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RESUMO 

 

SOUZA, Carlos Fabiano de Souza. Ecos do ser e do estar: um estudo discursivo 

acerca do trabalho do professor de inglês de cursos livres. 2016. Dissertação 

(Mestrado em Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2016.  

 

Este estudo tem por objetivo investigar a fala do professor de inglês sobre a sua 

atividade em cursos livres de idiomas (CLIs), trazendo à tona as imagens 

discursivas (DEUSDARÁ, ROCHA, 2006) que ele constrói sobre o seu trabalho e 

sobre si em instituições dessa natureza. Isso implica em desvendar os sentidos e 

a materialização, recuperados por meio do fio discursivo, do debate que perpassa 

a relação: formação e experiência/trabalho prescrito e trabalho real (GUÉRIN et 

al, 2001). Os pressupostos teórico-metodológicos que ancoram esta pesquisa se 

constituem na interlocução entre linguagem e trabalho. No que se refere aos 

estudos do trabalho, nosso aporte foi construído a partir de conceitos da 

Ergonomia Situada (LAVILLE, 1977; VIDAL, 1998; GUÉRIN et al, 2001) e da 

Ergologia (SCHWARTZ, 2010). No campo dos estudos de linguagem, nossa lente 

de análise debruçou-se sobre a concepção dialógica (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 

2009; 2011), em diálogo com a perspectiva de Análise do Discurso de base 

enunciativa (MAINGUENEAU, 1997; 2008a; 2008b; 2009; 2013; 2015). Nessa 

interface, privilegiou-se a fala sobre o trabalho (LACOSTE, 1998). Para a análise 

e interpretação dos excertos discursivos produzidos por uma professora 

licenciada e um professor não licenciado que lecionam inglês em CLIs, por meio 

do evento entrevista (DAHER, 1998), elaboramos um roteiro sistematizado em 

três blocos temáticos, quais sejam: (1) saberes da formação; (2) saberes da 

experiência; (3) tensão entre o trabalho prescrito e o real. Os resultados obtidos 

sinalizaram para o trabalho do professor enquanto uma construção permeada 

pela formação e pela experiência, em um processo inacabado, dinâmico, vivo, em 

que os valores que circulam na situação de trabalho desempenham um papel 

preponderante na construção e reconstrução de novos saberes, por meio do 

debate de normas. Além disso, a análise dos excertos também nos permitiu 

recuperar, por meio das imagens discursivas, dois tipos de étos de professores 

operando em situação de trabalho nesses ambientes de ensino e aprendizagem 

de LE, evidenciando, assim, maneiras singulares de ser/estar na profissão. 

 

Palavras-chave: Linguagem e Trabalho. Formação Docente. Professor de Inglês. 

Cursos livres de Idiomas. Estudo Discursivo e Ergológico. 

  



ABSTRACT 

 

SOUZA, Carlos Fabiano de Souza. Ecos do ser e do estar: um estudo discursivo 

acerca do trabalho do professor de inglês de cursos livres. 2016. Dissertação 

(Mestrado em Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2016.  

 

This study aims at investigating the speech of the teacher of English about his/her 

activity within Private Language Courses (PLCs), revealing the discursive 

images (DEUSDARÁ, ROCHA, 2006) that they construct about their work and 

about themselves at institutions of that nature. That implies unveiling the meanings 

and the materialization, extracted from discursive resonances, of the debate which 

go through the relation: education and experience/prescriptive work and real work 

(GUÉRIN et al, 2001). The theoretical-methodological assumptions that support 

this research lie in the interlocution between language and work. With regard to 

the studies on work, our approach was built by concepts from Situated 

Ergonomics (LAVILLE, 1977; VIDAL, 1998; GUÉRIN et al, 2001) and Ergology 

(SCHWARTZ, 2010). In the field of language studies, our focus of analysis was 

based upon the Dialogical Conception (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2009; 2011), in 

dialogue with the Discourse Analysis perspective on enunciative basis 

(MAINGUENEAU, 1997; 2008a; 2008b; 2009; 2013; 2015). Within this interface, 

we gave preference to the speech about work (LACOSTE, 1998). To analyze and 

interpret the discursive excerpts produced by a female graduate teacher and a 

male non-graduate teacher that teach English at PLCs, through the event 

interview (DAHER, 1998), we elaborated a systematized guideline framed as a 

three thematic chart, i.e.: (1) knowledge from education; (2) knowledge from 

experience; (3) tension between the prescriptive work and real one. The analyses 

point to the work of the teacher as a construction encompassed by teacher 

education and experience, within an unfinished, dynamic and live process, in 

which the values that circulate in the situation of work play a major role in the 

construction and reconstruction of new pieces of knowledge, by means of debate 

of norms. Thus, by investigating the excerpts we had access, through the 

discursive images, to two sorts of ethos of teachers functioning in the situation of 

work at those environments of teaching and learning of foreign language, 

revealing unique ways of being within the profession. 

 

Keywords: Language and Work. Teacher Education. Teacher of English. Private 

Language Courses. Discursive and Ergologic Study. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

As relações que se estabelecem entre o processo ensino-aprendizagem de 

língua estrangeira (LE) e o trabalho do professor de inglês que atua em cursos 

livres de idiomas (CLIs) não têm sido objeto, salvo raras exceções, de análises 

em bancos acadêmicos.  

Além disso, é imprescindível destacar a não oficialidade dessas instituições 

em documentos reconhecidos por órgãos governamentais de educação, o que 

confere a essas unidades de ensino um caráter independente do ponto de vista 

da fiscalização por agências reguladoras estatais da atividade do setor 

educacional. 

A sociedade brasileira parece ter internalizado, historicamente, a crença de 

que os CLIs são o lugar ideal para o aprendizado eficaz do inglês. Isso se dá num 

constante contraponto com o ensino dessa língua ofertada na Educação Básica. 

Nesse aspecto, esse último seria um contexto inadequado para a aprendizagem 

de LEs (MICCOLI, 2016), apesar do reconhecimento por uma boa parte de 

pesquisadores de que é, de fato, possível aprender inglês na escola (BARCELOS, 

2011; GIMENEZ, 2011; LEFFA, 2011; MICCOLI, 2011; PAIVA, 2011). 

No cerne dessa problemática encontram-se os professores de LE que, em 

grande parte, “frequentam ou frequentaram esses cursos, primeiro como alunos e 

depois, em muitos casos, como instrutores” (ALMEIDA, 2014, p. 113). Todavia, a 

depender da denominação atribuída ao professor de LE, entende-se que, como 

em tantas outras profissões, é da natureza do seu trabalho a construção 

significativa de saberes sobre a sua atividade, seja por meio de sua formação ou 

de sua experiência profissional. 

Esses saberes, de certa forma, engrossam o caldo da atividade, pois eles 

antecipam o encontro com a situação de trabalho1, momento no qual o 

trabalhador faz suas escolhas, dotado que está de sua subjetividade, de suas 

crenças, de sua experiência, e de seu caráter singular. Essa é uma premissa de 

extrema relevância para o desenvolvimento desta pesquisa, visto que 

                                                           
1
 O termo situação de trabalho é empregado, nesta pesquisa, levando-se em conta a noção de 

atividade, à luz da ergonomia e da ergologia. Grosso modo, a situação de trabalho engloba 
diversos fatores relativos ao contexto (situação) de atuação profissional do trabalhador. Em 
sentido mais amplo, pode-se afirmar que ela “é um ponto de convergência não só de problemas 
fisiológicos e psicológicos, mas também sociais, econômicos e técnicos” (LAVILLE, 1977, p. 97). 
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consideramos a atividade de trabalho como um momento de debate de normas2, 

no qual há sempre valores em jogo (SCHWARTZ, 2010). 

Em outras palavras, “estar em atividade significa dizer que nosso 

semelhante é – tanto quanto qualquer um de nós – foco de debates, lugar de 

gestão de debates de normas, lugar de re-singularização de sua situação [...]” 

(SCHWARTZ, 2010, p. 266). 

Nessa direção,  

 

toda experiência da vida do sujeito, além da situação específica 
de trabalho, é incorporada por ele à atividade do trabalho. 
Necessariamente, o que foi apreendido, vivenciado ao longo da 
vida coloca-se em cena e interfere diretamente no seu agir 
(PONTES, SANTOS, 2015, p. 11). 

 

Por esse viés, a sala de aula se torna um dos lugares possíveis em que a 

atividade de trabalho do professor se materializa, onde “cada professor tenta 

resolver, de modo mais ou menos singular, os problemas que encontra” (SAUJAT, 

2004, p. 16), em meio a uma rotina cuja ação em situação de trabalho é, 

normalmente, “considerada do ponto de vista prescritivo ou normativo da 

instituição” (AMIGUES, 2004, p. 37). 

É nessa tentativa de resolver os dilemas de sua profissão, que o professor 

retrabalha as normas antecedentes, ou seja, aquelas anteriores à situação de 

trabalho vivenciada por ele (SCHWARTZ, 2010), num constante debate permeado 

por valores que moldam as suas escolhas, considerando o uso que ele faz de si 

no trabalho, impactando, pois, diretamente na sua atividade. 

Assim sendo, pode-se concluir que 

 

não há como pensar o ser humano sem se considerarem os 
valores apreendidos ao longo de sua existência, porque são 
orientadores das condutas sociais, balizadores de 
comportamentos. Eles se constituem no decorrer do 
desenvolvimento humano, por meio das relações estabelecidas 
com o mundo e orientam os sujeitos nas suas escolhas (PONTES, 
SANTOS, 2015, p. 14). 

 

Apesar do reconhecimento de que há um caráter prescritivo que perpassa o 

fazer do professor, pode-se afirmar que o exercício docente, ainda que se 

                                                           
2
 Para Schwartz (2010), as normas são constitutivamente parte de toda e qualquer atividade 

humana, como discutiremos mais adiante. 
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considere um mesmo contexto de ensino, não tem a mesma significação para 

cada professor. Estes, enquanto trabalhadores, indivíduos únicos, constituem-se 

em situação de trabalho, como já postulado, segundo a sua própria história, seus 

valores, o que implica levar em conta a sua formação, as suas experiências, os 

seus desejos e as suas expectativas (DURAFFOURG, 2010). 

Há de se explicitar que estamos tomando o conceito de trabalho enquanto 

atividade, tal como ele é tratado pela abordagem ergológica, por acreditarmos 

que, dependendo da concepção que dele se faz “[...] em cada sociedade, é 

possível perceber uma diversidade de práticas que se desenvolvem dentro de 

estruturas sociais que lhe dão significação” (TERSAC, MAGGI, 2004, p. 81). Essa 

tomada de norte deixa claro, então, que tipo de orientação ancora o nosso estudo, 

evitando, assim, equívocos de conceptualização.  

Além disso, ao relacionar ensino e trabalho docente, como bem nos adverte 

Saujat (2004), não devemos nos esquecer de que o ensino tem sido um objeto de 

investigação bastante estudado, “[...] tão grande é o número de pesquisas que 

lhes são consagradas, mas não sabemos quase nada do ensino como trabalho” 

(SAUJAT, 2004, p. 19).  

Entretanto, considerando-se outros campos profissionais, “a análise do 

trabalho, sua descrição, é reconhecida há muito tempo como indispensável para 

numerosas atividades” (WISNER, 1987, p. 71). Esse fato pode ser observado por 

meio de diversas pesquisas em ergonomia, cuja recepção no Brasil se 

desenvolveu em estreita relação com as iniciativas de promover a melhoria e o 

aprimoramento das condições de trabalho. 

Em se tratando do trabalho docente, de acordo com Amigues (2004), a 

atividade é um momento por meio do qual o professor estabelece relações com 

as prescrições e, sobretudo, com os valores. Segundo Pontes e Santos (2015, p. 

15), “assim como as normas, os valores estão presentes em todos os momentos 

do agir humano, já que o mundo é também atravessado por valores”. 

Para Amigues (2004), os valores envolvidos na atividade não são atribuídos 

pelos próprios trabalhadores que a exercem, mas por pessoas que se encontram 

externas à situação de trabalho. 

Partindo desse pressuposto, assume-se que 
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como nas demais profissões, o trabalho do professor consiste em 
utilizar procedimentos concebidos por outros, advindos de uma 
cascata hierárquica, desde o nível nacional, como a Lei de 
Diretrizes e Bases, passando pelos PCN[s], os quais são 
retomados/repensados no âmbito de cada estabelecimento 
escolar e dos coletivos de trabalho. As atividades do professor se 
realizam, portanto, em um espaço já organizado – a constituição 
das salas de aula, as atividades a serem aí desenvolvidas, o 
tempo a elas dedicado, a adoção ou não de determinados livros 
didáticos, etc. – não definido por ele próprio, mas imposto por uma 
organização, que pode ser oficial, e advir, por exemplo, do projeto 
do estabelecimento escolar, ou oficiosa, mas igualmente efetiva, 
como os conselhos de classe (SOUZA-E-SILVA, 2004, p. 89-90, 
grifos da autora). 

 

No que se refere aos CLIs, conforme Freitas (2010), torna-se evidente a 

perspectiva de se considerar o trabalho do professor como um ofício no qual se 

faz uso de procedimentos concebidos por outros, em especial, em se tratando do 

material didático produzido por editoras estrangeiras ou não, mas sempre imposto 

ao docente, quase sempre, aliado à cultura do método de ensino (ALMEIDA, 

2014).  

Essa visão tão comum se revela, por vezes, coercitiva na busca por “treinar” 

profissionais que se tornem aptos a lecionar segundo os moldes da instituição, 

tornando-se, assim, bons professores dentro do padrão desejado pelo curso. 

Em ambientes de ensino dessa natureza, o caráter prescritivo do trabalho do 

professor é evidenciado pelos treinamentos que ambicionam ser um momento de 

preparação para a prática profissional, desconsiderando sobremaneira que, 

embora a aprendizagem seja um elemento presente na situação de trabalho, o 

seu aspecto prescritivo-formativo não dá conta da complexidade envolvida na 

situação. 

Ainda que os períodos de aprendizagem se constituam em momentos 

privilegiados para se compreender os meandros da tarefa (LAVILLE, 1997), 

conforme Almeida (2014, p. 111), como parte dessa imposição, “para a cultura do 

método, o bom professor é aquele que o aplica à risca, sendo proficiente do ponto 

de vista linguístico e na aplicação das técnicas de ensino adotadas”. 

No entanto, é preciso pontuar de antemão que tomando por base a 

perspectiva ergológica, a qual nos interessa nesta pesquisa, nenhum trabalhador 

segue à risca o que lhe foi determinado enquanto norma antecedente. Nem 
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mesmo quando ele/ela acha e/ou diz que faz algo da maneira que lhe foi 

prescrito.  

Essa questão do método enquanto um dos componentes da tarefa do 

professor de CLIs nos conduz ao quarto mito problematizado por Kumaravadivelu 

(2006) acerca das razões que motivam e, de certa forma, sustentam o seu uso 

por uma boa parte de professores.  

Tomando por base esse mito, existem aqueles que produzem o 

conhecimento (saberes necessários à prática profissional), enquanto outros 

apenas consomem esse conhecimento. Os primeiros são os técnicos, 

responsáveis por pensar as prescrições. Em contrapartida, os últimos são os 

professores, aqueles que fazem uso dos procedimentos concebidos por outrem. 

Ao colocar essa discussão em pauta podemos nos remeter ao taylorismo3 

cujas práticas podem nos trazer elementos importantes para a reflexão e análise 

da atividade humana, a partir da relação homem-trabalho (SCHWARTZ, 2010). 

Dizer que existem aqueles que produzem o conhecimento enquanto outros 

apenas fazem uso desse conhecimento é pensar na tentativa taylorista de 

simplificar a atividade humana, por meio de sua antecipação tal que aqueles cujo 

papel seria apenas de executá-la não teriam que gastar energia para pensar o 

trabalho. Como bem sintetizado por Schwartz (2010, p. 37), “eles não têm que 

pensar seu uso de si mesmos no trabalho, pois isto já teria sido pensado por 

outros antes, nos menores detalhes”. 

Entretanto, há de se destacar que “por mais que o paradigma taylorista 

tenha como projeto a tentativa de anulação do trabalho como experiência 

humana, isso é impossível, já que toda atividade é constitutivamente singular” 

(FREITAS, 2010, p. 58). Por esse viés é que se pode afirmar que, na perspectiva 

dos estudos do trabalho à luz da ergologia, os professores são produtores de 

conhecimento, mesmo que formalmente eles só apliquem um determinado 

método. 

O seu conhecimento prévio não deve ser descartado e somado ao que ele 

constrói em ambiente de trabalho tende a agregar importante valor a sua 

                                                           
3
 O taylorismo (ou organização científica do trabalho – OCT) foi concebido pelo engenheiro norte-

americano Frederick Winslow Taylor no início do século XX nos estados unidos, espalhando-se 
progressivamente pelos países europeus. O que se pretendia com essa proposta era alcançar o 
máximo de produção e rendimento com o mínimo de esforço e tempo gasto para a execução do 
trabalho (SCHWARTZ, 2010).  
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formação profissional. Aliás, todo saber adquirido em situação de trabalho, e que 

contribui para a formação do trabalhador, deve ser valorizado, pois “a experiência 

anterior, principalmente os conhecimentos aprendidos e os métodos de aquisição 

de tais conhecimentos, [...] desempenham um papel muito importante” (LAVILLE, 

1977, p. 86). 

Ainda que essas questões venham a ser aprofundadas no capítulo 3, é 

oportuno dizer que a atividade não só é antecipada por um conjunto de saberes, 

mas ela própria atua antecipando saberes virgens que servirão de realimentação 

para a prática laboral, renovando, assim, a gama de saberes existentes 

(SCHWARTZ, 2010) ao passo que alimenta sobremaneira a experiência 

profissional. 

Percebe-se, assim, que a formação e a experiência atuam num campo de 

antecipação de saberes que informam, ou mesmo, prescrevem a atividade de 

trabalho do professor, mas que na prática não se realiza segundo a prescrição. 

Estamos diante, portanto, de um preceito fundamental e norteador de qualquer 

análise que enseja o trabalho sob a lente da ergonomia situada, qual seja: existe 

uma distância entre o trabalho que é prescrito e aquele que é, de fato, realizado 

em situação laboral (WISNER, 1987). 

 

A atividade do trabalhador, no trabalho, acontece nesse hiato e é 
sempre envolta por uma penumbra, ou seja, impossível de ser 
conhecida de imediato. O que ocorre de forma interna e externa 
ao sujeito é permanentemente colocado em diálogo, não sendo 
possível a dissociação entre essas dimensões. Além de singular, 
a atividade do trabalho é sempre datada e situada historicamente 
(PONTES, SANTOS, 2015, p. 10). 

 

Tendo em vista essa noção de que há sempre esse hiato, pode-se dizer que 

o trabalho prescrito é aquele designado como tarefa, a qual envolve um conjunto 

específico de objetivos dado aos trabalhadores e “um conjunto de prescrições 

definidas externamente para atingir esses objetivos particulares” (GUÉRIN et al, 

2001, p. 25) – sendo, portanto, exterior ao trabalhador e imposto a ele; “mas, ao 

mesmo tempo, ela é um quadro indispensável para que ele possa operar: ao 

determinar sua atividade, ela o autoriza” (GUÉRIN et al, p. 15). 

Por outro lado, tem-se a atividade de trabalho como realização da tarefa 

(trabalho real), aquilo que se faz. 
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A atividade de trabalho é o elemento central que organiza e 
estrutura os componentes da situação de trabalho. É uma 
resposta aos constrangimentos determinados exteriormente ao 
trabalhador, e ao mesmo tempo é capaz de transformá-los. 
Estabelece, portanto, pela sua própria realização, uma 
interdependência e uma interação estreita entre esses 
componentes (GUÉRIN et al, 2001, p. 26). 

 

Em se tratando do fazer docente, a formação adequada para o 

desenvolvimento pleno da atividade de trabalho do professor tem sido uma 

questão alarmante. Para se ter uma ideia, no caso da educação básica, por 

exemplo, considerando-se o Estudo exploratório sobre o professor brasileiro4 

realizado em 2007 foram identificados 127.877 professores sem licenciatura em 

exercício, ou seja, profissionais ministrando aulas sem a formação mínima para 

exercer a docência na educação básica. 

Exemplos dessa natureza também podem ser observados através da 

pesquisa de Alves e Pinto (2011) que, a partir de dados do Censo Escolar e da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), ambos de 2009, evidenciou 

que de um total de 1.972.333 professores catalogados, tem-se uma porcentagem 

de 16,6% atuando nas séries finais do ensino fundamental e 8,7% deles atuando 

no ensino médio sem, no entanto, possuírem a formação mínima exigida pela 

legislação5 (ALVES, PINTO, 2011, p. 615). 

Esses dados são reveladores e servem, sobretudo, para engrossar o caldo 

da precarização do magistério refletida no descaso com a qual é tratada a 

profissão do professor no Brasil, que vai desde a falta de investimento em sua 

formação ao parco investimento ligado às condições de trabalho, ao piso salarial, 

etc. 

Em fevereiro de 2015, numa matéria veiculada pela página do Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), a 

precarização do magistério veio à tona materializada, entre outros aspectos, 

através da categoria O, sendo esta formada por professores não efetivos que 

                                                           
4
 O Estudo exploratório sobre o professor brasileiro foi desenvolvido com base nos dados oriundos 

do Censo Escolar da Educação Básica de 2007, tendo como principal objetivo reunir e oferecer a 
sociedade brasileira um conjunto de informações acerca dos professores de nossas escolas 
(INEP, 2007). 
5
 A porcentagem de 16,6% corresponde ao número de 704.566 professores das séries finais do 

ensino fundamental investigados, ao passo que 8,7% se refere ao valor total de 459.179 
professores do ensino médio. 
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ficam à disposição da Secretaria de Educação de Campinas, com o intuito de 

cobrir faltas e licenças dos colegas concursados. 

De acordo com a matéria, cujo título era “Professores reforçam renda com 

„bico‟”, essa categoria “não tem direito à remuneração nas férias, a Fundo de 

Garantia ou seguro-desemprego” (APEOESP, 2016). Além disso, ao ler o artigo, é 

assustador se deparar com o fato de que havia na época cerca de setenta mil 

docentes nessas condições, correspondendo, por estimativa, a 40% dos 

professores da Rede Estadual de Campinas. 

Num dos exemplos citados pela APEOESP tem-se a professora de 

português e inglês, Regiane Sousa, que declarou trabalhar concomitantemente 

como faxineira para complementar a renda familiar, em virtude do caráter 

temporário de seu contrato como professora daquela Rede, pois este gerava uma 

instabilidade na sua vida financeira. 

Embora se reconheça que a temática da formação inicial e continuada dos 

professores tenha se tornado bastante relevante nas políticas educacionais nos 

últimos anos, o que demonstra uma preocupação de vários pesquisadores com 

esse objeto, no âmbito do senso comum ainda é recorrente o emprego de 

enunciados que denunciam essa precarização e dão voz ao descaso que assola a 

formação do professor, contribuindo sobremaneira para a desvalorização social e 

econômica da profissão docente.  

Um exemplo disso pode ser ilustrado recordando-se um episódio, não muito 

distante, envolvendo uma matéria do Metro Jornal6, que ganhou destaque na 

mídia ao ser publicada na grande rede. A reportagem com o título “Professores e 

garçons estão entre os bicos mais procurados” tornou-se rapidamente um viral 

nas redes sociais, mesmo depois de o veículo ter explicado que a matéria fazia 

referência a uma situação específica de trabalho, os professores particulares, 

aqueles que oferecem aulas de forma autônoma, e não a docência de modo 

geral. 

Não se trata aqui de desqualificar a profissão de garçom ao se problematizar 

a colocação dessas duas ocupações em um mesmo nível de comparação. O que 

                                                           
6
 O Metro Jornal, presente em 23 países e mais de 180 cidades do mundo, tem alcance diário 

superior a dezoito milhões de leitores. No Brasil, o jornal é considerado uma joint venture do 
Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Grupo Metro Internacional. O veículo é distribuído 
gratuitamente de segunda à sexta-feira em São Paulo, no ABC paulista e em Campinas, além das 
cidades do Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, na Grande Vitória e em 
Maringá, com uma soma de mais de quinhentos mil exemplares por dia (METRO, 2016).  
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está em jogo é o emprego do termo “bico” que denota, claramente, uma atitude de 

desrespeito em relação ao exercício docente, fora o fato de considerar o trabalho 

dos professores particulares como sendo algo de menor prestígio social.  

Sem entrar no mérito das múltiplas funções e tipos de atuação do professor, 

fato é que como em tantas outras profissões de nível superior, essa ocupação 

deve ser reconhecida como o resultado de um árduo investimento em uma 

formação qualificada e que se faz prioritariamente em ambiente acadêmico 

(CELANI, 2008). 

Entretanto, há de se reconhecer que, no que toca aos professores que 

atuam em CLIs, é bastante corriqueiro o uso do termo “bico” para se referir à falta 

de identificação que os profissionais não licenciados têm em relação a sua 

carreira profissional nessas instituições de ensino. Nesse sentido, os professores 

sem licenciatura em Letras (português/inglês) seriam aqueles que, em grande 

maioria, ministram aulas de forma temporária, como um “bico”, pois seus 

interesses profissionais se encontram, na verdade, atrelados a outras carreiras. 

É interessante notar que o pouco caso com o trabalho docente em CLIs 

parte também do dizer dos próprios professores, pois, de acordo com Alves e 

Pinto (2011), baseado em dados de professores brasileiros que afirmaram ter 

algum trabalho remunerado fora das salas de aula, o qual eles chamam de “bico”, 

um número considerável de profissionais declarou possuir uma ocupação não 

docente como principal e o ensino como ocupação secundária. 

De um total de 155 mil professores investigados, surpreendentemente, 

verificou-se entre as ocupações não docentes secundárias, que servem para 

complementar os seus salários, atividades como: “instrutores e professores de 

escolas livres (10,3%); programadores, avaliadores e orientadores de ensino 

(9,5%); vendedores e demonstradores em lojas ou mercados (6,3%)” (ALVES, 

PINTO, 2011, p. 621). 

Como se pode observar, para esses profissionais, o trabalho em CLIs não 

seria uma atividade docente propriamente dita, mas sim uma forma de utilizar a 

sua expertise profissional para ampliar a renda. Fazendo eco às indagações de 

Almeida (2014), observa-se que, ao empregar o termo instrutor para se referir ao 

professor, esses profissionais acabam legitimando um discurso que coopera para 

a desvalorização da formação em Letras como requisito sine qua non para o 

exercício docente. 
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Para os interesses desta pesquisa, é preciso dizer, porém, que os 

professores que lecionam em cursos livres e os que trabalham na educação 

básica desempenham papeis completamente diferentes no que tange ao trabalho 

em ambientes de ensino e aprendizagem de LE. 

Pode-se presumir que essa diferença torna-se mais significativa se 

considerarmos o descompasso que há entre o registro desses docentes em 

termos trabalhistas para fins salariais e o uso corrente que se faz do termo 

“professor” para se referir ao profissional que leciona em instituições desse ramo. 

A esse respeito, em sua pesquisa sobre o trabalho do professor de espanhol 

em cursos livres, Freitas (2010) verificou que a maioria dos profissionais que 

integram o coletivo tem o seu registro em carteira de trabalho como “instrutor”7, 

em lugar de professor. No entanto, a estudiosa reforça que as vozes circulantes 

na sociedade se referem aos profissionais dessas instituições de ensino como 

“professores”.  

Em todo caso, apesar do registro do professor como “instrutor de ensino” ser 

uma prática legal e institucionalizada, sendo, inclusive, mencionado na CBO 

(MTE, 2010), pode-se dizer que ela representa uma artimanha da instituição no 

que se refere a pagar aos professores salários diferenciados.  

Em se tratando dessa questão, tem-se que 

 

o registro profissional como „instrutor‟ ou „técnico‟ no lugar de 
„professor‟ não representa, atualmente, nenhuma perda efetiva de 
direitos trabalhistas, mas pode funcionar como uma estratégia 
para escapar do Sindicato dos Professores que, apesar de 
apresentar problemas, tem uma [boa] capacidade de negociação 
[em relação a outras organizações coletivas] [...] e é capaz de 
conquistar salários mais altos em suas convenções e acordos 
(FREITAS, 2010, p. 157). 

 

Outra relação que se pode estabelecer pelo uso do termo “instrutor” se 

refere à apropriação que se faz dele em oposição ao papel do professor quando 

ele atua como educador linguístico. Como observado por Almeida (2014), 

recuperando os apontamentos feitos por Garcez (2003), os primeiros sendo 

                                                           
7
 Em Freitas (2010), encontra-se o uso dos termos “instrutor” e “técnico” quase que de modo 

intercambiável. No entanto, é necessário enfatizar que o “técnico de ensino” não é uma ocupação 
discriminada na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), “mas que aparece na convenção 
Senalba-Sindelivre como categoria igual à de Instrutor ou à de Mestre de Ensino” (FREITAS, 
2010, p. 157).  
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aqueles que trabalham em cursos privados de línguas das mais diferentes 

bandeiras espalhados por todo território nacional.  

Por outro lado, o educador linguístico seria o perfil esperado para atuar na 

educação básica, visto que o que se deseja alcançar com o trabalho do professor 

de línguas nessa modalidade de ensino, dentre outros aspectos, é o 

desenvolvimento da competência comunicativa do falante, a qual pressupõe “a 

capacidade de utilizar o maior número possível de recursos da língua [materna 

e/ou estrangeira] de maneira adequada a cada situação de interação 

comunicativa” (TRAVAGLIA, 2003, p. 26). 

Esse ponto de vista tende a diminuir o papel desempenhado pelo professor 

de LE de CLIs, pois essa é uma construção que se faz em oposição à 

complexidade envolvida nas funções que cabem ao educador linguístico, 

parecendo este ser um papel mais valorizado socialmente.  

Em face dessa alegação, e de todo esforço envolvido na caracterização do 

profissional que leciona em cursos dessa natureza, cabe indagar então qual o 

perfil dos professores de LE que atuam em CLIs e as particularidades envolvidas 

em sua atividade de trabalho diante do papel desempenhado por essas 

instituições no amplo espectro do ensino e da aprendizagem de línguas no Brasil.  

Destaca-se que esses espaços muitas vezes se constituem na primeira 

experiência profissional de labuta do professor de LE (FREITAS, 2010; 

FERNANDES, 2013). A esse respeito, Freitas (2010, p. 21) pontua que 

 

apesar de não haver nenhuma estatística a respeito, presume-se 
que poucos docentes de línguas estrangeiras, em especial de 
inglês e de espanhol, nunca tenham passado por uma experiência 
profissional em cursos livres. 

 

Esses espaços, portanto, ainda que num contexto bastante específico, 

tendem a desempenhar importante papel na experiência de trabalho do professor 

de LE, permitindo-o ter contato com rotinas didáticas de sala de aula, contato com 

os alunos, material didático, e outros procedimentos que prescrevem a labuta do 

professor. 

Entendemos, assim, que a formação e a experiência se constituem em 

elementos a se levar em conta quando se pretende investigar o trabalho, sendo 

este apreendido, nesta pesquisa, “como um domínio de análise fecundo” 
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(TERSAC, MAGGI, 2004, p. 84). No caso do trabalho docente essa orientação 

não deve ser diferente. 

No entanto, em virtude da escassez de pesquisas sobre os institutos 

privados de línguas em trabalhos acadêmicos (FREITAS, 2010), com o intuito de 

buscar a melhor forma de abordar a temática do trabalho do professor de inglês 

de CLIs, resolvi, inicialmente, fazer um levantamento8 breve, de pesquisas 

recentes, por meio de busca avançada na internet, partindo de grupos nominais 

como: escolas de idiomas, escolas de línguas, cursos de idiomas, cursos livres de 

idiomas. 

É preciso salientar que nessa busca avançada foi privilegiada a presença 

desses termos em publicações acadêmicas, tais como: trabalhos de conclusão de 

curso (TCC, dissertação, tese), textos completos publicados em anais de eventos 

acadêmicos e publicações em periódicos com seletiva política editorial.  

Nesse momento, investigar a existência de trabalhos nos quais aparecem 

esses vocábulos seria útil para verificação de quais têm sido as preocupações 

dos pesquisadores ao tratar desses espaços de ensino em seus trabalhos, além 

de corroborar a constatação de que é rasa a produção de estudos que tomam os 

CLIs como referência. 

Destaco ainda que, no recorte que faço, foram considerados os trabalhos 

que citam os CLIs, independente dos objetivos dessas pesquisas e da LE a qual 

esses trabalhos se referem. O período escolhido como recorte das pesquisas 

apresentadas aqui, compreendido entre os anos de 1997 e 2014, cumpre o papel 

de trazer ao diálogo um levantamento bibliográfico que lista as principais 

pesquisas encontradas no período de consulta feita de julho a setembro de 2015, 

discriminadas segundo o ano de publicação do material, o/a autor/a, o título do 

trabalho, a natureza e o local, e, por fim, o objetivo geral da pesquisa. 

Após um cuidadoso levantamento, foi possível identificar 24 (vinte e quatro) 

trabalhos relevantes, disponíveis para acesso e download na Grande Rede. O 

trabalho mais antigo publicado e encontrado pela busca, que atende aos critérios 

de pesquisa explicitados anteriormente, data de 1997.  

O mais recente é de 2014, o que nos leva a concluir que nos últimos 17 

(dezessete) anos os CLIs foram muito pouco citados em trabalhos acadêmicos 

                                                           
8
 Os dados levantados podem ser verificados no quadro apresentado em Apêndice. 
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dessa envergadura. Em outras palavras, a referência a essas instituições de 

ensino em textos científicos no período em questão nem mesmo corresponde a 

um total de duas publicações dessa ordem por ano. 

Embora haja pouco dado estatístico com relação à falta de interesse de 

pesquisadores sobre essas instituições privadas de ensino, pressupõe-se que 

seja lacunar encontrar um número considerável e consistente de publicações em 

bancos acadêmicos que citem ou mesmo façam referência aos CLIs enquanto 

objeto de pesquisa no período anterior a 1997.  

Essa constatação assim como o levantamento aqui apresentados são 

surpreendentes se considerarmos que essas instituições estão presentes no 

Brasil há mais de um século e, sobretudo, se levarmos em conta o papel 

importante que elas desempenham no ensino de LE, na empregabilidade de 

professores de línguas, ainda que pertencentes a uma indústria de ensino de 

idiomas, cujo padrão de qualidade é variável (WALKER, 2003). 

Alguns dos trabalhos, enumerados no quadro apresentado em Apêndice, 

citam os CLIs com o intuito de contrastar o ensino de LE que é oferecido nesses 

espaços com o que se encontra comumente ofertado nas escolas da educação 

básica. Em Paiva (1997), eles aparecem como forma de ilustrar que o senso 

comum reforça o mito de que as escolas de idiomas são o lugar ideal para se 

aprender LE, ao passo que a escola secundária, na palavra da autora, 

particularmente a pública, não tem competência para ensinar LEs. 

Em trabalhos como os de Marques (2007), Mota (2010), Silveira (2012) e 

Rossato (2012), essas instituições são referenciadas como o local onde essas 

pesquisas são desenvolvidas, não sendo, portanto, o objeto do trabalho em si, 

mas parte do universo da pesquisa.  

Quanto a questões que dizem respeito à formação do professor de LE que 

atua em CLIs, de modo superficial ou mais elaborado, é possível encontrar 

explicitações em Ganz (2006), Araújo (2006), Foppa (2011) e Souza (2013a, 

2013b). 

Por outro lado, em Freitas (2008, 2010) e Fernandes (2013), encontramos, 

finalmente, referências aos CLIs como um lócus de exercício docente do 

professor de LE, colocando a situação de ensino enquanto situação de trabalho 

do professor. Nessas pesquisas as autoras fazem referência ao exercício docente 

do professor de espanhol em cursos de idiomas, contribuindo para a solidificação 
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de pesquisas que tomam o ensino enquanto trabalho, pois pouco é sabido sobre 

o ensino nessa perspectiva (SAUJAT, 2004), conforme já comentado 

anteriormente.  

Nos outros trabalhos, esses cursos são citados meramente como espaços 

de ensino e aprendizagem de LE presentes no Brasil, sem problematizá-los como 

lugar de trabalho docente, ou mesmo fazer menção à pretensa potencialidade 

dessas instituições como contextos ricos para a aprendizagem de línguas. A esse 

respeito, de acordo com Almeida Filho (2003), investigações cuidadosas e 

sistemáticas tendem a trazer uma maior compreensão acerca desse importante 

setor de oferta de serviços educacionais, os quais têm sido avaliados muitas 

vezes de forma leiga e impressionista.   

Essas questões atuaram como uma motivação a mais para que eu viesse a 

me debruçar sobre o contexto de atuação profissional nessas instituições, 

escolhendo como tema de pesquisa de mestrado o trabalho do professor de 

inglês em cursos privados de línguas por meio do que diz o professor sobre sua 

atividade. Essa escolha é pautada em minha vivência pessoal, por ter sido em 

uma instituição desse ramo onde tive minha primeira experiência de trabalho. 

Diante das leituras feitas ao longo do mestrado, fui me deparando com um 

conjunto de pesquisas que têm se dedicado à interlocução entre linguagem e 

trabalho (DAHER, 1998; FRANÇA, 2007; MIRAPALHETE, 2007; entre outros). E 

por acreditar ser esse um campo fértil de se criar itinerários possíveis de 

investigação, optamos por ancorar esta pesquisa tendo por base a concepção 

dialógica de linguagem (BAKHTIN, 2009; 2011) em diálogo com a abordagem 

ergológica (SCHWARTZ, 2010) – aproximações teórico-metodológicas que já se 

mostraram produtivas para se investigar o trabalho do professor de CLIs, como se 

observa em Freitas (2010) e Fernandes (2013).  

Além disso, cabe ressaltar que esta pesquisa se dedica a trazer à tona a 

atividade docente em CLIs, em virtude do papel que eles têm desempenhado ao 

longo de décadas no cenário brasileiro de ensino de línguas. Soma-se a isso o 

fato de que esses espaços muitas vezes se constituem na primeira experiência de 

trabalho professor de LE (FREITAS, 2010; FERNANDES, 2013), como já dito em 

outra oportunidade.  

Essa experiência se dá, inclusive, quando muitos profissionais ainda se 

encontram cursando a licenciatura em Letras, ou logo quando saem da faculdade 
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(FERNANDES, 2013); fora aqueles profissionais que começam em CLIs e só 

depois buscam a formação acadêmica com o intuito de ampliar a sua 

competência profissional, como foi no meu caso.  

Ter essa consciência é assumir a responsabilidade que cabe ao professor, 

seja ele da educação básica, do ensino superior ou de cursos de línguas, de 

encarar-se como um indivíduo que tem um compromisso com o seu educando, 

com a sociedade e consigo mesmo (CELANI, 2008), perfazendo caminhos rumo 

ao constante aprimoramento profissional – individual ou coletivo (FERNÁNDEZ, 

2008). 

Nesse aspecto, ao colocarmos nossa lupa de análise sobre esse fazer, que 

se desenvolve em espaços idiossincráticos de ensino, buscamos contribuir com a 

formação inicial e continuada de professores de inglês, por considerarmos ser 

essencial lançar luz sobre a formação do profissional que ministra aulas de LE, a 

qual tem sido tema recorrente em discussões acadêmicas (IALAGO, DURAN, 

2008). 

Ademais, ao tecer um olhar sobre o trabalho do professor, tão desvalorizado 

e, sobretudo, tendo, atualmente, o seu espaço ameaçado pelo soar de vozes que 

advogam em defesa da implementação do “notório saber”9, lança-se um olhar 

sobre o próprio professor, o seu importante papel dentro da sociedade brasileira 

e, por conseguinte, sobre a sua formação.  

Em face dessa alegação, ao tratar da formação docente, Moreira e Chamon 

(2015, p. 27) nos lembram que “não se pode deixar de analisar e conhecer um 

dos principais elementos da engrenagem educacional – o professor, bem como os 

paradigmas que ditam sua atuação profissional”. 

Além disso, pontua-se que, por meio da produção de conhecimento acerca 

dessa modalidade de labor docente, amplia-se sobremaneira o feixe de 

investigações sobre o trabalho em cursos dessa natureza e a efetiva prática 

profissional (atividade) que se realiza nesses espaços de ensino, partindo, 

particularmente, do ponto de vista do trabalhador, qual seja, o professor.  

                                                           
9
 O termo notório saber tem sido alvo de críticas após ter sido utilizado na Medida Provisória Nº 

746, de 22 de setembro de 2016 (MP 746), anunciada pelo atual governo, pela qual o texto nos 
leva a interpretação de que profissionais sem licenciatura estão respaldados a dar aula nas 
escolas do país. Segundo o próprio texto, profissionais com notório saber são aqueles que estão 
autorizados pelos “sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação” 
(BRASIL, 2016). 
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Afinal de contas, a fala do trabalhador10 “sobre o seu trabalho é de 

fundamental importância na análise da atividade” (WISNER, 1987, p. 79), pois 

coloca em evidência os meandros da situação de trabalho, trazendo-nos 

subsídios para melhor contribuir com a formação de futuros professores, pois para 

Duraffourg (2010), é imprescindível se levar em conta o conjunto das 

características depreendidas da situação de trabalho no que se refere à prática de 

formação. 

Em outras palavras, a compreensão que se tem da situação de trabalho, 

partindo-se da própria fala do trabalhador, como preconizado nesta pesquisa, 

tende a agregar valor fulcral à formação do professor, pois este tem acesso ao 

dizer sobre a atividade de trabalho por meio daquele que fala de um lugar 

privilegiado (FERNANDES, 2013). Afinal de contas, não devemos nos esquecer 

de que a atividade “[...] é sempre singular, por isso deve ser descrita somente 

pelo trabalhador que a realiza, uma vez que a sua subjetividade estará 

permanentemente em cena” (PONTES, SILVA, 2015, p. 9). 

Mesmo diante da relevância de desenvolver uma pesquisa acadêmica desta 

importância, ao longo das primeiras trilhas, percebi que era necessário esboçar 

claramente sob que lente o nosso percurso investigativo seria trilhado. Por essa 

razão, com o propósito de melhor delinear o caminho a seguir, aventurei-me por 

participar de diversos eventos acadêmicos. Apresentei trabalhos em seminários, 

simpósios, congressos, tentando sempre aproveitar os momentos de discussão 

para refinar minhas escolhas.  

