caso , mas também, de certa 

forma, a cultura nacional). 

Cabe comentar que, à semelhança do que ocorre no texto de P1, neste, é destacado 

o papel de “embaixador” cultural do professor de PLE, a quem não cabe apenas a função de 

ensinar a língua portuguesa aos estrangeiros que por ela se interessem (o papel do professor é 

levá-los, da melhor forma, não somente a conhecer o português ... português brasileiro, no 

caso , mas também, de certa forma, a cultura nacional). 

 
Quadro 23 – Ação definição. 

P1: Primeiro... um bom conhecimento da própria língua e não falar 

formal, mas o informal também, que é bastante importante, que, de 

fato, é essa que carrega com maior rapidez a cultura de uma nação. 

Ah, ter um bom conhecimento de cultura geral, não só a sua cultura 

local – como é o caso, aqui seria a do Brasil -, e tentar passar essa 

posição em relação à minha cultura pra outras... Ok?  
Fonte: Autoria própria  

 

Outra ocorrência da figura de ação definição pode ser identificada, novamente, no 

dizer de P1, que, ao ser indagado sobre qual deve ser o perfil do profissional que atua como 

professor de PLE, organiza o seu agir linguageiro em segmentos que dependem do discurso 

teórico-interativo, para emitir opinião a respeito do tema suscitado. Esse discurso, no caso do 

texto do qual tratamos, é marcado linguisticamente por organizadores lógico-temporais (não 

falar formal, mas o informal também; de fato, é essa que carrega com maior rapidez a 

cultura de uma nação) e conversacionais (ok?). Quanto à agentividade, a implicação de P1 no 

agir, embora pontual, pode ser evidenciada pelo uso do possessivo de primeira pessoa (e 

tentar passar essa posição em relação à minha cultura pra outras). 

Ainda que não esteja linguisticamente evidente, P1 evoca a figura do professor-

genérico, a quem, por meio de modalização deônticas implícita, são atribuídas obrigações, 

responsabilidades: (o professor de PLE tem que ter) “um bom conhecimento da própria língua 

e não falar formal, mas o informal”;  (o professor de PLE deve) “ter um bom conhecimento de 

cultura geral, não só a sua cultura local”. Desse modo, ganham materialidade as 

representações que o autor do texto tem no que diz respeito ao perfil do professor de PLE. 
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Quadro 24–Ação definição. 
P4: então... eu acho que o perfil do... do... professor é ser esse 

professor investigativo , né, de entender que é... a … é aula de de... de 

português , né, é uma grande oportunidade, também, de se trabalhar 

outros conceitos, né, que o texto poderia trazer, né, então, é... de 

mudança de representação mesmo do que se tem do Brasil, né, de que 

é o país apenas do carnaval, apenas do futebol, né, então, eu acho que 

é uma oportunidade de se... de se...  é, entender.. e aí o professor tem 

que ter clareza que nisso não pode ter preconceito, né, porque a gente 

preconceito sempre tem, mas é...(...) então... o professor de língua 

estrangeira... eu acho que tem que ter também esse perfil de … de ter 

essa cabeça aberta, de mostrar os aspectos da cultura e é... da cultura 

brasileira, que muitas vezes são estereotipados por muito brasileiro, 

né, e... pronto, eu acho que é isso. 
Fonte: Autoria própria 

 

O trecho que ora examinamos (quadro 24) foi produzido a partir do seguinte 

questionamento: Em sua opinião, qual deve ser o perfil do profissional que atua como 

professor de português como língua estrangeira? 

O segmento de texto em análise é constituído pela figura de ação definição. P4 

recorre ao discurso teórico-interativo para tratar do perfil professor de PLE. A densidade 

sintagmática elevada e a presença de marcadores interacionais e encadeadores de narrativa 

(né, então) são características do discurso utilizado.  

A dimensão da agentividade é pouco acentuada no texto observado. No que se 

refere às vozes evidenciadas, podemos dizer que são passíveis de identificação a voz do autor 

empírico, a qual se faz evidente na expressão marcadora de identidade “eu acho”, e que 

intervém com comentários ou avaliações sobre alguns dos aspectos do que é enunciado (sobre 

as responsabilidades e obrigações dos professores de PLE, por exemplo); e a voz do 

professor-genérico, a quem cabe ser investigativo e assumir a responsabilidade de trabalhar 

conceitos, de intervir sobre as representações que os estudantes estrangeiros têm a respeito do 

Brasil.  

Além disso, compete a esse professor despir-se dos preconceitos que porventura 

alimente, a fim de que possa mostrar a seus alunos aspectos da cultura brasileira. Esse teor de 

responsabilidade e obrigatoriedade a respeito do agir do professor de PLE pode ser 
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confirmado nas modalizações deôntica e pragmática presentes em: “o professor tem que ter 

clareza que nisso não pode ter preconceito”. 

 

Quadro 25 – Ação definição. 
P5: Eu acredito que o perfil do professor deve ser um professor 

formado em português língua estrangeira, claro, por quê? Porque se 

ele for formado só em língua portuguesa, ele não vai ter 

conhecimento das teorias da aquisição. Essas teorias são muito 

importantes. Aí, às vezes, a pessoa é formada só em português e aí eu 

acho que é problema. Eu acho que o perfil tem que ser uma pessoa, 

um professor formado em Letras, mas que seja Letras e Língua 

Estrangeira, ou seja, português e uma língua estrangeira qualquer . Se 

for o caso da universidade, ter português como língua estrangeira é o 

ideal. Como ainda não estamos nesse contexto, então, hoje eu vejo 

esse perfil. 
Fonte: Autoria própria 

 

Em resposta à pergunta “E qual deve ser o perfil do profissional que atua como 

professor de português para estrangeiros?”, com base no discurso teórico-interativo, P5 

organiza o seu dizer, mobilizando a ação definição. Marcas linguísticas, como, por exemplo, 

“por quê?” e a utilização do operador lógico-argumentativo “claro” confirmam a natureza 

interativa do discursivo em funcionamento no trecho em destaque. A implicação do autor 

pode ser evidenciada mediante a ocorrência do pronome pessoal de primeira pessoa “eu” (eu 

vejo), que é, também, caracterizador desse tipo de discurso. Concernente à agentividade, ela é 

tênue no texto examinado.  