Sendo assim, essa pesquisa delineia-se tendo como objetivo geral 

investigar, por meio do que diz o professor de inglês sobre sua atividade em 

CLIs, a maneira pela qual se constitui discursivamente o seu trabalho nesses 

ambientes de ensino. Isso implica em apreender os sentidos e a materialização, 

recuperados por meio do fio discursivo, dos debates que perpassam a relação 

formação e experiência/trabalho prescrito e trabalho real. 

Desse modo, pretendemos responder a seguinte pergunta: que imagens 

discursivas sobre o trabalho docente em CLIs e sobre si um profissional 

licenciado e um não licenciado que atuam como professores de inglês nessas 

instituições constroem? 

                                                           
10

 No texto fonte, Wisner (1987) emprega o termo “operador” em lugar de “trabalhador”. 
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Problematizar as imagens discursivas sobre o trabalho e sobre si se faz 

necessário, pois reconhecemos que o sujeito se investe no trabalho com toda sua 

história, seus desejos, suas crenças, imprimindo um jeito próprio de fazer uso de 

si, do seu corpo, enquanto vive e retrabalha permanentemente as normas e os 

valores que incidem sobre si em situação de trabalho. 

Isso requer assumir que tentar falar do trabalho é falar de si, da sua própria 

experiência de vida, materializando no fio discursivo um modo de ser e não outro, 

que deixa transparecer a forma como o sujeito vivencia as dramáticas de uso de 

si nas relações que ele estabelece com o mundo, pois estamos diante de uma 

atividade humana (SCHWARTZ, 2010). 

A partir dessa óptica, tornam-se objetivos específicos viabilizar momentos de 

produção de textos (excertos discursivos), por meio do evento dialógico 

entrevista; analisar os excertos discursivos produzidos pelos participantes, a fim 

de se ter acesso às imagens discursivas construídas sobre o trabalho e sobre si; 

discutir os enunciados que circulam e os valores que pesam sobre o trabalho 

manifestados no dizer dos professores; confrontar os enunciados produzidos 

pelos professores; e, por fim, verificar de que modo o debate formação e 

experiência/trabalho prescrito e real se atualiza nos enunciados produzidos 

através do evento dialógico entrevista.  

No tocante ao fazer docente em CLIs, cabe ainda destacar que a presença 

de profissionais licenciados e não licenciados que atuam costumeiramente nessas 

instituições coloca-nos diante de um dilema: que denominação utilizar?  

Sendo assim, torna-se imprescindível dizer que optamos por fazer referência 

a eles em grande parte do texto como professores, independente de sua 

formação. Essa escolha está pautada na Classificação Brasileira de 

Ocupações – CBO (MTE, 2010), a qual descreve “instrutores e professores de 

cursos livres” dentre outras atribuições, como aqueles que ministram aulas, sem 

entrar no mérito da formação. 

Em virtude de minha experiência nesses ambientes de ensino, e fazendo 

eco às minhas angústias em meio à relação sempre perturbadora existente entre 

os profissionais que são e estão professores de inglês, nesta pesquisa 

procuramos privilegiar essas duas imagens de docentes. Acreditamos que ao dar 

voz a esses sujeitos-trabalhadores da área de ensino de LEs, seremos capazes 

de trazer contribuições ao campo acadêmico no que diz respeito à compreensão 
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da complexidade do fazer docente do professor de LE que atua nesse contexto 

específico de trabalho. 

Além disso, daremos mais visibilidade para que esse trabalhador, a sua 

atividade e a situação de trabalho da qual ele faz parte ganhem destaque na 

literatura especializada. 

Dessa maneira, nosso material de análise foi construído a partir de excertos 

discursivos dessas duas imagens de profissionais que atuam ministrando aulas 

de inglês em CLIs. Esses textos foram produzidos por meio de entrevista, 

seguindo um roteiro previamente elaborado, sendo essa concebida enquanto um 

evento dialógico, numa perspectiva discursiva (ROCHA, DAHER, SANT‟ANNA, 

2002; 2004).  

Com o intuito de suscitar análises e discussões no que tange às imagens 

discursivas (DEUSDARÁ, ROCHA, 2006) construídas pelos participantes sobre o 

seu trabalho e sobre si, a pesquisa encontra-se dividida em cinco capítulos, além 

da introdução, das considerações finais, das referências bibliográficas, dos 

apêndices e dos anexos. 

No capítulo 1, cujo título escolhido foi De cursos livres de idiomas ao idioma 

em cursos livres, esboçamos um panorama dos CLIs, ontem e hoje, enquanto um 

lócus de atuação do professor de LE. O capítulo está estruturado num bloco com 

três subseções sendo que a última, especificamente, traz algumas reflexões no 

que toca aos CLIs como espaços de trabalho do professor de LE.  

No capítulo 2, intitulado Do trabalho docente como atividade à atividade 

docente no trabalho, buscamos caracterizar o fazer docente na perspectiva do 

ensino como trabalho (SOUZA-E-SILVA, 2004), ao passo que discorremos sobre 

o trabalho docente como interação humana, e como atividade profissional. Para 

tanto, levamos em conta os saberes docentes e a formação profissional do 

professor de LE. 

Já no capítulo 3, Do trabalho sobre linguagem à linguagem sobre o trabalho, 

dedicamo-nos a apresentar os aportes teóricos que ancoram nossa pesquisa, a 

saber: a concepção dialógica de linguagem (BAKHTIN [VOLOSHÍNOV], 2009; 

2011), à luz dos escritos do Círculo de Bakhtin, o conceito de étos da análise do 

discurso (AMOSSY, 2008; MAINGUENEAU, 2008a; 2008b; 2013) e o conceito de 

heterogeneidade (AUTHIER-REVUZ, 2004).  
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Além disso, com o intuito de estabelecer uma relação entre linguagem e 

trabalho, trazemos à baila algumas considerações acerca da Ergonomia 

(LAVILLE, 1977; WISNER, 1987; GUÉRIN et al, 2001; DANIELLOU, 2004; CLOT, 

2007; 2010) e da Ergologia (SCHWARTZ, 2010), dando enfoque, particularmente, 

a linguagem sobre o trabalho (LACOSTE, 1998), norte desta pesquisa. 

No capítulo 4, Da análise do trabalho ao trabalho de análise, traçamos uma 

rota metodológica numa perspectiva de interlocução entre concepções do campo 

da linguagem e do trabalho, apresentando o contexto de investigação e os 

participantes. Fazemos ainda uma reflexão acerca do uso da entrevista enquanto 

um evento dialógico, bem como da relevância desse procedimento metodológico 

e dos respectivos parâmetros de análise adotados como forma de acesso às falas 

dos professores sobre o seu trabalho.  

O capítulo 5, cujo título é A fala do professor sobre o seu trabalho, presta-se 

à análise dos excertos discursivos produzidos por uma professora licenciada e um 

professor não licenciado de inglês sobre os seus respectivos trabalhos em CLIs. 

Para essa empreitada, optamos pela utilização de blocos temáticos no evento 

discursivo, acreditando, assim, que os temas em destaque dão conta de suscitar 

questionamentos que evocam vozes por meio das quais se é possível investigar a 

imagem que os enunciadores constroem sobre o trabalho docente e sobre si em 

cursos dessa natureza. 
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1. DE CURSOS LIVRES DE IDIOMAS AO IDIOMA EM CURSOS 
LIVRES 

 
 

Não se influencie pelo nome da escola, mas pelo currículo do instrutor. 
Não é a cor da camiseta que faz o bom jogador. O fato de escolas em 
diferentes cidades operarem sob o mesmo nome e usarem o mesmo 
livro não significa que sejam iguais, muito menos que os instrutores 
sejam todos bons. O fundamental (além da vontade do aluno) é o 
instrutor, não o nome da escola nem os materiais de ensino usados [...].   

 
 --– Ricardo Schütz, 2014. 

 
 

Ao tratar dos CLIs é comum se tentar definir o seu âmbito de atuação em um 

constante contraponto com o processo de ensino-aprendizagem que se 

desenvolve na educação básica. No entanto, cabe-nos enfatizar que essas 

modalidades de ensino, resguardadas as devidas particularidades, são de 

natureza completamente diferentes. E, portanto, devem ser tomadas como objeto 

de análise dentro do seu respectivo contexto de atuação. 

Assim, a fim de explicitar melhor em que consiste o seu âmbito de atuação, 

recorremos à Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2016 para Curso Livre, 

Senalba-RJ: 

 

Entende-se por curso ou escola livre as instituições ou cursos 
definidos como livres, empresas não sujeitas à autorização de 
funcionamento por parte de órgãos de educação do poder público, 
nem fiscalização pedagógica ou administrativa. Destinam-se a 
orientação e formação profissional ou cultural de cursos e 
atividades equivalentes, podendo ser empresa ou entidade, 
Cursos de idiomas, Preparatórios, Pré-Vestibulares, Jurídicos, 
Seriados e ou similitude (SENALBA-RJ, 2015/2016, Cláusula 
Quadragésima Primeira – Representação: Cursos Livres e 
Similares, Parágrafo Primeiro, p. 9, on-line). 

 

A título de acréscimo, entendemos essas instituições não só como espaços 

possíveis de ensino e aprendizagem de línguas, mas também como de atuação 

profissional do professor de LE. No que concerne ao ensino de línguas, muitos 

professores de inglês carregam com eles alguma história que os vincula a essas 

instituições, seja tendo passado por elas como alunos, até mesmo antes de entrar 

na faculdade, seja retornando a elas para trabalhar após o término do curso 

superior (FREITAS, 2010; ALMEIDA, 2012).  
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Na próxima seção, nos dedicamos a trazer um panorama desses espaços 

de ensino e trabalho do professor de LE no Brasil, ao longo dos anos. 

 

1.1 Ontem e hoje no ensino de inglês em cursos livres 

 

 
A difusão de certos aspectos da cultura norte-americana é um fato 
inescapável de nosso tempo. Vivemos no Brasil cercados de video 
cassetes e video games; comemos hot-dogs, hamburgers e chips; 
tomamos cocas e sodas, vestimos T-shirts e blue-jeans. Os filhos de 
famílias mais aquinhoadas possuem skates, pranchas de surf e apreciam 
o motocross. Ouvimos rocks e souls produzidos por bands intituladas 
Kiss, Village People e assemelhados. Fenômenos sociais ligados à 
juventude atravessaram fronteiras e aqui se estabeleceram com os 
nomes de origem, desde os beatniks passando pelos hippies; e 
chegando aos punks. 

 
 --– Gerson Moura, 1988. 

 
 

Historicamente, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande difusão 

cultural norte-americana ao redor do mundo, levando os Estados Unidos a obter 

um sucesso sem precedentes quanto à exportação de padrões de 

comportamento, gostos artísticos, hábitos de consumo – o que praticamente 

universalizou o chamado American Way of Life11 (MOURA, 1988, p.11). 

Nesse sentido, é correto afirmar que esse período se constituiu num marco 

de “crescimento da influência americana no Brasil, não apenas no campo político, 

militar e diplomático, mas igualmente no econômico e no cultural” (ALMEIDA, 

2006, p. 21). 

Schmidt (1997) também assevera que foi fundamentalmente a partir dessa 

época que a cultura estadunidense começou a influenciar os brasileiros, tal que 

 

                                                           
11

 O American Way of Life (ou Estilo de Vida Americano) é uma expressão utilizada para se referir 
aos áureos anos 20 (também referidos como “anos felizes”) – um período bastante próspero 
economicamente, compreendido entre os anos de 1924-1929. Nesse período, houve uma grande 
expansão do capitalismo, levando os Estados Unidos a terem um enorme aumento da força 
industrial, culminando com uma larga prática de consumo e de produção em massa. Salienta-se, 
ainda, que, devido a essa expansão econômica, foi possível investir no potencial inventivo de criar 
bens materiais que pudessem melhorar a qualidade de vida dos estadunidenses. Por conta disso, 
os norte-americanos – amparados belo bem-estar econômico do qual desfrutavam – não 
poupavam esforços para manter um nível de vida devotado ao consumismo exacerbado, 
materializado na compra desenfreada de eletrodomésticos e automóveis, acreditando que era 
preciso consumir para manter um padrão de vida mais elevado e, por consequência, estariam, 
assim, também ajudando o seu país a crescer (MOURA,1988; SCHMIDT, 1997; ALVES, 
2004;TOTA, 2014).  
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[...] nos anos 40, o Brasil foi bombardeado por mercadorias norte-
americanas, que preenchiam as necessidades do estômago e da 
fantasia. De repente, os brasileiros descobrem as lâmpadas e 
rádios General Electric, o sabonete Palmolive, a pasta Kolynos, o 
talco Night & Day, os filmes Kodak, a aveia Quaker, os enlatados 
Swift e, o sabor dos sabores, o elixir dos deuses ianques, a Coca-
Cola (SCHMIDT, 1997, p. 283-84). 

 

Esses elementos dão conta de expressar o quão impactante ou mesmo sutis 

são os veículos e caminhos de penetração empregados pelos Estados Unidos, e 

outras potências hegemônicas ao redor do mundo (SCHMIDT, 1997; BLACK, 

2009) como estratégia de influência – caminhos esses que contribuíram 

significativamente até mesmo “para o colapso de um sistema institucional e o 

estabelecimento e institucionalização de um regime militar autoritário no Brasil” 

(BLACK, 2009, p. 26-27). 

Essa forte penetração cultural americana foi deliberadamente patrocinada 

tendo como reflexo o uso de 

 

figuras simbólicas, como a parceria do Pato Donald com Zé 
Carioca, ou de personalidades reais como Carmem Miranda12. A 
cooperação cultural se intensificaria a partir de então, em especial 
mediante programas como as bolsas Fulbright de intercâmbio de 
professores (ALMEIDA, 2006, p. 20). 

 

De acordo com Bandeira (2007), a influência cultural norte-americana no 

Brasil acompanhou a ascensão da burguesia. Conforme Schmidt, a classe média 

brasileira se imaginava culta porque consumia os artigos da revista Seleções do 

Reader’s Digest, repletos de exemplos do American Way of Life: 

 

[...] filhos obedientes, esposas satisfeitas com os novos e 
vibrantes eletrodomésticos, o cachorro de estimação, a certeza de 
que tudo aquilo que não imitasse esses valores e essa 
mediocridade cotidiana só poderia ser ruim, agressivo, odioso 
(SCHMIDT, 1997, p. 284). 

 

É notável que essa influência norte-americana, ainda refletida nos dias de 

hoje, em virtude do papel hegemônico ocupado pelos Estados Unidos da 

América, “com todo o seu poderio político-militar e avanço tecnológico” 

                                                           
12

 Popularmente conhecida como a Pequena Notável, Carmem Miranda fez grande sucesso em 
Hollywood, divulgando o samba brasileiro em terras estadunidenses, estrelando filmes e, até 
mesmo, apresentando um show para o presidente norte-americano (SCHMIDT, 1997). 
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(SIQUEIRA, 2011b, p. 334), tem reproduzido padrões de consumo, arte, ciência, 

tecnologia e tantos outros aspectos culturais desde o início da década de 50.  

No entanto, em se tratando do Brasil, tem-se que, a partir de 1941, nosso 

país, que outrora já havia sofrido influência francesa e britânica sobre a vida, a 

paisagem e a cultura de nosso povo (FREYRE, 2000), mas que, especialmente, a 

partir da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ela “foi cedendo espaços cada 

vez maiores à [influência] norte-americana” (ALVES, 2004, p. 30), vai se deixando 

levar pelas manobras de encantamento da Terra do Tio Sam: 

 

No Brasil dos anos 40 ainda não havia televisão13. Imagem 
mesmo era no cinema. Pois os EUA enviavam, de graça, 
centenas de documentários para serem exibidos no começo das 
sessões brasileiras. Imagens bonitas revelavam a tecnologia, o 
bem-estar, os valores democráticos dos americanos. Pouca gente 
poderia ficar indiferente àquilo tudo. Ficava difícil não acreditar 
que os EUA eram o melhor país do planeta (SCHMIDT, 1997, p. 
284). 

 

No fluir dessa manobra, pode-se afirmar que o país 

 

foi  literalmente invadido por missões de boa vontade 
[estadunidense], compostas de professores universitários, 
jornalistas, publicitários, artistas, militares, cientistas, diplomatas, 
empresários etc. [, todos empenhados em estreitar os laços de 
cooperação com o Brasil, por meio, inclusive, de diversas 
iniciativas oficiais] (MOURA, 1988, p.11). 

 

No embalo dessas iniciativas, cabe destacar ainda o frenesi quanto à 

disseminação da necessidade de se aprender o inglês, processo iniciado com a 

inauguração dos primeiros cursos voltados ao ensino de língua inglesa 

(OLIVEIRA, 2014).  

Essas instituições sempre estiveram à margem do ensino regular e, hoje, 

espalham-se por todo território brasileiro com grande velocidade e em números 

mais expressivos que as lanchonetes da bandeira McDonald‟s (RAJAGOPALAN, 

2003). Nessa mesma linha, Freitas (2010) comprovou por meio de sua pesquisa 

                                                           
13

 Com a sua chegada ao Brasil, a televisão desempenhou um importante papel na estratégia do 
imperialismo dos EUA no que se refere à propagação ideológica e disseminação cultural, como 
feito em tantos países latino-americanos, por meio, particularmente, do controle total sobre o 
conteúdo dos programas. Em face disso, pode-se dizer que os propagandistas estadunidenses 
sempre tiveram inúmeras “razões para considerar a televisão como o meio de maiores 
perspectivas [...] para influenciar ideológica e psicologicamente as mais amplas camadas da 
população dos países latino-americanos” (KATCHATUROV, 1980, p. 203-204) 
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que existem mais unidades franqueadas de CLIs em território nacional que as 

famosas redes de fast-food, de perfumarias e de farmácias. 

Caminhando um pouco mais no tempo, de acordo com os estudos de 

Oliveira (2014), a principal razão pela qual a língua inglesa tornou-se, de fato, o 

idioma mais estudado no Brasil14 é geopolítica, entendida como “o imperialismo 

econômico, político e cultural da Inglaterra e, principalmente, dos Estados Unidos 

em relação à América Latina” (OLIVEIRA, 2014, p. 65).  

Tendo consciência dessa questão geopolítica, ainda tomando por base os 

estudos desse autor, é preciso compreender que na história da instalação desses 

cursos no país sempre houve, por parte da Inglaterra e dos Estados Unidos, 

 

[...] uma política deliberada e consistente de incentivo à criação de 
institutos de idiomas para consolidar a sua influência ideológica no 
Brasil. Foi essa influência que desempenhou um papel 
fundamental na construção do mito15 de que todos os brasileiros 
precisam aprender inglês para serem profissionalmente bem-
sucedidos (OLIVEIRA, 2014, p. 63). 

 

É sabido que os estudos acerca do percurso histórico dos CLIs ainda são 

bem reduzidos em âmbito acadêmico, com informações por vezes fragmentadas, 

dispersas em alguns escritos, quer sejam artigos científicos, dissertações, teses, 

ou trechos de livros (PAIVA, 1997; WALKER, 2003; MARQUES, 2007; GANZ, 

2006; ARAÚJO, 2006; FREITAS, 2008, 2010; MOTA 2010; FOPPA, 2011; 

SILVEIRA, 2012; ROSSATO, 2012; FERNANDES, 2013; SOUZA, 2013a, 2013b; 

ALMEIDA, 2014).  

Essa constatação é curiosa em virtude da presença maciça dessas 

instituições em solo brasileiro de longa data. No entanto, é correto afirmar que a 

pesquisa de Freitas (2010) é uma das principais referências no tocante à história 

de CLIs no Brasil. Seguindo esse mesmo viés, vale também citar a pesquisa de 

Fernandes (2013).  

                                                           
14

 A partir da leitura de Oliveira (2014), infere-se que o autor se refere aqui ao ensino de língua 
inglesa em âmbito geral. 
15

 Segundo esse autor, nesse contexto de valorização da aprendizagem do idioma estrangeiro 
para se alcançar sucesso profissional, a relevância de se aprender inglês é concebida como um 
“mito”, pois, obviamente, muitas profissões não exigem o conhecimento da língua inglesa como 
requisito primordial para entrar no mercado de trabalho. Além disso, muitas pessoas que dominam 
o inglês não conseguem um emprego bem remunerado. 
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Ainda que ambas tratem de questões concernentes ao ensino de espanhol e 

ao trabalho do professor de língua espanhola em escolas dessa natureza, essas 

pesquisas são de grande valia na tentativa de compreender o fazer docente em 

CLIs, independente do idioma alvo em foco.  

Cabe-me ressaltar que em trabalhos mais recentes (SOUZA, 2013a, 2013b; 

SOUZA, 2014a, 2014b, 2014c), com o intento de ampliar o campo de pesquisas 

sobre o ensino de inglês nesses espaços, alguns questionamentos têm sido 

levantados. Em face dessa ampliação, no decorrer desta seção, traço um 

panorama mais detalhado dos CLIs, partindo de dados históricos até a conjuntura 

atual na qual se encontram essas instituições, sem desconsiderar uma miríade de 

relações que perpassam o exercício docente nesses espaços.  

Embora se diga que o surgimento de CLIs no Brasil se deu na década de 

1930, supõe-se que essa informação é relacionada mais especificamente ao 

aparecimento dos cursos voltados para o inglês, visto que a Aliança Francesa foi 

fundada em solo nacional em 1885, nos idos do século XIX (FREITAS, 2010).  

Esse surgimento dos cursos de línguas é circunscrito por um período 

marcado por mudanças significativas no cenário político e econômico em âmbitos 

nacional e internacional. Nessa época, o Brasil passava por uma intensa 

mobilização política e social, muito em função da revolução de trinta, que levara 

Getúlio Vargas ao poder. 

Esse período de grande agitação e polarização político-ideológica, marcado 

pela transição entre o governo provisório de Getúlio (1930 – 1934) e a sua eleição 

para presidente –, trouxe mudanças significativas para a conjuntura política 

interna e externa do Brasil (SCHMIDT, 1997). A esse respeito, pode-se salientar 

que 

 

a política externa do Brasil na década de 30 tinha muito que ver 
com as questões econômicas vitais – especialmente o comércio 
exterior – e com as profundas divisões políticas internas, que se 
combinavam inevitavelmente às novas configurações e atores da 
política internacional. Dessa constelação de fatores resultou uma 
disposição permanente de explorar as oportunidades criadas pela 
competição entre Alemanha e Estados Unidos por influência 
política e econômica na América Latina (MOURA, 1988, p. 28). 

 

Quando o poder na Alemanha foi assumido pelo partido nazista, em 1933, 

teve, assim, o reinício da projeção germânica no plano internacional de modo 
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bastante proeminente. No que concerne à América Latina, particularmente, a 

presença comercial alemã aumentou de forma acelerada, em virtude do sucesso 

obtido com o tipo de intercâmbio proposto aos países latino-americanos, a saber, 

o comércio de compensação16, o qual veio a ser combatido ativamente pelo 

governo americano entre 1935-1939. 

Segundo Moura (1988, p.14), deve-se também pontuar o impacto da 

influência político-ideológica da presença germânica em nosso continente como 

uma relevante dimensão nesse processo de projeção da Alemanha no cenário 

internacional. Ainda para esse autor: 

 
Além de jogar com afinidades entre movimentos e partidos 
políticos latino-americanos, a propaganda germânica mobilizava 
uma bateria de agências oficiais e informais – embaixadas, 
consulados, empresas comerciais, linhas aéreas, agências 
distribuidoras de notícias, clubes etc. – para criar simpatia e até 
mesmo difundir os valores emanados do nacionalismo. Ao mesmo 
tempo, militantes procuravam aglutinar os alemães aqui 
residentes e seus descendentes em núcleos do partido nazista 
(MOURA, 1988, p. 14-15). 

 

Nota-se que as influências germânicas no campo político assumiam 

proporções sistematizadas, com amplas possibilidades de disseminação de 

ideologias que tendiam a culminar com o estabelecimento de uma nova ordem, 

visto que, “no caso brasileiro, era notória a admiração de nossa liderança militar 

pela eficiência da máquina de guerra alemã” (MOURA, 1990, p. 27). Tudo isso em 

meio às turbulências dos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial.  

Nesse panorama, há de se trazer a lume “a influência do pensamento militar 

alemão na formação dos militares latino-americanos, graças ao envio de missões 

que desde há muito tempo tinham treinado exércitos” e fomentado a garantia de 

instrução militar a vários países do continente (MOURA, 1988, p. 15), suscitando, 

por conseguinte, o já mencionado encantamento pela eficiência do poderio de 

guerra alemã por militares da América Latina e, sobretudo, do Brasil.  

Como reflexo, tem-se, na década de 30, uma prática comum de venda de 

armas, por meio de acordos de compensação. 

                                                           
16

 A expressão comércio de compensação é utilizada para se referir à troca de produtos por 
produtos, sem que houvesse a necessidade de intermediação de moedas fortes como, por 
exemplo, a libra ou o dólar. Aliás, cabe lembrar que à época, essas eram escassas tanto na 
América Latina como na própria Alemanha. Para maiores detalhes, cf. Moura (1988). 
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É sabido que essa “presença” alemã em solo latino-americano trazia 

preocupações aos Estados Unidos da América que não mediram esforços para 

evitar que seus interesses políticos e econômicos fossem ameaçados. Foi assim 

que em 1933, o então presidente eleito Franklin D. Roosevelt, anunciou uma nova 

política voltada para as relações dos Estados Unidos com os países latino-

americanos, a qual ficou conhecida como a política da boa vizinhança17.  

Essa medida reflete claramente a tentativa de minimizar a influência 

europeia (em especial, a alemã) na América Latina, com o intuito de prover o 

amplo crescimento norte-americano, fortalecendo, assim, a política do continente. 

Desse modo, o Brasil tornava-se um dos principais alvos do governo americano 

por conta do papel geopolítico exercido pelo nosso país na América Latina. 

 

Dentro deste novo quadro, os americanos precisaram eliminar a 
influência nazista sobre o Brasil. Montaram um esquema 
poderoso, que incluía várias empresas, funcionários 
especializados do governo e dezenas de milhões de dólares 
(SCHMIDT, 1997, p. 283). 

 

Por essa razão, é sabido que o Brasil, desde a eclosão da Segunda Guerra 

Mundial, recebeu mais auxílio dos Estados Unidos, tanto militar quanto 

econômico, do que qualquer outro país latino-americano (BLACK, 2009, p. 283).  

Em 1940, ano seguinte ao desabrochar da guerra na Europa (1939), o 

governo Roosevelt cria um birô cujo objetivo era coordenar os esforços dos 

Estados Unidos no plano das relações econômicas e culturais no escopo da 

América Latina, como evidenciado no trecho que segue: 

 

Chefiado pelo jovem Nelson Rockefeller, essa superagência 
chamou-se a princípio Office for Coordination of Commercial and 
Cultural Relations between the American Replubics. Um ano mais 
tarde, o nome foi simplificado para Office of the Coordinator of 
Inter-American Affairs, pelo qual ficou conhecido até o final da 
guerra. Esse Birô encerrou suas atividades em 1946, mas alguns 
de seus projetos subsistiram até 1949 e muitas de suas atividades 
tornaram-se parte rotineira das tarefas da Embaixada americana 
[sic] (MOURA, 1988, p. 20, grifos do autor). 

 

                                                           
17

 Mediante a política da boa vizinhança, os Estados Unidos buscavam reconhecer a igualdade 
jurídica entre todos os países da América Latina, aceitando a necessidade de consultas periódicas 
como forma de encontrar soluções para os problemas que surgissem entre as repúblicas, além de 
concordar em cooperar de todas as formas possíveis na manutenção do bem-estar dos povos da 
América (MOURA, 1988). 
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Mais do que estabelecer os laços políticos, econômicos e culturais entre os 

países latino-americanos e os Estados Unidos da América durante o período de 

guerra, esse órgão, que esteve em atividade de 1940-1946, por meio de 

“programas de cooperação e solidariedade hemisférica”, tinham outras 

finalidades, sendo elas, o desafio de buscar um enfrentamento do Eixo 

(Alemanha, Itália e Japão) no plano internacional e a consolidação do Estado 

norte-americano como uma grande potência. Além disso, destaca-se o papel do 

birô na aplicação de recursos nos setores de informação, educação, saúde e 

alimentação dos países latino-americanos (ALVES, 2004, p. 65). 

É nesse caldo borbulhante de relações políticas e econômicas (iniciadas 

desde antes da guerra), entre o Brasil e a terra do Tio Sam, as quais se tornavam 

cada vez mais fortes, que começaram a surgir os primeiros CLIs em território 

nacional brasileiro, como mostra o trecho que segue: 

 

Nessa época, fortaleceram-se também as escolas americanas, 
assim como se ampliou a atuação dos institutos culturais 
americanos em território brasileiro. Embora tivesse aparecido 
pouco antes da guerra, o IBEU (Instituto Brasil-Estados Unidos) 
ganharia um formidável impulso nesse momento, constituindo não 
apenas um centro difusor da língua inglesa, mas também um 
centro de atividades culturais variadas (palestras, concertos etc.) 
de importância crescente. O governo americano deu incentivos 
também à difusão do ensino de inglês, por meio de livros, filmes, 
discos e exposições itinerantes. Os funcionários do Birô no Brasil 
notavam com satisfação, em 1943, que as escolas americanas 
precisavam ser urgentemente ampliadas, devido à demanda 
crescente de matrículas por parte das famílias brasileiras de 
classe média. Começaria a partir daí o declínio do francês como 
língua por excelência das chamadas elites culturais do país 
(MOURA, 1988, p. 48-49). 

 

Como se percebe, o expansionismo da cultura anglófona em nosso país é 

fruto de um projeto engendrado de penetração político-cultural em solo brasileiro, 

por meio da divulgação de símbolos culturais, em especial, a língua. Acredita-se 

que, supostamente, a Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa e os Centros 

Binacionais Brasil/Estados Unidos tenham ocupado um papel de destaque no 

epicentro dessa engrenagem (OLIVEIRA, 2014).  

Fica claro, portanto, que a fundação dos primeiros cursos de idiomas em 

território nacional foi pautada por uma necessidade política de solidificação das 
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relações bilaterais entre o Brasil e a Inglaterra e, posteriormente, de modo mais 

efetivo entre a potência mundial em emergência na época, a saber, os Estados 

Unidos. 

No âmago dessa bilateralidade, destaca-se que: 

 

Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a 
independência do Brasil, em 1824, e as relações entre ambos os 
países representam uma das maiores linhas de continuidade da 
diplomacia bilateral brasileira em quase dois séculos de relações 
exteriores enquanto país independente (ALMEIDA, 2006, p. 14). 

 

Desde a implantação dos primeiros CLIs, entretanto, outras prioridades 

foram delineando o panorama no qual se consolida a proliferação dessas 

instituições por todo nosso país. 

Enquanto instituições “livres”, sua oferta de ensino, sua organização, a não 

obrigatoriedade quanto à carga horária, tempo de duração dos cursos ou 

certificação anterior são de inteira responsabilidade de seu proprietário. Por essa 

razão, como não cabe a órgão algum governamental vinculado à área de 

educação responder pela autorização e reconhecimento dessas unidades, não se 

faz necessário um credenciamento para que elas possam atuar no mercado 

privado de ensino de LE, como se depreende da caracterização esboçada pela 

convenção do Senalba-RJ, 2015/2016.  

Trata-se, portanto, de um estabelecimento comercial, sendo este uma 

empresa ou entidade, exercendo atividades com fins variados, podendo, inclusive, 

ofertar serviços de cunho educativo e cultural. 

É curioso observar, no entanto, que esses estabelecimentos de ensino já 

foram, inclusive, citados no documento oficial Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio do Ministério da Educação (BRASIL/MEC, 2006). Ao tratar dos 

casos de instituições regulamentadas pelo MEC que têm inserido em seus 

itinerários formativos aulas de LE, fora da grade curricular, o documento pontua 

que: 

 

Essas instituições abrem uma estrutura paralela, em forma de 
centro de línguas, para seus próprios alunos, com organização 
semelhante as dos cursos de idiomas: turmas menores e 
formadas segundo o nível linguístico identificado por testes de 
conhecimento do idioma estrangeiro; horários fora da grade 
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escolar e aulas ministradas pelo professor da escola [...] 
(BRASIL/MEC, 2006, p. 89, grifo nosso). 

 

Acreditamos que essa menção feita pelo referido documento aos CLIs 

representa um avanço no que tange a futuras discussões acerca da relevância 

dessas instituições no mercado privado de ensino de LEs, cooperando para que 

tenhamos um olhar diferenciado sobre elas enquanto um dos lugares possíveis de 

trabalho do professor de LE. 

Ainda que de naturezas completamente diferentes, o estreitamento de laços 

entre essas duas esferas, completamente díspares, pode ser recuperado através 

da história. Encontramos, por exemplo, informações curiosas sobre um suposto 

entrelace, não tão desoficializado, existente entre organismos do setor 

educacional do Brasil e os CLIs, como se observa no fragmento seguinte: 

 

O esforço que dirigentes, funcionários administrativos e 
professores dedicavam à qualidade do ensino receberia 
rapidamente aprovação do governo brasileiro. Em 1947, o ministro 
da Educação e Saúde, Clemente Mariani, aprovou a oficialização 
dos exames de proficiência em língua inglesa, da Universidade de 
Cambridge, que eram realizados por esta instituição. No ano 
seguinte, o novo ministro da Educação e Cultura, Ernesto de 
Souza Campos, homologou o Parecer n.º 408/47 do Conselho 
Nacional de Educação, que permitiu que portadores do Certificate 
of Proficiency in English, fornecido por Cambridge, obtivessem da 
diretoria de ensino secundário o registro definitivo para lecionar 
inglês. Exigia-se tão-somente que o portador fizesse a 
complementação pedagógica em qualquer escola superior 
brasileira, à qual aquele certificado dava ingresso (DIAS, 1999, p. 
151-53, grifo do autor). 

 

Esse Parecer (anexo 1), expedido pelo Ministério da Educação e Cultura, é 

um capítulo importante da presença mais marcante desses institutos no Brasil 

desde o final da década de 40, cuja influência dos serviços prestados por eles à 

sociedade já repercutiam no cenário nacional, interferindo, até mesmo, na 

formação superior de futuros professores de LE em nosso país.  

Em 8 de outubro de 1953, seguindo essa mesma tendência, o Instituto 

Brasil/Estados Unidos solicitou ao Ministro de Estado da Educação e Cultura que 

fosse concedido aos certificados de proficiência em inglês, conferido pelo instituto, 

as mesmas regalias outorgadas aos expedidos pela Sociedade Brasileira de 
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Cultura Inglesa, constantes do Parecer n.º 408/47, tendo sido a decisão 

homologada mediante o Parecer n.º 510/53 (figura 1): 

 

FIGURA 1 

HOMOLOGAÇÃO DE PARECER (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA) 

 

 

A partir das informações fornecidas até aqui, verifica-se que a influência 

dessas instituições no cenário brasileiro de ensino de LE é uma questão que 

merece ser perscrutada, em virtude da relevância desse tema, sobretudo, no que 

diz respeito a uma perspectiva de análise do trabalho, visto que há um número 

considerável de professores de LE que acaba tendo sua primeira experiência 

profissional nesses cursos (FREITAS, 2010). 

Vale ressaltar que optei pela designação cursos livres de idiomas, nesta 

pesquisa, em virtude do uso corrente do termo quando nos referimos a essa 

modalidade de ensino, como se vê em registros de Convenções Coletivas de 

Trabalho, tal qual a SENALBA-RJ 2015/2016 e documentos do SINDELIVRE/DF, 

e ocorrências de outra natureza como se encontra na CBO (MTE, 2010). 

No que diz respeito às nomenclaturas, pode-se encontrar os seguintes usos: 

institutos ou centros binacionais, escolas ou cursos franqueados e escolas 

independentes.  

Observa-se que no competitivo mercado privado de ensino de línguas as 

instituições que operam sob a designação de centro binacional tendem a 
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promover a divulgação da cultura dos países anglófonos, especialmente Inglaterra 

e Estados Unidos. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa (SBCI) foi 

fundada oficialmente em 20 de julho de 1934. No entanto, encontra-se registro em 

Dias (1999) de que as aulas só tiveram início em janeiro de 1935.  

Um dos primeiros institutos estadunidenses foi o Instituto Cultural Brasileiro 

Norte-Americano (ICBNA), criado em 14 de julho de 1938, no Rio Grande do Sul, 

com a colaboração do Cônsul dos Estados Unidos, na época, Mr. Guy W. Ray. O 

instituto foi idealizado por um grupo de intelectuais gaúchos, sob a liderança de 

Érico Veríssimo, visando difundir a cultura estadunidense por meio do intercâmbio 

cultural, com anseio de uma aproximação entre as culturas brasileira e americana 

(PINNOW, 2013). 

Para Oliveira (2014), é latente e inegável o fato de que o objetivo principal 

dessas instituições, cujo propósito “veio cravado no próprio nome” dos centros, 

consiste em expandir a cultura anglófona por meio da língua, sendo esta um 

instrumento de propagação dos valores ideológicos de uma nação. 

Na tabela que segue, é possível observar alguns dos vários centros 

binacionais norte-americanos criados no Brasil, com os respectivos anos de 

fundação e as cidades onde foram fundados: 

 

TABELA 1 

CENTROS BINACIONAIS NO BRASIL 

CENTRO BINACIONAL CIDADE ANO DE 

FUNDAÇÃO 

IBEU Rio de Janeiro 1937 

ICBNA Porto Alegre 1938 

UCBEU São Paulo 1938 

ACBEU Salvador 1941 

ICBEU Belo Horizonte 1949 

CCBEU Belém 1955 

ICBEU Manaus 1956 

ALUMNI São Paulo 1961 

CCBEU Goiânia 1963 

Casa Thomas Jefferson Brasília 1963 

CCBEU Campinas 1963 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2014, p. 62). 
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Nota-se que os centros binacionais, em destaque, vinculados às agências 

governamentais estadunidenses (como o Serviço de Informação dos Estados 

Unidos) e o consulado norte-americano, espalharam-se por diversas partes do 

Brasil, considerado um dos países mais importantes do continente sul-americano 

no final dos anos 30.  

Nessa época, o nosso país ganhava destaque internacional tanto do ponto 

de vista político quanto pelo prisma estratégico, visto que, politicamente, a 

conduta brasileira afetava a posição de vários outros países da América do Sul 

(MOURA, 1988, p. 28-29). 

Oliveira (2014), ao tratar de alguns pontos cruciais envolvendo a instalação 

de alguns centros binacionais no Brasil, enfatiza como um dos principais fatores 

ideológicos dessa fundação o fato de que, em 1938, o então Ministro das 

Relações Exteriores, Oswaldo Euclydes de Souza Aranha, obteve sua nomeação 

para presidente honorário dessa Sociedade. 

Outro aspecto interessante, que também evidencia a natureza política 

desses institutos, em especial a Cultura Inglesa, pode ser depreendido ao analisar 

o fragmento seguinte:  

 

[...] em 1959, no ano festivo do 25º aniversário da Cultura Inglesa 
no Brasil, o Presidente Juscelino Kubitschek participou da Festa 
de Encerramento do Ano Letivo no Rio de Janeiro, como 
convidado de honra. Neste ano o Príncipe Philip também visitou 
as instalações da Cultura Inglesa. Em 1977 o Príncipe Charles 
inaugurou a nova sede da Cultura Inglesa em Brasília. Chegando 
ao 50º aniversário em 1984, a Cultura Inglesa se consolidava nos 
principais centros do Brasil, mas sempre com crescimento 
controlado pela firme determinação de nunca abrir mão da 
qualidade do seu trabalho (OLIVEIRA, 2014, p. 61). 

 

Essas informações dão conta de ilustrar o quão expressivas eram essas 

relações bilaterais em termos políticos, mostrando, ainda, que a difusão dos 

aspectos da cultura anglófona, por intermédio da instalação dessas instituições 

em nosso país, torna-se um fato inescapável. 

Os cursos franqueados são instituições bastante conhecidas de grande 

parte da população brasileira, atuando no mercado privado de ensino de LEs sob 
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a Lei 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994)18. A partir do que 

explicita essa lei brasileira: 

 

Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede 
ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao 
direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou 
serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de 
tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema 
operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante 
remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique 
caracterizado vínculo empregatício (Art. 2º da Lei n.º 8.995 de 15 
de dezembro de 1994). 

 

Em outras palavras, as franquias são instituições que operam sob o mesmo 

nome (emblema) dentro de um sistema franqueador. Para Gigliotti (2012), integrar 

o sistema de franquia é como participar de um “clube”. Assim, para se ter acesso 

a esse “clube”, o empresário deverá pagar uma taxa de adesão (a taxa de 

franquia), além de remunerar o franqueador com o pagamento dos royalties: é por 

meio deles que o franqueado terá direito a receber continuamente os serviços e 

assessoria prestados pelo franqueador (GIGLIOTTI, 2012).  

Esse tipo de prática organizacional baseia-se no uso de concessão e 

transferência de marca (bandeira), recursos tecnológicos próprios, consultoria 

operacional, produtos ou serviços. Espaços educacionais dessa categoria 

investem fortemente em propaganda e empregam profissionais que podem variar 

quanto à formação especializada. 

É comum se referir a esses espaços como empresas em função da maneira 

como eles operam e das relações que emergem do funcionamento desses 

estabelecimentos, onde empresários do ramo de ensino exercem suas atividades 

profissionais. Nesse aspecto, por analogia à empresa comercial – que é uma 

unidade organizada, destinada a um objetivo econômico –, pode-se citar como 

elementos que compõem essa atmosfera: o ensino-aprendizagem como 

mercadoria, o nome fantasia (ou comercial) projetada num logo – muitas vezes 

nas cores azul e vermelho (referência clara às cores das bandeiras americana e 

britânica); a utilização de marcas, a propaganda (peças publicitárias: divulgação 

em letreiros, anúncios em revistas e jornais; comerciais de TV e rádio, 

panfletagem) etc. 

                                                           
18

 Denominada Lei de Franchising, a Lei 8.955, de 15 de dezembro de 1994, dispõe sobre o 
contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências. 
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Pode-se presumir que esse caráter comercial é identificado desde o 

momento da matrícula quando da necessidade muitas vezes de se assinar um 

contrato de prestação de serviços, e pagar pelo material como parte do pacote 

para se iniciar os estudos.  