As vozes identificadas no texto são a do professor-genérico (retomado 

anaforaricamente, em outros pontos, por ele e a pessoa) e a do enunciador, autor empírico que 

emite avaliações sobre certos aspectos do conteúdo temático, modalizando epistêmica, 

deôntica e logicamente o seu dizer, para opinar sobre o perfil “ideal” do professor de 

português para estrangeiros (eu acredito que o perfil do professor deve ser um professor 

formado em português língua estrangeira, claro). 

Tematicamente, no plano dos aspectos que configuram o ofício ou a profissão, são 

feitos comentários relacionados à formação específica do professor de PLE, uma questão que 

tem sido bastante discutida no interior do campo. É salientada a necessidade de formação 
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específica em Letras, mas não somente isso. Destaca-se, também, a importância de o docente 

ter formação numa língua estrangeira, o que lhe possibilitaria acesso às teorias da aquisição de 

língua estrangeira. E, finalmente, é apontada a urgência de que se tenha, na universidade, um 

curso de licenciatura em português como língua estrangeira, o que, no Brasil, ainda éraridade. 

Outros segmentos de tratamento temático que se fizeram marcantes nos textos das 

entrevistas foram os que evocam os objetivos do trabalho. Eles estão relacionados ao plano 

das prescrições, ou, ainda, ao plano do actante. 

 

Quadro 26 – Ação definição.  
P4: Meus objetivos... quais são os meus objetivos? meus objetivos é... 

primeiro lugar, né, é... fazer com que o aluno amplie a competência 

comunicativa dele, que ele tenha condições de ler diversos gêneros , 

diversos contextos, né, que entenda um pouco mais do contexto 

brasileiro (...) é... desenvolver, né, aquilo que... aquilo que  o aluno 

ainda tem, precisa da mediação do professor, então a escrita de 

determinado gênero, no caso, como era aluno de graduação, escrever 

determinados gêneros acadêmicos, né, que muitas vezes não são 

trabalhados na sala de aula especificamente, né, e aí pra um aluno 

estrangeiro que chega, né, tem que escrever uma resenha, tem que 

escrever um... um... artigo de opinião, um resumo, o que seja, eu acho 

que isso também deveria ou é um dos objetivos do trabalho... então, é 

de você letrar, digamos, trabalhar com letramento, trabalhar com a 

ampliação das competências comunicativas dos alunos pra que ele 

tenha acesso, né, à leitura de diversos gêneros, em diversos domínios 

discursivos e que ele saiba produzir, pra que a comunicação, 

efetivamente, ele seja … é … eficiente, em todos os sentidos, eu acho 

que é isso. 
Fonte: Autoria própria 

 

A pergunta que estimulou o dizer de P4 no trecho anterior foi: E... pra finalizar, 

quais são os seus objetivos como... professor, né, de português como língua estrangeira? 

Em discurso interativo, atestado linguisticamente pela recorrência do marcador 

discursivo “né”, e pelo possessivo “meu”, que também evidencia a implicação do actante no 

agir, P4 assume a condição de protagonista, ator dotado de intenção, e faz considerações 
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acerca dos objetivos que determina para si como professor de PLE, bem como para o 

professor-genérico (identificado por “você”), mobilizando, para isso, a figura de ação 

definição, que é observável, por exemplo, pelo uso do marcador de identidade “eu acho” (eu 

acho que isso também deveria). 

É interessante observar que a voz do autor empírico esclarece quais são as 

representações que ele tem acerca da “formação” do aluno estrangeiro (outra voz presente no 

texto). Essas representações dizem respeito ao desenvolvimento de competências específicas 

no estudante para as quais concorreria a mediação do professor. Nesta perspectiva, estaria em 

jogo, no caso de alunos de graduação (contexto ao qual P4 tem acesso), a competência para a 

leitura e a escrita de determinados gêneros acadêmicos (no caso, como era aluno de 

graduação, escrever determinados gêneros acadêmicos) que lhes possa garantir a 

comunicação “eficiente, em todos os sentidos”. 

 Também trataremos dos STTS que evocam as características do trabalho, visto 

que foram recorrentes nas entrevistas. Eles dizem respeito às singularidades do trabalho de 

ensinar PLE. 

Quadro 27 – Ação definição. 
P4: Eu acho que há, né, é... acho que a semelhança é... é... o 

desenvolvimento, né, do... do nível da competência comunicativa, do 

nível de letramento desses alunos, mas a forma como você acessa isso 

… muitas, em algumas situações... que eu senti, eram diferentes, né, 

é... determinados é... debates e... e... situações do contexto em que o 

texto que a gente tava analisando foi produzido provavelmente, em 

uma aula de português pra brasileiro não suscitaria o debate da forma 

como foi , né, e pro português língua estrangeira suscitou 

surpreendentemente, porque aquilo é um contexto novo pra eles, né, 

então, a aula de português ela acabava sendo, também, de... de... 

cultura brasileira, de costume brasileiro... eles têm muita curiosidade 

com relação a isso, né, e é... é...  a gente acabava  é... é... levando a 

discussão pra esse âmbito, né, que ampliava mesmo a … a … o … o 

contexto deles, né, ressignificava alguma representação que eles 

tinham antes do Brasil... eu acho que isso é específico do... do... 

trabalho do português língua estrangeira. 
Fonte: Autoria própria 
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O questionamento que incitou o dizer de P4 (quadro 27), desta vez, foi: E... bom... 

você já disse que deu aulas de português língua estrangeira... e falou sobre isso, mas eu vou 

enfatizar é... um ponto, fazendo a seguinte pergunta: Há algo de particular nesse trabalho de 

ensinar português como língua estrangeira? E, em caso afirmativo, o que seria? 

No texto que analisamos, duas figuras de ação são marcantes: a definição e a 

ocorrência. A primeira dela, conforme explicamos, está associada a uma compreensão do 

agir-referente como objeto de reflexão, já a segunda diz respeito à compreensão do agir-

referente como contíguo à sua textualização, sendo que essa textualização assinala a 

identificação e a designação dos ingredientes do agir na perspectiva daquilo que lhe 

particulariza. No caso deste texto, a situação seria a de P4 ministrando aulas de PLE para um 

certo grupo de estudantes, sob determinadas condições. 

O discurso mobilizado por P4 é o misto teórico-interativo, cujas marcas 

determinantes podem ser observadas pelo alta densidade sintagmática e pelas marcas de 

interação. Do ponto de vista da agentividade, observamos a coexistência e o cofuncionamento 

de várias formas pronominais (eu, a gente, ele): “eu senti”; “a gente tava analisando”; “eles 

têm muita curiosidade com relação a isso”. Essa heterogeneidade pronominal atesta um 

distanciamento do actante com relação ao agir, sendo, portanto, a implicação de P4 

considerada fraca.  

No que tange aos mecanismos enunciativos, podemos atestar que as vozes no 

texto se revelam múltiplas. Em alguns momentos, a responsabilidade pelo que é dito é 

assumida pelo autor empírico (eu senti); em outros momentos, essa responsabilidade é 

compartilhada com os alunos (a gente tava analisando) e, em outros, a responsabilidade recai 

sobre os alunos (eles têm muita curiosidade). 

Tematicamente P4 discorre sobre suas representações acerca das características e 

das condições de trabalho, assinalando o que é específico ao contexto de ensino de PLE, 

como, por exemplo, os debates produtivos em torno de textos que tematizam aspectos da 

cultura, dos costumes do país, justamente por serem esses temas essenciais (no sentido do 

“desvelamento” cultural) e novos para o estudante estrangeiro, o que acaba transformando a 

aula de português em uma aula também de cultura (aquilo é um contexto novo pra eles, né, 

então, a aula de português ela acabava sendo, também, de... de... cultura brasileira, de 

costume brasileiro). Neste sentido, a representação que P4 tem a respeito desse debate 

cultural em sala de aula de PLE é que ele pode servir como uma oportunidade para que sejam 

ressignificadas representações que os estudantes venham a ter a respeito da cultura da língua-

alvo. 
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Quadro 28 – Ação definição. 
P5: Eu observo que, quando eu vou dar aula para um estrangeiro, não 

é só o aluno que se sente um estrangeiro diante da língua portuguesa, 

eu também vou me sentir, eu tenho um olhar diferente. O aluno 

estrangeiro, ele me leva a ter um olhar diferente sobre a minha 

língua... tá... coisas que eu não parava para pensar sobre, na aula eu 

paro e penso, vou refletir, eles me fazem eu ver a minha língua de 

maneira diferente, não só eles veem. Então... eu acho que é diferente, 

sim. 
Fonte: Autoria própria 

 

Motivado pela pergunta “E aí, no caso desse público estrangeiro, o que há de 

particular nesse trabalho de dar aulas de português para ele? Há alguma coisa de particular?”, 

o professor-participante P5 organiza o seu dizer com base no discurso teórico-interativo, 

mobilizando a figura de ação definição, para refletir sobre seu agir-referente. 

A agentividade das ações ora é atribuída a P4, ora é atribuída aos alunos, estes 

assumindo o papel de protagonistas envolvidos na ação. As vozes que se observam no texto 

são, também, a de P5, ator e autor empírico (eu paro e penso, vou refletir), e a dos alunos (o 

aluno estrangeiro, ele me leva a ter um olhar diferente sobre a minha língua). 

Neste texto, é relevante destacar a condição de estrangeiridade assumida por P5 

diante de sua própria língua (eles me fazem eu ver a minha língua de maneira diferente). Isso 

decorre do fato de que, é necessário ao professor de PLE um afastamento daquilo que lhe 

parece ser tão familiar, para que ele possa, finalmente, ser capaz de revelar aos estudantes os 

matizes de sua própria língua. 

Embora os STTsquefocalizam a descrição de um agir-referente, os objetivos no 

plano da formação do actante e a organização do trabalho não tenham sido muito frequentes 

nas entrevistas, decidimos analisar alguns de seus exemplares, por consideramos esses 

aspectos importantes para o desvelamento das nuances do trabalho do professor de PLE. 

 

 

Quadro 29 – Ação acontecimento passado. 
P4: (…) por exemplo, eu trabalhei é … com as religiões afro, né, que é... 
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asbolsistas, por exemplo, é... “- eu tenho medo de... de... disso”, né, os alunos 

tudo querendo ir pra um evento, né, de uma... de uma religião afro e tudo, a gente 

já se animando a ir e as alunas... “ - não, mas eu não vou, que eu tenho medo”, 

né...  
Fonte: Autoria própria 

 

“Em sua opinião, qual deve ser o perfil do profissional que atua como professor 

de português como língua estrangeira?” Esta foi a pergunta que desencadeou o dizer de P4 

(quadro 29).  

O professor-participante elabora o texto de resposta mobilizando a figura de ação 

acontecimento passado. Essa figura, já dissemos, propõe uma compreensão retrospectiva do 

agir, sendo que esse agir pode ser trazido à tona sob ângulo da singularidade, como é o caso 

do agir tematizado por P4 no texto em evidência. 

O discurso a partir do qual P4 organiza seu dizer é o relato interativo. Deste, 

verificamos a exploração de verbo no pretérito perfeito, quando o professor-participante fala a 

respeito de seu agir (eu trabalhei é … com as religiões afro). No entanto, identificamos, nesse 

mesmo texto produzido por P4, um tipo de discurso encaixado, o discurso relatado (discurso 

interativo), em que o enunciador encena a fala das bolsistas que o auxiliam em situação de 

sala aula (eu tenho medo de... de... disso; não, mas eu não vou, que eu tenho medo). Do 

discurso interativo, podemos citar os marcadores internacional “né” e o uso de dêiticos de 

primeira pessoa (eu, a gente), que marcam, respectivamente, a implicação das bolsistas e do 

complexo P4 + alunos. 