É importante pontuar que em escolas franqueadas o livro, grosso modo, 

ocupa o centro da cena dentro do programa de ensino. É ele o norteador das 

práticas desenvolvidas em sala de aula pelo professor. Isso se deve ao fato de 

que muitas dessas instituições são vinculadas a editoras próprias e, por isso, há 

uma forte comercialização de material didático em série. 

Acredita-se que considerar apenas esse material como indispensável para o 

andamento do processo de ensino e aprendizagem é um fator negativo atribuído 

às franquias. Pois, assim sendo, elas deixam de levar em consideração as 

qualidades do professor, como também acaba por limitar esse profissional, 

engessando muitas vezes o seu poder de criação. 

Essa questão é discutida de forma bastante profunda por Freitas (2010) por 

meio da análise de manuais do professor, entendidos como escritos prescritivos 

descendentes da atividade docente.  Dizer que o material engessa muitas vezes o 

poder de criação do professor é, por exemplo, concordar com a pesquisadora 

quando ela prova que através dos manuais engendra-se uma maneira de “retirar 

das mãos do professor o controle do processo do seu trabalho” (FREITAS, 2010, 

p. 226).  

Levar em conta essa perspectiva é aceitar que o professor se vê cercado por 

uma série de fórmulas de sucesso, sequências de rotinas descontextualizadas 

etc. Pensar a aula nesse enquadramento é aceitar que ela se configura enquanto 

uma repetição de procedimentos e hábitos adquiridos quase sempre por meio de 

treinamentos oferecidos pela própria rede franqueadora.  

Tudo isso vai de encontro com a perspectiva de estudos do trabalho que 

considera o caráter constitutivo da ressingularização na atividade laboral, pois 

como bem nos lembra Freitas (2010, p. 227), “por mais que se tente anular o 

trabalho como experiência humana, isso é impossível, já que toda atividade é 

constitutivamente singular”. 

A prática do treinamento é bastante comum em escolas franqueadas, 

supondo que na concepção de quem o prescreve ele dê conta de moldar o 

profissional. Na verdade, se assim fosse, isso levaria a crer que a prática de sala 
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de aula é sempre uma ação mecanizada, sem ter o professor condições de 

ressignificar a sua própria práxis. O que não é verdade, pois ninguém faz 

exatamente como lhe foi prescrito. Dessa maneira, é preciso ter em mente que o 

professor se investe em sua atividade com toda sua personalidade, suas crenças, 

sua história, ressingularizando-a (SCHWARTZ, 2010). 

Isso pode ser observado na fala de Oliveira quando ele discorre, num trecho 

do capítulo de introdução de seu livro Métodos de ensino de inglês: teorias, 

práticas, ideologias, sobre sua experiência no início de sua carreira, em 1983, 

num instituto de idiomas que adotava um método chamado de audiovisual: 

 

Os professores tinham de trabalhar com a mesma sequência de 
rotinas em todos os níveis: apresentação da língua por meio de 
slides e, nos níveis mais avançados, filmes; prática de repetições 
de estruturas descontextualizadas com e sem o gravador; 
realização de exercícios de transformação e de exercícios de 
memorização. Os alunos só tinham acesso à forma escrita de uma 
sentença depois de terem ouvido e praticado a sua forma oral. As 
diretrizes metodológicas desse instituto estavam organizadas em 
uma apostila chamada de The Bible pelos coordenadores, uma 
metáfora que expressa muito bem o seu caráter dogmático e 
prescritivo. E nós não podíamos fugir das diretrizes sem o risco de 
sermos despedidos (OLIVEIRA, 2014, p. 11-12, grifo do autor). 

 

Uma crítica a ser levantada a partir das questões pontuadas por Oliveira é 

que elas desconsideram as dramáticas do uso de si das quais trata Schwartz 

(2010), além de caracterizar os professores como reprodutores de modelos de 

ensino que acabariam por aniquilar a autonomia do professor. Não podemos 

incorrer no erro de aceitar essa premissa como verdade, visto que sob o viés da 

ergologia o trabalho é constitutivamente ressingularizado.   

Entre os grandes expoentes do ramo privado de ensino de idiomas no país, 

operando sob o emblema de franquia, podemos destacar o Yázigi (1950), a 

primeira dessa modalidade no Brasil. Pesquisando os sítios virtuais dos principais 

CLIs do país, verifica-se que muitos ofertam aos seus clientes outros idiomas 

além do inglês, a saber: espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, mandarim e 

português para estrangeiros.  

Presume-se que as franquias representam um ramo bastante competitivo, 

com investimentos altíssimos, levando essas redes a arrecadarem muitos lucros. 

Conforme Gigliotti (2012) o setor de cursos de idiomas é um dos mais 
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representativos do sistema de franquias no Brasil. Levando em conta dados 

analisados pelo estudioso em 2008, das vinte maiores marcas em número de 

unidades cinco eram desse segmento “e juntas totalizavam 3.805 unidades 

naquele ano, ou seja, 6,9% de todo o sistema de franquias no Brasil” (GIGLIOTTI, 

2012, p. 196).  

Em função disso, pode-se afirmar que temos no Brasil uma indústria de 

cursos de inglês, “na qual se encontram inclusive franquias que patrocinam clubes 

de futebol [...] e [contratam a peso de ouro], para campanhas publicitárias, 

personalidades midiáticas” (OLIVEIRA, 2014, p. 64), do naipe de Rodrigo Santoro, 

Bernardinho e, as internacionais, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Megan 

Fox, Mike Tyson, Samuel L. Jackson, Jessica Alba e Owen Wilson.  

Abaixo, em ordem de número de franqueadas, levando em consideração o 

número de unidades e anos de referência, relacionados à fundação dessas 

escolas em nosso país, bem como ao início da franchising, destacamos as 

principais franquias de escolas de idiomas, operando no Brasil e também no 

exterior, na atualidade: 

 

TABELA 2 

ESCOLAS FRANQUEADAS ASSOCIADAS À ABF
19

 

 

FRANQUIAS DE ESCOLAS DE 

IDIOMAS 

NÚMERO DE UNIDADES 

Próprias Franqueadas No 

exterior 

Fundação Início 

da 

franquia 

WIZARD 0 1197 13 1987 1987 

FISK CENTRO DE ENSINO 31 813 108 1958 1962 

CCAA (CENT. CULTURAL ANGLO-

AMERICANO) 

0 703 19 1961 1969 

CNA (INST. CULTURAL NORTE-

AMERICANO) 

2 598 - 1973 1985 

YÁZIGI 0 285 - 1950 1954 

UPTIME 31 186 - 2001 2003 

SKILL IDIOMAS 0 177 - 1973 1985 

NUMBER ONE 1 122 - 1972 1991 

YES! 1 110 - 1972 2006 

                                                           
19

 Os dados aqui apresentados foram garimpados a partir do sítio virtual da ABF. Salienta-se que 
essas informações se encontram dispersas nos links que se referem a cada uma dessas 
instituições, com a consulta tendo sido feita entre junho e agosto de 2014. 
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POP IDIOMAS INTERATIVOS 21 106 - 2010 2011 

PBF  0 104 - 1965 1972 

THE KIDS CLUB  0 98 - 1987 1990 

INFLUX ENGLISH SCHOOL 2 93 - 2004 2004 

MINDS ENGLISH SCHOOL 3 66 - 2007 2008 

PARK IDIOMAS 0 41 - 1996 2006 

ALL  0 37 - 2000 2000 

CENTRO BRITÂNICO 1 32 - 1969 2005 

ROCKFELLER LANGUAGE 

CENTER 

1 26 - 2004 2004 

INSTITUTO BRASILEIRO DE 

LÍNGUAS 

1 26 - 1992 2006 

UNS IDIOMAS 3 25 - 2003 2003 

SEVEN ENGLISH – ESPAÑOL 1 17 - 1987 1987 

CULTURA INGLESA 55 15 - 1934 2012 

TEDDY BEAR ENGLISH FOR KIDS 

AND TEENS 

1 5 - 1990 2003 

Fonte: Organizado pelo pesquisador. 

 

Na contramão de todo esse plantel de grandes marcas, que buscam sempre 

esmagar a concorrência por meio de investimentos pesados com publicidade e 

propaganda, encontram-se as escolas independentes, ou bandeiras brancas. 

Pode-se dizer que instituições dessa natureza não estão vinculadas a redes 

franqueadoras, o que permite aos proprietários criarem o seu próprio formato 

institucional a depender das necessidades de oferta dos serviços de ensino 

prestados. Acredita-se que esses cursos demandam grande investimento e 

esforço administrativo para se manter no concorrido mercado de ensino de LEs, 

avassaladoramente dominado pelas franquias de diferentes bandeiras espalhadas 

por todo território nacional.   

Na próxima seção, tratarei, especificamente, de fatos que envolvem a 

presença dessas escolas em Campos dos Goytacazes, na Região Norte 

Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, contexto de atuação profissional dos 

participantes desta pesquisa. 

 

1.2 Cursos livres de idiomas em Campos dos Goytacazes-RJ 

 



51 
 

O município de Campos dos Goytacazes abrange uma área total de 

4.031,910 km² (com a maior extensão territorial do estado, e ocupando uma área 

pouco menor que a do Distrito Federal), com uma população de, 

aproximadamente, 500 mil habitantes.  

A cidade é conhecida como a capital nacional do petróleo e do açúcar, tendo 

sido fundada com o nome de Vila de São Salvador, em 28 de março de 1677. No 

entanto, em 28 de março de 1855, foi elevada à categoria de cidade recebendo o 

nome atual (BARCELOS, 1992). 

O município sempre foi reconhecido por ser um forte pólo de exploração de 

petróleo e gás natural pela Petrobras, o que deu à cidade o posto de maior 

produtora do Brasil (MORAIS, 2013). Por meio da Bacia de Campos20 tem-se a 

sua maior projeção em âmbito nacional e internacional, visto que essa Bacia é a 

maior reserva petrolífera da Plataforma Continental do Brasil, destacando o país 

“como uma das mais importantes regiões de petróleo e gás natural do mundo” 

(DIAS, 2015, p. 60). 

Em 1974, na região da Bacia de Campos, a descoberta do campo Garoupa 

acelerou o processo de exploração e produção do petróleo nessa região 

(MORAIS, 2013). Atualmente, a Bacia é responsável por mais de 80% da 

produção nacional de petróleo e mais de 40% da de gás natural (PIQUET, 2003; 

SILVA NETO, 2006). No entanto, Macaé consolidou-se como a cidade escolhida 

para sediar as operações da Petrobras na região, especificamente, a partir de 

1979 (PAGANOTO, 2008, p. 2). 

Conforme Oliveira, Vieira e Rodrigues (2013, p. 8),  

 

o setor petrolífero surgiu como base econômica da [...] [região] 
fluminense, representando uma alternativa para o aumento do 
nível de emprego e consequentemente do produto. A ampliação 
do mercado, por meio das exportações de petróleo, geraria efeitos 
multiplicadores no mercado interno. 

 

Em virtude dos efeitos multiplicadores no mercado interno, o que se tem 

visto ao longo de anos na região é uma corrida pela busca de mão de obra 

qualificada para garantir melhores condições de empregabilidade, diante dos 

                                                           
20

 A Bacia de Campos tem cerca de 100 mil quilômetros quadrados, estendendo-se desde o sul do 
Estado do Espírito Santo até a cidade de Cabo Frio, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. 
“Atualmente, estão em operação mais de 400 poços de óleo e gás natural, mais de 40 plataformas 
de produção e 4.200 quilômetros de dutos submarinos” (DIAS, 2015, p. 60). 
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grandiosos números de projetos em desenvolvimento, os quais tendem a gerar 

muitas oportunidades para várias profissões, por isso a relevância da qualificação 

profissional (OMPETRO, 2014). 

Nesse fluxo, as cidades de Campos e Macaé têm desempenhado papéis 

protagonistas no contexto da Bacia de Campos: “Campos dos Goytacazes, por 

exercer grande centralidade quanto ao comércio, serviços, ensino universitário e 

área de saúde; e Macaé, por ser o verdadeiro enclave petrolífero da região” 

(OLIVEIRA, VIEIRA, RODRIGUES, 2013, p. 9).  

Essa posição tem, ao longo dos últimos anos, atuado como justificativa para 

a necessidade de se aprender a falar inglês, por conta das exigências do mercado 

petrolífero, especialmente no que diz respeito ao profissional que pretende se 

aventurar por esse campo de trabalho. Em uma pesquisa recente de mestrado, 

Dias (2015) apontou a presença do inglês como diferencial competitivo 

profissional no amplo escopo do mercado de trabalho da indústria petrolífera na 

região norte fluminense. 

De acordo com a pesquisadora, a proficiência nesse idioma influi 

sobremaneira no acesso de profissionais ao mercado de trabalho, evidenciando a 

pertinência de se estabelecer um elo entre o ensino de LE e o mundo do trabalho 

(DIAS, 2015).  

A qualificação profissional e especializada desses futuros trabalhadores para 

atuar nesse mercado, incluindo nesse caldo a proficiência em inglês, torna-se 

uma demanda fundamental em virtude da constante mobilização de desafios 

tecnológicos e a grande diversidade de conhecimentos requeridos pela indústria 

petrolífera, visto que “as atividades de exploração e de produção de petróleo 

encontram-se entre as mais complexas e exigentes na geração de tecnologias” 

(MORAIS, 2013, p. 94). 

No que tange aos 985 municípios beneficiados pela Lei do Petróleo, Lei Nº 

9.478, de 06 de agosto de 1997 (BRASIL, 1997), a cidade de Campos é a maior 

beneficiária, mantendo-se nessa posição por mais de dez anos. Dessa maneira, 

tem-se que o município encabeça a lista desde 1999, tal que “os valores 

recebidos [...] ultrapassam a cifra de um milhão/dia” (MIRANDA, ROCHA, 2011, 

p.8). 
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Nesse contexto, reitera-se a necessidade da aprendizagem da língua 

inglesa, visto que desde a criação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), em 1997 (MORAIS, 2013),  

 

e a consequente abertura do mercado às multinacionais, a 
exploração offshore na Bacia de Campos passou a ser do 
interesse não só da Petrobras, mas também de muitas firmas 
estrangeiras (ORTIZ NETO, COSTA apud CASTRO, 2013, p. 
837). 

 

Numa incursão rápida a diversos sítios virtuais que disponibilizam vagas de 

emprego em Macaé, pode-se observar o fator competência linguística como um 

dos requisitos mandatórios para a contratação para ocupar a vaga.  

Há, inclusive, a exigência dessa mesma competência para candidatos à 

vaga de estágio. Esse fato foi verificado por Dias (2015) ao analisar em sua 

pesquisa quarenta e quatro anúncios de ofertas de emprego e estágio oferecidas 

por empresas fornecedoras de bens e serviços da indústria de petróleo para 

trabalhar no complexo petrolífero da região norte fluminense. 

Neles, a pesquisadora identificou que a proficiência 53ingüística em inglês é 

solicitada como pré-requisito ou como desejável, tanto para áreas de nível médio 

técnico quanto em termos de nível superior. 

Os resultados da pesquisa em questão mostraram que a função 

desempenhada pelo profissional influencia na variação do nível de proficiência 

exigido. Sendo assim, no nível técnico, 62,5% mencionaram a necessidade de se 

falar inglês com predominância do nível intermediário. Por outro lado, 75% das 

vagas ofertadas para o superior exigem o inglês preferencialmente em nível 

avançado.  

Na atualidade, além das possibilidades de emprego em Macaé, provenientes 

da indústria do petróleo e gás, pontua-se que a procura pelas instituições privadas 

de idiomas em Campos se deve também à ampliação dos postos de trabalho, que 

começam a surgir, devido aos investimentos que têm sido feitos com a construção 

do Superporto do Açú e do Complexo Logístico e Industrial de São Tomé/Barra do 

Furado. 

Esses empreendimentos ambicionam ter um alcance que prevê grandes 

estimativas de incremento da população (em ampla escala) e evolução do 

emprego ao longo dos próximos dez anos, por conta da implantação e operação 
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desses complexos industriais. No entanto, há de se enfatizar que uma análise em 

períodos atuais de crise se faz necessária para pesquisas futuras. 

É nesse cenário de amplas possibilidades de crescimento profissional que a 

cidade de Campos se destaca também como importante pólo de formação e 

qualificação da força de trabalho para os complexos petrolíferos e logístico-

industriais da região norte-fluminense, por meio de diversas instituições de ensino 

técnico e superior instaladas na cidade. Somam-se a isso os CLIs que, segundo 

Dias (2015), tendem a desempenhar um papel fundamental na capacitação de 

profissionais para atuarem nessas empresas.  

Tem-se notícia de que o primeiro CLI instalado na cidade foi o Instituto 

Brasil-Estados Unidos (IBEU), fundado em 1958, segundo informações fornecidas 

pelo fundador e diretor, ainda em atividade, o professor Feliciano Leite de Moraes. 

Atualmente, a instituição atende pelo emblema de IBEU CAMPOS MACAÉ, do 

Grupo BNC, por conta de possuir uma unidade na cidade de Macaé, fundada por 

lá em 1997. Em Campos, há duas unidades do instituto. 

De acordo com Dias (2015, p. 82-83), grande parte dos CLIs em Campos 

estão localizados 

 

[...] em bairros centrais da área urbana [...] a maioria desses 
cursos é parte de um sistema de franquias e algumas têm mais de 
uma unidade instalada na cidade. A presença de um número 
significativo de cursos de idiomas permite a diversificação de 
opções para a população, aumentando assim a concorrência. 
Mas, ao mesmo tempo apresenta uma padronização das 
modalidades ofertadas em cada escola, trazendo como variação 
mais significativa o tipo de metodologia usada. 

 

Abaixo, apresento alguns dos CLIs que atualmente operam em Campos, 

considerando dados como, número de unidades e ano de fundação: 

 

TABELA 3 

CURSOS LIVRES DE IDIOMAS EM CAMPOS-RJ
21

 

CURSOS LIVRES DE  

IDIOMAS 

Nº DE ANO DE  

                                                           
21

 Esses dados foram obtidos, em sua maioria, a partir de consulta feita ao sítio virtual CNPJ Brasil 
(CNPJBRASIL.COM, 2014), entre os meses de agosto a dezembro de 2014. As datas de 
fundação do CLI IBEU, CNA e Cultura Inglesa foram fornecidas pelos próprios fundadores das 
instituições, através de contato por e-mail ou telefônico, no mesmo período.  
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UNIDADES FUNDAÇÃO 

IBEU Campos BNC 02 1958 

CCAA 01 1984 

Fisk 02 1989 

CNA 02 1991 

Raposo Idiomas 03 1992 

Number One 01 1997 

PBF 02 1998 

Cultura Inglesa 02 2003 

Wizard 03 2006 

Wise Up 01 2006 

You Move 02 2009 

Brasas 01 2009 

Skill Idiomas 01 2011 

Uptime 01 2015 

Fonte: Organizado pelo pesquisador. 

 

Nota-se que o IBEU Campos atuou soberanamente por algumas décadas 

até o surgimento do CCAA (1984), seguido da fundação do curso Fisk em 1989. 

Observa-se também que a partir da década de 90 começa a ocorrer uma 

expansão de instituições desse ramo na cidade, tal que nos anos 2000 há uma 

proliferação mais intensa. 

Na próxima seção, trataremos dos CLIs, como espaços de trabalho do 

professor de LE. 

 

1.3 Espaços de trabalho do professor de língua estrangeira 

 

Após algumas considerações sobre o surgimento dos CLIs em território 

brasileiro, e algumas informações referentes à presença deles na cidade de 

Campos dos Goytacazes-RJ, detenho-me, pois, a um balizamento que me parece 

fundamental: a atividade de trabalho dos professores de LE em qualquer espaço 

de ensino merece destaque. 

Considerar a natureza laboral do trabalho docente requer compreender, no 

âmbito das normas, que as atividades do professor se realizam, de certo modo, 

num espaço já organizado previamente, desde a constituição das salas de aula, 



56 
 

até a imposição pela utilização de materiais didáticos específicos (SOUZA-E-

SILVA, 2004). 

É preciso se ter clareza de que todas essas imposições atuam como 

prescrições, “às vezes muito coercitivas, outras extremamente vagas, por vezes 

contraditórias”, mas que não devem ser negligenciadas caso tenha-se interesse 

em compreender o que pode ser, de fato, feito, “o que é autorizado, tolerado ou 

proibido” no labor docente (SOUZA-E-SILVA, 2004, p. 90). 

Como em todo espaço de trabalho, há algumas normas hierárquicas, 

burocráticas, como resultado de obrigações formais; regulamentos e 

procedimentos: “em síntese, tudo aquilo que lhe dá um caráter previsível e 

rotineiro” (TARDIF, LESSARD, 2013, p. 41).  

Porém, por mais que se acredite que elas são seguidas rigorosamente, essa 

premissa não é verdadeira, pois os estudos ergológicos à luz dos estudos de 

Schwartz (2010) nos revelam que elas são sempre ressingularizadas.  

Por outro lado, esses autores também frisam que se pode compreender o 

trabalho docente de outra maneira, qual seja: lançando um olhar sobre os 

componentes informais da atividade, ou seja, “aqueles aspectos que estão 

implícitos ou „invisíveis‟ no ofício e suas inúmeras contingências, imprevistos” 

(TARDIF, LESSARD, 2013, p. 41). Esses fatores são dimensões importantes da 

complexidade do trabalho docente. 

O exercício docente em CLIs constitui-se num ramo específico de ensino e 

aprendizagem de LEs, com características empregatícias próprias e propostas de 

ensino variadas, a depender do interesse da instituição. Não podemos, entretanto, 

silenciar o papel que essas instituições têm desempenhado ao longo dos anos no 

que toca à oferta do ensino de LEs em todo território nacional e como um lócus 

possível de empregabilidade docente. 

Nesse sentido, mais do que fazer referência a esses espaços como sendo 

um lugar possível de se aprender uma LE em contraste com o ensino da LE na 

educação básica, é preciso trazer à tona algumas das principais dimensões 

envolvidas no vínculo trabalhista desse profissional, as quais interferem em sua 

labuta docente. 

Em termos de condições de trabalho, fazendo um paralelo entre os CLIs e a 

educação básica, Cox e Assis-Peterson (2007, p.10-11) levantam a seguinte 

questão: 
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Pesquisas recentes têm registrado o burburinho generalizado em 
torno de a escola de idiomas ser um contexto do ter e de a escola 
pública ser um contexto de não ter as condições adequadas para 
o ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Na escola de 
idiomas, os alunos têm tempo suficiente de exposição ao insumo 
da língua, têm turmas homogêneas e pequenas [...], têm 
infraestrutura adequada, têm professores capacitados, treinados e 
bem remunerados. [...] Na escola pública, os alunos não têm. 
Falta tudo. [...] lugar de alunos que não aprendem, de professores 
que não sabem a língua que ensinam, de pais que não se 
preocupam com a educação dos filhos e de metodologias que não 
funcionam. 

 

Nota-se que essas concepções altamente preconceituosas em relação à 

escola pública, severamente criticadas pelas autoras supracitadas, apresentadas 

de forma bastante rasa e generalizada, não contribuem de modo algum para que 

se reflita criticamente acerca das relações que perpassam esses ambientes tão 

díspares de ensino e aprendizagem de LE.  

Esse esvaziamento, tanto no plano teórico quanto pedagógico, leva à 

reprodução do status quo, excluindo toda perspectiva de superação das prováveis 

lacunas encontradas, bem como a possibilidade de propor soluções para o 

enfrentamento de eventuais problemas. 

Defender a pauta de que no curso de idiomas “os alunos têm tempo 

suficiente de exposição ao insumo da língua”, “têm turmas homogêneas e 

pequenas”, “têm infraestrutura adequada”, “têm professores capacitados, 

treinados e bem remunerados”, é algo bastante ingênuo. Essas crenças são 

desconstruídas a partir de informações contidas em Cruz (2010) e Freitas (2010), 

só para citar alguns. 

É bem verdade também que a infraestrutura é fator considerável na guerra 

por um nicho entre as concorrentes do mesmo ramo. Na medida em que essas 

instituições disputam espaço, em busca de atrair o maior número de clientes 

possíveis no acirrado mercado privado de ensino de LEs, oferecer uma boa 

estrutura física e operacional torna-se um diferencial.  

Porém, nem sempre isso é sinônimo de qualidade de ensino, professores 

capacitados, com formação adequada e remuneração apropriada. Segundo 

Oliveira (2014, p. 63-64), 
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[...] não devemos nos esquecer do fato de muitos institutos de 
idiomas pagarem horas-aula baixíssimas aos professores de 
inglês e violarem a lei trabalhista que diz respeito à isonomia 
salarial, pagando horas-aula diferentes para os professores 
(alguns institutos chegam ao cúmulo de rotularem os professores 
de „instrutores‟ para pagarem um salário menor, o que também 
está em desacordo com as leis trabalhistas). 

 

Essa questão já havia sido observada por Freitas (2010, p.150), afirmando, 

inclusive que “o caráter precário das condições de trabalho do professor de 

cursos livres de línguas se deve, principalmente, a problemas de ordem 

trabalhista e salarial”22, em que o piso salarial do professor de CLIs é sempre 

menor se comparado ao exercício profissional na educação básica, por exemplo 

(FREITAS, 2010). 

Ao tratar de questões trabalhistas concernentes à atividade docente, recorro, 

aqui, às explicitações feitas por Celani (2008), no que diz respeito a termos como: 

ocupação e profissão. Em seu trabalho de análise, sobre a defesa de um perfil 

do profissional de LEs como alguém que seja reflexivo, crítico, responsável e 

amoroso, ela se esbarra na problemática da significação apropriada que se deve 

atribuir a esses termos.  

A grande dificuldade foi perceber que, em muitas referências, “profissão” 

pode também ser definida como “ocupação”, sendo o último um termo técnico 

(MTE, 2010). Ainda no cerne dessa problemática, Kumaravadivelu (2003) alude 

ao trabalho do professor como “vocação”, apropriando-se da leitura feita por ele 

de Hansen (1995), que compara o linguajar que circunscreve a “vocação” com o 

que se refere a outros termos que também são usados para caracterizar as 

fronteiras da atividade de ensinar, quais sejam: emprego, trabalho, carreira, 

ocupação e profissão.  

Ao analisar o texto de Kumaravadivelu (2003), nota-se que os termos em 

questão, ainda que usados numa tentativa de teorização do que o autor delimita 

por vocação, em se tratando do fazer docente, eles tratam mais de ofuscar do 

que facilitar a nossa percepção clara dos limites impostos pelo uso de cada um 

deles. 

                                                           
22

 Para um amplo espectro acerca de questões sindicais e salariais que, porventura, justifiquem a 
ocorrência de registro em carteira de trabalho do profissional de ensino de línguas, em cursos 
livres, como instrutor ao invés de professor, cf. Freitas (2010).  
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Como minha atenção está voltada para a questão da profissionalização, 

estando ela, pois, no mesmo campo semântico do vocábulo “profissão”, permito-

me abandonar as possibilidades de buscar uma interlocução com as definições de 

“ocupação” apresentadas em Celani (2008), apropriando-me, quando necessário 

ao longo do texto, do conceito utilizado na Classificação Brasileira de Ocupações 

(MTE, 2010), qual seja: [ocupação] “é a agregação de empregos ou situações de 

trabalho similares quanto às atividades realizadas”. 

No intento de esboçar um quadro de caracterização da profissão docente, 

vou ao encontro mais uma vez das investigações de Freitas (2010). Em sua 

pesquisa, ela identificou que nem a profissão de instrutor nem a de professor 

estão regulamentadas. Grosso modo, 

 

isso significa que não existe uma lei ou decreto sobre elas que: (a) 
defina a profissão; (b) determine suas atribuições; (c) estipule qual 
a formação que os seus profissionais devem possuir; (d) defina o 
meio de registro dos profissionais, que, normalmente, ocorre por 
meio de Conselhos Federais e Regionais, criados também por 
legislação (FREITAS, 2010, p. 144). 

 

Na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), cuja responsabilidade de 

gestão e manutenção é do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), é possível 

encontrar dados descritos e ordenados, segundo características ocupacionais que 

dizem respeito à natureza da força de trabalho (funções, tarefas e obrigações que 

tipificam a ocupação), bem como informações sobre o conteúdo do trabalho, a 

saber, conjunto de conhecimentos, habilidades, atributos pessoais e outros 

requisitos para o exercício pleno da ocupação. 

Sua relevância, para fins classificatórios (sem função de regulamentação 

profissional) restringe-se à normalização do reconhecimento, da nomeação e da 

codificação dos títulos e conteúdos dessas ocupações no panorama do mercado 

de trabalho brasileiro (MTE, 2010).  Esse documento é usado, comumente, como 

fonte de consulta, sendo ao mesmo tempo uma classificação enumerativa e 

descritiva. 

A classificação enumerativa é usada para codificar empregos e outras 

situações de trabalho, com fins estatísticos de registros administrativos, censos 

populacionais e outras pesquisas domiciliares. Em contrapartida, a classificação 

descritiva atua como um inventário detalhado das atividades exercidas no 
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trabalho, os requisitos de formação e experiência profissionais, bem como as 

condições de trabalho. 

Entre as principais utilidades dessa perspectiva taxionômica – enquanto 

ferramenta documental –, destacam-se: consulta para provimento de registro em 

carteira de trabalho, mapeamento de dados estatísticos sobre emprego e 

desemprego, rastreamento de cadastro de vagas; busca de dados informativos na 

elaboração de currículos e na avaliação de formação profissional, nas atividades 

educativas das empresas e dos sindicatos, nas escolas, nos serviços de 

imigração etc. (MTE, 2010).  

Atualmente, a CBO fornece descrições de 68 profissões regulamentadas no 

Brasil, desde biólogo e advogado, ocupações tradicionalmente reconhecidas, a 

outras mais peculiares, como guardador e lavador de veículos, mãe social e 

repentista.  

Como referência para caracterizar a profissão do professor de CLIs, seguirei 

os passos de Freitas (2010), tomando como fonte alguns critérios da CBO, que se 

constitui essencialmente numa classificação ocupacional descritiva, tendo em 

vista, porém, que indivíduos com uma mesma formação podem exercer 

ocupações distintas. 

Ao elaborar esse documento, o MTE contou com a colaboração voluntária 

de sindicatos de trabalhadores, patronais, empresas e sete mil trabalhadores, os 

quais participaram dos painéis de descrição das 607 famílias ocupacionais, 

cobrindo 2.511 ocupações e 7.419 títulos sinônimos. Cada família ocupacional foi 

descrita por um grupo de oito a doze trabalhadores da área, distribuídos em 

oficinas de trabalho ou painéis, com duração de três dias. Nesse período, dois 

dias foram utilizados com a tarefa de descrição e o outro dedicado à validação, 

formado por comitê próprio, também composto por trabalhadores. 

Ao analisar o Grande Grupo 3, dos Técnicos de Nível Médio, verifiquei 

que há nele a presença de seis subgrupos formados por profissionais da área de 

ensino. Desse modo, a respeito do Grande Grupo 3, tem-se a seguinte 

explicitação: 

 

Este grande grupo compreende as ocupações cujas atividades 
principais requerem, para seu desempenho, conhecimentos 
técnicos e experiência em várias disciplinas das ciências físicas e 
biológicas ou das ciências sociais e humanas. Essas atividades 
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consistem em desempenhar trabalhos técnicos relacionados com 
a aplicação dos conceitos e métodos em relação às esferas já 
mencionadas referentes à educação de nível médio (MTE, 2010, 
p. 425). 

 

Interessa-me, a rigor de contribuir para uma melhor caracterização do 

trabalho do professor de CLIs, a Família Ocupacional 3331 Instrutores e 

professores de cursos livres, na qual podemos encontrar três ocupações 

discriminadas, sendo estas: 3331-05 Instrutor de autoescola, 3331-10 Instrutor 

de cursos livres – Instrutor de equitação para equoterapia e 3331-15 

Professores de cursos livres.   

A seguir, apresento um organograma com os subgrupos e as ocupações em 

destaque, para facilitar a compreensão:  

 

FIGURA 2 

GRANDE GRUPO 3 – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (ORGANOGRAMA) 

 

Fonte: (MTE, 2010) 

 

Passemos, agora, para um detalhamento da família ocupacional 3331 

Instrutores e professores de cursos livres, cuja ocupação 3331-15 

Professores de cursos livres é apresentada abaixo: 

 

TÍTULO 
3331-05 Instrutor de autoescola 
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3331-10 Instrutor de cursos livres – Instrutor de equitação para 
equoterapia 
3331-15 Professores de cursos livres 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Os profissionais dessa família ocupacional devem ser capazes de 
criar e planejar cursos livres, elaborar programas para empresas e 
clientes, definir materiais didáticos, ministrar aulas, avaliar alunos 
e sugerir mudanças estruturais em cursos. 
 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA 
O exercício dessas ocupações é livre. Requer-se escolaridade e 
qualificação profissional variadas, dependendo da área de 
atuação. Os cursos livres não estão sujeitos à regulamentação do 
MEC.  
 
CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO 
Exercem suas funções em instituições de ensino, basicamente em 
escolas que oferecem cursos livres. Atuam de forma individual e 
também em equipe; trabalham com supervisão ocasional e, 
dependendo da característica do curso, podem atuar em ambiente 
fechado, a céu aberto e em veículos. Na grande maioria, 
trabalham na condição de profissionais autônomos, atuando nos 
períodos diurno e noturno. 
 
CÓDIGO INTERNACIONAL CIUO 88 
3340 – Otros maestros e instructores de nivel medio. 
 
RECURSOS DE TRABALHO 
Carro; Equipamentos e instrumentos necessários aos cursos; Flip-
chart; Lousa. 
(MTE, 2010, p. 569-570). 

 

Partindo da análise do item descrição sumária, é possível inferir que ele 

apresenta algumas inconsistências quanto ao métier do professor de LE de CLIs, 

pois não é comum a esse profissional “criar e planejar cursos livres”, “elaborar 

programas para empresas e clientes”, “definir materiais didáticos”, nem tampouco 

“sugerir mudanças estruturais em cursos” (FREITAS, 2010). 

É interessante observar que uma descrição desse tipo, cumpre o papel de 

prescrever o fazer docente, na medida em que ela informa antecipadamente 

(SCHWARTZ, 2010) em que consiste a tarefa do professor, pois como bem nos 

lembra Amigues (2004), os valores dessa ocupação não são informados pelos 

próprios trabalhadores que exercem o labor, mas por pessoas que se acham 

exteriores a ele.  
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É importante ressaltar que ao se propor uma análise do trabalho, essas 

prescrições e os valores que incidem sobre elas não podem ser desconsideradas, 

pois 

 

os valores interferem diretamente na ressingularização das 
prescrições e orientam todo o preenchimento das lacunas 
existentes. Escolher entre um valor ou outro é tarefa cotidiana do 
sujeito no trabalho e no mundo (PONTES, SANTOS, 2015, p. 15). 

 

 Nessa perspectiva, a aprendizagem dos alunos, a organização escolar e as 

prescrições encontram-se no âmago da atividade do professor, “pois entre as 

prescrições e os alunos existe um trabalho de reorganização das tarefas e dos 

meios pelos coletivos de trabalho” (SOUZA-E-SILVA, 2004, p. 90). 

Quanto ao item que trata das condições de trabalho, observa-se a 

referência ao caráter dinâmico dessa atuação profissional, o que implica em tomar 

qualquer profissão sob o viés das “interações contínuas no seio do processo do 

trabalho, entre o trabalhador, seu produto, seus objetivos, seus recursos, seus 

saberes e os resultados do trabalho” (TARDIF, LESSARD, 2013, p. 49); e, por fim, 

porém não menos importante, das relações que se estabelecem entre ele e os 

seus alunos, no convívio com colegas de trabalho etc. Uma relação de alteridade 

em que o sujeito tem a oportunidade de, por meio do conhecimento do outro, 

construir e desconstruir a si mesmo (AMORIM, 2004). 

A expressão “equipamentos e instrumentos necessários aos cursos” não 

deixa claro quais são as principais ferramentas que o professor comumente faz 

uso na sua labuta diária; em se tratando do uso do termo “carro”, se 

considerarmos a atuação profissional do professor de LE, esse se apresenta de 

forma desconexa nesse contexto, não me parecendo ser um recurso de trabalho, 

caso estejamos considerando “recursos” como as ferramentas de que o professor 

se apropria no seu fazer laboral; no entanto, entre “flip-chart” e “lousa”, pode-se 

dizer que este último é condizente, pois é uma ferramenta da qual ele pode se 

valer para a realização da atividade de fato. 

Neste capítulo, tratei de colocar o acento sobre as estruturas organizacionais 

nas quais a atividade em CLIs é desenvolvida, partindo do global ao local, do 

contexto nacional ao recorte mais delimitado, no qual esta pesquisa está 

assentada. Essa tomada de perspectiva leva em conta como o trabalho é 
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organizado, controlado, segmentado, planejado, numa tentativa de buscar uma 

caracterização dessa modalidade de ensino como trabalho.  

Feito isso, no próximo capítulo, trataremos de questões preliminares acerca 

do exercício docente como interação humana e ocupação profissional, mirando à 

problematização do trabalho enquanto atividade, na perspectiva ergológica, por 

meio da qual se realiza o debate de normas. Este, por conseguinte, é “resultante 

do confronto do sujeito com as normas antecedentes, constituindo-se de um 

diálogo estabelecido consigo mesmo” (PONTES, SANTOS, 2015, p. 11). 
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2. DO TRABALHO DOCENTE COMO ATIVIDADE À ATIVIDADE 
DOCENTE NO TRABALHO 

 
 

Em suas atividades, os homens ou as mulheres, no trabalho, tecem. A 
trama seriam os fios que os ligam a um processo técnico, a propriedades 
da matéria, a ferramentas ou a clientes, a políticas econômicas – 
eventualmente elaboradas em outro continente – a regras formais, ao 
controle de outras pessoas... No caso da urdidura, ei-la ligada à sua 
própria história, a seu corpo que aprende e envelhece; a uma multidão 
de experiências de trabalho e de vida; a diversos grupos sociais que lhes 
oferecem saberes, valores, regras com as quais compõem dia após dia; 
aos próximos também, fontes de energia e de preocupações; a projetos, 
desejos, angústias, sonhos... 

 
 --– François Daniellou, 2004. 

 
 

Poderíamos metaforicamente comparar a fala de Daniellou (2004), que 

inaugura este capítulo, como sendo um embornal: um repositório rico na sua 

diversidade de conter elementos que ali são colocados por conferir ao todo um 

sentido singular; de onde se é possível subtrair subsídios valiosos para tentar 

empreender uma análise do trabalho em suas múltiplas faces. 

De acordo com Morin (2001, p. 16), para se compreender o trabalho torna-se 

substancial se ter em mente que ele é “uma atividade que se inscreve no 

desenvolvimento de uma sociedade”. Nesses termos, o trabalho 

 

deve, consequentemente, respeitar as prescrições relativas ao 
dever e ao saber viver em sociedade, tanto na sua execução 
como nos objetivos que ele almeja e nas relações que ele 
estabelece (MORIN, 2001, p. 16). 

 

Segundo Durrive (2010, p. 192), “o trabalho é uma realidade profundamente 

coletiva. E ao mesmo tempo profundamente individual, visto que é profundamente 

singular”. Essa é uma constatação que vai ao encontro da perspectiva ergológica, 

que tem “como objetivo conhecer o trabalho humano em todas as suas 

dimensões” (PONTES, SANTOS, 2015, p. 9), a qual nos interessa nesta 

pesquisa.  

Visto por esse ângulo, o trabalhador torna-se um sujeito que nunca atua 

“totalmente sozinho, mesmo quando se tem essa impressão, porque os outros 

estão lá através da preparação do trabalho, da prescrição, da avaliação” 
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(SCHWARTZ, 2010, p. 192), ao passo que o trabalhador se investe na atividade 

com suas experiências, histórias sempre singulares.  

Para Laville (1977), por outro lado, tratar do trabalho tende a se tornar um 

empreendimento simples, se quem o investiga busca fragmentá-lo num modelo 

sistematizado em homem/tarefa. Esse tipo de representação reducionista se 

prestaria, assim, a tão simplesmente descrever a atividade que o homem 

desempenha no trabalho, levando em conta as relações que o trabalhador 

estabelece com sua tarefa. 

Já para Wisner (1987), definir o trabalho é complexo, na medida em que se 

torna difícil estabelecer fronteiras bem delimitadas quanto ao uso desse termo se 

tomado de forma geral, sem considerar as restrições impostas por um contexto 

bastante específico de uso.  

Ainda segundo o autor, no campo profissional, é comum utilizá-lo para 

designar as condições de trabalho, as quais englobam tudo o que influencia o 

próprio trabalho, tratando-se 

 

não apenas do posto de trabalho e seu ambiente como também 
das relações entre produção e salário; da duração da jornada; [...] 
dos horários de trabalho [...] do serviço médico, social, escolar, 
cultural; das modalidades de transporte (WISNER, 1987, p. 12). 

 

Como se pode observar, falar do trabalho é vasculhar o embornal que 

Daniellou (2004) nos apresenta, entrar nas minúcias de um campo amplo de 

possibilidades, sem perder de vista o seu caráter multifacetado e problemático. 

Tendo em vista essas questões, nos interessa nesta pesquisa direcionar o 

nosso olhar investigativo para um plano mais delimitado de apreensão desse 

termo, sem desconsiderar, porém, o seu caráter plural e sua complexidade. 

Pois, como bem nos lembra Schwartz (2010, p. 43), “sempre que a atividade 

de trabalho está em questão, é preciso evitar a unilateralidade, o tudo ou nada”. É 

na tentativa de lidar melhor com essa problemática que, por uma questão de rigor 

metodológico de pesquisa, buscamos mobilizar o conceito de trabalho atrelado ao 

contexto de ensino, em virtude do nosso foco estar no exercício docente. 

Sob esse prisma, pode-se afirmar que o trabalho do professor se traduz num 

momento de vivência, de experimentação do sujeito em situação de trabalho no 

campo educacional, por meio do qual seu contato com os alunos, com o coletivo e 
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consigo mesmo, e com os valores que lhe são atribuídos, ele vai se construindo e 

se reconstruindo, num constante debate de normas, em que o trabalhador se 

convoca a esse debate, “frente às imposições do meio e às normas antecedentes” 

(PONTES, SANTOS, 2015, p. 11). Para Souza-e-Silva (2004, p.103, grifo da 

autora), isso se configura em modos de se “desfazer do vivido para reinscrevê-lo 

diferentemente em novas possibilidades de ação”. 