No que concerne às vozes, observamos uma alternância referente à 

responsabilidade assumida pelo que é dito. No relato interativo, temos a voz do enunciador, 

uma voz neutra que se encarrega do desenvolvimento do relato. Há, então, a figura do 

expositor (os alunos tudo querendo ir pra um evento). Outra voz seria a da bolsista, 

identificada pelo discurso direto, no qual a responsabilidade enunciativa recai sobre o sujeito 

dos verbos acionados (eu tenho medo de... de... disso; não, mas eu não vou, que eu tenho 

medo). E, por fim, a voz do complexo P4 + alunos (a gente já se animando a ir). 

Chamamos atenção para a situação relatada por P4, que diz respeito aos modos 

como os elementos da cultura (incluída aí a religião) são encarados por aqueles que atuam na 

sala de PLE. Embora as bolsistas não fossem as responsáveis pela condução da aula, elas ali 

estavam para aprender sobre ensinar português para estrangeiros e refletir acerca de condutas 

apropriadas a um contexto no qual a cultura, como já se comentou nesta tese, é um forte 
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elemento. Então, compreendemos que situações nas quais se revelem preconceitos, a ponto de 

interferirem no agir-refente do professor, devem ser amplamente discutidas no plano da 

formação dos docentes de PLE. 

 

 

Quadro 30 – Ação definição. 
P2: Sim... meus objetivos é... fazer... também o ensino de português como língua 

estrangeira um campo de pesquisa, pra que de cada vez a aplicação seja melhor e 

os resultados, claro, também. E a gente consiga atingir os objetivos, não só os que 

a gente traça, mas, principalmente, os objetivos que os estudantes traçam. É a 

expectativa, atender a expectativa deles. 
Fonte: Autoria próprias 

 

A partir da pergunta “E com relação aos seus objetivos como professor de 

português como língua estrangeira, quais são eles?”, P2 foi encorajado a falar sobre seus 

objetivos como docente de PLE. 

O professor-participante constrói a sua resposta mobilizando a ação definição, que 

põe sob reflexão o agir-referente. Do ponto de vista discursivo, os segmentos do texto 

dependem do discurso interativo, linguisticamente identificável pela presença do pronome 

possessivo de primeira pessoa “meu” e do dêitico pessoal “a gente”,que também evidencia a 

implicação do actante. 

Vale destacar que a voz do autor empírico esclarece quais são as representações 

que ele tem acerca da própria formação, que, conforme explicitado no texto, deve estar de 

acordo não somente com os objetivos do próprio professor, mas também com aqueles 

estabelecidos pelos estudantes (E a gente consiga atingir os objetivos, não só os que a gente 

traça, mas, principalmente, os objetivos que os estudantes traçam). 

Nesta seção, procedemos à análise e discussão dos dados de nossa pesquisa. A 

seguir, fazemos as considerações finais.  
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7 CONSIDERAÇÕES  

 

Dedicamos este capítulo às considerações finais a respeito do estudo que 

desenvolvemos. 

Nossa pesquisa teve como objetivo central investigar o agir do professor de 

português língua estrangeira, com vistas a caracterizar, de modo mais abrangente, o seu 

trabalho. Assim, com base no agir linguageiro dos docentes em questão, assumimos a 

linguagem sobre o trabalho como o locus a partir do qual se revelam instâncias acionais 

desses profissionais. 

A aposta nesse formato de investigação se deu por conta da relevância que 

atribuímos ao processo formativo do professor de PLE, por um lado; e, por outro, pela 

convicção de que a este formato podem ser associadas aprendizagem e profissionalização. 

Conforme indicam os estudos a respeito da projeção do português, referenciados 

nesta tese, a língua experimenta, contemporaneamente, uma situação favorável no cenário 

internacional. Os índices a ela relacionados são, em geral, de ordem positiva. Considerando a 

centralidade da gestão de línguas num cenário em cujo alicerce se localiza um modelo de 

capitalismo just in time, é urgente e, diríamos, inevitávelproblematizar e investigar acerca do 

trabalho e da formação de professores. 

Em nosso entendimento, tratar da formação docente requer, antes de tudo, 

compreender a realidade de trabalho desses profissionais. Nesse sentido, o modelo pelo qual 

optamos, para compreender especificamente o trabalho do professor de PLE, atribui àquele 

que age a possibilidade e a responsabilidade de caracterizar o próprio agir, de ser ator do 

processo que vivencia. 

Então, com fundamento no agir linguageiro (gerado em entrevistas e em 

instruções ao sósia) dos docentes participantes da pesquisa, propusemo-nos, inicialmente, a 

analisar os ingredientes que compõe o agir do professor de PLE. Para a consecução desse 

primeiro objetivo estabelecido, recorremos ao quadro teórico-metodológico do ISD. 

Operamos o corte transversal dos textos e lançamos mão das categorias do conteúdo temático, 

das vozes e das modalizações, para sua análise. 

A fim de obter o esquema pormenorizado do conteúdo temático dos textos 

resultantes da aplicação da instrução ao sósia, notadamente das partes em que o professor-

instrutor se coloca, procedemos à divisão dos textos em segmentos de tratamento temático. 

Esse movimento nos permitiu acessar um grupo de tipologias que nos revelou, de modo 

pontual, os ingredientes que, no dizer dos próprios professores, compõem o seu agir.   
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O conjunto desses ingredientes é constituído pelos aspectos atinentes ao agir-

referente do professor, a princípio. Os subconjuntos distinguidos foram os seguintes: aspectos 

que focalizam os determinantes que podem ter influência na efetivação de uma tarefa. Tais 

determinantes, por sua vez, podem ser de natureza interna, ou seja,focalizam as capacidades e 

os recursos dos actantes (conhecimentos e saberes, capacidade de empatia, sentimento de 

segurança etc.); ou de caráter externo, isto é, determinantes que focalizam os parâmetros 

espaço-temporais e materiais-instrumentais ou parâmetros psicossociais e institucionais 

(características/ atitudes dos alunos, relação com outros intervenientes, prescrições etc.). 

 Também foram elencados os determinantes referentes ao desenvolvimento da 

tarefa em si, a saber: os que focalizam a preparação da tarefa (material utilizado, atos prévios 

para o estudante e outras antecipações); os que destacam a realização efetiva de uma tarefa; os 

que assinalam os prováveis desdobramentos da tarefa; os que destacam a realização de outras 

tarefas, delimitadas ou identificadas como tal.  

Ainda compõem o leque de ingredientes do agir do professor de PLE os 

determinantesque focalizam o trabalho em geral, os quais se subdividem em: condições de 

trabalho (condições e tempo de permanência dos estudantes, aspectos relacionais, trabalho em 

equipe, etc.); organização do trabalho (a organização própria do docente, planejamento, 

procedimentos); easpectos do ofício ou profissão (estatuto do actante, seu papel, seus valores, 

suas responsabilidades, etc.). 

Com base no tratamento quantitativo dos segmentos temáticos, foi possível 

concluir que se configuram como ingredientes do agir do professor de PLE sobretudo os 

determinantes que focalizam o trabalho em geral, os quais, convém salientar, se mostraram 

mais recorrentes no agir linguageiro fruto da instrução ao sósia. Esses determinantes têm 

relação, notadamente, com: as condições de trabalho, a organização do trabalho e os aspectos 

do ofício ou profissão.Dentro deste quadro, a subcategoria dos determinantes relacionados à 

organização do trabalho, ou seja, determinantes que tratam da organização própria do docente, 

do planejamento e dos procedimentos (passo a passo) adotados pelos profissionais, foi a que 

mais se destacou. Isso nos conduziu a perceber que os elementos que compõe a organização 

do trabalho são relevantes ingredientes do agir do professor de PLE, deixando clara a 

importância que o docente confere às questões formais do mundo do trabalho.  

Cada professor, sabemos, possui seus modos de fazer. No dizer dos professores de 

PLE, ficaram evidentes aspectos relacionados a seu estilo de agir, ingredientes que estão na 

base de suas ações, como, por exemplo, as ritualizações. Entendemos que esse agir é avaliado 
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pelo professor como bem-sucedido e, por isso, tomado por ele como arquetípico, servindo, 

assim, de modelo ao sósia. 

Nesse sentido, julgamos fundamental que, na organização de cursos que se 

destinem à formação de professores de PLE, sejam tematizados os estilos de agir docente e 

que seja problematizada a relação entre tais estilos e o contexto próprio de atuação 

profissional. 

Ainda na linha de análise dos ingredientes que compõem o agir do professor de 

PLE, o exame das modalizações, no plano dos segmentos de tratamento temático que evocam 

a organização do trabalho, sinalizou para a importância que o professor atribui ao conteúdo de 

domínio da obrigação, da conformidade com as normas em uso, com, por exemplo, o 

cumprimento do programa de aula/curso estabelecido, o que nos revelou as representações 

que o docente constrói do agir prescrito, baseado, por sua vez, nas representações do agir-

referente pelas instâncias superiores, voz social e reguladora do agir docente em geral. 

Aqui vale levantar a questão de que o agir prescrito deve ser organizado em 

consonância com a realidade do agir docente. Julgamos que, quanto menos distanciamentos 

houver entre essas instâncias, mais efetivo e eficaz será o trabalho do professor de PLE. 

Seguindo para o plano dos segmentos de tratamento temático que evocam a 

organização do trabalho, pudemos observar quea especificidade temática dos cursos de PLE é 

parte integrante do conjunto de ingredientes do agir docente (temas relacionados ao âmbito 

político, religioso, cultural, etc.). Com base no conjunto de dados que analisamos, foi possível 

averiguar que a temática cultural é uma das que mais se destaca entre os ingredientes do agir-

referente do professor de PLE, o que também se verificou na análise dos textos das entrevistas 

sobre as quais falaremos mais adiante.  

Não por acaso temas como política, religião e cultural são suscitados pelos 

professores participantes da pesquisa como matéria das aulas de PLE. Conforme se sabe e 

apontam outros estudos desenvolvidos nesse campo, aprender uma língua ultrapassa os 

limites do signo linguístico, uma vez que a construção e partilha de uma língua, objeto 

sociohistoricamente constituído, leva em conta elementos que não se restringem às semioses 

linguísticas. 

Na perspectiva da organização do trabalho, outros ingredientes também são 

evocados pelos participantes desse estudo, tais como: os conhecimentos sobre texto e 

gramática. Então, mesmo que se tenha em conta a perspectiva de língua como um objeto não 

circunscrito às semioses linguísticas, é preciso considerar o lugar que os conhecimentos sobre 

texto e gramática ocupam numa sociedade letrada e o papel que esses conhecimentos podem 
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ocupar na vida escolar/acadêmica de estudantes que, por razões variadas, demonstram 

interesse em aprender o português. Assim, cabe ao professor, como o fez em seu agir 

linguageiro nesta pesquisa, considerar a realidade de seus discentes e seus propósitos. E é 

responsabilidade dos que elaboram os dispositivos de formação docente ter em consideração 

as urgências próprias do contexto de trabalho do professor de PLE, especialmente no sentido 

identificado pelos professores.  

Dando continuidade à identificação dos ingredientes que compõem o agir do 

docente de PLE,verificamos um grupo de segmentos temáticos que se mostrou frequente nos 

textos materializados na instrução ao sósia, o dos segmentos que focalizam os determinantes 

com influência sobre uma tarefa, especialmente os pertencentes à subcategoria dos 

determinantes externos,osquaisestão relacionados aos parâmetros espaço-temporais e 

materiais-instrumentais (tipo de sala, disposição do mobiliário, luminosidade, etc.) ou a 

parâmetros psicossociais e institucionais (características/ atitudes dos alunos, relação com 

outros intervenientes, prescrições, etc.). Destes, os determinantes externos referentes aos 

parâmetros psicossociais e institucionais são os que com mais frequência são representados 

nos dados que examinamos.  

Neste ponto, destacamos a proposta da Ergonomia de linha francesa, que é a de 

adaptar o trabalho ao trabalhador e não o contrário. Por isso, parece-nos ser relevante para a 

área de PLE investigar mais a fundo os impactos que os parâmetros espaço-temporais, 

materiais-instrumentais, psicossociais (verificamos, no dizer dos professores, que o perfil ou 

as condutas dos estudantes podem interferir diretamente em seu agir ou na reelaboração desse 

agir) e institucionais exercem no agir-referente dos professores, a fim de que se possam 

estabelecer, nesse campo, diretrizes de formação coerentes com as demandas do trabalhador. 