Caracterizar, assim, o fazer docente sob a lente do ensino como trabalho, 

reconhecendo que o debate de normas é constitutivo da atividade, é aceitar que 

há nele um caráter interativo, singular, experiencial, valorativo, formativo, 

prescritivo, profissional e passível de ser ressingularizado, o que nos leva a não 

desconsiderar que, como em outras áreas, o trabalhador em sua atividade se 

investe “com sua própria personalidade e sua história” (GUÉRIN et al, 2001, p. 

73). 

Quanto aos debates de normas, é possível afirmar que eles atuam dando 

um novo sentido aos saberes informados de modo apriorístico, contribuindo, pois, 

para que a atividade se configure como “um ponto de encontro convocado a se 

renovar sob o efeito da realização da ação e do desenvolvimento da experiência 

profissional” (AMIGUES, 2004, p. 45). 

Em termos ergológicos, o debate de normas (ou dramáticas de uso de si) 

está envolvido na situação de trabalho, momento no qual o sujeito experimenta a 

si mesmo colocando em confronto as normas antecedentes23 e os valores que 

pesam sobre a atividade humana, implicando, assim, em uma gestão complexa e 

dispendiosa em energia (SCHWARTZ, 2010). 

Na próxima seção, trataremos brevemente de uma dentre as várias 

dimensões do trabalho docente na perspectiva do ensino como trabalho, a saber: 

a interação. 

 

2.1 O trabalho docente como interação humana 

 
 

Quando olhamos no espelho, em nossos olhos olham olhos alheios; 
quando nos olhamos no espelho não vemos o mundo com nossos 
próprios olhos e desde o nosso interior; vemos a nós mesmos com os 
olhos do mundo – estamos possuídos pelo outro. 

                                                           
23

 Grosso modo, as normas antecedentes são anteriores às situações de trabalho vivenciadas 
pelos trabalhadores. 
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 --– Carlos Alberto Faraco, 2009. 

 
 

A depender da área do saber, o conceito de interação pode vir a suscitar 

diferentes noções. Numa incursão pelo Dicionário Online do Português – DICIO 

(2015), deparei-me com as seguintes explicitações para o vocábulo em questão, a 

partir das lentes da Sociologia e da Psicologia, respectivamente: 

 

– Em termos sociológicos: entende-se interação como sendo um 

“agrupamento das relações e/ou das ações que se efetivam entre os indivíduos 

de um determinado grupo ou entre os grupos de uma mesma sociedade” (DICIO, 

2015). 

– Em termos psicológicos: pode-se compreender a interação como um 

“fenômeno que permite, a certo número de indivíduos [...] constituir um grupo e 

que consiste no fato de que o comportamento de cada indivíduo se torna estímulo 

para [...] [o] outro” (DICIO, 2015). 

 

Essas acepções revelam um aspecto importante: os indivíduos, enquanto 

sujeitos, são seres humanos que co-vivem ou con-vivem pela inter-ação. Por meio 

das interações que eles estabelecem com os grupos dos quais fazem parte, o 

indivíduo vai construindo no cenário de todos: o seu cenário particular. 

Pensar o fazer docente sob essa ótica, como um trabalho que se efetiva 

pelas relações e ações entre os sujeitos que participam de múltiplas interações, 

requer considerar a atividade interativa como parte constitutiva do trabalho do 

professor. Por conseguinte, há de se levar em conta as implicaturas advindas do 

contato com outros sujeitos do coletivo de trabalho com os quais se relaciona e, 

em especial, os estudantes. 

Ao propor um conjunto de elementos para uma teoria da docência como 

profissão de interações humanas, Tardif e Lessard (2013) reforçam a 

necessidade de se ter uma visão panorâmica do fazer docente, concebendo-o 

como um sistema de práticas coletivas.  

Nessa perspectiva, a docência é entendida como um modo particular de 

trabalho sobre o humano, uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu 
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trabalho com outros sujeitos que, na verdade, implica num trabalho que se realiza 

sobre e com outrem. 

Na medida em que o comportamento de um indivíduo se torna estímulo para 

o outro, as relações vão se estreitando, laços são criados, e os indivíduos vão se 

percebendo e se constituindo nessa relação com o outro. Uma relação que se 

revela num processo de troca, sobretudo, no próprio funcionamento da 

linguagem. A esse respeito, Faïta (2010) nos adverte que: 

 

sem um outro, não haveria trocas. Esse outro, porém, é ainda 
mais inevitável como participante dessa troca. Não pertence 
apenas ao exterior da situação [...] ele também está em mim como 
pessoa, como sujeito que se expressa (FAÏTA, 2010, p. 167). 

 

Esse é um princípio fundamental da concepção dialógica que norteia a 

nossa pesquisa e sobre a qual nos deteremos mais precisamente no capítulo 3. 

Por ora, cabe pontuar que, no seio dessa interação, a análise das condições sob 

as quais ela se realiza nos coloca diante do fato de que “a atividade de trabalho 

dirige-se não apenas aos alunos, mas também à instituição que o emprega, aos 

pais, a outros profissionais” (AMIGUES, 2004, p. 41).  

Em termos de trabalho, isso evidencia uma característica importante no 

domínio das experiências de relações humanas em interação na atividade: a 

atividade “coloca as pessoas em relação umas com as outras, o que contribui 

para o desenvolvimento” (MORIN, 2001, p. 17) do ser humano. Posto em outras 

palavras, “o trabalho é feito em sociedade e esta é primordialmente uma atividade 

coletiva” (CLOT, 2007, p. 81). 

No universo no qual o docente atua, permeado por relações sociais e 

situações hierarquicamente constituídas, de caráter interacional, salienta-se ainda 

que a atividade docente 

 

[...] é realizada concretamente numa rede de interações com 
outras pessoas, num contexto onde o elemento humano é 
determinante e dominante e onde estão presentes símbolos, 
valores, sentimentos, atitudes [...] Essas interações são mediadas 
por diversos canais: discurso, comportamentos, maneiras de ser, 
etc. Elas exigem, portanto, dos professores, não um saber sobre 
um objeto de conhecimento nem um saber sobre uma prática e 
destinado principalmente a objetivá-la, mas a capacidade de se 
comportarem como sujeitos, como atores e de serem pessoas em 
interação com pessoas (TARDIF, 2012, p. 49-50). 
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As relações dialógicas possibilitam maior interação entre o professor e os 

seus parceiros, quais sejam: os estudantes, os colegas de profissão, etc. Além 

disso, destaca-se que qualquer ofício caracterizado como profissão de interações 

humanas é composto de diversas faces e cheio de complexidade.  

Na verdade, no caso específico do trabalho docente, há de se considerar 

que “trabalhar sobre e com seres humanos repercute sobre o professor, sobre 

seus conhecimentos, sua identidade, sua experiência profissional” (TARDIF, 

LESSARD, 2013, p. 9). 

Se, por um lado, as implicações que surgem de se propor uma sólida base 

de conhecimentos para estudar a docência, à luz de um prisma interativo, 

evidenciam que 

 

as interações humanas que constituem o trabalho docente 
marcam profundamente todos os outros componentes do 
processo de trabalho, tendo efeitos sobre o próprio trabalhador e 
modificando profundamente o conjunto das suas relações [, por 
outro lado, essas relações sinalizam para uma concepção de 
trabalho docente como atividade] (TARDIF, LESSARD, 2013, p. 
14). 

 

Em última instância, ressalta-se, portanto, que “é em sua atividade que o 

indivíduo vai fazer suas aprendizagens, vai evoluir em suas relações com o 

coletivo – e vai ele próprio intervir para transformar essas relações” (FAÏTA, 2010, 

p. 174). 

A natureza dessa formação e, por consequência, os diversos resultados que 

dela advêm em termos de sua qualidade e eficácia, são em larga escala da 

responsabilidade do professor – um profissional que atua numa atividade 

especializada (CELANI, 2008). 

Na próxima seção, tecerei algumas considerações a respeito do fazer 

docente enquanto uma atividade profissional. Por essa perspectiva, o exercício 

docente é entendido como um papel que deve ser desempenhado por um 

profissional licenciado, obrigatoriamente um sujeito com formação acadêmica. 

 

2.2 O trabalho docente como atividade profissional 
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A atividade do professor é certamente atividade especializada, da qual 
milhões de brasileiros tiram, ou procuram tirar, os meios para a sua 
subsistência; requer preparação especial, e, até algum tempo atrás, era 
atividade que conferia a quem a desempenhava um status relativamente 
alto, respeitado pela sociedade. 

 
--– Maria Antonieta Alba Celani, 2008. 

 
 

Nesta seção, de antemão, cabe trazer à baila algumas considerações feitas 

por Tardif e Lessard (2013) no tocante ao trabalho enquanto atividade. Para 

esses autores, destaca-se um ponto de vista que nos coloca diante de um fator 

essencialmente inerente ao trabalho, e que parece ser consenso entre vários 

pesquisadores: o seu caráter complexo. 

A esse respeito, segundo Guérin et al (2001, p. 12), a complexidade do 

trabalho é traduzível no caráter interdisciplinar dos estudos que o tomam 

enquanto objeto de pesquisa, tal que “há uma multiplicidade de ciências do 

trabalho, e ninguém pode pretender abordar só com a sua competência uma 

realidade tão complexa”. 

De acordo com Tersac e Maggi (2004, p. 80),  

 

o trabalho é um conceito complexo não só porque suas práticas 
variam de uma situação a outra, mas também porque seu sentido 
varia ao longo do tempo e de uma sociedade para outra [, em 
outras palavras,] [...] o trabalho reflete uma configuração singular 
de uma sociedade em um dado momento [...]. 

 

Já para Nouroudine (2002, p. 19), o trabalho também tem sua complexidade 

“na medida em que integra propriedades múltiplas, cada uma participando da 

formação de uma significação dinâmica e variável nos campos social e histórico”. 

Diante do entendimento de que há esse caráter complexo, cabe salientar 

que em se tratando do trabalho do professor, essa multiplicidade nos impõe 

aceitar que, como todo trabalho humano, a docência 

 

[...] pode ser analisada inicialmente como uma atividade. 
Trabalhar é agir num determinado contexto em função de um 
objetivo, atuando sobre um material qualquer para transformá-lo 
através do uso de utensílios e técnicas. No mesmo sentido, 
ensinar é agir na classe e na escola em função da aprendizagem 
e da socialização dos alunos, atuando sobre sua capacidade de 
aprender, para educá-los e instruí-los com a ajuda de programas, 
métodos, livros, exercícios, normas, etc. Ora, quando 
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confrontamos analiticamente essa atividade, dois pontos de vista 
complementares devem ser considerados. Por um lado, pode-se 
colocar o acento sobre as estruturas organizacionais, nas quais a 
atividade é desenvolvida, estruturas que as condicionam de 
diversas maneiras. Nesse caso se insistirá no modo como o 
trabalho é organizado, controlado, segmentado, planejado, etc. 
por outro lado, pode-se colocar o acento também sobre o 
desenvolvimento da atividade, ou seja, sobre as interações 
contínuas no seio do processo concreto do trabalho, entre o 
trabalhador, seu produto, seus objetivos, seus recursos, seus 
saberes e os resultados do trabalho. Em outras palavras, pode-se 
investigar, conforme o caso, os aspectos organizacionais ou os 
aspectos dinâmicos da atividade docente (TARDIF, LESSARD, 
2013, p. 49). 

 

Como se depreende das explicitações postas pelos autores em questão, as 

dimensões estruturais que envolvem a atividade profissional estão 

intrinsecamente entrelaçadas às relações interativas que perpassam esse fazer, 

seja entre os sujeitos desse processo ou entre os indivíduos e os recursos que 

possibilitam o desenvolvimento da atividade em situação de trabalho. 

As condições em que a atividade docente se realiza, concebida 

essencialmente como parte da situação de trabalho do professor, são permeadas 

por idiossincrasias que, indubitavelmente, revelam a complexidade que envolve o 

processo laborioso de pôr em prática o seu ofício num universo institucional 

dotado de múltiplos matizes. 

De acordo com Amigues (2004, p. 41-42, grifo do autor), 

 

a atividade do professor [...] busca seus meios de agir nas 
técnicas profissionais que se constituíram no decorrer da história 
da escola e do ofício de professor. Em outros termos, a atividade 
não é a de um indivíduo destituído de ferramentas, socialmente 
isolado e dissociado da história; pelo contrário, ela é socialmente 
situada e constantemente mediada por objetos que constituem um 
sistema. Para agir, o professor deve estabelecer e coordenar 
relações, na forma de compromisso, entre vários objetos 
constitutivos de sua atividade. 

 

Amigues (2004) traz à tona aspectos importantes ligados à práxis dos 

professores, cujo ofício transcende a ideia limitada de atuação profissional que se 

realiza num ambiente fechado de uma sala de aula, direcionada apenas aos 

alunos. 

De modo geral, é inegável que o contexto em que o professor atua influencia 

sobremaneira na forma como esse trabalhador exerce o seu papel profissional. 
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Entretanto, na medida em que consideramos apenas as faces estruturais, 

organizacionais do seu trabalho, de certo modo, negligenciamos as relações que 

emergem do ensinar.  

Por essa razão, ainda que os aspectos estruturais e dinâmicos da atividade 

docente sejam complementares, porquanto, inclusive para os trabalhadores eles 

são indissociáveis, acreditamos ser importante levar em conta o elemento 

humano, fruto do processo de interação e, por último, porém não menos 

importante, os saberes docentes – que no escopo da formação e da experiência, 

ancoram a realização da prática desses profissionais. 

 

2.2.1 Saberes docentes 

 

Investigar os saberes dos professores é uma tarefa bastante ousada. No 

entanto, uma questão põe-se no centro da cena: quais levar em conta? 

Segundo Tardif (2012, p.19), “o saber dos professores contém 

conhecimentos e um saber-fazer cuja origem é patente”. Na verdade, o saber não 

é apreendido por uma única fonte, “mas de várias fontes e de diferentes 

momentos da história de vida e da carreira profissional” (TARDIF, 2012, p. 21), 

tratando-se, assim, de um conjunto de conhecimentos que servem de base aos 

professores para realizarem o seu trabalho.  

Por conta dessa premissa, pode-se então falar em saberes, no plural. Nesse 

aspecto, nota-se que alguns deles 

 

[...] provêm da família do professor, da escola que o formou e de 
sua cultura pessoal; outros vêm das universidades ou das escolas 
normais; outros estão ligados à instituição (programas, regras, 
princípios pedagógicos, objetivos, finalidades, etc.); outros, ainda, 
provêm dos pares, dos cursos de reciclagem, etc. Nesse sentido, 
o saber profissional está, de um certo modo, na confluência de 
vários saberes oriundos da sociedade, da instituição escolar, dos 
outros atores educacionais, das universidades, etc. (TARDIF, 
2012, p. 19). 

 

Diante dessas explicitações, assumir que o saber profissional do professor 

encontra-se na confluência de vários saberes oriundos da sociedade significa 

compreender que esse saber é plural, e com o qual os professores estabelecem 
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diversas interações com as competências24 do trabalhador, integrando, assim, “o 

conjunto da relação entre, de uma parte, os homens e as mulheres e de outra 

parte seu meio, seu meio de vida, no seio do qual se encontra o meio de trabalho” 

(SCHWARTZ, 2010, p 221). 

Nessa seara, pode-se dizer que estamos confrontados com uma questão 

dialética inesgotável, visto que, em se tratando da atividade de trabalho, os 

saberes são elementos que informam a atividade. Isso incide no movimento 

pendular de que conhecer a atividade é realimentar novos saberes. Ou, como 

afirma Schwartz (2010, p. 147),  

 

os saberes produzidos antecipam a atividade e, ao mesmo tempo, 
a atividade antecipa saberes que ainda não foram produzidos, que 
deveriam ser produzidos. [...] Os saberes que serão produzidos 
[...] [,] a partir da própria atividade, servirão para rearrumar, para 
renovar o estoque de saberes existentes. 

 

É evidente, portanto, que no escopo de um fazer profissional seja necessário 

relacionar esse saber com os condicionantes e o contexto do trabalho, pois “o 

saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de 

realizar um objetivo qualquer” (TARDIF, 2012, p. 11). 

Ao falar em saberes docentes, do ponto de vista epistemológico, torna-se 

necessário problematizar a formação profissional como um espaço de 

convergência desses saberes. 

 

2.2.2 Formação profissional do professor de língua estrangeira 

 

Por acreditar que a formação é uma dimensão fundamental na perspectiva 

de análise do trabalho, esta seção se dedica a esboçar alguns aspectos 

importantes que devem ser levados em conta para se compreender quais são as 

implicaturas da formação profissional do professor de LE que tendem a contribuir 

com a construção de sentidos sobre a atividade de trabalho docente. 

É possível afirmar que a formação de professores de LEs, no contexto 

brasileiro, de longa data, tem recebido atenção de vários pesquisadores (PAIVA, 

                                                           
24

 Para um amplo espectro da noção de competência (e seus ingredientes) mobilizada pela 
perspectiva ergológica, cf. Schwartz (2010). 
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2003; BARCELOS, ABRAHÃO, 2006; GIMENEZ, 2007; CELANI, 2008; LEFFA, 

2008; ALMEIDA FILHO, 2009; MICCOLI, 2013, entre outros). 

De acordo com Dias (2013, p. 68), “com as mudanças do mundo do 

trabalho, a atividade educacional, em especial o trabalho docente, passa a ser 

considerado como um novo objeto de investigação”. 

Esses trabalhos colocam o fazer docente em destaque, ocupando o centro 

da cena, rompendo com o paradigma de estudos na área de LEs que pareciam 

ter como única preocupação questões mais estreitamente vinculadas às línguas e 

ao seu ensino (GIMENEZ, 2004). 

Dias (2013) salienta também que, na área de linguística aplicada (LA), 

particularmente no que se refere ao contexto de formação (inicial e/ou continuada) 

de professores de LEs, verifica-se que tem crescido a quantidade de grupos de 

pesquisa, cujo foco de análise recai sobre o trabalho docente (CRISTÓVÃO, 

2008; SILVA, MEDRADO, REICHMANN, 2011). 

Quanto ao aspecto profissional, Tardif e Lessard (2013, p. 43) pontuam que 

“[...] a docência é um trabalho socialmente reconhecido, realizado por um grupo 

de profissionais específicos, que possuem uma formação longa e especializada 

(geralmente de nível universitário ou equivalente)”.  

Essa explicitação encontra coro em Celani (2008) quando a autora sinaliza 

sobre a constante necessidade de se caracterizar o exercício docente do 

professor de LE como uma profissão: uma atividade ou ocupação especializada.  

Levando-se em conta o contexto no qual Tardif e Lessard (2013) 

desenvolvem suas pesquisas, os autores salientam que os professores são 

profissionais que “atuam num território [...] relativamente bem protegido: não 

ensina quem quer; é necessária uma permissão, um credenciamento, um 

atestado etc.” (TARDIF, LESSARD, 2013, p. 43). 

Comparando-se essa realidade ao contexto brasileiro, pode-se dizer que a 

situação esboçada pelos autores em questão dialoga na contramão da afirmação 

de Celani (2008) de que a área de ensino de línguas tem sido invadida por 

profissionais sem formação, referindo-se a estudiosa ao fato de que, em muitas 

situações de ensino no Brasil, qualquer um pode ser professor, mesmo sem 

cumprir as exigências legais quanto à formação para o exercício pleno da 

profissão. 
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Em CLIs, é possível encontrar profissionais de áreas diversas, que nada tem 

a ver com a educação, atuando como professor de LE. Esse fato, por si só, 

contribui para legitimar o apontamento feito por Celani (2008).  

Deixando em suspenso essa contrariedade, visto que ela está assentada em 

diferentes realidades, salienta-se o aspecto da incompletude da formação, 

inerente ao trabalho humano, que impõe, pois, ao professor, bem como a todos 

os trabalhadores em situação, a árdua tarefa de construir-se e reconstruir-se 

continuamente, colocando em sinergia os ingredientes da competência 

(SCHWARTZ, 2010). 

Nesse sentido, 

 

todas as riquezas do corpo, da inteligência, da cultura que, de 
algum modo, nutrem e alimentam esses diferentes ingredientes, 
devem ser postas em comunicação em todo instante de trabalho e 
é daí que se diz que, enfim, a atividade humana é algo 
extraordinário (SCHWARTZ, 2010, p. 220). 

 

Essa condição requer um pensar reflexivo acerca do desenvolvimento do 

fazer profissional docente, ao longo da carreira, visando a atender o perfil de 

professor que melhor se enquadra às demandas da sociedade. 

Isso implica em pensar mais uma vez a formação como um processo não 

estanque, mas contínuo, por meio de uma construção teórica, prática e crítica que 

o capacite, enquanto educador reflexivo, consciente de sua dimensão social, a 

constantemente ressignificar a sua própria prática em busca de novos caminhos 

para a sua atuação profissional (BARUKI-FONSECA, ROJAS, 2007). Tem-se, 

assim, a “necessidade de gerir um encontro que ninguém experimentou antes de 

você, exatamente nas mesmas condições” (SCHWARTZ, 2010, p. 88).  

De acordo com Abrahão (2011, p. 162), ao tratar da formação e do 

desenvolvimento profissional do professor de línguas, a autora entende que “esse 

profissional necessita, além de um nível de competência linguístico-comunicativa 

elevado [,] uma base teórico-prática que lhe ofereça um repertório para as suas 

ações futuras”. 

Além disso, o professor deve também estar imerso numa prática reflexiva 

que dê a ele condições de fazer escolhas 
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metodológicas adequadas para um dado contexto, [de avaliar] as 
ações desempenhadas, buscando compreender suas origens e 
consequências, e [de fazer] as adequações necessárias para 
atingir os objetivos estabelecidos pelos integrantes do contexto de 
ensino (ABRAHÃO, 2011, p. 162). 

 

Para Leffa (2008, p. 354), pensar a formação profissional do professor de 

LEs é acima de tudo compreender que ela 

 

[...] envolve o domínio de diferentes áreas de conhecimento, 
incluindo o domínio da língua que ensina, e o domínio da ação 
pedagógica necessária para fazer a aprendizagem da língua 
acontecer na sala de aula. [Visto sob esse prisma,] [...] a formação 
de um profissional competente nessas duas áreas de 
conhecimento, língua e metodologia, na medida em que envolve a 
definição do perfil desejado pela sociedade, é mais uma questão 
política do que acadêmica. 

 

Além do aspecto político da formação profissional do professor de LE, não 

se pode descartar a sua educação linguística nem o seu compromisso para com a 

sua própria aprendizagem. A aprendizagem, enquanto um processo contínuo, 

pressupõe a construção de saberes que culmine com um processo reflexivo de 

ação profissional, vislumbrando o comprometimento do professor com a realidade 

do mundo que o cerca. 

Abdalla (2006) entende que o ambiente de trabalho do professor tende a 

desempenhar um papel crucial no seu processo formativo, materializando-se num 

lócus de aprendizagem da própria profissão. É, portanto, no trabalho que o 

professor vivencia e reelabora permanentemente as normas e valores em 

circulação em nossa sociedade, ao passo que vai refletindo formalizadamente 

sobre suas próprias ações, pois “a atividade é, permanentemente, recriação, 

através dos debates de normas” (SCHWARTZ, 2010, p. 266). 

É por meio desse trabalho reflexivo e de formalização que o indivíduo vai 

tomando 

 

consciência de seu potencial, da maneira como se investe em sua 
atividade. Do mesmo modo, permite também descobrir e 
eventualmente modificar a relação que ela estabelece com o 
objeto de sua própria atividade e de seus modos operatórios 
(FAÏTA, 2010, p. 178). 
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É por meio dessa experiência vivida na prática, em que o trabalhador se 

investe com toda sua história, que a experiência profissional se torna um 

processo formativo e constitutivo da prática do professor. Dessa maneira, o 

professor constrói os seus conhecimentos/saberes, de ordem prática, ao 

estabelecer conexões entre o pensamento e a ação, num processo inesgotável de 

renormalização.  

Por essa razão, conforme enfatiza Schwartz (2010), esses saberes tem o 

papel de antecipar, de certa forma, o encontro com a situação de trabalho, num 

processo de dupla antecipação, em que a atividade em si também acaba 

antecipando saberes, como já mencionado anteriormente. Sendo assim, 

 

[...] „formar-se no decorrer da vida‟ é essa dupla antecipação. 
Conhecer o trabalho e preparar-se para ele significa, de algum 
modo, preparar-se para essa dupla antecipação permanente, 
porque, se nos limitarmos ao modo pelo qual os conceitos e os 
saberes antecipam as atividades, veremos somente um lado das 
coisas e, de um certo modo, diria eu, denegriremos ou 
subestimaremos os próprios problemas da atividade 
(SCHWARTZ, 2010, p. 147). 

 

Em linhas finais, entende-se que a formação profissional, que se realiza 

continuamente, é um momento de construção: uma via de acesso possível rumo à 

construção de conhecimentos no que concerne ao ofício que o professor escolheu 

abraçar no decorrer de sua vida. 

No próximo capítulo, dedicamo-nos a apresentar os aportes teóricos que 

sustentam nossa pesquisa, a saber: a concepção dialógica de linguagem e a 

ergologia, respectivamente. 
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3. DO TRABALHO SOBRE LINGUAGEM À LINGUAGEM SOBRE O 
TRABALHO 

 
 

A linguagem é mais do que um uso da língua: ela é uma construção de 
sentido em uma situação singular que mobiliza palavras até torcer o 
sentido geral que elas possuem. 

 
 --– Daniel Faïta, 2010. 

 
 

Se nos foi possível falar em complexidade como um aspecto inerente à 

palavra trabalho, ao falar do temo linguagem isso não seria diferente, pois “a 

linguagem é uma prática social concreta e também complexa [,] [visto que], 

enquanto tal, [ela] envolve elementos do contexto, convenções de uso e intenções 

do falante” (BRANDÃO, 2001, p. 60). 

Ao desenvolver esta pesquisa, fato é que não podemos fugir da obviedade 

da questão: o trabalho é uma atividade humana (SCHWARTZ, 2010); e “o estudo 

da linguagem é fundamental para se compreender o trabalho” (FRANÇA, 2007, p. 

78). Nesse sentido, fazendo eco às palavras de Benveniste (2005, p. 17), “a 

linguagem é [...] um fato humano; é, no homem, o ponto de interação da vida 

mental e da vida cultural e ao mesmo tempo o instrumento dessa interação”. 

De acordo com Schwartz (2010, p. 143) “há uma indissociabilidade entre 

trabalho e linguagem”. De imediato, o que nos impulsiona a tomar como verdade 

irredutível essa afirmação é o fato de que há tanto no termo linguagem quanto no 

termo trabalho um caráter múltiplo de possibilidades de uso semântico, o que 

não é lá uma grande novidade. 

Dito isso, este capítulo se dedica a trazer à baila o nosso sustentáculo 

teórico, delimitando, dessa maneira, de que modo nos apropriaremos de 

conceitos do campo da linguagem para perscrutar o campo do trabalho. 

Na próxima seção, abordamos a linguagem à luz de um enfoque 

enunciativo. 

 

3.1 Por um enfoque enunciativo de linguagem 

 
 

Ao dizer sim, ao dizer não, ao assumir seu sim, documentar seu não 
nesse palco onde são encenadas as divinas e humanas comédias da 
vida, onde cada homem é novelista de si mesmo, as palavras se fazem 
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senhas que abrem os caminhos da esperança, da liberdade. Do ser. [...] 
Quero a palavra que sem dizer, diz. E dizendo o que não pode ser dito, 
mostra ao homem a terceira margem da vida. 

 
 --– Arlete Parrilha Sendra, 2015. 

 
 

Ao longo dos séculos, num encontro tangível com uma rica produção de 

conhecimentos sobre a linguagem humana, nós temos nos deparado com um 

leque variado de concepções sob o qual ela, fonte inesgotável de estudo, 

portadora de uma miríade de possibilidades, vai ganhando espessura.  

À luz de cada pensamento, desde a mais ínfima e vulgar definição pelo 

senso comum ao mais aclamado e fulcral saber teorizado, a linguagem vai 

delimitando a si mesma num processo de construção pelo qual, passo a passo, 

seus contornos dão relevo ao que se entende por ela. 

Ao adentrar os estudos dessa natureza, apropriando-se de 

conceptualizações nem sempre tão diáfanas, objetivando compor arcabouço 

teórico de pesquisa, faz-se necessário traçar um recorte que dê conta de apagar 

confusões terminológicas, pois bem sabemos que o termo linguagem encapsula 

em si mesmo muitos significados e sentidos (BAGNO, 2014, p. 58).  

É nessa perspectiva que, neste capítulo, abordaremos a linguagem sob o 

enfoque enunciativo, elegendo, pois, alguns tópicos norteadores que visam a 

delimitar o nosso quadro analítico. 

A seção seguinte traz alguns aspectos concernentes aos estudos sobre a 

linguagem. 

 

3.1.1 Estudos sobre linguagem 

 

Segundo Fiorin (2013a, p.14), “[...] podemos falar da linguagem como 

capacidade específica da espécie humana de produzir sentidos”. Em face desse 

reconhecimento, deve-se considerar que 

 

[...] a questão da linguagem é fundamental no desenvolvimento de 
todo e qualquer homem; de que ela é condição sine qua non na 
apreensão de conceitos que permitem aos sujeitos compreender o 
mundo e nele agir [...] (GERALDI, 2013, p. 4-5). 
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Ela é, pois, uma atividade simbólica, visto que por meio das palavras 

criamos, dentre outros sentidos, conceitos que servem para ordenar a realidade e 

categorizar o mundo (FIORIN, 2013a). 

Há de se admitir que as questões que envolvem a relação da linguagem com 

o mundo, desde sempre, têm perturbado filósofos, linguistas, e outros 

pesquisadores interessados por esse objeto, pois, admite-se que há uma 

complexidade no fenômeno linguístico que desafia a compreensão dos estudiosos 

(PETTER, 2012). 

De acordo com Araújo (2004), essas questões envolvem o tema da 

referência (a relação entre linguagem e realidade, palavras e coisas); o problema 

do significado (de como com as palavras dizemos algo a alguém e somos 

compreendidos); o papel dos jogos de linguagem e dos atos de fala nos 

processos comunicativos; a questão pragmática do discurso (da fala como prática 

humana), entre outras. 

Pode-se afirmar que nas palavras de Saussure, muito provavelmente, 

encontram-se “os fundamentos de teorias que se inscrevem hoje no campo da 

enunciação e do discurso” (DI FANTI, BARBISAN, 2012, p. 7).  

Para Di Fanti e Barbisan (2012), essa alegação pauta-se em enunciados 

reveladores, tais como “a língua só é criada em vista do discurso”, “a língua entra 

em ação como discurso”, entre outros, que são apresentados na página 277, da 

edição francesa de Escritos de linguística geral, publicada em 2002 (apud DI 

FANTI, BARBISAN, 2012). Fazendo ainda referência aos estudos saussurianos, é 

também possível encontrar fundamentos dessa espécie abordados por Barbisan 

(2013). 

Após essa breve introdução, cabe destacar que, no campo dos estudos de 

linguagem, nossa pesquisa se debruça sobre o discurso como objeto de 

pesquisa, colocando, pois, em diálogo a análise de discurso de base enunciativa 

e o dialogismo bakhtiniano.  

Ao se apropriar de concepções teóricas advindas dos trabalhos do Círculo 

de Bakhtin (2009; 2011) e dos estudos de Maingueneau (1997; 2008a; 2008b; 

2009; 2013; 2015), numa tomada de direção que privilegia o social, o histórico e o 

cultural, sem descartar a materialidade linguística, a escolha pela análise de 

discurso de base enunciativa e pelo dialogismo do Círculo de Bakhtin nos 
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convoca a pensar a linguagem enquanto atravessamento de discursos, sob o viés 

da enunciação – o ato de produzir enunciados. 

Nesse aspecto, pode-se assumir com Maingueneau (2008, p. 15) que o 

discurso é “uma dispersão de textos, cujo modo de inscrição histórica permite 

definir como um espaço de regularidades enunciativas”. Em se tratando do 

pensamento bakhtiniano, a enunciação é constitutivamente um fenômeno social, 

por meio da qual o sujeito se constitui na interação com o outro, do emprego que 

ele faz da língua em forma de enunciados, fruto das relações que ele estabelece 

com outrem em sociedade. 

Nessas relações, 

 

o enunciado se constrói levando em conta as atitudes 
responsivas, em prol das quais ele, em essência, é criado. O 
papel dos outros, para quem se constrói o enunciado, é 
excepcionalmente grande [...] esses outros, para os quais o meu 
pensamento se torna um pensamento real pela primeira vez (e 
deste modo também para mim mesmo), não são ouvintes 
passivos, mas participantes ativos da comunicação discursiva 
(BAKHTIN, 2016, p. 62). 

 

Ainda no campo dos estudos de linguagem, pode-se afirmar que Bakhtin e 

Benveniste contribuíram amplamente com o modo de tomar o enunciado como 

objeto linguístico, percorrendo, no entanto, caminhos completamente distintos ao 

propor desdobramentos teóricos de base enunciativa. 

Mikhail M. Bakhtin (1895-1975) foi um dos mais proeminentes estudiosos da 

linguagem humana, cujos escritos se ramificaram por uma gama de temas na 

seara dos estudos linguísticos, filosóficos, poéticos, etc. Seus conceitos são 

recuperados com frequência em pesquisas em áreas como antropologia, crítica 

literária, história, psicologia, sociologia, dentre outras. 

Devido à relevância da contribuição de sua concepção teórica acerca da 

linguagem humana, sobre a qual nos debruçamos para o encaminhamento desta 

pesquisa, dedicamos um espaço particular para trazer a lume os seus principais 

postulados no que toca ao dialogismo, o qual será apresentado mais detidamente 

na seção seguinte. 

Émile Benveniste (1902-1976), considerado o linguista da enunciação – e, 

por esse motivo, o principal nome do que se convencionou chamar teoria da 

enunciação –, talvez tenha sido “o primeiro linguista, a partir do quadro 
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saussuriano, a desenvolver um modelo de análise da língua especificamente 

voltado à enunciação” (FLORES, TEIXEIRA, 2010, p. 29). 

Para Flores (2013), é preciso enfatizar, porém, que falar em teoria da 

enunciação se referindo aos escritos de Benveniste sobre esse tema é antes de 

tudo entender que não se trata de um modelo acabado, ou mesmo, em 

construção. Isso pode ser explicado, hipoteticamente, pela grande flutuação 

conceitual e terminológica que há entre os textos. 

A despeito dessa problemática, o que prevalece é o fato de que, com esse 

estudioso do estruturalismo, postula-se a teorização sobre a enunciação. Embora 

os estudos de Benveniste não sejam de nosso interesse para as análises 

empreendidas nesta pesquisa, trazemos à baila alguns apontamentos acerca de 

sua relevância junto às questões enunciativas. 

Conforme formula Benveniste (2005, p. 285), 

 

[...] a linguagem está na natureza do homem, que não a fabricou. 
Inclinamo-nos sempre para a imaginação ingênua de um período 
original, em que um homem completo descobriria um semelhante 
igualmente completo e, entre eles, pouco a pouco, se elaboraria a 
linguagem. Isso é pura ficção. Não atingimos nunca o homem 
separado da linguagem e não o vemos nunca inventando-a. Não 
atingimos jamais o homem reduzido a si mesmo e procurando 
conceber a existência do outro. É um homem falando que 
encontramos no mundo, um homem falando com outro homem, e 
a linguagem ensina a própria definição do homem. 

 

Esse trecho traduz com propriedade o movimento discursivo utilizado por 

Benveniste para tratar do homem na língua. Em sua formulação, esse autor 

instaura uma perspectiva enunciativa de linguagem que prevê sujeito e estrutura 

articulados, numa apropriação da língua por um ato individual de fala – a 

enunciação. 

Para Benveniste (2005) é por meio da enunciação que se dá a instauração 

do sujeito no fio discursivo. Dito de outra forma, é na linguagem e pela linguagem 

que o indivíduo se constitui enquanto sujeito. Ou como enuncia Benveniste (2005, 

p. 286, grifo do autor), “a linguagem só é possível porque cada locutor se 

apresenta como sujeito, remetendo a ele mesmo como eu no discurso”. 

A esse respeito, Fiorin (2013b, p. 55) complementa, 
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[...] a enunciação é o ato de produção do discurso, é uma 
instância pressuposta pelo enunciado (produto da enunciação). Ao 
realizar-se, ela deixa marcas no discurso que constrói. Por 
exemplo, o enunciador pode reproduzir ou não a enunciação no 
interior do enunciado. [...] Mesmo quando os elementos da 
enunciação não aparecem no enunciado, a enunciação existe, 
uma vez que nenhuma frase se enuncia sozinha. 

 

Nota-se que a instauração dessas instâncias no enunciado evidencia o papel 

privilegiado da linguagem enquanto ato de interlocução, entendida como espaço 

de produção de linguagem e de constituição de sujeitos (GERALDI, 2013, p. 5). 

Isso remete a um processo interativo pelo qual o eu se constitui na relação com o 

tu, como se verifica em: “eu propõe outra pessoa, aquela que, sendo embora 

exterior a „mim‟, torna-se o meu eco – ao qual digo tu e que me diz tu” 

(BENVENISTE, 2005, p. 286, grifo e aspas do autor). 

Ao falar em sujeito, cabe pontuar que “as teorias da enunciação estudam as 

marcas do sujeito no enunciado e não o próprio sujeito” (FLORES, TEIXEIRA, 

2010, p. 11). O que sobressai dessa perspectiva é a contribuição de Benveniste 

no que concerne ao tratamento dado à dimensão da subjetividade na 

linguagem – entendida como a capacidade do indivíduo (locutor) de se propor 

como sujeito, aquele que fala em sua fala (BENVENISTE, 2005). 

Na contramão desse desdobramento teórico, e de extrema importância para 

o desenvolvimento desta pesquisa, tem-se a concepção dialógica de linguagem. 

Ao contrário da subjetividade implicada nos estudos de Benveniste, cuja 

dimensão do sujeito que se assume como eu é individual, no dialogismo estamos 

diante de um sujeito dialógico, aquele que “termina o seu enunciado para passar 

a palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão ativamente responsiva” 

(BAKHTIN, 2016, p. 29). 

Depois desse percurso teórico-introdutório, no recôncavo dos estudos de 

linguagem, devidamente recortado, prosseguiremos na próxima seção a 

destrinchar outros aspectos basilares no âmbito enunciativo-dialógico, que nos 

são de interesse nesta pesquisa. 

 

3.1.2 Concepção dialógica de linguagem 
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Utiliza-se a expressão concepção dialógica de linguagem para se referir 

ao dialogismo suscitado pelos postulados que emergem dos trabalhos do Círculo 

de Bakhtin – “grupos formados pelo pensador russo e por seus amigos e 

colaboradores em diferentes momentos da vida de Bakhtin” (SILVA, 2013, p. 46) 

–, num contexto de efervescência socialista, a partir da Revolução de 1917 

(ZANDWAIS, 2009, p. 97). 

De acordo com Faraco (2009), esse conjunto de intelectuais, cuja boa parte 

deles nasceu por volta da metade da década de 1890, reunia-se regularmente no 

período compreendido entre 1919 e 1929.  

O Círculo era composto por pessoas de diversas formações, constituindo-se 

num grupo multidisciplinar, do qual faziam parte Mikhail M. Bakhtin, Valentin N. 

Voloshínov e Pavel N. Medvedev. Vale ressaltar que nos detivemos apenas à 

menção desses nomes, pois eles se destacam como as figuras mais 

proeminentes do Círculo. 

Segundo Fiorin (2016, p. 8) é possível afirmar que “Bakhtin apresenta um 

pensamento absolutamente original sobre a linguagem”, tal que seria uma tarefa 

bastante antibakhtiniana compreender a sua teoria passivamente e aplicar os 

seus conceitos de forma mecânica, sem considerar o caráter de responsividade. 

Na perspectiva bakhtiniana, a linguagem é concebida como “um lugar de 

convergência de diferenças, em que a identidade se constrói pela convivência 

com a diversidade, com o outro” (SILVA, 2013, p. 48). Essa relação de alteridade 

é um dos pilares dessa concepção que considera que a relação que se 

estabelece com o outro se dá por meio da interação verbal, atravessada que está 

por um conjunto de enunciados concretos que determinam falantes sócio e 

historicamente situados.  

Nessa medida, legitimando o discurso como território opaco, no qual se 

articulam as palavras, pode-se dizer que 

 

através [...] [dela], defino-me em relação ao outro [...] A palavra é 
[, pois,] uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se 
ela se apóia sobre mim numa extremidade, na outra apóia-se 
sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor 
e do interlocutor (BAKHTIN, 2009, p. 117). 

 

Partindo, pois, desse processo de interlocução, constitutivo dos sujeitos, 

postula-se que “o discurso sempre está fundido em forma de enunciado 
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pertencente a um determinando sujeito do discurso, e fora dessa forma não pode 

existir” (BAKHTIN, 2011, p. 274). 

Nesse aspecto, “Bakhtin [...] considera o dialogismo o princípio constitutivo 

da linguagem e a condição do sentido do discurso” (BARROS, 2005, p. 32), por 

meio do qual se pode observar os entrelaces enunciativos da linguagem, incutidos 

nas relações com os outros que nos constituem. 

Numa perspectiva mais didática, Silva (2013, p. 52) pontua que: 

 

Na teoria de Bakhtin, ou análise dialógica do discurso, a ideia de 
dialogismo está ligada à própria concepção de língua como 
interação verbal. Afinal, não existe enunciado concreto sem 
interlocutores. O próprio fato de um autor levar em consideração 
seu interlocutor direto ou indireto quando produz um enunciado já 
confere à língua esse caráter dialógico. 

 

Um enunciado concreto, à luz do emolduramento bakhtiniano,  

 

não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, 
precisamente delimitada da alternância dos sujeitos do discurso, a 
qual termina com a transmissão da palavra ao outro [...] [, 
configurando-se, desse modo, num] elo na corrente 
complexamente organizada de outros enunciados (BAKHTIN, 
2011, p. 275). 

 

Considerando ainda o dialogismo no pensamento bakhtiniano, Barros (2007, 

p. 25, grifo da autora) reitera que as ideias de Bakhtin 

 

sobre o homem e a vida são marcadas pelo princípio dialógico. A 
alteridade define o ser humano, pois o outro é imprescindível para 
sua concepção: [por essa razão,] é impossível pensar no homem 
fora das relações que o ligam ao outro. 