A análise dos textos materializados na entrevistas que realizamos com os docentes 

nos possibilitou o cumprimento dos objetivos específicos dois e três dessa pesquisa, a saber: 

investigar quais são as representações que o professor de PLE tem de seu trabalho, de seu 

papel, de seus objetivos e dos variados aspectos que caracterizam o contexto em que atua e 

averiguar em que medida a ação de refletir sobre o próprio agir desperta no professor de PLE 

uma tomada de consciência sobre o seu agir profissional. 

As categorias que elegemos para a exame dos textos também pertencem ao quadro 

teórico-metodológico do ISD, quais sejam: o conteúdo temático, tipos de discursos, as vozes e 

as modalizações; e as figuras de ação.  

Com a análise do conteúdo temático, foi possível delimitar o conjunto de 

informações semiotizadas nas entrevistas. Essas informações são representações elaboradas 
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pelo agente-produtor do texto, aqui identificado como professor de PLE. O exame dos tipos 

de discurso nos permitiu avaliar a implicação do actante no agir. A análise das vozes e das 

modalizações nos possibilitou identificar as avaliações que se ordenam em torno do conteúdo 

temático e, por fim, as figuras de ação nos auxiliaram a esclarecer os modos por meio dos 

quais o agir é interpretado, e como essa interpretação pode contribuir para a 

profissionalização do docente. 

Para o tratamento do conteúdo temático dos textos das entrevistas, repetimos a 

operação de fatiamento dos textos em segmentos de tratamento temático. Dessa divisão, 

resultaram, primeiro, segmentos que focalizam o trabalho em geral. Destes, os subconjuntos 

decorrentes foram os segmentos que evocam: os objetivos do trabalho (relacionados ao plano 

das prescrições ou ao plano do actante); as características do trabalho (singularidades); as 

condições de trabalho (relacionadas ao perfil dos estudantes estrangeiros, à permanência e aos 

propósitos deles no Brasil, complexidades em geral etc); a organização do trabalho (a 

organização própria do docente, planejamento); os aspectos do ofício ou da profissão (estatuto 

do actante, seu papel, seus valores, suas condutas e responsabilidades). Em seguida, 

identificamos os segmentos que focalizam o agir-referente (ou agir real). Seu subconjunto 

decorrente se constitui de segmentos que evocam a descrição de um agir-referente. Por 

último, aparecem os segmentos que focalizam o campo de pesquisa cujo subconjunto se 

organiza em segmentos que focalizam os objetivos no plano da formação do actante. 

Com base no esquema delineado, destacamos que as representações que os 

professores de PLE investigados têm de seu trabalho estão circunscritas aos objetivos desse 

próprio trabalho que, por seu turno, estão relacionados ao plano das prescrições. Assim, mais 

uma vez, salientamos a importância de que essas prescrições/diretrizes referentes ao trabalho 

do docente de PLE sejam elaboradas em sintonia com as suas práticas laborais e que tal 

sintonia seja estabelecida mediante interlocução entre as instâncias prescritoras e os docentes.  

Também estão relacionadas aos objetivos dos professores de PLE as 

representações das condições de trabalho. Estas, por sua vez, estabelecem relação com o perfil 

do aluno estrangeiro, remetendo à temática da negociação intercultural e da oscilação de 

tempo de permanência desses alunos estrangeiros no Brasil e de seus variados propósitos 

acadêmicos. Isso nos alerta a respeito de outras relevantes questões a serem consideradas no 

planejamento de cursos na área de PLE, tantos os destinados à formação docente quanto 

àqueles dirigidos a estudantes estrangeiros. 

Concernente ao conteúdo temático das entrevistas, a análise quantitativa apontou 

que os segmentos temáticos que evocam as condições do trabalho foram os mais produtivos 
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no dizer dos professores, seguidos dos segmentos que evocam aspectos do ofício ou profissão 

e dos segmentos que destacam os objetivos do trabalho. Na sequência, aparecem os 

segmentos que centralizam as características do trabalho. Conforme sinalizamos, os 

segmentos que evocam as condições do trabalhosão mais recorrentes nos textos das 

entrevistas. Esses segmentos, de maneira geral, estão associados, como já foi dito, ao perfil 

dos estudantes estrangeiros, à permanência e aos propósitos destes no Brasil, bem como às 

complexidades identificadas pelos professores de PLE em seu contexto de atuação. 

A respeito das complexidades referenciadas, observamos, nos textos analisados, 

que o professor-participante, mobilizando a figura de ação ocorrência, que consiste numa 

compreensão do agir-referente em contiguidade com a sua textualização e cuja 

contextualização se ancora, especialmente, na identificação e na designação dos ingredientes 

do agir, sob um ângulo particular, trouxe à tona um elenco de impasses que se lhe apresentam 

em seu contexto específico de trabalho, fazendo referência, por exemplo, a uma das questões 

sensíveis da atividade do professor de PLE no Brasil: a condição de voluntário assumida por 

muitos dos que se filiam aos programas de PLE em funcionamento nas universidades 

brasileiras. Considerando o agir na perspectiva do trabalho e as questões mercadológicas a ele 

associadas, não seria exagerado afirmar que o voluntariado, condição tematizada nas 

entrevista, contribui para a debilidade do mercado ocupacional, tendo reflexos, inclusive, no 

tema da valorização e institucionalização do PLE em nosso país.  

No Brasil, estudos anteriores já apontaram a dificuldade de institucionalização do 

PLE como um obstáculo ao avanço da área, sobretudo em termos de profissionalização 

docente. Assim, destacamos a necessidade de que se façam pesquisas mais detalhadas para 

identificar quais as reais causas desse impasse, a fim de que se possam organizar estratégias 

de ação que contribuam para a redefinição desse quadro. 

Em nosso estudo, outra problemática que aparece no texto em que o professor-

participante mobiliza a ação ocorrência diz respeito à complexidade de cenários de ensino de 

PLE na universidade. Os docentes fazem referência, por exemplo, aos percalços enfrentados 

pelo professor para pôr em andamento disciplinas que contemplem as necessidades dos 

estudantes estrangeiros e que deem conta dos propósitos dos professores brasileiro de PLE em 

formação.  

Mais uma vez, o dizer dos docentes entrevistados sinaliza para a ausência de uma 

política capaz de nortear, nas universidades, o planejamento de ações dirigidas às 

especificidades do PLE. Em universidades brasileiras, embora se tenha avançado 

relativamente nas duas últimas décadas, essa inda é uma realidade persistente. São raras as 
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instituições de ensino superior que apresentam em seus catálogos disciplinas que atendam às 

demandas específicas de estudantes estrangeiros e dos docentes em processo formativo. 

Na análise das entrevistas, nos casos em que o professor trata das condições de 

trabalho, verificou-se, nos textos examinados, a mobilização da ação experiência, a qual se 

constitui em uma compreensão do agir na perspectiva da cristalização pessoal de variadas 

ocorrências vividas do próprio agir. O professor tece comentários relacionados às condições 

de seu trabalho, identificando elementos que têm interferência em seu agir e que contribuem 

para a especificidade desses agir no contexto do PLE, como, por exemplo, a diferença entre as 

fases de estudo de português (tempo de que dispõe o estudante estrangeiro para estudar a 

língua) em relação às fases de estudo de português língua materna (tempo de que dispõe o 

estudante brasileiro para estudar a língua). 

Nesses termos, cabe investigar quais são os limites, no Brasil, entre o ensino de 

português como língua materna e como língua estrangeira, na perspectiva de quem aprende e 

de quem ensina. Determinar as especificidades de cada campo é fundamental para que se 

possam elaborar diretivas coerentes com cada um deles. 

Também a ação acontecimento passado, que inspira uma compreensão 

retrospectiva do agir, um agir que, por um lado, pode ser sempre evocado numa perspectiva 

de singularidade; e, por outro, um agir que pode conservar um teor que se destaca, se for 

considerada a experiência ou a prática ordinária do próprio actante, foi evocada nos textos das 

entrevistas, em segmentos relacionados às condições do trabalho, em que o professor-

participante textualiza, por exemplo, um episódio de conflito intercultural ocorrido em sala de 

aula, destacando o seu papel de mediador ou de gestor da situação conflituosa. 

Nessa perspectiva, é indispensável que um programa de formação de professores 

de PLE tome em conta a relevância de desenvolver nesses profissionais competência para agir 

em situações complexas, como a da gestão de conflitos de teor intercultural, conflitos estes 

que, muitas vezes, têm seus antecedentes históricos determinados em circunstâncias anteriores 

ao curso de PLE que se põe em andamento. 

Uma das figuras de ação mais frequentes no corpus analisado foi a ação 

definição. Esta consiste numa compreensão do agir-referente como objeto de reflexão, em que 

esse agir se constitui, simultaneamente, em suporte e alvo de uma (re)definição por parte do 

actante. O agir, nesse caso, é tomado como um “fenômeno no mundo”, o qual convoca as 

pessoas a uma atividade investigativa e de posicionamento. Essa atividade, em geral, assume 

duas formas. A primeira e a mais recorrente consiste numa apreensão desse agir-referente do 

ponto de vista de suas características inerentes e de seu estatuto, o que se traduz pela 
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identificação de traços capazes de distingui-lo enquanto tal e de garantir a sua “identidade” 

dentre outras formas de agir atestáveis ou visíveis. A segunda se ancora na análise das 

atitudes socioprofissionais que existem a seu respeito, podendo essa análise resultar em 

posicionamento pessoal. A ação definição foi constantemente mobilizada pelos professores 

participantes da pesquisa, que chamaram a atenção, por exemplo, para o significativo papel 

social do qual se reveste o professor de PLE, que é, afinal, uma espécie de “embaixador” da 

cultura de seu país, a quem não cabe, apenas, ensinar uma língua.  

A esse repeito, destacamos a relevância de se considerar, na formação do 

professor de PLE, o brasileiro, em nosso caso, o estudo temático, sistemático e fundamentado 

de cultura brasileira, dado que este profissional, inevitavelmente, ao atuar em sala de aula, 

será “desafiado” a tratar de temas culturais.  

A partir da mobilização da figura de ação definição, identificamos,no dizer dos 

docentes de PLE, a representação de que o professor que se dedica a ensinar o português a 

falantes de outros idiomas deve ter um “bom” conhecimento da própria língua, mas que, ao 

falar, precisa privilegiar o “estilo informal”, visto ser este o que “carrega, com maior rapidez, 

a cultura de uma nação”.  

Diante do exposto, opinamos que a diversidade linguística e o respeito a essa 

diversidade são temas que devem estar presentes na pauta de formação de professores de PLE.  

Outra representação encontrada nos textos analisados neste estudo foi a de que o 

docente de PLE deve ter um conhecimento de cultura que ultrapasse o conhecimento da 

cultura local. E que, no manejo da cultura brasileira, esse profissional deve se “despir” dos 

preconceitos que tenha, com vistas a mostrar a “verdade” dos fatos culturais a seus estudantes. 

Ainda no plano da figura de ação definição, pudemos evidenciar representações 

sobre a indispensabilidade de uma formação específica para o professor de PLE e sobre 

responsabilidade das universidades públicas brasileiras no que tange a essa formação. Vale 

dizer que, já faz algum tempo, esses temas vem sendo debatidos no campo do PLE. 

Os segmentos de tratamento temáticoque evocam os objetivos do trabalho 

(relacionados ao plano das prescrições, ou, ainda, ao plano do actante) também se fizeram 

marcantes nos textos das entrevistas. Destacamos, no dizer dos profissionais, a mobilização, 

mais uma vez, da ação definição. É articulando essa figura que os docentes se exprimem 

sobre a “formação” do estudante estrangeiro. O desenvolvimento de competências específicas 

nesses alunos (competência para a leitura e a escrita de determinados gêneros acadêmicos, no 

caso de alunos de graduação e de pós-graduação), que lhes possa garantir uma comunicação 
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eficiente, seria, conforme as representações que encontramos, um dos objetivos (que aqui se 

assemelham às responsabilidades) dos professores de PLE.  