 

 Cabe também afirmar que, no cerne desse pensamento, a concepção de 

enunciado/enunciação não se encontra pronta e acabada num único texto, sendo 

necessário depreender os seus sentidos como um todo significativo e coeso por 

meio de um processo de construção que se formula na tessitura do conjunto das 

obras associadas ao Círculo; “idissocialvelmente implicados em outras noções 

também paulatinamente construídas” (BRAIT, MELO, 2013, p. 65). 

A partir desse ponto de vista, as autoras asseveram que: 
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Bakhtin e seu Círculo, à medida que elaboram uma teoria 
enunciativo-discursiva da linguagem, propõem, em diferentes 
momentos, reflexões acerca de enunciado/enunciação, de sua 
estreita vinculação com o signo ideológico, palavra, comunicação, 
interação, gêneros discursivos, texto, tema e significação, 
discurso, discurso verbal, polifonia, dialogismo, 
ato/atividade/evento e demais elementos constitutivos do 
processo enunciativo-discursivo (BRAIT, MELO, 2013, p. 65). 

 

Nota-se com isso que os intervalos que surgem das proposições formuladas 

em diferentes momentos, tendem a acentuar a complexidade de se depreender a 

obra do Círculo como um todo coeso e significativo.  

Soma-se a isso o fato de que 

 

boa parte dos textos do próprio Bakhtin é constituída de 
manuscritos inacabados, alguns apenas rascunhados, o que nos 
deixa, sem dúvida, numa situação de não poucas dificuldades 
quanto à apreensão de seu pensamento (FARACO, 2009, p. 15). 

 

Porquanto, como forma de romper com essas lacunas aparentes, 

acreditamos que é pelo estabelecimento de uma visão de conjunto da reflexão 

bakhtiniana que se torna possível lidar mais facilmente com essa problemática 

imposta na dispersão e no inacabamento dos textos. Encontra-se aqui, no melhor 

espírito bakhtiniano, uma postura analítica que se realiza na contingência do 

diálogo infindo, numa multiplicidade de vozes que são postas no centro da cena a 

dialogar. 

É da natureza, pois, do pesquisador estabelecer esse diálogo entre os 

textos, em busca de uma melhor compreensão do pensamento bakhtiniano sob a 

lente da máxima dialógica. Em face dessa consideração, advoga-se que 

 
o dialogismo [...] define o texto como um „tecido de muitas vozes‟, 
ou de muitos textos ou discursos, que se entrecruzam, se 
completam, respondem umas às outras ou polemizam entre si no 
interior do texto. Ou seja, deve-se distinguir o dialogismo interno 
ao discurso, que o define como tal e em que se reproduzem os 
diálogos com outros dicursos, das relações que se podem 
estabelecer externamente entre os textos (BARROS, 2007, p. 31-
32). 

 

Sem entrar no mérito dos mais variados tópicos abarcados pela filosofia da 

linguagem do Círculo, destacamos, ao lado de enunciado concreto e 
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dialogismo, o conceito de gêneros do discurso. Esses três estão entre os 

conceitos fundamentais listados por Brait e Melo (2013). 

Os gêneros na perspectiva bakhtiniana não devem ser enfocados apenas 

pelo viés estático do produto, isto é, das formas. Em vez disso, deve-se 

compreender que, para Bakhtin, os gêneros e as diferentes esferas de atividade 

humana são constitutivos.  

Por essa razão,  

 

a teoria do Círculo assevera axiomaticamente uma estreita 
correlação entre os tipos de enunciados (gêneros) e suas funções 
na interação socioverbal; entre os tipos e o que fazemos com eles 
no interior de uma determinada atividade social (FARACO, 2009, 
p. 126). 

 

Por fim, antes de prosseguirmos à próxima seção, vale fazer eco as palavras 

de Silva (2013, p. 64), quando a autora afirma que: 

 

A contribuição do pensamento de Bakhtin para os estudos do 
discurso reside em destacar que o sentido dos enunciados 
concretos constrói-se na relação entre materialidade sígnica e 
forças históricas e ideológicas, ou seja, entre o texto que se 
percebe pelos sentidos e as forças constitutivas das atividades 
humanas envolvidas nas interações dos interlocutores desses 
textos [...]. 

 

Na próxima seção, nos deteremos mais especificamente sobre os meandros 

dos estudos em análise do discurso que nos são de interesse para este percurso 

investigativo. 

 

3.1.3 Análise do discurso de base enunciativa 

 

A tentativa de discorrer sobre os diferentes conceitos e definições 

comumente atribuídos à palavra discurso é sempre uma tarefa bastante 

dispendiosa. No tocante a essa alegação, pode-se dizer que a expressão análise 

do discurso tem provocado não só equívocos, em virtude da diversidade de 

acepções conferidas ao termo em questão, mas, sobretudo, por conta dos 

variados campos que têm se dedicado ao estudo desse objeto. 
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Nos estudos linguísticos de orientação discursiva, é de praxe nos 

depararmos com duas grandes correntes de análise, ou mesmo, linhas teóricas, 

que se apresentam sob a “etiqueta” de análise do discurso, a saber: a linha 

francesa de análise do discurso e a análise de discurso crítica25, vertente de 

origem anglo-saxã. 

A análise do discurso (doravante AD) é um ramo que se desenvolveu na 

França durante os anos de 1960-1970, a partir de trabalhos do linguista 

distribucionalista norte-americano Zelling S. Harris (1909-1992), num artigo 

intitulado Discourse analysis: a sample text (1952) (MAZIÈRE, 2007; 

MAINGUENEAU, 2015). 

De acordo com Mazière (2007), essa obra fundamenta-se, particularmente, 

na literatura desenvolvida no âmago das ciências da linguagem, aportando a 

linguística como o principal lugar institucional da AD. A esse respeito, vale trazer à 

baila as considerações feitas por Maingueneau quando diz que: 

 

Não é suficiente, pois, constatar que um discurso é feito de 
palavras para daí concluir que seu estudo depende mais da 
linguística do que de uma outra disciplina. Optar pela linguística, 
de modo privilegiado mas não exclusivo, consiste em pensar que 
os processos discursivos poderão ser apreendidos com maior 
eficácia, considerando os interesses próprios à AD. Isto não 
implica que os textos em questão não possam ser objeto de 
abordagens com propósitos diversos (MAINGUENEAU, 1997, p. 
7). 

 

Além disso, costuma-se atribuir a Michel Pêcheux o papel de fundador da 

corrente francesa, a partir da publicação de Análise Automática do Discurso. 

Nessa obra, a análise do discurso se ancora, ao mesmo tempo, no marxismo do 

filósofo Althusser, na psicanálise de Lacan e na linguística estrutural, ou seja, três 

nortes que dominam, nesse momento, a conjuntura intelectual (MAINGUENEAU, 

2015, p. 19).  

Ao lado dessa conjuntura, encontra-se 

 

                                                           
25

 Estamos considerando, aqui, os trabalhos de Norman Fairclough. Nessa vertente, o discurso é 
entendido como uma prática social reprodutora e transformadora de realidades sociais, tal que o 
sujeito age como transformador de suas práticas sociodiscursivas, num embate ideológico de 
contestação e reestruturação das forças de poder (dominação) que perpassam as formações 
discursivas com as quais ele entra em contato (FAIRCLOUGH, 2001). 
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uma prática escolar, como tentativa de explicar textos em sua 
materialidade discursiva, ou seja, em sua natureza 
constitutivamente pluridimensional (linguística, ideológica, 
subjetiva, histórica e social) (SOARES, SELLA, COSTA-HÜBES, 
2013, p. 262). 

 

 Assim, sob a égide do estruturalismo, e da articulação desses três polos do 

conhecimento científico, trazemos ao diálogo um comentário de Pêcheux, 

desdobrado por Maingueneau (1997, p. 10), em Novas Tendências em Análise do 

Discurso: 

 

A análise do discurso na França é, sobretudo, – e isto desde 
1965, aproximadamente – um assunto de linguistas [...], mas 
também de historiadores [...] e de alguns psicólogos [...]. A 
referência às questões filosóficas e políticas, surgidas ao longo 
dos anos 60, constitui amplamente a base concreta, 
transdisciplinar de uma convergência [...] sobre a questão da 
construção de uma abordagem discursiva dos processos 
ideológicos. 

 

Ao apoiar-se sobre conceitos e métodos da linguística, não deve nos 

escapar o fato de que há outras dimensões que circunscrevem os limites 

impostos pela AD, como as que aponta Maingueneau (1997, p. 13-14): 

– [a AD relaciona-se com textos produzidos] “no quadro de instituições que 

restringem fortemente a enunciação”; 

– [textos produzidos] “nos quais se cristalizam conflitos históricos, sociais, 

etc.”; 

– [textos] “que delimitam um espaço próprio no exterior de um interdiscurso 

limitado”. 

Essas dimensões apontam para uma postura deliberadamente assumida 

pela AD, ou seja, sua proposta de considerar como essencial a relação da 

linguagem com a exterioridade, em outras palavras, as condições de produção: o 

falante, o ouvinte, o contexto da comunicação e o contexto socio-histórico. 

Esse último é “representado por formações imaginárias, ou seja, a imagem 

que o falante faz de si, a que tem do seu ouvinte, a imagem que o ouvinte faz de 

si e a imagem que faz do seu interlocutor” (SOARES, SELLA, COSTA-HÜBES, 

2013, p. 263).    
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Ademais, afirma ainda Maingueneau (1997), os objetos que interessam à AD 

se referem ao que se chama, comumente, de formações discursivas (FDs). 

Para Foucault (2008, p. 133), ela é 

 

um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas 
no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para 
uma determinada área social, econômica, geográfica ou 
linguística, as condições de exercício da função enunciativa. 

 

 Fiorin (1998, p. 32) enfatiza que “a cada formação ideológica corresponde 

uma formação discursiva, que é um conjunto de temas e de figuras que 

materializa uma dada visão de mundo”. Essa FD, segundo esse autor, é 

assimilada por cada um dos membros de uma sociedade e com ela o indivíduo 

vai construindo os seus discursos. Por essa razão, o discurso é entendido como 

sendo bem mais o lócus da produção do que o da criação. 

Para Maingueneau (2008a), no entanto, há de se atentar que no âmbito de 

forças onde atuam as FDs deve-se considerar o interdiscurso como tendo 

precedência sobre o discurso. Dessa maneira, a natureza do diálogo proposto 

implica no reconhecimento de que “a unidade de análise pertinente não é o 

discurso, mas um espaço de trocas entre vários discursos convenientemente 

escolhidos” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 20), sendo o interdiscurso o que 

possibilita todo o dizer, o já-dito, como nos lembra Bakhtin (2011, p. 299-300) ao 

enfatizar que: 

 

O objeto do discurso do falante, seja esse objeto qual for, não se 
torna pela primeira vez objeto do discurso em um dado enunciado, 
e um dado falante não é o primeiro a falar sobre ele. O objeto, por 
assim dizer, já está ressalvado, contestado, elucidado e avaliado 
de diferentes modos; nele se cruzam, convergem e divergem 
diferentes pontos de vista, visões de mundo, correntes. O falante 
não é um Adão bíblico, só relacionado com objetos virgens ainda 
não nomeados, aos quais dá nome pela primeira vez. 

 

Além disso, salientamos que quando se fala em “linha francesa”, esse uso 

se faz corrente em oposição à vertente inglesa da análise do discurso, sendo 

ambas historicamente pertencentes a braços distintos dos estudos de linguagem, 

pois, segundo Maingueneau (1997, p. 15),  
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para avaliar a especificidade da „escola francesa da análise do 
discurso‟, basta confrontá-la ao que, genericamente, é entendido, 
nos Estados Unidos, como „análise do discurso‟: uma disciplina 
dominada pelas correntes interacionistas e etnometodológicas. 

 

Na esteira do reconhecimento de que é possível se falar em diferentes 

análises do discurso, encontramo-nos, pois, diante de uma nova problemática: a 

constatação de que a AD ramifica-se em algumas frentes. Destacamos, 

particularmente, os estudos que se orientam pelos escritos de Pêcheux e os 

estudos de base enunciativa (ancorados nos trabalhos de Maingueneau, em 

especial), sendo os estudos de base enunciativo-dialógica nossa ancoragem 

nesta pesquisa. 

Há de se destacar, contudo, que, bem mais que exaltar os contrastes entre 

essas linhas teóricas de orientação discursiva torna-se, algumas vezes, muito 

proveitoso realçar pontos de intersecção entre elas.  

Isso é interessante na medida em que se constata que por meio de pontos 

de incompatibilidade também se estabelecem possibilidades de diálogo, em que 

uma linha se afirma ao passo que nega a apreensão que a outra faz de 

determinados objetos, conduzindo a diferentes análises. 

Fato é que a AD, numa tentativa de superar os limites impostos pela 

linguística formal, toma a linguagem como atividade essencialmente interativa, 

produto da ação de sujeitos (SOARES, SELLA, COSTA-HÜBES, 2013).  

Nesse novo enfoque teórico, respaldados pelos escritos de Maingueneau, 

esses autores salientam que 

 

[...] discurso deve ser compreendido como algo que ultrapassa o 
nível puramente gramatical, linguístico, levando em conta também 
(e sobretudo) os interlocutores (com suas crenças, valores) e a 
situação (lugar e tempo geográfico, histórico) em que ele é 
produzido. O discurso é contextualizado, isto é, todo enunciado só 
tem sentido no contexto em que é produzido: há um sujeito, um 
EU que se coloca como o responsável pelo que se diz e é em 
torno desse sujeito que se organizam as referências de tempo e 
de espaço. O discurso é interativo, pois é uma atividade que se 
desenvolve, no mínimo, entre dois parceiros (marcados 
linguisticamente pelo binômio Eu-Você). É uma forma de atuar, de 
agir sobre o outro (SOARES, SELLA, COSTA-HÜBES, 2013, p. 
272). 
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À guisa de conclusão desta seção, importa-nos dizer que o que interessa ao 

analista é o como se diz algo, como algo significa enquanto enunciado 

concreto, ou seja, falas/escritas realmente produzidas, levando-se em conta o seu 

caráter dialógico.  

No próximo item, trataremos de uma noção discursiva fundamental que nos 

auxiliará a mobilizar o conceito de imagem discursiva (DEUSDARÁ, ROCHA, 

2006), qual seja: o étos. A esse respeito, caminhamos rumo à próxima seção. 

 

3.1.3.1 Étos discursivo 

 

Pode-se afirmar que da retórica aristotélica26 à pragmática contemporânea, 

o termo ethos surge como uma instância conceitual designada para se referir à 

imagem de si que se constrói no discurso. O que ocorre, de fato, é uma 

representação do enunciador – uma instância não empírica. 

Para Amossy (2008), essa representação pode ser percebida tanto por meio 

do que o locutor enuncia, quanto pelos vestígios daquele que enuncia dispersos 

pelos meandros da enunciação em si; enfim, pelas posturas adotadas por ele, por 

seu estilo. 

Ainda segundo essa autora: 

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem 
de si. Para tanto, não é necessário que o locutor faça seu auto-
retrato, detalhe suas qualidades nem mesmo que fale 
explicitamente de si. Seu estilo, suas competências linguísticas e 
enciclopédicas, suas crenças implícitas são suficientes para 
construir uma representação de sua pessoa. Assim, 
deliberadamente ou não, o locutor efetua em seu discurso uma 
apresentação de si (AMOSSY, 2008, p. 9). 

 

A noção de étos desenvolvida amplamente, ao longo dos trabalhos de 

Maingueneau (2008b; 2009; 2013), inscreve-se num recorte discursivo, mais 

especificamente no campo da AD.  

Levando em conta as bases epistemológicas da retórica aristotélica, 

depreende-se por meio da prova pelo étos que esta “consiste em causar uma boa 

impressão por meio do modo como se constrói o discurso, em dar de si uma 

                                                           
26

 Para se ter acesso a um amplo espectro de discussões acerca do estatuto do étos no quadro 
conceitual da Retórica de Aristóteles, cf. Amossy (2008). 
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imagem capaz de convencer o auditório ao ganhar sua confiança” 

(MAINGUENEAU, 2009, p. 267), envolvendo, dessa maneira, um caráter 

enunciativo, sem estar explícito no enunciado. 

Maingueneau (2013) frisa, sobretudo, que esse étos não deve ser concebido 

apenas sob o prisma da retórica antiga, referindo-se, assim, à eloquência 

judiciária ou aos enunciados orais. A noção de étos, do contrário, está atrelada a 

qualquer natureza discursiva, seja oral ou escrita.  

Nessa perspectiva, esse autor evoca o conceito de tom, afirmando que “o 

texto escrito possui, mesmo quando o denega, um tom que dá autoridade ao que 

é dito” (MAINGUENEAU, op. cit., p. 107). 

É por meio desse tom que se torna possível ao leitor construir uma 

representação do corpo do enunciador, uma percepção corpórea subjetivamente 

construída pelo viés de uma enunciabilidade constitutiva de um fiador – ou seja, 

uma instância subjetiva que concede legitimidade ao que é dito. 

Mais detalhadamente, 

 
essa noção de ethos compreende não só a dimensão 
propriamente vocal, mas também o conjunto das determinações 
físicas e psíquicas ligadas pelas representações coletivas à 
personagem do enunciador. Ao fiador, cuja figura o leitor deve 
construir a partir de indícios textuais de diversas ordens, são 
atribuídos um caráter e uma corporalidade, cujo grau de 
precisão varia segundo os textos. O „caráter‟ corresponde a uma 
gama de traços psicológicos. Já a „corporalidade‟ corresponde a 
uma compleição corporal, mas também a uma maneira de se 
vestir e de se movimentar no espaço social. O ethos implica, com 
efeito, uma disciplina do corpo apreendido por intermédio de um 
comportamento global. Caráter e corporalidade do fiador provêm 
de um conjunto difuso de representações sociais valorizadas ou 
desvalorizadas, sobre as quais se apoia a enunciação que, por 
sua vez, pode confirmá-las ou modificá-las (MAINGUENEAU, 
2013, p. 108, aspas do autor, grifos do autor). 

 

Nota-se, portanto, que o étos é uma noção discursiva, construído que é por 

meio do discurso, intrinsicamente ligado a um processo interativo de influência 

sobre o outro. Essa influência é depreendida pelo termo incorporação, usado 

para designar a ação do ethos sobre o coenunciador. Essa incorporação, que se 

realiza por um ato enunciativo, pode ser sistematizada num enquadre composto 

por três registros indissociáveis (MAINGUENEAU, 2013, p. 109): 
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– o coenunciador é levado a conferir um ethos ao seu fiador, 
dando-lhe corpo; 
– ocorre, assim, uma assimilação por parte do coenunciador, uma 
incorporação, de um conjunto de esquemas que definem para um 
dado sujeito, pela maneira de controlar seu corpo, de habitá-lo, 
uma forma específica de se situar no mundo; 
– as duas instâncias anteriores cooperam para a constituição de 
um corpo, o da comunidade imaginária dos que comungam na 
adesão a um mesmo discurso. 

 

A partir da explicitação de alguns conceitos associados à questão do étos, 

percebeu-se que o outro também ocupa um lugar privilegiado nesse processo de 

interação enunciativo-discursiva, seja tomado sob uma óptica externa à cena de 

enunciação, seja como parte constitutiva desta.  

Da imagem de si no discurso, caminhamos em busca de rastros do outro no 

discurso; marcas que denunciam a presença do coenunciador na tessitura 

linguístico-discursiva dos enunciados em interlocução.  

A esse respeito, passemos à leitura da próxima seção. 

 

3.1.3.2 Marcas do outro no discurso 

 
 

Por palavra do outro [...] eu entendo qualquer palavra de qualquer outra 
pessoa, dita ou escrita na minha própria língua ou em qualquer outra 
língua, ou seja, é qualquer outra palavra não minha. Neste sentido, todas 
as palavras [...], além das minhas próprias, são palavras do outro. Eu 
vivo em um mundo de palavras do outro. E toda minha vida é uma 
orientação nesse mundo; é reação às palavras do outro [...], a começar 
pela assimilação delas [...] e terminando na assimilação das riquezas da 
cultura humana. 

 
--– Mikhail Bakhtin, 2011. 

 
 

Numa perspectiva enunciativa e polifônica, tal como a proposta pelo Círculo 

de Bakhtin, a presença do outro no discurso se configura, não exclusivamente, 

mas, em especial, pelo atravessamento de vozes, tal que a polifonia27 torna-se, à 

luz do pensamento bakhtiniano, a marca fundamental da alteridade (AMORIM, 

2004, p. 50). 

                                                           
27

 O termo polifonia popularizou-se na recepção das obras de Bakhtin no Brasil. Pode-se dizer que 
numa visada bakhtiniana, a polifonia é um tipo de dialogismo. Em Problemas da poética de 
Dostoiévski, por exemplo, Bakhtin, com grande rigor teórico, ilustra como essa categoria literária 
se desenvolve pelo escritor russo, na obra Os irmãos Karamazovi. Para Silva (2013, p. 57), 
nessa teoria de Bakhtin, a polifonia não se apresenta apenas como “a presença concomitante de 
múltiplas vozes, mas um dialogismo levado ao extremo na esfera literária”. 



96 
 

Para tratar dessas marcas no fio discursivo trazemos ao centro do diálogo as 

concepções de Jacqueline Authier-Revuz (2004) acerca de dois de seus 

conceitos chaves, como elementos para uma abordagem do “outro” no plano 

enunciativo – instaurando, assim, as marcas do outro no fio enunciativo-

discursivo. 

É preciso destacar, porém, que os estudos desenvolvidos por Authier-Revuz, 

acerca do “outro” no discurso, inserem-se numa perspectiva neo-estruturalista, 

distinta da visada empreendida pelos estudos bakhtinianos. Na verdade, pode-se 

dizer que essa linguista se situa nos quadros teóricos no âmbito da linguística, 

inscrevendo-se no campo da enunciação, o que nos possibilita, portanto, 

estabelecer intersecções com os escritos do Círculo de Bakhtin e a análise do 

discurso. 

É preciso deixar claro, entretanto, que estamos tomando por empréstimo a 

sua contribuição para pensar as marcas detectáveis do outro no discurso, nas 

formas da heterogeneidade, entendendo que seus postulados nos servem de 

norte no desenvolvimento das análises desta pesquisa. No entanto, nossa filiação 

no campo teórico da enunciação está ancorada pelos estudos da AD de base 

enunciativa e da concepção dialógica do discurso.  

Por outro lado, Authier-Revuz inscreve-se na corrente francesa de análise 

enunciativa apoiando-se nos trabalhos de Bakhtin, Pêcheux e da psicanálise 

freudo-lacaniana, instaurando, assim, uma perspectiva inovadora para as formas 

de modalização autonímica – por meio da qual um enunciador inscreve o “outro” 

no fio discursivo (AUTHIER-REVUZ, 2004).  

Como forma de apresentar a alteridade no discurso, a autora em questão 

formula a teoria de duas dimensões da heterogeneidade, a saber: a mostrada e 

a constitutiva. Assim, a heterogeneidade mostrada (marcada ou não marcada) é 

de natureza explícita, visto que é possível se detectar na tessitura discursiva, por 

meio de marcas linguísticas, o outro.  

Essas formas podem ser identificadas facilmente nas estruturas 

composicionais do discurso relatado, ou seja, o discurso indireto e direto, como 

explicitado por Authier-Revuz: 

 

É o outro do discurso relatado: as formas sintáticas do discurso 
indireto e do discurso direto designam, de maneira unívoca, no 
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plano da frase, um outro ato de enunciação. No discurso indireto, 
o locutor se comporta como tradutor: fazendo uso de suas 
próprias palavras, ele remete a um outro como fonte do „sentido‟ 
dos propósitos que ele relata. No discurso direto, são as próprias 
palavras do outro que ocupam o tempo – ou o espaço – 
claramente recortado da citação na frase; o locutor se apresenta 
como simples „porta-voz‟. Sob essas duas diferentes modalidades, 
o locutor dá lugar explicitamente ao discurso de um outro em seu 
próprio discurso (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 12, aspas e grifos da 
autora). 

 

Compreendem também marcas explícitas dessa natureza, dentre outras 

categorias, as fórmulas de comentário, definidas como: glosa, retoque, 

ajustamento – em que um locutor pode fazer combinações com determinados 

elementos de seu discurso. Por outro lado, a heterogeneidade constitutiva é da 

própria natureza implícita do discurso, envolvendo os processos reais que 

implicam na constituição deste.  

Nesse aspecto,  

 
partindo das formas marcadas que atribuem ao outro um lugar 
linguisticamente descritível, claramente delimitado no discurso, 
passando pelo continuum das formas recuperáveis da presença 
do outro no discurso, chega-se, inevitavelmente, à presença do 
outro – às palavras dos outros, às outras palavras – em toda parte 
sempre presentes no discurso, não dependente de uma 
abordagem linguística (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 21, grifos da 
autora). 

 

Eis, pois, a presença constante do outro a atravessar o nosso discurso, “um 

outro que atravessa constitutivamente o um. É o princípio fundador [...] da 

subjetividade [...]” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 25, grifo da autora). 

Na próxima seção, apresentamos a concepção de trabalho que norteia as 

nossas investigações nesta pesquisa. 

 

3.2 Por uma concepção do trabalho 

 

 

No mundo humano labiríntico, os trabalhos humanos se dividem em 
episódios isolados como o resto da vida humana. E, como no caso de 
todas as outras ações que os humanos podem empreender, o objetivo 
de manter um curso próximo aos projetos dos atores é evasivo, talvez 
inatingível. 
 

 --–Zygmunt Bauman, 2001. 
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O trabalho, por sua natureza plural, torna-se um domínio de análise fecundo, 

tal que “a análise de suas práticas permite inventar novas categorias ou propor 

novos princípios de interpretação” (TERSAC, MAGGI, 2004, p. 84).  

Ao abordar o trabalho como um objeto da ergonomia, por exemplo, Guérin et 

al (2001, p. 11) afirmam que é necessário reconhecer que o termo abrange várias 

realidades, e analisar o trabalho, portanto, implica em levar em conta essas 

realidades. 

Na próxima seção, buscamos trazer à tona os principais estudos sobre o 

trabalho que dão suporte à nossa pesquisa. 

 

3.2.1 Estudos sobre o trabalho 

 

 

Em seu sentido mais amplo, trabalho é o esforço humano dotado de um 
propósito e envolve a transformação da natureza através do dispêndio 
de capacidades mentais e físicas. 
 

--– William Outhwaite e Tom Bottomore, 1996. 

 

 

Sabe-se que a tarefa de discorrer sobre o termo trabalho é algo bastante 

laborioso em virtude das diferentes noções nas quais ele é comumente 

empregado. De acordo com o Dicionário do Pensamento Social do Século XX 

(OUTHWAITE, BOTTOMORE, 1996, p. 773), o conceito de trabalho é ambíguo e 

disputado, “indicando diferentes atividades em diferentes sociedades e contextos 

históricos”.  

Para Clot (2007, p. 59), 

 

o trabalho é o lugar em que se desenrola para o sujeito a 
experiência dolorosa e decisiva do real, entendido como aquilo 
que – na organização do trabalho e na tarefa – resiste à sua 
capacidade, às suas competências, a seu controle. 

 

Sob outro prisma, entende-se que 

 

a noção de trabalho é, no mínimo, uma noção ambígua, se a 
julgarmos por aquilo que ela designa ou por aquilo que ela exclui: 
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ainda que tenha existido em qualquer sociedade [,] a maneira pela 
qual o trabalho é definido e julgado varia consideravelmente de 
uma sociedade para outra (TERSAC, MAGGI, 2004, p. 83). 

 

Por seu caráter complexo e multifacetado, ele pode ser investigado a partir 

de variadas perspectivas. Em se tratando desse aspecto, tem-se que: 

 

As várias práticas científicas que têm por objeto o trabalho se 
constituem a partir de pontos de vista específicos: grosso modo, 
pode-se dizer que o economista aborda o trabalho como valor do 
produto; o sociólogo, segundo as relações que se estabelecem 
entre os diferentes atores; o psicólogo volta-se para os 
componentes físicos e mentais da atividade. Nesse sentido, há 
múltiplas ciências do trabalho e não se pode pretender abordar 
uma realidade tão complexa a partir do ponto de vista de uma só 
área do saber. [...] (SOUZA-E-SILVA, 2002, p. 63, grifos da 
autora). 

 

Dito isso, nesta seção trataremos de alguns balizamentos força que 

esboçam a apropriação do conceito de trabalho do qual nos apropriamos para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

Há várias ciências que se dedicam ao estudo do trabalho. Muitas se 

apresentam sob a forma de disciplinas que, embora delimitadas por fronteiras 

parcialmente rígidas, situam-se num campo denominado Ciências do Trabalho. 

Utilizamos a expressão, fronteiras-parcialmente-rígidas, por considerar o 

aspecto pluridisciplinar dos estudos sobre o trabalho, dispersos que estão em 

diversas áreas do saber. 

Dentre as orientações científicas que tomam o trabalho como objeto de 

investigação, a Ergononomia Situada e a Ergologia são de nosso interesse. 

Na seção seguinte, abordaremos alguns pontos norteadores dessa primeira. 

 

3.2.2 Ergonomia situada 

 

É interessante observar algumas inconsistências quanto à data de 

surgimento do termo ergonomia a ser considerada, em virtude de diferentes 

referências a ela na bibliografia especializada.  

Laville (1977, p. 1) inicia o capítulo introdutório do seu livro intitulado 

Ergonomia afirmando:  
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O termo Ergonomia é relativamente recente: criado e utilizado 
pela primeira vez pelo inglês Murrel, passa a ser adotado 
oficialmente em 1949, quando da criação da primeira sociedade 
de ergonomia, a Ergonomic Research Society, que congregava 
psicólogos, fisiologistas e engenheiros ingleses, interessados nos 
problemas da adaptação do trabalho ao homem. 

 

Em Wisner (2004, p. 30), porém, encontra-se uma incompatibilidade em 

relação ao que fora afirmado por Laville no que se refere à data na qual o termo 

passa a ser usado oficialmente: “o termo „ergonomia‟ foi usado oficialmente na 

Grã-Bretanha em 1947 pelo engenheiro Murrel, com a colaboração do fisiologista 

Floyd e do psicólogo Welford”. 

Já em Vidal (1994, p. 7), afirma-se que o termo foi, na verdade, utilizado pela 

primeira vez, muito antes, em 1857, pelo polonês Woitiejch Yastembowsky, em 

um artigo publicado por ele, cujo título era: Ensaios de ergonomia, ou ciência do 

trabalho, baseada nas leis objetivas da ciência sobre a natureza. 

Sem entrar no mérito desse dilema, buscaremos, porém, destrinchar um 

pouco mais os meandros etimológicos do termo, a fim de tentar compreender em 

que consiste essa área científica. 

Sabe-se que essa palavra deriva do grego ergon (trabalho) e nomos (regras, 

leis) (GUÉRIN et al, 2001), constituindo-se, assim, num par etimológico que, 

juntos, deram origem a um termo utilizado para se referir a uma área peculiar do 

saber: uma ciência dedicada à compreensão das interações entre os seres 

humanos e outros elementos ou sistemas. 

De acordo com Laville (1977, p. 1), 

 

a etimologia do vocábulo Ergonomia não especifica bem o objeto 
dessa disciplina. Podemos defini-la, em síntese, como sendo o 
conjunto de conhecimentos a respeito do desempenho do homem 
em atividade, a fim de aplicá-los à concepção das tarefas, dos 
instrumentos, das máquinas e dos sistemas de produção. A 
Ergonomia nasceu de necessidades práticas: ligada à prática, já 
que sem aplicação perde a razão de ser, ela se apóia em dados 
sistemáticos, utilizando métodos científicos. 

 

Wisner (1987) não se afasta dessa definição posto que, para o autor, a 

ergonomia é entendida como 

 

o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e 
necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e 
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dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, 
segurança e eficácia (WISNER, 1987, p. 12). 

 

Indo um pouco mais além, pode-se dizer que no cerne de sua concepção há 

a preocupação em produzir meios de compreender o trabalho para transformar 

suas condições, concebendo 

 

situações de trabalho que não alterem a saúde dos operadores28, 
e nas quais estes possam exercer suas competências ao mesmo 
tempo num plano individual e coletivo e encontrar possibilidades 
de valorização de suas capacidade (GUÉRIN et al, 2001, p. 1). 

 

Feitas essas considerações, busca-se entender então quais as 

reverberações desse ramo de estudo aqui no Brasil. No prefácio à edição 

brasileira de A ergonomia em busca de seus princípios: debates epistemológicos, 

organizado por Daniellou (2004), Lima e Filho, ao traçar uma relação entre a 

ergonomia no Brasil e a ergonomia na França, salientam que o desenvolvimento 

da ergonomia em solo brasileiro foi muito influenciado pela Ergonomia da 

Atividade, praticada nos países de língua francesa. 

No ambiente virtual da Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), por 

exemplo, encontra-se a seguinte caracterização para a área:  

 

[A ergonomia é] [...] uma disciplina orientada para uma abordagem 
sistêmica de todos os aspectos da atividade humana. Para darem 
conta da amplitude dessa dimensão e poderem intervir nas 
atividades do trabalho é preciso que os ergonomistas tenham uma 
abordagem holística de todo o campo de ação da disciplina, tanto 
em seus aspectos físicos e cognitivos, como sociais, 
organizacionais, ambientais, etc. (ABERGO, on-line, acesso em 
25 mar. 2015). 

 

Essa visão holística requer considerar a mobilização de aparatos próprios de 

análise, que devem estar condicionados a uma prática ergonômica, a qual se 

efetiva operacionalmente no cerne de uma esquematização metodológica 

aplicada em situações de trabalho, sendo possível, portanto, falar em Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET).  

                                                           
28

 Leia-se aqui, qualquer indivíduo que exerce uma atividade profissional, independente de suas 
características (ofício, classificação profissional, sexo, etc.) (GUÉRIN et al, 2001). 
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Em face dessa afirmação, falar de uma teoria da ergonomia é situar esse 

campo disciplinar como uma prática que: 

 

[...] visa à mudança de fatores causais, de determinantes e de 
condicionantes da atividade de trabalho, [e que] requer o 
estabelecimento de conhecimentos acerca de uma atividade de 
trabalho em uma dada situação. A natureza e o escopo destes 
conhecimentos é bastante variada e é objeto focal ou passagem 
de várias disciplinas científicas [...], mas cuja definição varia 
bastante em função dos objetivos práticos que a análise 
ergonômica do trabalho deve observar. Esta obrigação intrínseca 
advém do fato de que a ação ergonômica não se constitui a partir 
de uma exegese ou de uma problemática exclusivamente 
filosófica, mas erigida em necessidade e estimulação teórica a 
partir da instrução da demanda, resultado consensual, negocial e 
incremental que estabelece o sentido da busca destes 
conhecimentos. Esta instrução, de forte conteúdo interacional, vai 
conduzir a ação ergonômica ao longo de todas suas etapas 
(VIDAL, 1998, p. 2007, grifo do autor). 

 

Em virtude disso, em termos cientificamente mais específicos, cabe 

desmembrar a prática ergonômica em duas visadas. A Ergonomia Situada (ou 

Ergonomia da Atividade) é uma dessas práticas, e é a que nos importa, de fato, 

nesta pesquisa.  

Sabe-se que ela foi desenvolvida na França na década de 1950 – uma 

corrente francófona em contraste com a ergonomia anglo-saxã –, surgida na Grã-

Bretanha, em 1947. Destaca-se, porém, que ambas apresentam enfoques 

diferenciados no que se refere ao tratamento dado à concepção de trabalho que 

norteiam as suas práticas.  

Em termos amplos, a preocupação basilar da Ergonomia Situada centra-se 

na adaptação do trabalho ao homem (SOUZA-E-SILVA, 2004), contrapondo-se à 

noção de adaptação do homem ao trabalho. 

Dessa ciência, alguns conceitos são tomados por empréstimo destacando-

se, por exemplo, a noção de trabalho prescrito, entendido enquanto tarefa. É 

preciso de antemão ter em mente que “a tarefa não é o trabalho, mas o que é 

prescrito pela empresa ao operador” (GUÉRIN et al, 2001, p. 15), ou ainda, aquilo 

que é imposto como norma determinada aprioristicamente; prescrição, 

hierarquicamente, direcionada ao trabalhador e que nem sempre se refere ao 

que, de fato, o trabalhador faz numa dada situação de trabalho (FREITAS, 2010).  
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Em contraste, sustenta-se o conceito de trabalho real, aquilo que o 

trabalhador faz realmente em ambiente de trabalho, para dar conta de sua tarefa, 

isto é, a sua atividade, em suma, caracteriza-se “a atividade de trabalho como 

realização da tarefa” (GUÉRIN et al, 2001, p. 15). 

Um ponto importante que surge dessa questão é o fato de que “o realizado 

não tem o monopólio do real” (CLOT, 2010, p. 104). Isso requer aceitar que ao 

analisar a atividade não devemos nos limitar a considerar apenas o que foi 

realizado. Pois, 

 

o real da atividade é, igualmente, o que não se faz, o que se tenta 
fazer sem ser bem-sucedido – o drama dos fracassos – o que se 
desejaria ou poderia ter feito e o que se pensa ser capaz de fazer 
noutro lugar (CLOT, 2010, p. 103-104). 

 

Ainda que o sentido de atividade que opera no escopo da ergonomia seja 

apresentado por alguns estudiosos de modo bastante delimitado, cabe-nos 

pontuar que nos deteremos à amplitude que esses termos têm alcançado à luz da 

perspectiva ergológica em interlocução com o nosso recorte enunciativo-dialógico, 

pois, acreditamos que tem sido pela ergologia, a qual será apresentada em 

maiores detalhes no próximo item, que os conceitos em questão têm ganhado um 

maior destaque ao se propor uma interface com os estudos de linguagem. 

 

3.2.3 Abordagem ergológica 

 

A ergologia é uma abordagem pluridisciplinar que surgiu na França entre o 

início da década de 1980 e o fim da década de 1990 (MOTTA, 2012, p. 73), 

embasada por discussões anteriores provenientes de contextos cercados por 

tensões no mundo do trabalho, centrado, especialmente, em países como Itália e 

França (VIEIRA JÚNIOR, SANTOS, 2012, p. 84).  

Pontua-se que ela é uma perspectiva epistemológica, pluridisciplinar, em 

razão de a atividade humana ser muito complexa para se compreender e analisar 

a partir de uma única disciplina (TRINQUET, 2010). 

A ergologia pode ser definida então como uma perspectiva na seara das 

ciências humanas e do trabalho, propondo um tipo de encaminhamento que se 

dedica a conhecer melhor as situações de trabalho e, sobretudo, melhor intervir 



104 
 

para transformá-las (SCHWARTZ, 2010). Nessa seara, “definir trabalho só é 

possível se resultar em um sentido estrito, relativo a uma forma histórica 

específica da atividade humana” (FRANÇA, 2007, p. 74). 

Diante do desdobramento epistemológico imposto pela ergologia, o trabalho 

é caracterizado como uma forma historicamente específica, uma atividade 

complexa, industriosa, enigmática e, sobretudo, singular: uma atividade humana. 

Ressalta-se que, no âmago dessa perspectiva, encontra-se o conceito de 

atividade, recuperado e retrabalhado a partir da ergonomia situada, destacando, 

contudo, que sua “noção [...] deve ser afinada e enriquecida [...] [pela noção] de 

„contexto‟ ou „situação‟” (LACOSTE, 1998, p. 32-33).  

Quanto à situação de trabalho, Lacoste afirma ainda que: 

 

[ela] integra o ambiente da atividade, as condições objetivas nas 
quais ela se efetua, as contrantes29 de todo tipo que pesam sobre 
os atores. É uma rede complexa sobre a qual se constitui a ação; 
é um pano de fundo ao qual se remetem as crenças, os 
raciocínios, as palavras, as emoções (LACOSTE, 1998, p. 33). 

 

De acordo com Teixeira (2012, p. 65), 

 

os estudos ergológicos chamam à cena aspectos que, na 
atividade de trabalho, são tidos como residuais e insignificantes, e 
que, no entanto, podem ser determinantes na definição das 
competências mobilizadas no trabalho: saberes locais investidos 
na situação a ser vivida, recursos pessoais hierarquizados por um 
conjunto de valores. Levar em conta esses aspectos implica 
reconhecer que em toda a atividade de trabalho há uma parte 
irredutível, não formalizável, que depende da maneira singular de 
fazer uso do patrimônio pessoal do trabalhador. 

 

As questões levantadas por Teixeira trazem à tona o caráter da 

subjetividade como indissociável da atividade de trabalho. Nessa óptica, afirma a 

autora, não se deve pensar o fazer laboral sem considerar que ele envolve o 

trabalhador, suas escolhas e seus dramas interiores, como veremos mais adiante. 

                                                           
29

 Optamos por utilizar o termo como ele aparece no texto fonte, mantendo, assim, a fidelidade ao 
fragmento citado. Como a Michèle Lacoste é francesa, podemos inferir que o seu texto foi 
traduzido sem, no entanto, utilizar a tradução mais adequada para o vocábulo em destaque, 
optando em lugar pelo uso de um tipo peculiar de neologismo lexical proveniente da palavra em 
francês contrainte, que quer dizer “coerção”, “injunção”, “pressão”, “constrangimento” 
(DICIONÁRIO ESCOLAR WMF, 2012).  
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O principal nome de influência na construção da perspectiva ergológica é 

Yves Schwartz, filósofo francês que desenvolveu reflexões importantes a partir, 

inclusive, da apropriação de conceitos provenientes da ergonomia situada, 

particularmente, no que concerne à relação dicotômica existente entre o trabalho 

prescrito e o trabalho real. 

À luz dessa perspectiva, o trabalho é definido como uma dramática de usos 

de si, o uso de si por si e pelos outros, tal que a dialética por si/pelos outros se 

torna quase sempre muito complicado de se estabelecer (SCHWARTZ, 2010). Na 

verdade, estamos diante, como já posto, de uma atividade industriosa, 

constituindo-se, a partir do meio no qual o trabalhador se insere, num espaço de 

debate de normas.  

Dessa forma, conforme afirma Schwartz (2010, p. 204), a perspectiva 

ergológica nos convida, ou melhor, “nos obriga, para compreender e para agir em 

nosso universo, a colocar permanentemente em debate e em confronto as 

experiências de vida e de trabalho”. 