Os segmentos de tratamento temático que evocam as características do trabalho 

tambémmerecem destaque por terem se mostrado produtivos nos textos sobre os quais 

lançamos olhar. Eles normalmente estiveram relacionados às “singularidades” do trabalho de 

ensinar PLE e foram mobilizados, especialmente, nas figuras de ação definição e experiência. 

A partir dessas figuras, acessamos as representações sobre as características e as condições de 

trabalho do professor. Fez-se evidente, por exemplo, a discussão em torno de textos que 

tematizam aspectos da cultura, dos costumes do país, como inerentes ao contexto de aula de 

PLE. Na compreensão dos professores, esse debate de cunho cultural, em sala de aula, pode 

servir como ocasião para que sejam ressignificadas representações que os estudantes venham 

a ter a respeito da cultura da língua-alvo. 

Outra representação presente nos textos que merece ser comentada é a de 

“estrangeiridade”, condição que deve ser assumida pelo professor de PLE diante de sua 

própria língua. Conforme aponta o agir linguageiro identificado no corpus da pesquisa, essa 

condição decorreria do fato de ser necessário ao professor de PLE um afastamento daquilo 

que lhe parece ser tão familiar, para que ele possa, finalmente, ser capaz de revelar aos 

estudantes os matizes de sua própria língua. 

Por último, cabe explicitar, embora não tenham sido frequentes, alguns 

exemplares de textos cujo conteúdo temático esteve centrado na descrição de um agir-

referente, dos objetivos no plano da formação do actante e da organização do trabalho. Esses 

são aspectos que contribuem para o desvelamento das nuances do trabalho do professor de 

PLE. Dos dizeres que ganharam materialidade, destacamos o mobilizado com base na figura 

de ação acontecimento passado. Damos relevo aos modos como os elementos da cultura (aí 

incluída a religião) são encarados por aqueles que atuam no contexto de PLE, que, conforme 

as representações dos participantes da pesquisa, nem sempre são os mais adequados. 

Salientamos, pois, a importância de se refletir, no plano da formação dos professores de PLE, 

acerca de condutas pertinentes a contextos nos quais o “manejo” da (inter)cultura é um forte 

elemento. 

Ressaltamos, ainda, as representações que os professores participantes 

formularam acerca da própria formação, que, conforme semiotizado nas entrevistas, deve 

estar de acordo não apenas com os objetivos do professor, mas também com os propósitos 

estabelecidos pelos estudantes.  
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Pudemos concluir, com base na análise do agir sobre o trabalho, que os 

ingredientes do agir do professor de PLE se situam, especialmente, no plano do agir-referente, 

no que concerne a seus determinantes externos, e no plano do trabalho em geral, no que se 

refere à organização do trabalho.  

Também concluímos que as representações construídas pelo docente ancoram-se, 

sobretudo, no âmbito das condições de trabalho, donde se destaca a complexidade atribuída ao 

contexto de ação inequivocamente intercultural. Adicionalmente, foi possível verificar que o 

ato interpretativo do agir, construído com fundamento nas figuras de ação, é capaz de 

mobilizar no professor a tomada de consciência no que diz respeito à própria profissão, o que, 

em nosso entendimento, contribui para a profissionalização docente. 

Como afirmamos em outro ponto desta tese, é comum que as pesquisas, cujo foco 

reside no trabalho do professor, se desenvolvam numa linha normativa, ou seja, que busquem 

identificar aquilo que o docente deveria fazer, encarando-o, assim, como um profissional 

“lacunar”, relegando a segundo plano o trabalho efetivo. Opinamos que essa postura 

investigativa contribui para a dificuldade de compreensão do métier docente.  

Em nossa pesquisa, os professores de PLE puderam apontar as demandas de 

formação e de organização de seu próprio trabalho, com base nas representações que têm 

sobre suas especificidades. As verbalizações sobre o agir-referente deu aos participantes a 

possibilidade de reconstrução do agir, motivada por um afastamento crítico de sua prática, o 

que tem como resultado a tomada de consciência que observamos materializada nas ações 

ocorrência, experiência, definição e acontecimento passado, figuras interpretativas do agir. 

Consideramos que uma investigação que se propõe a analisar o agir do professor 

de PLE, no dizer produzido pelo próprio docente, como é o caso da pesquisa que realizamos, 

é crucial para que se possa chegar ao entendimento das especificidades da área e, 

notadamente, sobre a realidade de trabalho dos profissionais nela envolvidos. Com base no 

conhecimento dessa realidade, é possível investir, de modo mais contundente, no 

delineamento de dispositivos de formação profissional que, inegavelmente, podem serde 

grande valia na perspectiva das políticas de difusão da língua portuguesa. 

Esta pesquisa apresenta como contribuição principal uma arquitetura do agir do 

professor de PLE, dita pelos próprios docentes, o que colabora para a compreensão da 

realidade de trabalho desses professores. Avança no sentido de trazer para as discussões 

teóricas do campo em tela o dizer dos profissionais, dando-lhes lugar privilegiado na 

elaboração de conhecimentos relativos às suas práticas, à sua profissionalização.  
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Temos convicção de que a consolidação do português como idioma transnacional 

depende, em considerável medida, da formação qualificada dos professores de PLE. É 

fundamental, pois, que se definam políticas capazes de assegurar aos docentes um processo 

formativo eficaz e efetivo, cujos conteúdos estejam, de fato, alinhados com o contexto de 

trabalho.  

Na certeza de que o conhecimento acerca do trabalho do professor de PLE não se 

esgota nesta tese e de que as descrições aqui feitas não podem ser consideradas 

definitivas,assinalamoso desejo de que novos empreendimentos investigativos se 

desenvolvam, para retomarem certos temas suscitados neste estudo, a fim de se possa seguir 

avançando na compreensão do trabalho docente na área de PLE. 
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