Partindo dessas dramáticas e, sobremaneira, da relação dicotômica 

prescrito-real, trazendo ainda na esteira o conceito de atividade como operador 

sintético, elemento dinâmico, articulador de diversas dimensões que “atravessam 

todas as situações humanas de trabalho – e talvez, de certa forma, todas as 

situações de atividade humana” (SCHWARTZ, 2010), Schwartz institui quatro 

proposições especificamente ergológicas (2010, p. 46), quais sejam: 

– o reconhecimento de que “existe uma distância (entre o trabalho prescrito 

e o realizado)”; 

– a aceitação de que “esta distância é sempre ressingularizada”; 

– o entendimento de que há uma “entidade que conduz e que arbitra essa 

distância”: uma “entidade simultaneamente alma e corpo” baseada em princípios 

filosóficos; 

– e, por último, a constatação de que “o trabalho é sempre encontro de 

valores”.  

Para Schwartz (2010), a distância entre o trabalho prescrito e o trabalho real 

é universal, trazendo consigo questões fundamentais, como, por exemplo, a sua 

dimensão de ressingularização. Ou melhor, tem-se aí uma proposição universal, 

imposta pela observância de que o conteúdo dessa distância é parcialmente 

ressingularizado, pois, segundo ele: 
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[essa proposição nos revela que] [...] temos sempre uma distância 
a procurar [...] essa distância é sempre parcialmente singular. Não 
quero dizer que ela é totalmente singular. Podemos levantar 
hipóteses. Existem regularidades, tendências, mas se se quer ir 
aos detalhes, é preciso aprender que defasagem é essa com a 
situação real, com a atividade (SCHWARTZ, 2010, p. 43). 

 

Ou seja, essa distância, com seus aspectos pouco translúcidos, só pode ser 

compreendida por completo se buscarmos fazer surgir do seu interior um conjunto 

de dramáticas de ordem biológica, histórica, psíquica etc.  

Isso requer considerar essa distância sob o prisma de sua opacidade. Um 

hiato inevitável sobre o qual o indivíduo-trabalhador opera numa dinâmica de (re)-

trabalho, num esforço permanente de recondicionar suas normas antecedentes 

num processo constante de renormalização, cujo desdobramento incide no que 

Schwartz (2010) denomina, mais especificamente, de Registro Um (R1) e 

Registro Dois (R2). 

Nesse desdobramento, tem-se “uma dialética sem fim entre antecipação e 

confrontação, R1 e R2”, em que o R1 se refere sobremaneira a tudo que precede 

à atividade, antes mesmo que ela se realiza. Por outro lado, o R2 “é tudo aquilo 

que diz respeito à ressingularização, à desneutralização dessas normas” que o 

autor chama de normas antecedentes – as normas do R1 (SCHWARTZ, 2010, p. 

95).  

Desse modo, essa distância se revela atividade do corpo-si (corps-soi) ou 

si-corpo, entendida como uma entidade responsável por racionalizar as ações 

empreendidas pelo trabalhador no desenvolvimento de sua atividade; essa 

entidade é, portanto, dotada de “escolhas que são feitas ao nível da consciência, 

mas ao mesmo tempo – e tudo isso se entrelaça – escolhas que são feitas no 

nível [...] de uma economia do corpo” (SCHWARTZ, 2010, p. 44). 

É no controle de suas ações, de seu estar por inteiro na atividade (alma e 

corpo), colocando o seu corpo a serviço das normas que lhe são impostas, mas 

num processo constante de renormalização, que o trabalhador vai operando nos 

interstícios das normas antecedentes.  

Observa-se, assim, que essa, por vezes, não aparente ingerência no plano 

da racionalização do emprego de si, é atravessada por um conjunto de 

arbitragens, nem sempre explicitáveis, sejam elas no plano intelectual, quanto no 



107 
 

cultural, no fisiológico, no muscular etc. Como afirma Schwartz (2010, p. 44, grifo 

do autor), essa peculiaridade 

 

[...] assinala a dificuldade de pensar o sujeito da atividade, porque 
não é nem o sujeito perfeitamente consciente, nem o sujeito 
perfeitamente inconsciente, enfim, esta entidade atravessa tudo 
isso. A atividade remete a isto. 

 

 Acerca da última proposição desenvolvida por Schwartz, cabe, de antemão, 

observar o apontamento seguinte: 

 

Toda experiência de trabalho é encontro: confrontação de um ser 
vivo às normas e valores antecedentes numa situação histórica 
sempre singular. Ser vivo ele mesmo histórico, tentando construir 
seu meio em função do complexo de valores que localmente e 
singularmente são seus. Ser vivo que coloca a prova e retrabalha 
as normas antecedentes que são sempre insuficientes para fazer 
face à situação presente (MOREIRA, 2007, p. 3). 

 

Pode-se dizer então que a distância entre o prescrito e o real é 

condicionada por um debate sobre valores, estando estes sempre presentes na 

atividade. Ainda que essa distância seja uma concepção própria da ergonomia 

situada, ela serve de ponto de partida para se compreender as prescrições como 

um dos elementos que compõem as normas antecedentes. 

Dessa forma, há de se enfatizar que na perspectiva empreendida pelo 

Schwartz (2010) para se compreender o trabalho como atividade humana as 

normas antecedentes vão muito além das prescrições, incluindo a formação do 

trabalhador, suas experiências de vida e de trabalho, a sua concepção de mundo, 

o que circula socialmente sobre aquela atividade, suas escolhas, suas angústias, 

valores da ordem do político, etc. 

São essas normas ou dramáticas do uso de si postas em debate que 

independente do grau das escolhas, seja no plano consciente ou inconsciente, o 

sujeito estará sempre colocando em confronto, retrabalhando permanentemente 

as normas e valores que atravessam a sua atividade.   

Um caráter importante a ser destacado é que esses debates e valores 

interpelam o sujeito em duas esferas específicas: micro e macro. São, portanto, 

de caráter micro os debates que se referem ao embate que o sujeito tem consigo 
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mesmo, incidindo sobre decisões da ordem da economia e racionalidade do 

corpo.  

Dito de outro modo, o sujeito se submete a essas arbitragens quando busca 

“economizar-se, economizar a fadiga, manter os ritmos, manter as cadências” 

(SCHWARTZ, 2010). No caso específico do professor, quando, por exemplo, ele 

prepara suas aulas em forma de slides, quando da possibilidade do uso deste 

recurso, não por considerar ser essa uma maneira mais facilitadora de prover os 

seus alunos com uma aprendizagem significativa, mas, principalmente, para 

poupar esforços repetitivos advindos do uso da escrita na lousa, que muitas vezes 

se torna desconfortável pelo posicionamento da escrita com caneta piloto, sobre 

um plano suspenso na vertical. 

Em contrapartida, os debates e valores, em nível macro, referem-se a 

questões de ordem social, denominado por Schwartz (2010) de “o bem viver 

juntos”. É uma espécie de acordo ético, que visa a facilitar o convívio entre o 

sujeito e os seus parceiros do coletivo, entendendo que a saúde do profissional 

depende sobremaneira de um ambiente adequado de trabalho. 

Isso é fruto de uma convivência harmoniosamente pacífica e colaborativa, 

onde todos se favorecem mutuamente. Pode-se citar como exemplo, no âmbito 

docente, a prática de se deixar a lousa limpa, após o final da aula, para que não 

haja incômodo algum para o próximo colega a utilizar a mesma sala de aula no 

decorrer. Um aspecto que denota mais do que um traço didático-operacional, mas 

uma postura do próprio professor para com o seu colega no fazer diário da 

situação de trabalho. 

Na próxima seção, procuraremos tecer algumas considerações que nos 

parecem pertinentes no que toca à construção de um caminho investigativo 

possível, situado na interface trabalho-linguagem.  

É necessário pontuar, desde já, que esta etapa da pesquisa não se presta 

apenas a costurar conceitos tecidos no corpo do texto, montando fio a fio um 

mosaico epistemológico de possibilidades, que facilitem a apreensão dos 

contornos desses termos num recorte de cunho ergológico-enunciativo.  

O que se propõe, contudo, é um enfoque mais refinado para a compreensão 

das atividades e da situação de trabalho.  

 

3.3 Por uma relação entre linguagem e trabalho 
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Eleger as interações no trabalho como objeto de estudo traz como 
consequência a necessidade de uma nova postura por parte do(a) 
linguista, que é obrigado a recorrer a noções e/ou categorias de análise 
advindas de outras disciplinas e a fazer empréstimos diversificados no 
âmbito de sua própria disciplina, sem abrir mão [...] da noção de 
dialogismo, princípio constitutivo da linguagem. 

 
 --– Maria Cecília Pérez Souza-e-Silva, 2002. 

 
 

Acreditamos que qualquer iniciativa de pesquisa que se proponha a reunir, 

sob o binômio: linguagem e trabalho, estudos que coloquem em foco a 

linguagem, como elemento central da situação de trabalho, não deva negligenciar 

o fato de que esses termos fazem parte de um par indissociável, cuja 

complexidade de ambos, tomados separadamente, também se reflete diretamente 

na intrincada relação que se estabelece quando eles são tomados sob um mesmo 

enfoque. 

Para Souza-e-Silva, 

 

a opção pelo estudo das práticas de linguagem em situação de 
trabalho implica a aceitação da teoria da enunciação, mas exige, 
necessariamente, dada a natureza do espaço em que se insere, a 
abertura das teorias linguísticas a outros campos de investigação. 
Coloca-se, assim, uma questão de fundamental importância: 
elaborar um espaço teórico capaz de articular práticas de 
linguagem e situações de trabalho, isto é, um espaço 
caracterizado pela indissociabilidade entre as formas linguísticas e 
seu funcionamento nas interações socialmente situadas (SOUZA-
E-SILVA, 2001, p. 137). 

 

Quanto à atividade linguageira, Nouroudine acentua que: 

 

Quando a linguagem é ela própria trabalho, isto é, funciona como 
parte legitimada da atividade, ela adota, ao mesmo tempo em que 
revela, essa complexidade. Portanto, complexidade do trabalho 
e complexidade da linguagem, de um certo ponto de vista, se 
confundem. A linguagem como trabalho não é somente uma 
dimensão, dentre outras, do trabalho, mas ela própria se reveste 
de uma série de dimensões (NOUROUDINE, 2002, p. 21, grifos 
nossos). 

 

Levando em conta essas dimensões, optamos nesta pesquisa por um 

contorno que considera a relação intrínseca, existente entre linguagem e trabalho, 
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tomando exclusivamente como aporte a “linguagem sobre o trabalho”, conceito 

mobilizado a partir do recorte metodológico desenvolvido por Lacoste (1998), e do 

qual trataremos a seguir. 

Lacoste (1998) nos oferece princípios e critérios para o tratamento e análise 

da linguagem em situação de trabalho. Em especial, destacamos a sua criteriosa 

abordagem de três modalidades de linguagem que remetem à atividade, a saber, 

linguagem como trabalho, linguagem no trabalho e linguagem sobre o trabalho.  

Vale frisar que essa distinção não é apresentada no artigo na mesma 

sequência em que tomamos aqui. Além disso, é de suma importância ressaltar 

que ela pode ser bastante reducionista. A esse respeito, Freitas (2010, p. 89) 

salienta que essa distinção das falas, “apesar das suas limitações, tem a 

vantagem de ter sido a primeira tentativa de sistematização do problema e de ter 

provocado um deslocamento nas análises”. 

Ainda segundo Lacoste (1998), essa tripartição é relevante na medida em 

que ela possibilita esclarecer confusões frequentes quando se faz referência às 

falas provocadas e exteriores à situação (verbalizações), contrastando-as com 

aquelas que fazem parte das trocas verbais da atividade de trabalho 

(comunicação). 

A linguagem como trabalho é vista como uma prática linguageira em uso 

durante e para a concretização da atividade, operacionalizada no seio do 

processo produtivo de desenvolvimento da atividade. Ao considerar a fala como 

trabalho, como parte indivisível da atividade, reconhece-se “[...] que a atividade 

verbal, longe de ser supérflua ou um mero anexo pode constituir-se em si mesma 

o essencial da tarefa” (LACOSTE, 1998, p.15). 

A linguagem no trabalho, por sua vez, materializa-se de modo concreto na 

própria situação de trabalho, não estando relacionada estritamente com a 

execução da atividade, porém, opera atravessando diferentes trocas verbais que 

se processam no interior das dinâmicas interativas em situação de trabalho. 

Muitas vezes, as fronteiras entre essas duas formas de linguagem não são 

postas explicitamente. Logo, afirma Nouroudine, 

 

[...] é a diferença existente entre „atividade‟ e „situação‟ que 
permite distinguir os lugares e as funções da „linguagem como 
trabalho‟ e os da „linguagem no trabalho‟. Enquanto a „linguagem 
como trabalho‟ é expressa pelo ator e/ou coletivo dentro da 
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atividade, em tempo e lugar reais, a „linguagem no trabalho‟ seria, 
antes, uma das realidades constitutivas da situação de trabalho 
global na qual se desenrola a atividade. É nesse ponto que os 
dois aspectos da linguagem são, simultaneamente, distintos e 
ligados (NOUROUDINE, 2002, p. 22, aspas do autor). 

 

Por outro lado, a linguagem sobre o trabalho resulta da produção de 

saberes a respeito da atividade em si, ou durante a sua realização, entre os 

próprios atores das práticas sociais de linguagem, entre membros do coletivo de 

trabalho, ou mesmo em algum questionamento posterior, motivado muitas vezes 

pela interlocução com um pesquisador.  

Nessa perspectiva, 

 

a fala sobre o trabalho, longe de ser apenas um tema imposto ao 
trabalhador pelos pesquisadores, é revelada do interior da 
atividade, em função de exigências da equipe ou da empresa: 
entre colegas, o trabalho é mencionado para ser comentado, 
avaliado, registrado na memória, para que as pessoas se 
justifiquem ou por mil outras razões que surgem no momento 
(LACOSTE, 1998, p. 16). 

 

Compreender que a linguagem sobre o trabalho não é exclusividade do 

pesquisador é importante não só para lançar luz sobre o papel determinante que 

os trabalhadores desempenham como fiadores de discursos, por meio dos quais 

é possível se depreender em que consiste o seu trabalho, mas para situar o papel 

do pesquisador como um partícipe relevante desse evento discursivo. 

Finalizado este capítulo, partimos rumo ao próximo, no qual traçamos nossa 

rota metodológica para proceder com a análise dos textos produzidos através do 

evento entrevista. 
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4. DA ANÁLISE DO TRABALHO AO TRABALHO DE ANÁLISE 

 
 

O ‘trabalho’ é ao mesmo tempo uma evidência viva e uma noção que 
escapa a toda definição simples e unívoca. É sem dúvida nesse ‘e’ que 
une ‘o trabalho’ e ‘os homens’ que repousa provavelmente a fonte desse 
caráter enigmático, gerador de paradoxos, e que permite a questão: o 
que está comprometido – do homem – no trabalho? 

 
 --– Yves Schwartz, 2011. 

 
Penetrar no mundo do trabalho implica aceitar o princípio de que, nesse 
contexto, o discurso e outros materiais de análise vão se produzindo 
durante o movimento da pesquisa. 

 
--– Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva, 2001. 

 

 

Neste capítulo, buscarei tecer algumas considerações acerca do caminho 

investigativo escolhido para empreender as análises desta pesquisa. Bem menos 

do que montar um mosaico epistemológico de possibilidades norteadoras, 

pretendo, porém, esboçar uma possibilidade de trilha metodológica, 

pormenorizada, cujo arcabouço objetiva dar conta de construtos analíticos 

situados na interface trabalho-linguagem. 

Ao traçar uma rota metodológica numa perspectiva de interlocução entre 

concepções dos campos da linguagem e do trabalho, faz-se relevante, antes de 

qualquer formulação mais categórica, destacar a condição subjetiva inerente ao 

papel do pesquisador e da relação que este estabelece com o seu objeto de 

pesquisa. Uma subjetividade que é constituída pelo conjunto de relações socio-

históricas de que participa o sujeito (FIORIN, 2016).  

Nessa empreitada, tomar como norte a concepção dialógica de linguagem 

impõe a mim, enquanto linguista, o desafio de não apenas falar desse objeto, mas 

principalmente, sob a ótica bakhtiniana, de estabelecer com ele um diálogo 

(BRAIT, MAGALHÃES, 2014), num processo de escuta gerador de compreensão 

responsiva ativa, a qual se manifesta num ato de resposta. 

Pois, conforme nos adverte Bakhtin (2011, p. 271), 

 

o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 
discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa 
posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou 
parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; 
essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o 
processo de audição e compreensão desde o seu início [...] Toda 



113 
 

compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 
ativamente responsiva [...] toda compreensão é prenhe de 
resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o 
ouvinte se torna falante. 

 

Considerando as particularidades envolvidas no curso de uma investigação 

que se propõe a perscrutar o pesquisador da linguagem em terrenos próprios das 

ciências do trabalho, buscando estabelecer uma interlocução no âmbito dialógico-

ergológico, há de se problematizar o caráter peculiar do material a ser analisado.  

Como afirma Di Fanti (2005, p. 19), em se tratando de investigações em 

situação de trabalho, o material de análise 

 

[...] além de exigir (como todo objeto) um espaço de reflexão a 
partir de um permanente diálogo entre pesquisador e material, que 
contemple aspectos teórico-metodológicos situados na área dos 
estudos linguístico-discursivos, exige também a interlocução com 
disciplinas que tradicionalmente têm analisado o trabalho. Com 
isso, estabelece-se um complexo diálogo, em que o pesquisador 
vai sendo convocado a tomar atitudes frente a questões que se 
põem no que se refere à „eleição‟ e „criação‟ de pressupostos 
teórico-metodológicos durante o processo investigatório. 

 

Com esse pressuposto, é preciso ter em mente ainda que “há uma 

multiplicidade de ciências do trabalho, e ninguém pode pretender abordar só com 

a sua competência uma realidade tão complexa” (GUÉRIN et al, 2001, p.12), 

sendo necessário, portanto, recorrer a uma abordagem interdisciplinar com um 

recorte bem delimitado para proceder com o trabalho de análise. Nesse sentido, o 

pesquisador deve imbuir-se de uma postura crítica “diante da opacidade do 

material de estudo, de modo a responder à complexidade e às questões que 

surgem no decorrer da investigação” (DI FANTI, 2012, p. 311). 

Ao colocar em perspectiva e fazer dialogar uma diversidade de posições 

epistemológicas, recorremos à ergonomia francófona, a qual surge como uma 

tentativa de articulação entre os conhecimentos obtidos por meio de campos 

científicos distintos (TERSAC, MAGGI, 2004), com o intuito de transformar ou 

conceber situações de trabalho.  

E levando em conta alguns de seus conceitos-chave, o percurso escolhido 

para esta pesquisa revela ser um detalhamento do objeto que me proponho a 

investigar, em virtude do caminho que se apresentou mais viável diante das 

leituras com as quais fui tendo contato durante as etapas de investigação.  
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Assim, pode-se dizer que o percurso por nós escolhido, à luz de um viés 

enunciativo-ergológico, ocupa-se da incumbência de articular linguagem e 

trabalho, explicitando o papel preponderante dos estudos de linguagem como 

campo disciplinar convocado a pensar a atividade de trabalho, levando em conta 

que “os usos da linguagem associados ao trabalho compreendem todo um 

domínio sobre o qual numerosas pesquisas podem ser desenvolvidas” (SOUZA-

E-SILVA, 2001).  

Em face dessa questão, fazemos eco à fala de França (2007) quando afirma 

que 

 

o foco do linguista das situações de trabalho, do ponto de vista 
teórico, não é a língua, mas aquilo que está sendo assinalado no 
enunciado [...] o objeto de sentido que está sendo construído por 
meio da „compreensão responsiva ativa‟ e, consequentemente, 
das relações sociais que, assim, vão sendo estabelecidas [entre 
os trabalhadores e o pesquisador] (FRANÇA, 2007, p. 45). 

 

Soma-se a isso o fato de que 

 

[...] o pesquisador pode tirar vantagem em conservar sua posição 
externa ao contexto e em guardar suas distâncias a fim de reunir 
os elementos num conjunto, [...] dando-lhe um sentido em 
particular. Porém, como num romance polifônico, é necessário, 
para ser fiel ao lugar que os trabalhadores-personagens ocupam 
numa pesquisa como esta, que o analista se insira no espaço de 
seu discurso enquanto uma segunda pessoa, enquanto alguém 
que alterna com outros a perspectiva de análise-criação de um 
mundo em particular (FRANÇA, 2007, p. 21). 

 

Dito de outra forma, tomando aqui as palavras de Amorim (2004), e 

trazendo-a para o centro da cena, acentuo que o que quero demarcar 

 

[...] é a ideia de que o pesquisador [deve] ser aquele que recebe e 
acolhe o estranho. Abandona seu território, desloca-se em direção 
ao país do outro, para construir uma determinada escuta da 
alteridade, e poder traduzi-la e transmiti-la (AMORIM, 2004, p. 26). 

 

Tendo em vista a relação dialógica que se estabelece, se ao lidar com o 

nosso objeto de pesquisa não buscamos torná-lo estranho “de início para poder 

retraduzi-lo no final: do familiar ao estranho e vice-versa, sucessivamente”, como 

asseverado por Amorim (2004, p. 26), podemos incorrer no risco de perder o foco, 
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visto que “a imersão num determinado cotidiano pode nos cegar justamente por 

causa de sua familiaridade” (AMORIM, 2004, loc. cit.). 

Hermanns (2004), ao descrever alguns obstáculos enfrentados pelo 

pesquisador-entrevistador, pontua como uma das dramáticas dessa atividade de 

pesquisa o fato de que para muitos entrevistadores torna-se um problema 

estabelecer esse limite de afastamento em relação ao objeto de pesquisa, 

sobretudo quando pesquisador e entrevistados fazem parte de um mesmo 

coletivo de trabalho. 

Cabe enfatizar que o pesquisador e os demais participantes da pesquisa 

atuam como sujeitos partícipes de um evento singular, ocupando a linguagem um 

lugar simbólico, instaurador de sentidos coconstruídos. Nesse aspecto, 

recorremos à explicitação de Alves (2013, p. 2) quando salienta que 

 

em sua condição de sujeito que se expressa, que se revela em 
sua palavra, o homem, pesquisado pelas ciências humanas não 
pode, pois, ser visto como uma coisa (ou objeto, no sentido mais 
literal da palavra), mas como um outro que interpõe sobre si um 
dizer, assim o seu contato com o pesquisador só pode ser 
dialógico. 

 

Nas próximas seções, trataremos mais detalhadamente dos elementos 

basilares que integram a nossa rota de análise. 

 

4.1 O contexto de investigação e os participantes da pesquisa 

 

Esta pesquisa tem como contexto essencial os CLIs localizados em Campos 

dos Goytacazes, na região norte-fluminense do estado do Rio de Janeiro. É, 

portanto, um estudo pormenorizado de falas sobre o trabalho do professor de 

inglês nesses espaços de ensino de LE, presentes na cidade supracitada desde 

1958, quando da fundação do instituto de idiomas precursor no município. 

Por questões éticas, os CLIs mencionados pelos professores participantes 

da pesquisa, durante o evento entrevista, serão representados ficticiamente neste 

trabalho pelas transcrições alfanuméricas: CL1, CL2, CL3, CL4, CL5, CL6, CL7, 

CL8 e CL9, respectivamente.  

O universo da pesquisa em questão é composto por três participantes, a 

saber: o professor-pesquisador e dois profissionais que atuam ministrando aulas 
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de inglês nessas instituições, sendo uma professora licenciada em Letras – 

Português/Inglês e um profissional não licenciado em Letras.  

Os participantes atenderam voluntariamente ao convite de participação 

nesta pesquisa, tal que para preservar a identidade deles, deixando-os à vontade 

quanto a participar como voluntários desta pesquisa, pseudônimos foram 

escolhidos por mim. Além disso, eles assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), que visa a cumprir com as exigências de ética 

científica desta pesquisa. O modelo de documento de responsabilidade ética 

científica que foi utilizado, como prévia ao evento entrevista, encontra-se 

disponível nos apêndices. 

A título de caracterização dos participantes, foram escolhidos os nomes 

fictícios Pedro para designar o professor não licenciado em Letras e Ananda para 

se referir à professora licenciada em Letras – português/inglês.  

Pedro estava com 22 anos em setembro de 2015, quando da realização da 

entrevista. Ele iniciou sua carreira profissional no CL2, tendo passado por 

diversos CLIs, permanecendo na maioria deles por um curto período de tempo. 

Quando da entrevista, ele estava trabalhando no CL6. O professor foi aluno do 

CL1, não mencionando, porém, quanto tempo de curso até a conclusão de seus 

estudos em língua inglesa no referido instituto. Pedro é formado em Relações 

Internacionais, porém, afirmou nunca ter atuado na área. 

Por outro lado, Ananda estava com 39 anos em outubro de 2015, quando da 

realização da entrevista. Ela iniciou sua carreira profissional no CL9, onde 

concluiu os seus estudos e aceitou o convite para trabalhar. A professora é 

formada em Letras (Português/Inglês) e atua no CL9 há mais de dez anos. A 

professora ainda destacou o fato de estar cursando uma Pós-graduação lato 

sensu em Tradução. 

Neste estudo, não vamos levar em conta as identidades sociais de raça, 

gênero, sexualidade e classe dos participantes, embora seja pertinente salientar 

que problematizar essas questões, de extrema importância na 

contemporaneidade, nos conduziria a diferentes desdobramentos de pesquisa, 

abarcando uma dimensão outra de análise, fugindo, pois, do enfoque que se 

pretende dar em nossa investigação.  
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4.2 O procedimento metodológico entrevista 

 

Os procedimentos metodológicos aqui descritos servem como orientação e 

facilitação na realização do processo de análise dos textos produzidos na 

situação de entrevista. Esses textos, caracterizados como excertos discursivos, 

permitem-nos a ter acesso às falas dos professores sobre o seu trabalho, 

tomando por norte os escritos de Lacoste (1998). 

Optou-se pelo uso do instrumento de pesquisa entrevista, concebida 

enquanto um evento dialógico, e importante mecanismo de acesso a situações 

de fala sobre o trabalho de determinado grupo (DAHER, 1998).  

Essa perspectiva leva em conta o processo de interação entre o pesquisador 

e o(a) entrevistado(a), num movimento dinâmico que compreende o objeto de 

pesquisa e seus matizes como um todo construído dialogicamente e não dado 

apriori. Isso “já implica um trabalho de negociação com os graus de alteridade que 

podem suportar a pesquisa e o pesquisador” (AMORIM, 2004, p. 29-30). 

O objetivo do uso da entrevista nesta pesquisa se deve ao fato de que 

acreditamos ser por meio dela possível registrar em gravações de áudio o que 

dizem sobre o seu trabalho (LACOSTE, 1998) os profissionais que atuam em 

CLIs ministrando aulas de inglês.  

Trazendo à baila os escritos de Guérin et al (2001), é necessário enfatizar de 

antemão, porém, que no que concerne à situação de trabalho, em todos os níveis, 

quando o trabalhador é interpelado a falar espontaneamente de seu trabalho, na 

realidade, ele fala de sua tarefa. Do ponto de vista ergonômico, “a tarefa não é o 

trabalho, mas o que é prescrito pela empresa ao operador” (GUÉRIN et al, 2001, 

p. 15), como já explicitado no capítulo 3. 

Por não se tratar de uma pesquisa de campo, os textos utilizados para 

análise não foram produzidos em situação de trabalho. Na verdade, isso acarreta 

na construção de um texto sob a ótica enunciativa, resgatando no fio do discurso, 

por meio do atravessamento de vozes, uma gama de fragmentos textuais 

produzidos em momento anterior ao da realização do evento entrevista, tratando-

se, assim, de uma nova situação de enunciação que situa o par entrevistador-

entrevistado num certo tempo, num certo lugar (ROCHA, DAHER, SANT‟ANNA, 

2004).  

Em outras linhas, por meio da entrevista pretende-se 



118 
 

 

recuperar determinados textos e questões selecionadas não 
apenas pelo pesquisador, que as propõe por meio de perguntas 
roteirizadas, mas também pelo trabalhador, que recorta sua 
resposta a partir daquilo que considera relevante ou digno de ser 
mencionado sobre sua atividade (FREITAS, 2010, p. 107). 

 

Para Faïta (2005), falar do trabalho implica no entendimento de que há uma 

problemática por resolver, pois de um lado tem-se o pesquisador como aquele 

que detém os instrumentos necessários, legitimados pelo uso social, para 

formalizar e disseminar o conhecimento do trabalho.  

Em contrapartida, do outro lado, encontram-se os trabalhadores, atores do 

processo de trabalho,  

 

confrontados à obrigação de recorrer a modos de expressão que 
nem sempre são os mais fáceis de serem por eles manipulados, 
nem os mais apropriados para análise e conhecimento dos 
componentes de trabalho (FAÏTA, 2005, p. 16). 

 

Diante dessa problemática que se refere, particularmente, à complexidade 

que existe em colocar em palavras o trabalho, França (2007), pautada na leitura 

de Schwartz e Faïta, corrobora-os reiterando que 

 

a dificuldade de dizer o trabalho existe, é concreta e inerente à 
expressão da experiência e deve ser observada pelo linguista a 
partir da criação de uma metodologia capaz de situar a palavra em 
seu campo histórico, social e profissional (FRANÇA, 2007, p. 113). 

 

Já Di Fanti (2012), ao propor um diálogo entre pressupostos da teoria 

bakhtiniana e a abordagem ergológica com o objetivo de refletir sobre a 

produtividade dessa aproximação em estudos que se situam na interface 

linguagem e trabalho, afirma que essa relação faz “emergir a impossibilidade de 

tudo se dizer, seja pela opacidade do trabalho, seja pela opacidade da linguagem, 

duas atividades humanas, portanto não transparentes” (DI FANTI, 2012, p. 321). 

Para Oliveira (2010), a gravação se revela uma atividade de extrema 

importância para se ter acesso com precisão ao que foi dito por ocasião da 

entrevista, devendo o pesquisador ter um cuidado especial com as transcrições 

das falas registradas.  
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No nosso caso, os registros tendem também a revelar que há um debate 

entre formação e experiência/trabalho prescrito e real, entendendo que a distância 

existente entre o prescrito e o real, ergologicamente falando, é parcialmente 

ressingularizada (SCHWARTZ, 2010).  

Além disso, pode-se dizer também que essa distância é a manifestação 

concreta da contradição que está sempre presente na situação de trabalho 

(GUÉRIN et al, 2001), materializada em: o que é requerido do trabalhador versus 

a maneira como ele se adapta às condições reais de efetivação de sua atividade.  

Clot (2007) vai adiante ao afirmar que a atividade que se realiza e a 

atividade real não são correspondentes entre si. Dito de outra forma, o que é 

prescrito (a tarefa) remete a um fazer ideal, hipotético, que nem sempre se 

concretiza no real da atividade.  

Pois,  

 

o real da atividade é também aquilo que não se faz, aquilo que 
não se pode fazer, aquilo que se busca fazer sem conseguir – os 
fracassos –, aquilo que se teria querido ou podido fazer, aquilo 
que se pensa ou que se sonha poder fazer alhures (CLOT, 2007, 
p. 116). 

 

Para Souza-e-Silva (2004, p. 95), a atividade se afasta do que é prescrito 

“porque a realização efetiva visa a uma eficácia particular em contexto, a um 

trabalho de reelaboração daquilo que é preciso fazer, daquilo que há a fazer em 

determinada situação”.  

Essa parece ser uma constante no trabalho do professor que se vê diante do 

dilema de nem sempre lidar com o sucesso de suas ações, mas sendo aquele 

que se defronta com os imprevistos da profissão, as frustrações, a impossibilidade 

de agir com autonomia, o que leva a percepção equivocada de que o professor 

muitas vezes é aquele que só compartilha lamentos e queixas, ligados quase 

sempre a temáticas como: salários baixos, indisciplina e carga horária alta 

(OLIVEIRA, 2009).  

Por esse prisma, Lousada (2004, p. 277) completa dizendo que 

 

a noção de trabalho real permite melhor entender a própria 
atividade realizada e pode ser extremamente valiosa para a 
análise do trabalho do professor, constantemente habitado por 
outras intenções que não se realizaram. Essas intenções são 
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muitas vezes provenientes das prescrições, e acabaram sendo 
renormalizadas durante a realização da atividade, em função dos 
próprios alunos, de imperativos ligados ao tempo, de reflexões 
durante a própria ação do professor, entre inúmeras 
possibilidades. 

 

Tomando-se por base os pontos até aqui explicitados, nossa proposta de 

análise coaduna com a asserção de que recorrer à entrevista, enquanto evento 

dialógico, justifica-se pela singularidade das práticas linguageiras que ela 

autoriza, ou seja, “práticas que implicam uma dada configuração de 

coenunciadores que, a partir de lugares enunciativos determinados e sob 

coerções específicas, serão capazes de produzir um texto” (ROCHA, DAHER, 

SANT‟ANNA, 2004, p. 167).  

Sendo assim, esse evento é marcado por um atravessamento de discursos, 

pois do ponto de vista da concepção bakhtiniana de linguagem, “todo discurso é 

inevitavelmente ocupado, atravessado, pelo discurso alheio” (FIORIN, 2016, p. 

22), tal que a palavra é concebida como uma arena comum do locutor e do 

interlocutor (BAKHTIN, 2009).  

Por meio deste evento efeitos de sentido são criados ao passo que 

enunciados coconstruídos se instauram por meio do apagamento ou demarcação 

das vozes de outrem. Ademais, Freitas (2010) pontua que 

 

a entrevista compreendida como um evento dialógico, em lugar de 
responder às questões de pesquisa, assume o papel de um 
momento de construção de um texto, sob a ótica discursiva, que 
retoma situações de enunciação anteriores e que estão 
inacessíveis ao pesquisador (FREITAS, 2010, p. 107). 

 

Com o intuito de melhor definir de que maneira proceder com a entrevista, 

preservando o rigor metodológico ao longo de todas as etapas do itinerário 

(ALAMI, DESJEUX, GARABUAU-MOUSSAOUI, 2010), sem desconsiderar, 

contudo, o seu caráter dialógico, singular e memorístico, pois tende a resgatar 

experiências pessoais (FREITAS, 2010), alguns critérios foram seguidos, como 

pode ser verificado no decorrer desta seção. 

O plano inicial era entrevistar dois professores licenciados em Letras 

(português/inglês) e dois profissionais não licenciados em Letras que atuam 

ministrando aulas de inglês em CLIs. Para tanto, seria necessário elaborar um 

roteiro de entrevista, o qual será esmiuçado mais adiante.  
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Esse tipo de roteiro, ou guia de entrevista, como sugere Flick (2009), atua 

como um norteador do evento como um todo, assegurando, assim, o bom 

andamento da atividade. Segundo este autor, é aconselhável ainda checar o 

roteiro antes de realizar as entrevistas, utilizando inclusive uma lista de pontos-

chave para verificar na prática se o modo como o guia de entrevista foi 

construído, e as perguntas formuladas, dá conta de atender ao propósito da 

pesquisa. 

Assim, nessa tentativa de compreensão e estabelecimento de diálogo, 

optou-se pela construção de um roteiro para o evento entrevista, adaptado do 

enquadre metodológico de Daher (1998). Nele, a partir da divisão em blocos 

temáticos, propõe-se a constituição de um corpo de saberes que se dedica a 

analisar o que diz o professor de inglês sobre o seu trabalho (LACOSTE, 1998), 

no contexto desta pesquisa.  

Após alguns direcionamentos e ajustes que se fizeram necessários, 

acreditamos ter chegado ao formato de roteiro mais compatível com o propósito 

de nossa pesquisa, tendo em vista que os blocos temáticos escolhidos foram 

organizados de modo a garantir que os objetivos do dispositivo não coincidissem 

com os da pesquisa.  

Apoiando-se nas colocações de Rocha, Daher e Sant‟anna (2004), essa 

preocupação é crucial, pois aponta para a necessidade de o pesquisador 

assegurar que o entrevistado seja abordado levando-se em conta os objetivos da 

entrevista, em vez dos objetivos da própria pesquisa, fato também evidenciado 

por Flick (2009), ao tratar da condução da entrevista e dos problemas de 

mediação e direcionamento com os quais lida o pesquisador nesse tipo de 

evento. 

Nesse aspecto, cabe única e exclusivamente ao pesquisador o papel de 

fornecer respostas às perguntas da pesquisa, pois ainda segundo Rocha, Daher e 

Sant‟anna (2004), durante a construção de um roteiro dessa natureza, deve-se 

preservar o afastamento entre o objetivo da pesquisa e o objetivo da entrevista, 

ou ainda, pergunta da pesquisa e pergunta da entrevista. Pois, analiticamente 

falando, “é o pesquisador quem decide de que maneira vai constituir e explorar os 

materiais a partir dos quais vai trabalhar, em função de seus objetivos” 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 79). 



122 
 

É preciso deixar claro então que não se trata de obter informações prontas e 

acabadas, mas de uma coconstrução de sentidos na relação que se estabelece 

entre o/a pesquisador(a) e outrem, numa prática dialógica que engendra as 

relações que se constroem entre o eu e o outro nos processos discursivos 

instaurados socio-historicamente pelos sujeitos, que, por sua vez, se instauram e 

são instaurados por esses discursos (BRAIT, 2005).  

Nessa perspectiva, o sujeito não é completamente assujeitado – submisso 

às estruturas sociais –, pois ele participa do diálogo de vozes de modo particular, 

mas sim um indivíduo que se constitui em relação ao outro (FIORIN, 2016).  

Por essa razão, acredita-se que 

 

[...] em torno da questão da alteridade se tece uma grande parte 
do trabalho do pesquisador. Análise e manejo das relações com o 
outro constituem, [na entrevista] e no trabalho de escrita, um dos 
eixos em torno dos quais se produz o saber [...] Sem 
reconhecimento da alteridade não há objeto de pesquisa e isto faz 
com que toda tentativa de compreensão e de diálogo se construa 
sempre na referência aos limites dessa tentativa. É exatamente ali 
onde a impossibilidade de diálogo é reconhecida, ali onde se 
admite que haverá sempre uma perda de sentido na comunicação 
que se constrói um objeto e que um conhecimento sobre o 
humano pode se dar (AMORIM, 2004, p. 28-29). 

 

Na bibliografia que trata de métodos de pesquisa, é possível encontrar 

diversos tipos de entrevista, cabendo ao pesquisador selecionar, entre as 

diferentes versões, a técnica apropriada no processo de mediação e 

direcionamento ao conduzi-la (FLICK, 2009).  

Ao se referir à entrevista como instrumento, Oliveira (2010, p. 86) nos lembra 

que este pode ser um excelente procedimento metodológico visto que ele permite 

“a interação entre pesquisador(a) e entrevistado(a) e a obtenção de descrições 

detalhadas sobre o que se está pesquisando”. 

Para Giger (2004, p. 242),  

 

a entrevista deixou o lugar de simples instrumento de coleta de 
dados para tornar-se uma das fases centrais do dispositivo de 
pesquisa [...], podendo até mesmo [...] ser o ponto de partida da 
elaboração teórica. 

 

No fluir desse pensamento, de acordo com Rocha, Daher e Sant‟anna 

(2004), a concepção de entrevista enquanto instrumento de pesquisa que se 
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presta a ser um mero mecanismo de coleta de informações ou opiniões tem sido 

amplamente disseminada.  

Isso leva a uma não-problematização da entrevista enquanto gênero 

discursivo – um dispositivo pelo qual textos são produzidos por meio de uma lente 

discursiva. Dito de outra forma, uma “produção situada sócio-historicamente, 

prática linguageira que se define por uma dada configuração enunciativa que a 

singulariza” (ROCHA, DAHER, SANT‟ANNA, 2004, p. 161). 

Os blocos temáticos escolhidos foram ajustados aos objetivos da pesquisa, 

tal que algumas adequações, que se fizeram necessárias, às especificidades do 

grupo de participantes foram feitas, considerando o aspecto professor-licenciado 

e não licenciado, permitindo, assim, uma análise mais completa possível.  

Nesses blocos, apresentam-se os objetivos da própria entrevista que 

conduzem a questionamentos. Estes acabam suscitando conjecturas (que na 

proposta original de Daher [1998] aparecem como “hipóteses”) as quais dão 

origem a perguntas específicas para o evento entrevista. 

A entrevista encontra-se organizada em três blocos temáticos, levando-se 

em conta o objetivo desse procedimento na pesquisa, quais sejam: (1) saberes 

da formação; (2) saberes da experiência; (3) tensão entre o trabalho 

prescrito e o real. Acreditamos que esses saberes e os valores que sobre eles 

incidem atuam como traços que integram a dimensão do trabalho docente, 

englobando sobremaneira a atividade propriamente dita, as condições de trabalho 

e o resultado da atividade.  

Em última análise, o evento visa a fomentar reflexões e a produzir um texto 

sobre o que diz o professor sobre os meandros do seu trabalho, construindo um 

cenário sobre o qual os traços da tarefa e da atividade se projetam e estabelecem 

contornos interpretáveis, numa dinâmica de desnaturalização do trabalho 

docente, entendido como algo que não é imediatamente posto e acabado, mas 

coconstruído, ou ainda reconstruído colaborativamente.  

Pode-se recorrer, nesse caso, à fala de Maingueneau (2015) quando afirma 

que  

 

é o pesquisador que, em função de suas hipóteses, dá forma à 
configuração de textos sobre a qual vai trabalhar. Ele não se 
contenta em representar unidades que, direta ou indiretamente, já 



124 
 

estão dadas, mas agencia dispositivos de observação inéditos 
(MAINGUENEAU, 2015, p. 93, grifo do autor). 

 

É por meio da tentativa, pois, de romper com a opacidade do trabalho, 

buscando articular diferentes disciplinas, ao passo que instaura novas rotas 

metodológicas, que o pesquisador se vale da expertise laboral do entrevistado 

para tentar ter acesso às práticas e situações de trabalho desse profissional.  

Falamos em “tentar”, pois em termos ergológicos, o pesquisador se vê 

diante de um dilema no qual o trabalhador não dá conta de expressar o seu 

trabalho pela fala, referindo-se, como já mencionado anteriormente, à sua tarefa. 

Essa questão traz à tona a problemática da verbalização sobre o trabalho, ou 

mesmo a dificuldade de dizer o trabalho (FRANÇA, 2007), pois “pôr em palavras o 

que se faz na atividade de trabalho é [também] assumir o risco de dizer que não 

se faz como foi prescrito, de explicitar que a linguagem oficial foi contestada na 

prática” (SCHWARTZ, 2010, p. 145). 

A elaboração do roteiro em questão cumpre o papel de ser um quadro 

organizado epistemologicamente, com o propósito de construir espaços 

interativos de fala aos trabalhadores, a partir de entrevistas individuais.  

Nesse tipo de interação, tem-se o par pesquisador/entrevistador-

professor/entrevistado, em que o pesquisador dá início ao evento dialógico, 

orientando, dirigindo e concluindo a interação, pois é da responsabilidade do 

entrevistador deixar claro ao entrevistado a razão pela qual ele está sendo 

convidado a participar como voluntário da pesquisa, além de criar um clima 

propenso ao diálogo, deixando o participante à vontade (HERMANNS, 2004), o 

que é uma tentativa de dar um tom mais espontâneo ao evento.  

Embora a entrevista seja norteada por um roteiro previamente elaborado, 

isso não nega a dimensão imprevisível desse tipo de evento. Por essa razão, 

 

quando o pesquisador consegue fazer com que a entrevista ganhe 
uma dimensão de espontaneidade e flua como uma conversa 
descontraída, [torna-se] mais fácil minimizar [algum possível 
desconforto por parte do entrevistado], estabelecendo uma 
atmosfera de confiança mútua e de descontração [entre o 
pesquisador e o participante] [...] (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 
128). 
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No processo de interlocução que se engendra entre o pesquisador e os 

outros participantes da pesquisa, do qual eles se tornam parceiros nesse evento 

dialógico, cabe o seguinte apontamento de Amorim (2004),  

 

não há trabalho [de pesquisa] que não vise ao encontro com o 
outro, que não busque um interlocutor. Também não há escrita de 
pesquisa que não se coloque o problema do lugar da palavra do 
outro no texto [pois] [...], do outro lado, há um sujeito que fala e 
produz texto tanto quanto o pesquisador (AMORIM, 2004, p. 16, 
grifos da autora). 

 

A seguir, apresentamos o roteiro elaborado para o evento entrevista.  
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BLOCOS 

TEMÁTICOS 

OBJETIVOS QUESTIONAMENTOS CONJECTURAS PERGUNTAS 

 

SABERES DA 

FORMAÇÃO 

Oportunizar 

momentos de 

produção de falas 

sobre a formação do 

professor. 

Por qual percurso formativo 

passa/passou o profissional 

que ministra aulas de inglês 

em cursos livres? 

1. Relato de experiências como 

estudante em cursos de idiomas; 

2. Relato sobre a sua formação 

profissional universitária. 

1. Com se deu a sua formação para atuar como professor de inglês? 

2. Quais aspectos de sua formação contribuíram para a sua concepção de 

trabalho em cursos livres? 

3. Ainda realiza estudos relacionados à língua inglesa?  

 

SABERES DA 

EXPERIÊNCIA 

Identificar as 

experiências de 

trabalho do professor 

de inglês em cursos 

livres. 

Quais são as experiências 

profissionais de professores 

de inglês de cursos livres? 

1. Relato de experiência profissional; 

2. Relato de experiência de trabalho em 

diferentes cursos livres; 

3. Relato de experiências outras na área 

educacional. 

1. Em quais cursos dessa natureza você trabalhou como professor de inglês 

e por quanto tempo? 

2. Em que medida o exercício docente nessas instituições contribuiu com 

sua experiência profissional? 

3. Que outras experiências na área educacional contribuíram ou têm 

contribuído com sua atuação profissional? 

 

TENSÃO 

ENTRE O 

TRABALHO 

PRESCRITO E 

O REAL 

Depreender o que diz 

o professor sobre o 

seu trabalho. 

Quais aspectos o professor 

ressalta ao falar sobre sua 

atividade profissional 

nesses espaços? 

O professor transcorre sobre as 

particularidades da atividade docente 

nesses ambientes de ensino, 

considerando aspectos que influenciam 

na sua prática em sala de aula, por meio 

de marcas em seu dizer, (crenças
30

 

sobre ensinar e aprender LE – 

materializadas sob a forma de 

enunciados que circulam na sociedade –, 

abordagem de ensino que é utilizada, 

finalidades pedagógicas das atividades 

utilizadas em aula, etc.); bem como da 

própria dinâmica institucional: vínculo, 

tarefas, salário, treinamentos. 

1. Onde você trabalha atualmente? 

2. Fale um pouco sobre o processo pelo qual passou para ingressar no seu 

trabalho atual em cursos livres. 

3. Você acha que no processo de seleção levou-se em conta a sua 

experiência em outras instituições ou a sua formação? 

4. Quais são suas crenças sobre ensino e aprendizagem, e como essas 

crenças influenciam na sua prática? 

5. De onde vêm essas crenças? 

6. Qual é o seu papel como professor(a)? 

7. Que tipos de interações ocorrem durante as aulas? 

8. Que atividades pedagógicas você utiliza durante as aulas? 

9. Quais são os objetivos dessas atividades? 

10. Quais critérios você utiliza para avaliar a aprendizagem? 

                                                           
30

 O conceito de “crenças” aparece aqui na concepção empreendida por Barcelos (2006), porém, o que nos interessa é a materialização dessas maneiras de 
apreender os sentidos do mundo no qual se insere o sujeito por meio dos enunciados que circulam na sociedade. Em outras palavras, nossa análise se 
concentra na materialização textual e não nas crenças.  
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Elaborado o roteiro em questão, dei início ao processo de seleção dos 

participantes da pesquisa. Ressalto que foram feitos alguns contatos por telefone 

e por redes sociais, em especial quando se tratava de professores com os quais 

eu já havia mantido algum vínculo profissional, sendo eles ex-colegas de trabalho 

(em instituições diferentes) e uma ex-colega de faculdade.  

Também enviei e-mails para uma dezena de professores que me foram 

indicados por ex-colegas de trabalho. Alguns desses e-mails nunca foram 

respondidos. Entretanto, enfatizo que obtive resposta de duas professoras que 

não estavam mais atuando em CLIs e demonstraram forte interesse em colaborar 

com a pesquisa e integrar o grupo de participantes do evento entrevista.  

No entanto, como neste trabalho estamos nos debruçando sobre o fazer 

docente de profissionais que estavam em pleno exercício profissional nessas 

escolas, quando do tempo de execução dessa etapa da pesquisa, tive que 

descartar a possibilidade de contar com a colaboração delas.  

Após várias tentativas frustradas, com recorrente reenvio de mensagem por 

meio de redes sociais e contato via aplicativo de mensagens multiplataforma, 

recebi o aceite de um professor, que foi prontamente selecionado para a 

entrevista. Depois de inúmeros outros contatos, recebi o aceite de mais uma 

participante que se dispôs prontamente a também participar deste trabalho. 

Ressalto que, inicialmente, eu havia decidido operacionalizar duas 

entrevistas pilotos para serem utilizadas no momento da qualificação, e que a 

pesquisa, em si, seria concluída com quatro participantes, incluindo as duas 

entrevistas pilotos. Caso houvesse tempo hábil para o desenvolvimento de mais 

entrevistas, as análises seriam pautadas pelo acréscimo desses eventos 

posteriores aos trabalhos analíticos desenvolvidos com o piloto. No entanto, em 

função de alguns problemas de tempo para a conclusão da pesquisa, optei por 

desenvolver as análises com os excertos produzidos apenas pelos participantes 

que fizeram parte da entrevista piloto. 

Destaco ainda que não utilizamos outro critério específico para determinar o 

perfil dos professores participantes a não ser o fato de que eles deveriam compor 

o par: profissionais não licenciados/licenciados, ministrando aulas de inglês em 

instituições da natureza de ensino com a qual estamos lidando no contexto deste 

trabalho.  
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Além disso, o(s) curso(s) onde ele/ela atuam não foram requisitos 

determinantes para a escolha, digo, não fizemos uma seleção entre cursos 

franqueados, institutos/centros binacionais e cursos independentes, nem 

consideramos o número de unidades das redes, número de alunos, ou mesmo 

popularidade das marcas na cidade; sendo apenas mandatório que os 

professores estivessem atuando em qualquer escola do gênero CLIs, como já 

mencionado. 

As informações citadas no quadro que segue descrevem o perfil dos 

professores participantes no contexto da presente pesquisa. 

 

QUADRO 1 

PERFIL DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Professor(es) 
participante(s) 
da pesquisa 

 
Idade 

Formação 

Letras 
(Português/Inglês) 

Outro curso 
superior 

Cursos Livres 
de Idiomas 

PEDRO 22 NÃO RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

SIM 

ANANDA 39 SIM SERVIÇO SOCIAL SIM 

 

As entrevistas foram feitas em um lugar acordado entre o professor-

pesquisador e os participantes. O tempo total de gravação de cada uma das 

entrevistas transcritas para análise neste texto, pautadas nas normas de 

transcrição apresentadas em Preti (2003; 2006), encontra-se disposto no quadro 

abaixo: 

 

QUADRO 2 

TEMPO TOTAL DE GRAVAÇÃO DAS ENTREVISTAS SOBRE O TRABALHO DO 

PROFESSOR DE INGLÊS DE CLIs 

Professor(es) 
participantes da pesquisa 

Duração do 
evento entrevista 

PEDRO 12min57 

ANANDA 12min10 

 

Na próxima seção, apresentamos mais detalhadamente quais categorias 

foram utilizadas como norte de análise dos textos construídos no evento do 

contexto desta pesquisa. 

 

4.3 Os parâmetros de análise 
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Nesta seção, nos dedicamos a colocar em destaque os critérios utilizados 

como parâmetros de análise dos textos produzidos por meio do evento 

entrevista. Antes, porém, cabe sinalizar que os momentos de entrevista atuaram 

como um evento dialógico à luz dos postulados do Círculo de Bakhtin, cujos 

interlocutores alternaram seus papéis de falante e ouvinte, em contextos 

situacionais específicos (RODRIGUES, 2003). 

A análise das falas dos professores sobre o seu trabalho levou em 

consideração as reflexões precedentes ao longo das leituras, permitindo-nos 

observar que o conhecimento que se depreende acerca do trabalho docente é um 

fazer construído discursivamente. Outro aspecto importante refere-se ao fato de 

que a análise em si não abarcou textos produzidos em situações de trabalho, mas 

dedicou-se a recuperar por meio do fio discursivo uma gama de textos produzidos 

em momento anterior ao da entrevista (ROCHA, DAHER, SANT‟ANNA, 2004). 

Para se chegar a essa gama de textos, nossa proposta foi delineada a partir 

de saberes provenientes de três fontes: formação, experiência e do embate de 

forças entre o trabalho prescrito e o real. Acreditamos que por meio dessas 

fontes, apresentadas na forma de blocos temáticos no roteiro de entrevista, ao 

analisar por meio do que diz o professor de inglês sobre sua atividade em CLIs o 

modo pelo qual se constitui discursivamente o seu trabalho nesses ambientes de 

ensino, nos será possível responder a seguinte pergunta: que imagens 

discursivas sobre o trabalho docente em CLIs e sobre si os profissionais 

licenciados e não licenciados que atuam como professores de inglês nessas 

instituições constroem? 

Dito isso, em nossa análise buscaremos mobilizar as seguintes categorias: 

 

– formas explícitas e não explícitas de heterogeneidade, conforme os 

escritos de Authier-Revuz (1998; 2004), as quais são retomadas pelos trabalhos 

de Maingueneau (1997; 2013); 

– glosas reflexivas (AUTHIER-REVUZ, 2004); 

– mecanismos de modalização e marcas linguístico-discursivas no fio 

enunciativo, observados a partir dos trabalhos de Maingueneau (1997; 2013): 

a) o emprego das pessoas: “nós”, “você”, “eu”, “a gente”; 

b) os modalizadores inseridos no fio do discurso; 
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c) a utilização das aspas31; 

d) o riso, a ironia e as marcas de prosódia, consideradas também a partir 

dos estudos de Urbano (2003), por meio das quais os enunciados expressam 

valores expressivos, materializados nas variações entoacionais. 

– modalização autonímica, designação proposta por Authier-Revuz (1998; 

2004) e recuperada por Maingueneau (1997; 2013), por meio de uma abordagem 

mais simplificada e didática. 

 

Em se tratando do riso e das marcas prosódicas que expressam valores por 

meio de variações entoacionais, pode-se dizer que esses elementos são 

recuperados do fio discursivo pelo pesquisador e fluidez das interações durante o 

evento entrevista.  

Nesse sentido, vale ressaltar que,  

 

ainda que o analista possa dispor de alguns dados de situação 
passíveis de serem fixados nas gravações, elas nos privam de 
outras informações sobre o processo da interação, que podem ser 
surpreendidos na expressão facial, nos gestos, nos olhares, nos 
movimentos do corpo dos interlocutores [...] que combinados com 
[os traços] verbalizados completam o quadro da interação. Todos 
esses elementos nos dão conta da atmosfera em que se 
desenrola [o evento]. Na ausência deles, [as marcas linguístico-
discursivas] são pistas fundamentais para a montagem do 
contexto situacional [do evento], além dos dados relativos aos 
informantes, como idade, sexo, procedência, nível de escolaridade 
(RODRIGUES, 2003, p. 22). 

 

Quanto ao valor expressivo no fio discursivo, na perspectiva bakhtiniana, 

isso implica na “relação subjetiva emocionalmente valorativa do falante com o 

conteúdo do objeto e do sentido do seu enunciado”, em última instância, 

determinando “a escolha dos recursos lexicais, gramaticais e composicionais do 

enunciado” (BAKHTIN, 2011, p. 289). 

Feitos esses esclarecimentos, no capítulo seguinte, procedemos com as 

análises propriamente. 

                                                           
31

 Não se trata aqui das “aspas” enquanto sinais tipográficos inseridos no fio discursivo, mas na 
representação delas por meio de mecanismos como: correlação entre o sentido expresso por 
grupos nominais colocados em ênfase com o sentido expresso pelo uso de termos aspeados; a 
colocação de aspas no plano extralinguístico – ato recuperado pela interpretação do gestual do 
coenunciador que busca realçar expressões fazendo sinal de aspas com os dedos. 
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5. A FALA DO PROFESSOR SOBRE O SEU TRABALHO 

 
 
 

A fala sobre o trabalho, longe de ser apenas um tema imposto ao 
trabalhador pelos pesquisadores, é revelada do interior da atividade [.] 
[...] Para que se desenvolva a fala sobre o trabalho, além de um universo 
de cumplicidade, de compartilhamento de experiências, de enraizamento 
na vivência, são também necessárias as ocasiões e os motivos. 

 
 --– Michèle Lacoste, 1998. 

 
 

Este capítulo se dedica a analisar um conjunto de excertos discursivos que 

emergiram do evento dialógico: entrevista – como toda situação de enunciação, 

irrepetível, por meio da qual algo novo se produz em virtude de sua realização 

(ROCHA, DAHER, SANT‟ANNA, 2004).  

Respeitando os procedimentos metodológicos descritos no capítulo anterior, 

a realização das entrevistas, com cada professor separadamente, deu origem a 

uma gama de textos por meio dos quais se busca investigar o que diz o professor 

de inglês de CLIs sobre o seu trabalho (LACOSTE, 1998). 

O dizer sobre o trabalho, segundo Lacoste (1998), materializa-se em falas 

designadas como “verbalizações”, pois são provocadas e exteriores à situação, 

em oposição às falas que fazem parte da atividade de trabalho propriamente dita 

– práticas linguageiras que compõem a tripartição proposta pela autora, a saber, 

linguagem “no”, “como” e “sobre” o trabalho (apresentadas no capítulo 3).  

Para Daher (1998), os linguistas consideram o dizer sobre o trabalho como 

sendo uma fonte produtiva de análise de um aspecto do trabalho, cabendo ao 

analista, a partir desse tripé epistemológico, fazer suas escolhas a depender dos 

resultados que se pretende chegar. Em outros termos, um analista do trabalho 

não dever trazer resposta, mas fazer com que o trabalhador fale sobre sua 

atividade (DURAFFOURG, 2010). 

Um aspecto importante a ser destacado refere-se à concepção de situação 

de trabalho mobilizada nesta pesquisa. Remetemo-nos aqui à noção ampliada 

desse termo (ROCHA, DAHER, SANT‟ANNA, 2002), compreendendo que esta se 

configura a partir de toda uma rede de discursos que atravessam o dizer sobre o 

trabalho, provenientes de diferentes ecos em circulação, cujas vozes evocadas 

resultam em diferentes efeitos de sentido. Em outras palavras, por não se tratar 
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aqui de uma análise na situação de trabalho, nosso entendimento está calcado na 

asserção de que por meio da entrevista como evento dialógico são atualizados 

textos que foram produzidos em momento anterior ao de sua realização (ROCHA, 

DAHER, SANT‟ANNA, 2004). 

 

5.1 Blocos temáticos 

 

Com base nos propósitos desta pesquisa, chegamos à concepção do roteiro 

de entrevista dividido em três blocos temáticos. Em cada bloco, os objetivos 

propostos são explicitados, suscitando questionamentos que nos levaram a 

levantar algumas conjecturas, por meio das quais se foi possível elaborar as 

perguntas do dispositivo para se ter acesso às falas sobre o trabalho docente.  

Em seguida, abordaremos alguns aspectos específicos da estrutura do 

roteiro estruturado em eixos temáticos, culminando mais detidamente com as 

análises de cada bloco, em particular.  

Os temas escolhidos para compor o roteiro da entrevista foram recuperados 

do trabalho de Fernandes (2013), em que a pesquisadora propôs uma análise 

ancorada na recorrência de temas que apareceram nos eventos “entrevista 

coletiva” e “grupo de discussão”, quais sejam: a “formação”, a “experiência”, a 

“atividade de trabalho” e as “prescrições”.  

No estudo em questão, a presença dos temas supracitados, observados na 

fala de docentes de espanhol sobre o seu trabalho na educação básica e em 

cursos de idiomas, levou a uma investigação que se preocupou em acentuar todo 

o processo discursivo construído, na tentativa de colocar em palavras o dizer 

acerca da atividade de trabalho do professor. 

Nessa perspectiva, a atividade de trabalho torna-se o cerne da questão, pois 

ela organiza e estrutura os componentes da situação de trabalho. Além disso, ela 

 

é uma resposta aos constrangimentos determinados 
exteriormente ao trabalhador [prescrições], e ao mesmo tempo é 
capaz de transformá-los. Estabelece, portanto, pela sua própria 
realização, uma interdependência e uma interação estreita entre 
esses componentes (GUÉRIN et al, 2001, p. 26). 

 

 Nesta pesquisa, porém, abrimos mão de situar as prescrições como um 

tema segmentado em um bloco específico, considerando-as como parte inerente 
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ao trabalho, que em lugar de serem externas a ele, dele fazem parte, estando, 

pois, na origem das atividades.  

Por outro lado,  

 

as atividades delas se afastam porque a realização efetiva visa a 
uma eficácia particular em contexto, a um trabalho de 
reelaboração daquilo que é preciso fazer, daquilo que há a fazer 
em determinada situação (SOUZA-E-SILVA, 2004, p. 95). 

 

Outro aspecto preponderante a ser destacado tem a ver com a não rigidez 

da formulação desses blocos. Isso pode ser verificado ao longo dos excertos 

discursivos que, respeitando os parâmetros de análise descritos no capítulo 

anterior, colocam em evidência enunciados que remetem a aspectos que podem 

ser relacionados à formação, à experiência, ou ainda, à atividade, mesmo quando 

aparecem fora desses blocos.  

Ou seja, há momentos em que as escolhas lexicais feitas pelos 

enunciadores, bem como as pistas expressas na materialidade linguística, 

recuperadas do fio discursivo, podem ser recortadas de trechos presentes em 

diferentes momentos, a despeito do bloco temático em análise, reiterando, dessa 

forma, o caráter não engessado e constitutivamente dialógico do roteiro. 

É importante salientar também que essa divisão em três blocos mobiliza um 

campo de saberes que vai além da referência às interações que surgem quando o 

trabalhador está imerso em situação de trabalho. Os saberes da formação e da 

experiência, e a tensão resultante do debate trabalho prescrito e real são 

relevantes, visto que é de fundamental importância se considerar as relações que 

o professor estabelece com os saberes, atravessado que está por um debate de 

valores e normas, quando se pretende chegar à compreensão do sentido mesmo 

dessa profissão (DELAMOTTE-LEGRAND, 2002).  

Ademais, eles trazem no bojo aspectos do âmbito pessoal, coletivo, 

econômico, social e, sobretudo, da atividade cotidiana de quem vive e retrabalha 

constantemente as normas e valores em circulação na sociedade (SCHWARTZ, 

2010).  

Por essa razão, “não se pode postular a independência da vida de trabalho 

em relação à vida pessoal; é um todo indissociável, em que todas as partes se 
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comunicam de maneira permanente” (DURAFFOURG, 2010, p. 49). É sob esse 

ângulo que entendemos que 

 

a situação de trabalho não é o único fator de determinação das 
práticas do trabalho; é necessário considerar também o 
encaminhamento feito, o itinerário percorrido, a experiência 
adquirida, a identidade profissional construída pois estes têm um 
valor explicativo que orienta a análise sobre os destinos 
individuais, sobre a rede de relações estabelecidas ao longo de 
uma carreira, sobre as arbitragens profissionais que 
frequentemente têm sua origem na família (TERSAC, MAGGI, 
2004, p. 85). 

 

Tendo em vista as colocações expostas até aqui, apresentamos na seção 

seguinte o primeiro bloco temático, com as respectivas análises dos excertos 

discursivos em destaque. 

 

5.1.1 Saberes da formação 

 

Este bloco temático visa a possibilitar a produção de falas sobre a formação 

do professor, buscando conhecer o percurso formativo que relata passar/ter 

passado o profissional sujeito desta pesquisa. A partir desse questionamento, 

levantamos as seguintes conjecturas: 

 

– o professor tende a relatar sua experiência como estudante em cursos de 

idiomas; 

– o professor relata sobre a sua formação profissional universitária. 

 

No que toca ao exercício docente, antes de tudo, é preciso pontuar que 

entendemos a formação ao longo desta pesquisa, como um processo dinâmico, 

fluido, composta por dimensões formais e informais, cuja trajetória torna-se 

permanente no curso de toda a vida profissional (ALMEIDA FILHO, 1997). 

Para trazer à tona essas questões, o primeiro bloco encontra-se alicerçado 

em três perguntas, cuja primeira deu origem aos excertos que seguem: 

 

Professor Pedro 

Fabiano: Pedro, como se deu a sua formação para atuar como professor de inglês? 
 
Pedro: então... comecei fazendo um curso de inglês... quando tinha o quê... doze anos... 
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quando eu tava na quinta série... éh::... minha mãe me colocou... num cursinho pe-que-no... 
de bairro... bem... sempre gostei de inglês... sempre foi uma coisa que... me chamava a 
atenção... eu inicialmente ia pro inglês nem era como/ nem era pra mim/ como estudar... era 
um/ uma diverSÃO... ((mudando a entonação)) néh... até pela idade que eu tinha... aí depois 
eu vi que:... o curso não tava me BASTAndo ((mudando a entonação)) apenas... não tava 
me... me IMPRESSIOnando... ((mudando a entonação)) (eu) sabia que eu podia mais... aí 
eu falei com... com a minha mãe... néh... que eu queria trocar... que eu queria ir pra... pra um 
curso mais... (de) maior expressão... e minha mãe me colocou no CL1... com dificuldade... 
num curso... néh... de maior renome... e:::... e lá foi onde eu aprendi (a) falar inglês... e foi 
(onde)... e foi lá onde eu aprendi... e depois:... eu desen/... quando eu terminei o curso eu... 
desenvolvi... uhn... vendo filme ou praticando na internet... e através (de) dando aula 
mesmo... 

 

Em seu relato, Pedro associa a sua formação, para atuar como professor de 

inglês, aos seus estudos em CLIs. Como se observa no fragmento em questão, o 

seu primeiro contato com essa língua, em ambiente formal de aprendizagem, se 

deu quando ele tinha doze anos de idade, cursando a quinta série, atualmente o 

sexto ano do ensino fundamental.  

É interessante destacar, porém, que o professor menciona apenas o contato 

com o idioma alvo no CLI, sem entrar no mérito de como foi a sua experiência 

com a língua nos anos finais do ensino fundamental, tendo em vista que a partir 

do sexto ano os alunos já começam a estudar uma língua estrangeira, 

regularmente, como parte diversificada do currículo escolar na educação básica, 

segundo prevê a LDB de 1996.  

No referido documento, tem-se que 

 

na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, 
a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua 
estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade 
escolar, dentro das possibilidades da instituição (BRASIL, 1996). 

 

 Pode-se presumir que o apagamento da escola regular (ER), no dizer de 

Pedro, segue na esteira de enunciados que circulam sobre o fato de que o ensino 

de LE não é eficiente nessas escolas, afinando-se ao discurso comumente 

disseminado do fracasso do ensino desse componente curricular na educação 

básica no Brasil (ARAGÃO, 2010; BARCELOS, 2011; LEFFA, 2011; SIQUEIRA, 

2010; 2011a). 

Esse modo de apagar os sentidos da ER pode ser entendido como uma 

forma de silenciar e de produzir o não sentido, por meio do qual se deixa em 

evidência os sentidos atribuídos ao lugar onde o ensino de inglês seria eficiente, 

nesse caso, o CLI. 
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Essa perspectiva é ancorada nos estudos de Orlandi (2007) sobre “as 

formas do silêncio”, por meio dos quais a estudiosa faz uma distinção entre duas 

instâncias de silêncio no movimento dos sentidos, quais sejam: 

  

a) o silêncio fundador, aquele que existe nas palavras, que 
significa o não-dito e que dá espaço de recuo significante, 
produzindo as condições para significar; e b) a política do silêncio, 
que se subdivide em: b 1) silêncio constitutivo, o que nos indica 
que para dizer é preciso não-dizer (uma palavra apaga 
necessariamente as „outras‟ palavras); e b 2) o silêncio local, que 
se refere à censura propriamente (àquilo que é proibido dizer em 
uma certa conjuntura) (ORLANDI, 2007, p. 24). 

 

Em se tratando do exercício docente, o reconhecimento da importância de 

abordar a questão desses enunciados que circulam sobre essas instituições e, 

consequentemente, o ensino de LE nesses espaços numa pesquisa dessa 

envergadura é balizado pelo trabalho de Senior (2006, p. 251, tradução nossa), 

em que a autora observa que “durante as entrevistas, os professores têm a 

tendência de revelar o que eles supõem ser a aprendizagem de línguas” e, por 

conseguinte, de que maneira elas influem em seu trabalho. 

Em busca de propor uma discussão mais abrangente sobre o papel da 

escola no que toca ao ensino de LE, conforme Coelho (2006), é necessário 

compreender os diversos acontecimentos políticos e os discursos sobre fatos que 

circundam toda a estrutura educacional do país, antes de intentar analisar 

“questões históricas relevantes ao ensino público que confluem na crença de que 

não se aprende inglês em escola pública” (COELHO, 2006, p. 126).  

No tocante à escola particular, Lima (2010) afirma que os alunos, grosso 

modo,  

 

dão preferência a cursar uma língua estrangeira em um curso 
livre, pois isso lhes proporciona mais prestígio social, um novo 
ambiente capaz de proporcionar novos relacionamentos 
interpessoais e, consequentemente, mais motivação. [...] Existe aí 
[também] a crença de que o inglês (ou outra língua estrangeira) só 
será mesmo aprendido em um curso livre (LIMA, 2010, p. 84). 

 

Em torno da manutenção desses enunciados circundantes, a partir da fala 

do professor Pedro, um aspecto interessante pode ser identificado pelas suas 

escolhas nominais quando ele faz uso dos termos cursinho e curso. O primeiro, 
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usado para se referir a uma escola mais inferior, de pior qualidade, reiterado pelo 

uso da silabação do vocábulo pe-que-no, o que tende a atribuir um valor 

depreciativo ao termo para se referir ao primeiro CLI onde ele estudou.  

É como se o enunciador estivesse colocando aspas para chamar a atenção 

do coenunciador para o fato dele estar fazendo uso exatamente da palavra que 

ele está realçando, delegando ao coenunciador, dessa forma, “a tarefa de 

compreender o motivo pelo qual ele está chamando [...] sua atenção” 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 206). Temos aqui um caso de correlação do sentido 

expresso por grupos nominais colocados em ênfase com o sentido expresso pelo 

uso de termos aspeados. 

Nesse caso, infere-se que o professor faz questão de destacar uma suposta 

qualidade inferior do primeiro curso de línguas onde ele estudou, sem ser 

indelicado, pois esse uso da silabação entendido como “colocar em aspas” deve 

nos lembrar de que “as aspas são um instrumento familiar de defesa” (AUTHIER-

REVUZ, 2004, p. 231).   

Também contribui para esse valor de desprestígio o qualificador de bairro, 

podendo conferir, inclusive, um tom mais preconceituoso ao enunciado. Por outro 

lado, a palavra curso é acompanhada de expressões com um sentido mais 

positivo, como: “(de) maior expressão”, “de maior renome”, “e lá foi onde eu 

aprendi (a) falar inglês”.  

Observa-se que, embora o professor credite o seu conhecimento em inglês 

aos CLIs, dando a entender que “lá” é que se aprende a LE de fato, suas 

colocações nos levam a constatação de que algumas escolas desse ramo gozam 

de um baixíssimo prestígio, corroborando a explicitação de Almeida Filho (2003, 

p. 29) de que 

 

o grosso do ensino nos institutos de línguas também pode ser de 
qualidade irregular, frequentemente baixa e conservadora, apesar 
dos modismos e das soluções mirabolantes que adotam ao sabor 
das tendências e [pacotes] mercadológicos para atrair clientes. 

 

O desejo por estudar num CLI, onde suas expectativas fossem atendidas, 

levou Pedro a pedir a sua mãe que o colocasse em outra instituição dessa 

natureza, visto que o primeiro não era o mais apropriado. Isso pode ser 

observado nos trechos, “o curso não tava me BASTAndo apenas” e “não tava 
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me... me IMPRESSIOnando”, com destaque para a entonação enfática nos 

termos bastando e impressionando – maneiras de dizer que imprimem um valor 

semântico de insatisfação em relação a qualidade do “cursinho”.  

Essa mudança na prosódia, característica da entonação expressiva, é “um 

dos meios de expressão da relação emocionalmente valorativa do falante com o 

objeto de sua fala” (BAKHTIN, 2011, p. 290). 

Essa constatação de que há um desnível na qualidade de ensino entre CLIs 

também se evidencia na fala de Ananda, particularmente quando a professora 

usa a expressão “NÃO me satisfez”, dando ênfase ao vocábulo não, como pode 

ser verificado no excerto seguinte: 

 

Professora Ananda 

Fabiano: Ananda, nossa primeira pergunta é a seguinte, como se deu a sua formação para 
atuar como professora de inglês? 
 
Ananda: bom... éh::... na verdade... eu estudo... inglês... desde sempre... desde... eu 
comecei a estudar inglês com seis anos de idade e aí eu::... eu fui:: até... mais ou menos o 
sex::to ano... néh... estudando no CL7 em niterói quando eu morava em... em NITerói... 
((mudando a entonação)) e meu pai não pode mais pagar esse curso... foi uma frustrAÇÃO 
((mudando a entonação)) danada... eu fiquei ANOS ((mudando a entonação)) sem estudar... 
sem poder::... dar continuidade... néh... sem me formar... foi quando... éh:::... no final do meu 
ensino médio eu fiz um curso livre... já estava morando em campos... no CL8... e NÃO 
((mudando a entonação)) me satisfez... uma coisa muito simplória... ((aspas com os dedos)) 
e:::: enfim... depois::... já na vida adulta... casada... néh... acho que eu tinha... eu tinha... 
vinte anos de idade... retomei os meus estudos... foi... passei num... num teste de 
nivelamento na... na escola CL9... uma... uma escola de idiomas e de lá eu:::... eu me 
formei... quando me formei... LOGO ((mudando a entonação)) no primeiro ano... a direção 
me fez um convite pra que eu começasse a trabalhar... as minhas professoras gostavam do 
meu desempenho... do meu... TRAbalho ((mudando a entonação)) enquanto aluno e tudo 
mais... mas eu não tinha interesse naquela época... e aí... acabou... me formei... néh... e aí... 
dePOIS... ((mudando a entonação)) uns dois três anos depois disso... a escola voltou a me 
ligar... voltou a insistir... a insistir... e eu já tinha formação em serviço social e não tinha 
interesse... na verdade... eu tava... voltada... néh... pra::... pra tentar alguma coisa na minha 
área... eu falei, eu vou experimentar esse NEGÓCIO de dar aula de inglês... quem sabe... 
néh? eu posso::... gostar... éh uma forma/ eu tava desempregada... é uma forma de eu 
ganhar... um dinheiro e tudo mais... e eu fui... e quando comecei a trabalhar realmente (  ) 
me apaixonei... me apaixonei pela sala de aula e senti necessidade de CREscer ((mudando 
a entonação)) enquanto profissional partindo pra faculdade de Letras... foi nesse momento 
que eu... REALMENTE ((mudando a entonação)) resolvi fazer LEtras... ((mudando a 
entonação)) 

 

Pode-se afirmar que a expressão “uma coisa muito simplória”, reitera o 

sentido expresso por “NÃO me satisfez”, coadunando com a asserção de que a 

qualidade do curso não era satisfatória. Nesse caso, especificamente, nota-se 

uma particularidade com o uso gestual das aspas, como um tipo de marcação 
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destacável, que explicita na situação de enunciação claramente o elemento sobre 

os quais elas incidem, qual seja, a palavra simplória. 

Authier-Revuz (2004, p. 219, grifo e aspas da autora) postula que 

 

as aspas são a marca de uma operação metalinguística local de 
distanciamento: uma palavra, durante o discurso, é designada na 
intenção do receptor como o objeto, o lugar de uma suspensão de 
responsabilidade – daquela que normalmente funciona para 
outras palavras. Essa suspensão de responsabilidade determina 
uma espécie de vazio a preencher, através de uma interpretação, 
um „apelo de glosa‟, se assim se pode dizer, glosa que, às vezes, 
se explicita, permanecendo mais frequentemente implícita. 

 

Infere-se, dessa maneira, que a professora projeta na situação de 

enunciação um sinal de distanciamento em relação à palavra que produz, 

manifestando sua “posição de juiz e dono das palavras, capaz de recuar, de emitir 

um julgamento sobre as palavras no momento em que as utiliza” (AUTHIER-

REVUZ, 2004, p. 219).  

Acredita-se que, em se tratando do sentido do enunciado, com a suspensão 

de responsabilidade pela atribuição do termo em questão, Ananda o faz na 

tentativa de se resguardar, mantendo a questão no âmbito implícito, protegendo-

se antecipadamente de uma crítica (MAINGUENEAU, 1997); deixando a cargo de 

seu interlocutor o papel de interpretar o seu uso ao preencher essa lacuna. 

Visto sob esse prisma, 

 

ao colocar entre aspas, o enunciador, na verdade, apenas chama 
a atenção do coenunciador para o fato de estar empregando 
exatamente as palavras que ele está aspeando; salientando-as, 
delega ao coenunciador a tarefa de compreender o motivo pelo 
qual ele está chamando assim sua atenção e abrindo uma brecha 
em seu próprio discurso (MAINGUENEAU, 2013, p. 206). 

 

Como se pode observar o uso das aspas no fio do discurso visa a enquadrar 

tipograficamente os termos sobre os quais elas recaem (MAINGUENEAU, 2013). 

Entretanto, o uso das aspas feito por Ananda assume um papel peculiar, pois em 

lugar de representar uma forma de modalização autonímica, tipograficamente 

inserida no enunciado escrito, enquanto elementos gestuais, elas atuam como 

pistas que podem ser recuperadas da situação de enunciação. Em outros termos, 

“fora de contexto, não é possível interpretar a colocação entre aspas; para tanto, 
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deve-se reconstruir, apoiando-se em índices variados, a significação da operação 

da qual as aspas são o vestígio” (MAINGUENEAU, 1997, p. 90).  

Ainda no que se refere à modalização autonímica, numa perspectiva 

enunciativa, tem-se a duplicação do “uso de um termo por um comentário 

reflexivo opacificante sobre esse uso” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 82-83). Desse 

modo, esse fenômeno  

 

suspende localmente, no termo visado, o caráter absoluto, 
inquestionado, evidente, o „óbvio‟ vinculado ao uso-padrão das 
palavras. A modalização confere a um elemento do dizer o 
estatuto de uma „maneira de dizer‟, relativizada (mesmo que seja 
para valorizá-la) dentre outras (AUTHIER-REVUZ, 2004, loc. cit., 
aspas da autora). 

 

Nesse sentido, entende-se, assim, o destacamento do qualificador 

simplório como uma maneira de se referir ao CL8 como um local onde a 

professora não obteve sucesso nos estudos de inglês, sem deixar explícito, no 

entanto, o seu caráter de baixa qualidade.  

Essa ideia é, inclusive, ratificada mais adiante por conta do emprego do 

modalizador enfim, que atua como um articulador linguístico-discursivo, 

expressando uma relação entre componentes linguísticos ou contextuais. Com o 

uso desse articulador, a professora provoca uma ruptura no enunciado, abrindo 

espaço para instauração de outros enunciados, como ela o fez ao falar de uma 

experiência mais enriquecedora em instituições desse ramo – a instituição CL9, 

especificamente. 

Assim como Pedro, Ananda atribui um grande valor à sua formação para 

atuar como professora de inglês ao conhecimento adquirido em CLIs. No caso 

específico da professora, esse valor encontra-se expressamente evidenciado 

pelas expressões “me formar”, “eu me formei”, “quando me formei”. Esses usos 

explicitam o ponto de vista, a posição assumida pela professora por meio desses 

enunciados, pois em lugar de dizer “terminar o curso”, ou ainda “eu terminei”, 

“quando terminei”, ela empregou o vocábulo formar que carrega uma carga 

semântica bem mais expressiva. 

A partir do excerto discursivo da professora Ananda se pode ter acesso 

também a alguns aspectos concernentes à sua contratação para atuar em CLIs. A 

professora, na época em que já tinha formação em Serviço Social, aceitou o 
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convite para ministrar aulas de inglês no curso onde ela havia concluído os seus 

estudos, embora o convite já tivesse sido feito três anos antes, imediatamente 

após ela ter terminado esse curso. 

Ananda confessa que quando recebeu o convite pela primeira vez, não 

pensava em ser professora, não desejando, portanto, seguir por essa carreira, 

verificado pela seguinte afirmação: “eu já tinha formação em serviço social e não 

tinha interesse”, bem como o trecho “tentar alguma coisa na minha área” (área = 

serviço social). Por essa razão, o convite foi uma surpresa, o que pode ser 

inferido a partir da ênfase dada à palavra logo em: “quando me formei... LOGO 

no primeiro ano... a direção me fez um convite para que eu começasse a 

trabalhar”. 

Embora pareça ter ficado surpresa com o convite para trabalhar no CLI onde 

estudou, é interessante observar que pelo uso do modalizador na verdade, o qual 

atua como um marcador de reparo, a professora o utiliza como forma de sustentar 

o modo como reelabora o seu argumento. Esse emprego refere-se à categoria 

mais vasta dos modalizadores, os quais, em sentido geral, evidenciam a maneira 

pela qual o enunciador pode, no curso de sua fala, comentar o seu próprio dizer 

(MAINGUENEAU, 2013).  

Além disso, pontua-se também que esse uso, enquanto reparo de fala, tem 

por função reajustar, precisar melhor o que foi dito (KOCH, 2015), ou ainda, 

expressar uma forma linguisticamente detectável no nível do discurso, designada 

por fórmula de comentário do tipo retoque, ajustamento ou retificação, por meio 

da qual o enunciador combina certos elementos de seu discurso para reformular o 

seu dizer (AUTHIER-REVUZ, 2004).  

Dessa maneira, ao utilizar o modalizador na verdade, ela rompe com o 

enunciado que revela sua falta de interesse inicial em não enveredar pelo trabalho 

no curso onde ela estudou, para introduzir no fio discursivo uma asserção que 

traz no bojo a ideia de que ex-alunos podem vir a se tornar professores quando 

eles terminam os seus estudos, como explicitado no trabalho de Freitas (2010), e 

ilustrado por meio de alguns exemplos de ex-alunos, de uma grande marca do 

ramo de ensino de línguas, que se tornaram professores da empresa, quando 

ainda eram alunos, ou após a conclusão do curso (AWAD, 2008). 
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No trecho abaixo, recortado do excerto anterior referente à primeira pergunta 

do bloco saberes da formação, podemos identificar alguns aspectos 

relacionados ao ingresso da professora no trabalho em CLIs. 

 

Professora Ananda 

Ananda: (...) e eu já tinha formação em serviço social e não tinha interesse... na verdade... 
eu tava... voltada... néh... pra::... pra tentar alguma coisa na minha área... eu falei, eu vou 
experimentar esse NEGÓCIO de dar aula de inglês... quem sabe... néh? eu posso::... 
gostar... éh uma forma/ eu tava desempregada... é uma forma de eu ganhar... um dinheiro e 
tudo mais... e eu fui... e quando comecei a trabalhar realmente (  ) me apaixonei... me 
apaixonei pela sala de aula e senti necessidade de CREscer ((mudando a entonação)) 
enquanto profissional partindo pra faculdade de Letras... foi nesse momento que eu... 
REALMENTE ((mudando a entonação)) resolvi fazer LEtras... ((mudando a entonação)) 

 

O fato de estar “desempregada” parece ter atuado como um estímulo para 

que a professora aceitasse o convite do CL9. Ananda, contudo, tem uma posição 

diferente da concepção de Celani (2008), de que o trabalho do professor deve ser 

desempenhado por pessoas com formação acadêmica, requerendo, assim, 

preparação especial, e que, por meio dele, milhares de brasileiros tiram os meios 

para sua subsistência. 

Percebe-se pela fala de Ananda que ela atribui ao seu futuro ofício um papel 

secundário, longe de ser, por exemplo, o produto de seu desejo pessoal desde 

cedo, ou ainda o resultado de um investimento de anos de estudo para ingressar 

numa carreira. Pelo contrário, um serviço extra, um bico, como evidenciado em: “é 

uma forma de eu ganhar... um dinheiro e tudo mais”. 

Segundo Aragão (2010), há muitos professores que trabalham em CLIs 

como forma de gerar uma renda extra, além de utilizarem esta oportunidade como 

uma maneira de se manter em contato com o idioma alvo, enquanto não obtêm 

sucesso em suas tantas outras profissões.  

A pesquisa de Freitas (2010) mostra, inclusive, que a maioria dos 

professores começa a dar aula ainda como estudante de graduação para ganhar 

um dinheiro extra. Isso tende a revelar o caráter, por vezes, temporário desse 

ofício, que, nas palavras de Aragão (2010), não é visto como profissão por alguns 

professores, encarando-o como “bico”, por outro lado. 

Tratar esse ofício como um “bico”, dentre outros aspectos, tende a contribuir 

para a sua desvalorização. Um problema que daí advém diz respeito ao fato de 

que o professor não estaria, dessa forma, dando sentido ao seu trabalho, 

conferindo ao seu labor um caráter singular, pessoal, uma atitude de 
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pertencimento, pois, “trabalhar não é somente ganhar a vida; é também e  

sobretudo ter um lugar, desempenhar um papel” (GUÉRIN et al, 2001, p. 18). 

 Alia-se a isso a constatação de Freitas (2010) de que há uma precariedade 

no trabalho do professor de CLIs que se reflete na 

 

presença de muitos docentes sem formação universitária 
específica ou de estudantes [ministrando aulas nesses espaços], 
a ocorrência de trabalho informal ou do registro como „instrutor de 
ensino‟ e o pagamento de salários inferiores aos do ensino regular 
(FREITAS, 2010, p. 22, aspas da autora). 

 

Para Maingueneau (2013, p. 191, grifo do autor), 

 

como discurso indireto, o enunciador citante tem uma infinidade 
de maneiras para traduzir as falas citadas, pois não são as 
palavras exatas que são relatadas, mas sim o conteúdo do 
pensamento. 

 

Dito isso, é interessante observar o uso peculiar do discurso indireto em: “eu 

falei, eu vou experimentar esse NEGÓCIO de dar aula de inglês...”, atentando 

para a mudança no tom de voz da professora ao proferir a palavra negócio, como 

uma forma de heterogeneidade constitutiva, “assinalando entre suas palavras a 

presença estranha de palavras marcadas como pertencendo a um outro discurso” 

(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 23).  

Assim, podemos depreender que essa peculiaridade se deve ao fato de que 

o embreante de pessoa eu no discurso citado, bem mais do que apenas inscrever 

o enunciador no seu próprio enunciado, também atua como um índice que 

recupera vozes que comungam desse mesmo dizer, ou seja, percebe-se nesse 

caso uma interpenetração de discursos que conferem ao fazer docente do 

professor de LE um papel menor, algo sem muito valor, implicado pelo uso da 

expressão, NEGÓCIO de dar aula. 

Pode-se presumir que a ênfase na entonação do vocábulo negócio, para se 

referir ao labor do professor, tende a conferir um sentido desdenhoso à sua 

atividade profissional, pois simplifica o seu trabalho. Além disso, o grupo nominal 

“NEGÓCIO de dar aula” pode ainda ser entendido como uma interpenetração de 

enunciados circundantes que conferem ao trabalho docente o papel de se 

resumir, única e exclusivamente, em “dar aula”. 
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Considerar essa interpenetração da fala de outrem no fio discursivo é 

compreender, sobretudo, que, na verdade, “toda palavra [...], por se produzir no 

„meio‟ do já-dito dos outros discursos, é habitada pelo discurso outro” (AUTHIER-

REVUZ, 1998, p. 22, grifo da autora). 

Authier-Revuz (2004, p. 12) afirma que “no discurso indireto, o locutor se 

comporta como tradutor: fazendo uso de suas próprias palavras, ele remete a um 

outro como fonte do „sentido‟ dos propósitos que ele relata”. 

Tem-se, dessa forma, a explicitação da presença do outro no discurso, tal 

que a enunciação de outrem é “apreendida como uma tomada de posição com 

conteúdo semântico preciso por parte do falante” (BAKHTIN, 2009, p. 166), por 

meio da qual se instaura um modo de dizer na alteridade. 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito à paixão pelo ofício adquirido a 

partir do contato com a sala de aula. Por conta disso, Ananda sentiu-se motivada 

a ingressar na faculdade de Letras, acreditando ser a formação acadêmica, 

especializada, uma forma de consolidar a sua carreira profissional, como se 

observa em: “senti necessidade de CREscer enquanto profissional partindo pra 

faculdade de Letras”.  

Apesar da constatação de que não é necessário ter formação em Letras 

(português/inglês) para se tornar um professor em CLIs, o ato de se apaixonar 

pelo que se faz demonstra uma entrega por parte da professora, e toda entrega 

conduz a um envolvimento mais profundo, o que implica numa preocupação em 

fazer questionamentos constantes a respeito de sua própria atuação, de suas 

próprias práticas. 

De acordo com Tardif e Lessard (2013), quando o professor entra em sala 

de aula pela primeira vez, ele sabe logo se foi feito para essa profissão. No 

excerto de Ananda isso pode ser explicado pelo fragmento “e quando comecei a 

trabalhar realmente (  ) me apaixonei...me apaixonei pela sala de aula”. Essa 

paixão torna-se, assim, o reflexo de uma experiência única, que tem o valor de 

confirmação e de justificação, na medida em que ela vai moldando a sua escolha 

por uma carreira, por meio da vivência; “e onde se misturam intimamente 

aspectos pessoais e profissionais: sentimento de controle, descoberta de si no 

trabalho, etc.” (TARDIF, LESSARD, 2013, p. 52).  

Dessa maneira, a professora não vê outra saída a não ser buscar o seu 

aprimoramento, o que requer uma preparação para enfrentar os desafios da 
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profissão; em última instância, isso envolve o querer ser professor, de fato 

(CELANI, 2008).  

Esse querer se expressa por meio do tom de voz, modificando a prosódia da 

palavra, CREscer. O seu crescer parte da premissa de que se torna necessária 

uma formação adequada, com vistas ao desenvolvimento de sua carreira como 

professora, pois ela entende que esse é um caminho natural a seguir, como nota-

se pela ênfase em: “foi nesse momento que eu... REALMENTE resolvi fazer 

LEtras” (nesse momento = quando se descobriu apaixonada pela sala de aula). 

A licenciatura em Letras se configura, dessa maneira, numa etapa importante na 

caminhada rumo à qualificação profissional. 

Em face dessa colocação, percebe-se que ela assume uma atitude de 

pertencimento a determinado coletivo de trabalho, identificando-se com a 

profissão, entendendo que um professor responsável e comprometido com o seu 

ofício não deve ser um indivíduo isolado dos colegas de profissão e da 

comunidade em que está inserido (CELANI, 2008), pois, em suma, “o coletivo 

garante a socialização e a identificação a uma comunidade de ofício” (CLOT, 

2010, p. 282). 

 Dando prosseguimento à temática da formação, a pergunta seguinte buscou 

investigar mais detidamente quais aspectos da formação contribuíram para a 

concepção que o professor tem do trabalho em CLIs. 

 

Professor Pedro 

Fabiano: Pedro, diga-me, quais aspectos de sua formação contribuíram para a sua 
concepção de trabalho em cursos livres? 
 
((sinalizou com as mãos para que eu repetisse a pergunta))  
((a pergunta foi repetida duas vezes)) 
 
Pedro: éh:::... eu acho que foi... uhn... (  ) um... um professor... algum professor... algum 
profissional que chamou a sua atenção... que te cativou... e:::... (  ) NOSSA quero ser isso 
também... e também::... uhn::... quando você... quando você tá vendo... éh::... ((demonstrou 
nervosismo)) eu acho que quando você é professor você tá vendo... o esforço do professor... 
éh::... a que ensinar... vê que o aluno tá aprendendo algum idioma... acho que também é 
uma coisa bem:::.... recompensante... ((sinalizou com as mãos que já havia concluído)) 

 

No que tange a elencar aspectos da formação, que contribuem para a 

concepção de trabalho docente, esperava-se que o professor mencionasse fatos 

relacionados ao conhecimento construído ao longo dos seus anos de estudo, ou 

ainda alguma experiência enriquecedora pela qual ele tenha passado no âmbito 
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educacional. No entanto, a colocação de Pedro apresentou traços reveladores e 

um tanto confusos, como se, mesmo depois dele ter pedido para que a pergunta 

fosse repetida, ele não tivesse compreendido muito bem a questão formulada.  

Por um lado, nota-se nitidamente que o professor não se sentiu totalmente à 

vontade com a pergunta. Por outro, pode-se dizer que esse desconforto gerou 

certo nervosismo, que provocou uma oscilação no desenvolvimento de seu 

raciocínio e rupturas na conclusão das ideias postas, culminando com a presença 

em seus enunciados de marcas de pessoa com características bastante 

particulares, mais especificamente em se tratando dos embreantes de primeira e 

segunda pessoa: eu e você. 

Como nos lembra Maingueneau (2013), só é possível interpretar os 

embreantes de primeira e segunda pessoa levando-se em conta a enunciação da 

qual eles fazem parte. O eu “designa aquele que fala e implica ao mesmo tempo 

um enunciado sobre o „eu‟: dizendo eu, não posso deixar de falar de mim” 

(BENVENISTE, 2005, p. 250, grifo do autor). 

No excerto de Pedro, ao introduzir em poucas palavras a temática do ser 

professor, o eu, explicitamente, aparece como uma marca de pessoa que se 

insere no enunciado para expressar uma opinião bastante pessoal, mas que 

curiosamente o mantém distante do estatuto de ser professor.  

Ou seja, pode-se depreender por meio do que está posto no fio discursivo 

que ele não instaura a si mesmo no enunciado como professor, embora esteja 

ministrando aulas de inglês já há algum tempo. Pode-se supor então que estaria 

em evidência, nesse caso, o confronto entre o “ser” e o “estar” na profissão, a 

partir do qual o espaço de trabalho se torna um espaço formativo, na medida em 

que nele se interiorizam práticas diversas; modos de estar, ser, sentir e agir. Em 

outras palavras, um lócus de aprendizagem da própria profissão docente 

(ABDALLA, 2006). 

No fragmento, “NOSSA quero ser isso também...” (isso = um professor que 

serve de espelho) não fica claro se Pedro está expressando o seu desejo incutido 

pelo ser da profissão, ou se ele está apenas se referindo a uma experiência real 

de encantamento pelo trabalho de um ex-professor, ou mesmo um colega de 

trabalho; também pode ser que ele esteja tão somente reproduzindo um discurso 

outro, proveniente de diferentes fontes (da mídia, do ambiente de trabalho, etc.), 

visto que é disseminada através do senso comum a ideia de que futuros 
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professores tendem a se espelhar em professores que marcaram a sua vida 

enquanto aluno.  

Prefiro, por ora, interpretar que o enunciador filia-se ao discurso de quem 

não se vê integrado à profissão, aquele que ainda não se sente totalmente 

professor, não reconhecendo a si mesmo como membro de uma comunidade 

profissional, o que pode ser inferido a partir do enunciado: “quero ser isso 

também”. Outra pista que nos conduz a essa interpretação materializa-se pelo 

intrigante uso do determinante sua e do embreante te, os quais também atuam 

como índices da manifestação desse suposto distanciamento.  

O esperado seria que ele tivesse utilizado os embreantes minha e me, em 

lugar dos termos em destaque, coincidindo, assim, com o próprio enunciador, 

suporte do ato de enunciação. Nessa perspectiva, podemos inferir que estamos 

diante de um enunciado no qual há uma variação no emprego dos embreantes 

que provocam uma flutuação no plano das marcas de presença do enunciador. 

É como no uso do embreante de identificação proposto por Maingueneau 

(2013), em que o uso do embreante de pessoa representa, na verdade, “um lugar 

vazio que pode ser assumido por qualquer um” (MAINGUENEAU, 2013, p. 155). 

No caso do texto escrito, isso possibilita que o leitor ocupe o papel de sujeito do 

enunciado por sua identificação com a situação de enunciação.  

No caso do uso dos embrentes por Pedro, nessa perspectiva, pode-se 

presumir que ora ele se coloca como alguém que assume o papel de quem se 

inscreve como aquele sobre o qual o enunciado se refere, ora ele deixa uma 

brecha no enunciado, como um lugar de inscrição de qualquer um que seja parte 

da comunidade profissional da qual o enunciador integra. 

Assim, ampliando as observações feitas por Maingueneau (2013) acerca do 

funcionamento da “identificação”, nos fragmentos “algum profissional que chamou 

a sua atenção” e “que te cativou”, os embreantes sua e te estão associados a um 

referente, cujo enunciado não se pode atribuir a uma pessoa em particular 

(MAINGUENEAU, 2013), pois eles são utilizados para se referir a um professor 

genérico, um futuro professor que se espelharia num professor ideal, como 

exemplo a ser seguido na profissão. 

O mesmo pode ser observado com o uso da marca de pessoa você, pois 

considerando o fio discursivo, nota-se que não se trata de um embreante que 

designa o momento de enunciação (MAINGUENEAU, 2013). Por conta disso, ao 
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analisar os fragmentos, “quando você tá vendo” e “quando você é professor”, 

verifica-se que não está em uso um embreante que se oporia ao “eu” no fio 

discursivo.  

Na verdade, trata-se aqui de uma marca de segunda pessoa, você, que se 

desloca de plano, não se referindo ao interlocutor imediato do enunciador em 

questão. Dito de outra maneira, essa marca de pessoa se refere a um elemento 

que está em outro plano, ou seja, um aspirante a professor, construindo, dessa 

maneira, um universo independente do sistema enunciativo. 

A incompreensão em relação à pergunta formulada também pode ser 

verificada no excerto de Ananda, o que a levou num primeiro momento a pedir 

que eu repetisse a pergunta. A professora parece ter ficado em dúvida quanto a 

que aspectos deveriam ser abordados por ela para falar sobre sua concepção de 

trabalho em CLIs, pois conceber o trabalho, em meio à complexidade que envolve 

a apropriação desse termo, é tentar, minimamente, esboçar um ponto de vista 

acerca da atividade de trabalho, considerando as múltiplas e complexas 

relações envolvidas nesse fazer humano (SCHWARTZ, DURRIVE, 2010). 

Essa concepção traz à tona a problemática do quão difícil se torna colocar 

em palavras o trabalho. A mudança no seu tom de voz, ao proferir a palavra 

trabalho, pode ser explicada como sendo um sinal explícito dessa dificuldade, 

não só para quem elabora um dizer sobre ele, mas também para quem se presta 

a investigar o que é o trabalho.  

Pois, como nos alertam Guérin et al (2001, p. 30), “é sintomático ter de 

perguntar cada vez com mais frequência em que consiste o trabalho das pessoas. 

Estas têm uma dificuldade cada vez maior para descrever o que fazem 

concretamente”. 

A esse respeito, Duraffourg (2010) comenta sobre a difícil empreitada de 

transcrever em palavras aquilo que os trabalhadores, de fato, fazem, pontuando 

que, apesar dessa dificuldade,  

 

é através do fazer que tenho acesso aos valores que eles 
engajam no trabalho, que eu posso me aproximar a fim de lhes 
permitir expressar quais são suas referências concretas, pelas 
quais se manifestam os valores nos quais sua atividade se apoia 
(DURAFFOURG, 2010, p. 71). 
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A partir da leitura de Ferreira (1998), depreende-se que essa dificuldade se 

manifesta por conta do ato inusitado em que o trabalhador, para formular uma 

ideia sobre o seu trabalho, é levado a pensar sobre algo que não é externo a ele, 

visto que 

 

a atividade de trabalho é muito mais vivida do que pensada [...] o 
sujeito e a sua atividade estão absolutamente entrelaçados, e é 
como se o pensamento sobre a atividade não se distinguisse do 
pensamento do próprio sujeito (FERREIRA, 1998, p. 87, grifo da 
autora). 

 

Percebe-se que a professora isola parcialmente a temática da formação para 

focar no trabalho em si, como se observa em: “minha concepção de TRABALHO 

em cursos livres?”. Essa incompreensão foi minimizada no decorrer do excerto 

quando procurei explicitar melhor a pauta da formação como norteadora da 

questão em curso.   

 

Professora Ananda 

Fabiano: Ananda, então, quais aspectos de sua formação contribuíram para a sua 
concepção de trabalho em cursos livres? 
 
Ananda: quais aspectos? ((franziu a testa, suspendeu ligeiramente os ombros e balançou de 
leve a cabeça, demonstrando dúvida))... repete, por favor... 
 
((a pergunta foi repetida na íntegra)) 
 
Ananda: minha concepção de TRABALHO em cursos livres? 
 
Fabiano: isso... alguma coisa de sua formação que te deu... assim... um NORte pra você 
trabalhar em cursos livres... se teve alguma coisa da sua formação que te direcionou... que 
te ajudou na hora de trabalhar em cursos livres... 
 
Ananda: sim... sim... éh::... na verdade... foi a grande facilidade que eu sempre tive... néh... 
desde pequena... sempre tive uma inclinação muito forte pra línguas... tanto na escola 
quanto nos próprios cursos pelo qual eu passei (  ) eu sabia assim... (  ) que eu tinha essa 
facilidade... 

 

Para Ananda, a sua aptidão linguística, expressa em, “foi a grande 

facilidade que eu sempre tive...”, e “sempre tive uma inclinação muito forte pra 

línguas”, atuou como fator determinante na sua formação, contribuindo com o 

seu trabalho em cursos dessa natureza. Pode-se inferir que essa sua facilidade 

para aprender línguas, também cooperou para a sua resolução de cursar Letras, 

tendo sido um importante estímulo rumo ao curso superior. 
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Percebe-se, assim, que sua passagem de aluna de idiomas a professora 

começa a ganhar sentido, de fato, quando ela entende que o desejo por ensinar 

deve ser revestido de um comprometimento profissional, uma passagem do estar 

professor para o ser professor, pois como bem observado por Barcelos, Batista e 

Andrade (2004, p. 16, grifo nosso):  

 

é claro que o gosto pela língua é importante, quando se trata de 
ser professor de línguas. Entretanto, muito mais importante do 
que isso é a vontade de ensinar línguas que deve mover esses 
alunos a procurar um curso que forma professores de línguas. 

 

Entende-se, assim, que pelo fato de um indivíduo ter uma propensão a 

construir determinado conhecimento, isso já o qualificasse para o exercício de um 

ofício, negligenciando o fato de que, dentre tantas outras dimensões, “o ofício 

docente é, ao mesmo tempo, singular e desafiador” (MICCOLI, 2013, p. 20), com 

diversas atribuições e responsabilidades colocadas em prática de modo 

simultâneo (MICCOLI, 2011), um ato centrado no conhecimento, mas acima de 

tudo, um ato político (CELANI, 2008); visto por outro ângulo, um fazer permeado 

por matizes que não pertencem exclusivamente ao campo das preocupações 

didáticas, em especial quando se pretende ter em mente uma análise da docência 

à luz das ciências do trabalho (LOUSADA, 2004). 

Na terceira questão, no entanto, ao perguntar se os professores ainda 

realizam estudos relacionados à língua inglesa, constatou-se que tanto Pedro 

quanto Ananda consideram o aspecto da formação continuada como um estágio 

importante da vida do professor. 

Aparentando estar um pouco mais à vontade, Pedro, dessa vez, faz uso da 

marca de pessoa a gente, ancorando a si mesmo diretamente na situação de 

enunciação, sendo essa marca compreendida, nesse contexto, como um sujeito 

coletivo (podendo ser substituído por nós). Nessa coletividade, o enunciador se 

insere na perspectiva de alguém que fala de si como membro de uma 

comunidade profissional, nesse caso, a classe dos professores, como se pode ver 

em: “quando a gente... é professor”. 

Ao mesmo tempo em que ele faz uso da ancoragem na situação de 

enunciação, assumindo-se como parte de um sujeito coletivo, tem-se o 

distanciamento, a separação de planos de embreagem sob o uso do embreante 
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você, como um lugar de inscrição de qualquer indivíduo que ocupe o papel de 

professor.  

Nesse caso, o enunciador apaga a não coincidência do eu e do tu, inserindo 

a figura de um “outro” genérico ao seu próprio dizer (MAINGUENEAU, 2013). 

 

Professor Pedro 

Fabiano: ainda realiza estudos relacionados à língua inglesa? 
 
Pedro: sim... eu acho que::... quando a gente... é professor... éh:... sempre tem que tá 
estudando... quando tá preparando uma aula... você tem que estudar... tem/ se tem que se 
preparar... não só o conteúdo que tá na aula... mas possíveis dúvidas dos alunos... antecipá-
las... porque:::... de repente... eles podem perguntar alguma coisa que você... não saiba ou 
não preparou... você tem que tá::... BEM preparado ou... ((sinalizou com as mãos que havia 
concluído)) 

 

No excerto de Pedro, pode-se observar a interpenetração em seus 

enunciados de discursos que incidem sobre a preocupação com o exercício diário 

da docência, como se verifica em: “tem que estudar”; “tem que se preparar”; 

“você tem que tá::... BEM preparado ou...” (você = o professor, em geral). Essas 

questões sinalizam para o permanente cuidado do professor com o seu fazer, 

mostrando que a prática docente, bem como o trabalho de um modo geral, é 

inacabada, imprevisível, requerendo do professor uma observância e uma 

preparação para o exercício pleno de suas funções.  

Por um lado, nota-se pelo trecho, “de repente, eles podem perguntar alguma 

coisa que você... não saiba ou não preparou”, que Pedro tem uma visão de 

professor como aquele que detém o conhecimento, como se o professor fosse 

aquele que tem que saber tudo, em lugar, inclusive, de ser honesto ao dizer aos 

alunos que desconhece algo, mas que irá pesquisar e solucionar a dúvida no 

próximo encontro, pois, como bem nos lembra Oliveira (2015, p. 264), o professor 

deve ter “a humildade de reconhecer que não sabe tudo e a disposição para estar 

sempre aprendendo”. 

Nesse sentido, ao enfatizar que o professor deve estar “BEM preparado”, 

depreende-se que Pedro vê essa preparação como uma maneira do docente 

estar apto a transmitir conhecimento. Em contrapartida, os alunos tendem a 

desempenhar o papel daqueles que recebem informações, assimilando 

conhecimentos transmitidos.  

Uma crítica a esse tipo de postura pode ser verificada no dizer de 

Rajagopalan (2011, p. 60) quando adverte que, 
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o professor deve assumir seu papel de educador e não de mero 
„ensinador‟ de línguas. A figura do professor sabe-tudo, do 
professor enciclopédia ambulante, já não impressiona ninguém, 
especialmente em tempos de internet ao alcance de praticamente 
todos num simples clique de mouse. 

 

 Ao dizer que o professor “sempre tem que tá estudando”, Pedro toca 

numa questão bastante relevante da formação, ou seja, o seu processo 

inconcluso. No que toca ao exercício docente, isso vai ao encontro do que 

reforçam Dutra e Mello (2004, p. 31) quando destacam que “a formação completa 

de um professor não acontece durante o período da graduação, mas é um 

processo contínuo de aprendizagem”.  

Essa questão também é evidenciada na fala de Ananda que, acompanhada 

de riso, em tom irônico, aponta para a incompletude do caráter formativo da 

profissão de professor, como se pode observar em: “sim::... SEMPRE... acho que 

a gente não para nunca... néh?”. 

 

Professora Ananda 

Fabiano: ainda realiza estudos relacionados à língua inglesa? 
 
Ananda: sim::... SEMPRE... acho que a gente não para nunca... néh? ((riso)) 
 
Fabiano: (...) tem alguma coisa em específico em relação a esses estudos... são mais 
pessoais ou mais ligados ao próprio trabalho? 
 
Ananda: não... atualmente... eu tô fazendo uma tradução... uma pós-graduação em 
tradução... PROfissional... néh?... enfim... 

 

Pode-se assumir que o riso em tom irônico no excerto em questão, aliado à 

mudança de prosódia na palavra sempre, deixa transparecer na enunciação oral 

uma entonação específica, uma forma pela qual o enunciador subverte sua 

própria enunciação (MAINGUENEAU, 2013).  

Para esse autor, estamos diante de um caso de polifonia, 

 

uma vez que esse tipo de enunciação pode ser analisado como 
uma espécie de encenação em que o enunciador expressa com 
suas palavras a voz de [alguém] que falasse seriamente e do qual 
ele se distancia, pela entonação e pela mímica, no instante 
mesmo em que lhe dá a palavra (MAINGUENEAU, 2013, p. 222). 
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Como a professora não deu detalhes sobre o que ela entende por: o 

professor não parar nunca de estudar, reformulei a questão em busca de 

alguns detalhes menos transparentes da especificidade desses estudos, tal que 

ela pudesse, inclusive, esmiuçar quais têm sido suas áreas de interesse em 

termos de capacitação etc.  

A resposta de Ananda reflete o afastamento entre o seu ponto de vista e a 

voz que se faz ouvir a partir do uso da ironia no enunciado destacado 

anteriormente. Ao ecoar uma voz diferente, por meio do enunciado irônico, se 

assume as palavras, mas não o ponto de vista que elas representam 

(MAINGUENEAU, 1997). 

Ao perguntá-la se ela tem se dedicado a “estudos mais pessoais ou mais 

ligados ao próprio trabalho”, constata-se que ela vê o curso de tradução, que ela 

está cursando, como algo que não agrega valor formativo ao seu trabalho 

docente. Nessa perspectiva, pode-se dizer que a ênfase dada à palavra 

PROfissional nos leva a crer que ela entende que esse curso de pós-graduação 

em tradução tende a contribuir com sua carreira futura de tradutora, 

negligenciando o fato de que o conhecimento adquirido com esses estudos 

podem também ser somados ao seu trabalho como professora.   

A seção seguinte trata de questões referentes ao segundo bloco temático, 

com as respectivas análises dos excertos discursivos produzidos durante o 

evento. 

 

5.1.2 Saberes da experiência 

 

Este bloco temático visa a identificar as experiências de trabalho do 

professor de inglês em CLIs. Diante dessa questão, levantamos as seguintes 

conjecturas: 

 

– o professor tende a esboçar um relato de experiência profissional; 

– o professor relata experiências de trabalho em diferentes cursos livres; 

– o professor traz a lume experiências outras na área educacional. 

 

Salienta-se, antes de qualquer formulação, que entendemos a experiência 

nesta pesquisa como um modo de ser do indivíduo no mundo, o qual “afeta o 
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sujeito em três dimensões: no tempo, no espaço e na interação entre o pessoal e 

o social” (OLIVEIRA, 2011, p. 69); e aqui incluímos também o aspecto 

profissional.  

Ao tratar do trabalho enquanto atividade humana, Schwartz (2010) coloca as 

experiências, ao lado dos saberes e valores, como elementos substanciais pelos 

quais se investem os protagonistas da atividade no exercício de suas funções em 

situação de trabalho.  

Para Tardif e Lessard (2013), a experiência é uma dimensão importante para 

se abordar o trabalho docente, tal que ela 

 

pode ser vista como um processo de aprendizagem espontânea 
que permite ao trabalhador adquirir certezas quanto ao modo de 
controlar fatos e situações do trabalho que se repetem (TARDIF, 
LESSARD, 2013, p. 51). 

 

No entanto, há de se ter em mente que esse controle é improvável, visto que 

no trabalho está em jogo o fator imprevisibilidade, a impossível padronização 

absoluta, pois a experiência, assim como os saberes da formação, não dá conta 

de predeterminar inteiramente a atividade viva (SCHWARTZ, 2010). 

Já para Zeichner e Liston (2014), as experiências que trazemos conosco do 

tempo anterior à formação superior, bem como as adquiridas durante o curso e as 

que se ganha posteriormente da atuação efetiva como professor, fornecem 

subsídios que nos auxiliam a compreender quem somos, pensamos, sentimos e 

planejamos enquanto professores em exercício.  

Para fazer ecoar essas questões, o segundo bloco encontra-se também 

alicerçado em três perguntas, cuja primeira deu origem a excertos que tratam, 

principalmente, do tempo de serviço dos professores em CLIs e das instituições 

em que eles trabalham/trabalharam. 

Observemos o excerto de Pedro: 

 

Professor Pedro 

Fabiano: em quais cursos dessa natureza você trabalhou como professor de inglês e por 
quanto tempo? 
 
Pedro: então... eu já trabalhei... no CL2 foram por oito meses... trabalhei no CL3... por::... 
quatro meses... trabalhei::... na CL4 por um ano... e seis meses... trabalhei no CL5... por dois 
anos... e agora estou na CL6... éh... entrei agora... tem::... um mês. 
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Os excertos produzidos neste bloco revelaram que, em termos de atuação 

profissional em CLIs, Pedro e Ananda apresentam experiências bastante 

distintas, tendo Pedro passado por diversas instituições ligadas a franqueadoras 

diferentes.  

Embora Pedro tenha trabalhado em diferentes CLIs, tal que o seu período 

mais longo de contrato se deu no CL5, quando lá ficou por dois anos, por outro 

lado, Ananda sempre trabalhou no mesmo curso, estando lá até a data de 

realização deste evento, completando, assim, dez anos de atuação na mesma 

instituição, como se pode observar no excerto seguinte: 

 

Professora Ananda 

Fabiano: então... em quais cursos dessa natureza você trabalhou como professora de inglês 
e por quanto tempo? 
 
Ananda: em quais cursos? uhn::... na verdade... eu trabalho em apenas um curso... éh... já 
TIVE propostas de trabalhar em outros... néh... já passei até por to::do processo seletivo que 
TINHA que passar... mas aí fizeram uma contraproposta e eu sempre fiquei no mesmo 
curso. 
 
Fabiano: e por quanto tempo? 
 
Ananda: por quanto tempo? ((expressão de dúvida)) 
 
Fabiano: sim... quanto tempo já você tá lá? 
 
Ananda: (...) DEZ anos. 

 

Ao mencionar que tem sempre trabalhado num mesmo curso ao longo de 

sua carreira profissional, Ananda faz questão de enfatizar que outras instituições 

já demonstraram interesse em contratá-la, tendo inclusive ela passado por 

processo de seleção, não deixando muito claro, porém, se foi uma proposta feita 

por um instituto em particular, ou mais de um. 

No entanto, observa-se que a professora hesitou ao falar que sua 

experiência em CLIs tem se resumido à atuação em uma única instituição. Esse 

tipo de hesitação se manifesta geralmente por meio de marcações de natureza 

prosódica (URBANO, 2003), tais como, o “alongamento” em uhn::..., éh..., 

seguido de “pausa” em ambas ocorrências dos respectivos marcadores de 

hesitação no excerto da professora.  

Além disso, o uso do modalizador na verdade reforça essa tese, visto que 

ele bem mais do que sinalizar hesitação ou dúvida por parte do falante, nesse 

caso, provoca uma espécie de suspensão temporária da temática em curso para 
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inserir no fio discursivo uma ressalva, com destacamento manifestado pela 

entonação do termo TIVE: “já TIVE propostas de trabalhar em outros”. Após a 

ressalva, o uso do marcador mas retoma o fio discursivo, com a inserção de um 

segmento discursivo que se presta a justificar a razão pela qual ela permanece na 

mesma instituição há dez anos. 

Ainda quanto à decisão por trocar de curso, é interessante observar que não 

fica explícito se a professora obteve ou não sucesso no processo de seleção pelo 

qual ela foi submetida para ingressar em outro CLI. O alongamento vocálico no 

to::do demonstra a atitude da enunciadora em considerar relevante mencionar 

que a seleção era composta por várias etapas, podendo ter sido o processo 

extenso ou não, salientando sobremaneira que essa seria uma etapa mandatória, 

como se pode verificar por meio da ênfase dada à palavra TINHA. 

A partir do sentido expresso pelo enunciado que contém o termo 

contraproposta, infere-se que sua decisão por permanecer sempre no CL9 

parece estar atrelada a uma proposta de trabalho mais de acordo com as suas 

expectativas, uma demanda que não a fizesse fugir muito de sua zona de 

conforto, diferentemente do que ela iria encontrar em outro curso.  

Tem-se, assim, recorrendo às palavras de Duraffourg (2010), a consciência 

por parte da professora de que o seu investimento em situação de trabalho é algo 

que se realiza levando em conta “[a] sua história e suas experiências [...] seus 

desejos e suas expectativas” (DURAFFOURG, 2010, p. 62), enquanto um sujeito 

único e singular. 

No excerto abaixo, Pedro menciona a importância do espaço de trabalho 

como um lócus de aquisição de experiência profissional e o quanto sua passagem 

por instituições anteriores tem contribuído com a sua atuação. 

 

Professor Pedro 

Fabiano: Pedro... em que medida o exercício docente nessas instituições contribuiu com sua 
experiência profissional? 
 
Pedro: éh:::... eu acho CADA escola... cada lugar que você trabalha... você::... adquire 
alguma coisa diferente... você ganha experiência... você::... amadurece... quando eu 
comecei (  ) no::... no meu primeiro emprego... e no meu segundo... eu era MUITO NOvo... 
meu inglês talvez não era o melhor... e::... meu inglês foi desenvolvendo... foi crescendo... fui 
aprendendo palavras... fui aprendendo gramática... como expliCAR uma gramática... e::... fui 
desenvolvendo... já na... na CL4 foi diferente porque::... lá tive um âmbito PRÓprio pro inglês 
porque eu tinha que falar inglês o tempo inteiro... até DENtro da coordenação mesmo... as 
reuniões eram em inglês... éh... então... era inglês o tempo todo... respiRAVA inglês... e eu 
acho que cada... cada escola você... adquire alguma coisa... no CL5 eu já fiz bastante 
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amigos... e na CL6 tá... tô começando agora... e::... tá sendo bem:::... benéfico pra mim 
também em alguns aspectos... 

 

De acordo com o professor, diferentes espaços de trabalho agregam valores 

singulares à experiência profissional, como pontuado, particularmente, em 

segmentos discursivos do tipo: “cada lugar que você trabalha... você::... adquire 

alguma coisa diferente...”, “na CL4 foi diferente porque::...” e “cada escola você... 

adquire alguma coisa”.  

É, nessa perspectiva, que o CLI, assim como a escola regular, se institui 

como um espaço de aprendizagem da docência (ABDALLA, 2006). Esse aspecto 

é implicitamente apreendido da fala de Pedro ao dizer que embora ele tenha 

começado muito cedo a dar aulas (“eu era MUITO NOvo”), foi no próprio ambiente 

de trabalho que ele teve a chance de se desenvolver enquanto profissional, como 

se observa em: “você::... amadurece...”; “fui desenvolvendo...”.   

Percebe-se que, em situação de trabalho, Pedro teve a oportunidade de 

aprimorar competências32 que ele considera importantes para o exercício docente 

do professor de LE. Nos trechos, “meu inglês foi desenvolvendo... foi 

crescendo...”, “fui aprendendo palavras”, “fui aprendendo gramática”, nota-se sua 

observância quanto a essas competências que, segundo ele, estariam ligadas ao 

uso do idioma alvo, a ter um maior repertório vocabular em LE, além de ter 

conhecimento acerca da gramática da língua. 

No que se refere ao uso da língua, o professor atribui o seu aprimoramento 

ao fato de que em cursos dessa natureza é possível se estar em um contato mais 

constante com o idioma alvo, por meio de situações propícias de comunicação 

tanto na sala de aula, quanto no convívio com o coletivo, como se observa em: “lá 

tive um âmbito PRÓprio pro inglês porque eu tinha que falar inglês o tempo 

inteiro... até DENtro da coordenação mesmo... as reuniões eram em inglês... 

éh... então... era inglês o tempo todo... respiRAVA inglês...”. 

Esse apontamento de Pedro é importante na medida em que desnaturaliza 

de certa forma o mito de que os CLIs se distanciam das escolas da educação 

básica, em virtude de naqueles o uso do inglês ocorrer de modo “natural”, e quase 

que integralmente (SIQUEIRA, 2010), ao ponto de se “respirar” até em inglês. 

                                                           
32

 Nesta seção, tomamos por norte a designação de competência proposta por Perrenoud (2000, 
p. 15), a qual é entendida como uma “capacidade [do professor] de mobilizar diversos recursos 
cognitivos para enfrentar [...] situações” em ambiente de trabalho. 
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Entretanto, apreende-se por meio dos enunciados proferidos por Pedro que, em 

alguns CLIs, o professor de LE não goza de uma experiência tão rica em termos 

de prática oral de uso da língua. 

Isso pode ser refletido na sua necessidade de mencionar que foi no CL4 que 

ele, de fato, deparou-se com essa realidade, pois foi lá que ele obteve segundo 

suas próprias palavras, “um âmbito... PRÓprio pro inglês”, o qual era usado, 

inclusive, com os colegas na coordenação e durante as reuniões.  

Em contrapartida, coube ao CL5 o papel de ter sido lembrado como um local 

de trabalho onde ele fez amigos. Em face disso é que cabe dizer que “é em sua 

atividade que o indivíduo vai fazer suas aprendizagens, vai evoluir em suas 

relações com o coletivo” (FAÏTA, 2010, p. 174).  

Ananda também reconhece o papel desempenhado pelo CLI, enquanto 

espaço que possibilita a construção de conhecimento acerca de sua profissão, 

constituindo-se num lócus de aprendizagem da docência. 

Vejamos:  

 

Professora Ananda 

Fabiano: éh... em que medida o exercício docente nessas instituições contribuiu com sua 
experiência profissional? 
 
Ananda: em que sentido? 
 
Fabiano: éh... 
 
Ananda: TOTAL... foi o meu::... foi o meu laboratório... assim... foi onde eu aprendi... néh... 
aprendi na PRÁTica mesmo... foi a minha escola... na verdade... foi a MINHA própria 
escola... o dia a dia da sala de aula foi a minha PRÓpria escola... 

 

Ao dizer, “foi onde eu aprendi...”, “aprendi na PRÁTica mesmo”, “foi a minha 

escola”, “o dia a dia da sala de aula foi a minha PRÓpria escola...”, Ananda 

confere ao CLI um papel formativo no escopo de sua experiência profissional.  

Por esse prisma, sua colocação coaduna amplamente com as observações 

de Freeman e Johnson (1998) quando os autores afirmam que a experiência 

prática de sala de aula, juntamente com as adquiridas enquanto alunos de 

idiomas são importantes dimensões do conhecimento profissional adquiridos 

pelos professores em situação de trabalho. 

A professora associa metaforicamente o CLI a um laboratório – um local de 

observação, experimentação, pesquisa e prática. Pode-se dizer que uma 
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implicação importante dessa concepção de curso enquanto laboratório tem a ver 

com o fato de que esses ambientes de ensino e aprendizagem podem, dessa 

forma, propiciar condições e oportunidades para que os professores façam suas 

experimentações, reflitam e confrontem suas próprias crenças sobre 

ensinar/aprender LE, num processo contínuo de aprendizado por meio da reflexão 

que se efetiva na prática. Do ponto de vista ergológico, para Faïta (2010, p. 178), 

“esse trabalho de reflexão [...] permite à pessoa tomar conhecimento de seu 

potencial, da maneira como se investe em sua atividade.”  

A análise dos excertos que seguem pretende trazer a lume experiências 

outras dos professores na área educacional. Oliveira (2010), ao tratar do ensino 

de LE no Brasil, aborda quatro ambientes possíveis onde a prática de ensino se 

realiza, sendo estes: as escolas públicas, as escolas privadas, os institutos de 

idiomas e os cursos de Letras.  

Entendemos que o professor é um profissional que atua comumente em 

diferentes contextos de ensino-aprendizagem e que, portanto, quaisquer desses 

espaços tendem a contribuir com a sua experiência profissional. 

Apesar de a sua experiência, como professor de inglês, se confundir, 

primordialmente, com sua atuação em CLI, Pedro revela que já teve a 

oportunidade de experimentar outra modalidade de ensino, como pode ser 

observado no texto abaixo: 

 

Professor Pedro 

Fabiano: que outras experiências na área educacional contribuíram ou têm contribuído com 
sua atuação profissional? 
 
((Pedro fez sinal com as mãos para que eu repetisse a pergunta)) 
((a pergunta teve que ser repetida duas vezes)) 
 
Pedro: então... nunca tive... aliás... tive uma experiência... éh::... fora de cursos livres... foi 
em escola... e:::... foi uma experiência traumática que foi trabalhar com criança... e::... não 
foi... não é/ não foi pra mim... não... não DEU... não DEU... e::... 
 
Fabiano: por quê? 
 
Pedro: não foi... não foi uma experiência legal... mas:... tem gente que:... que tem esse DOM 
de trabalhar com criança... eu não tenho... prefiro adolescente ou adulto... néh... e éh isso... 

 

Curiosamente, o professor de início afirma nunca ter passado por 

experiência diferente no âmbito educacional, fora o labor docente em CLIs. No 

entanto, após uma breve pausa, ele reformula a sua fala, através do uso do 
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modalizador de reformulação, aliás, que opera como um retificador do que foi dito 

anteriormente. 

Ter atuado ministrando aula para crianças foi traumático a tal ponto que 

Pedro nem sequer leva em conta o fato de que qualquer experiência na área de 

ensino tende a agregar algum valor à profissão docente. O aspecto traumatizante 

dessa experiência pode ser evidenciado no fio discursivo pelo uso de marcadores 

de natureza prosódica (URBANO, 2003), tais como: a sequência de pausas, a 

entonação; além da ruptura em, não é/não foi.  

Nota-se que o professor ao mesmo tempo em que salienta que a experiência 

não “foi” satisfatória, busca deixar explícito que atuar em ambientes dessa 

natureza não “é” algo que o agrada, por não se considerar preparado a lidar com 

crianças como alunos.  

Conforme suas palavras, o trabalho com crianças requer bem mais do que 

uma preparação específica em termos de formação, tendo a ver com “dom”, uma 

vocação, o que seria um atributo de alguns professores, como evidenciado pelo 

sintagma: “tem gente que:... que tem esse DOM”.  

Segundo Paiva (2011, p. 33), 

 

no Brasil, o ensino de inglês para crianças fica, geralmente, 
centrado no ensino de vocabulário, canções infantis e jogos. 
Existe pouca ou nenhuma prática social da linguagem, além da 
atividade de cantar ou de brincar com as palavras. O que existe 
de fato é muita propaganda por parte de algumas escolas que 
usam o inglês como grife para atrair pais que acreditam que estão 
ajudando seus filhos se eles começarem a estudar inglês na 
infância. Ledo engano. 

 

As observações de Paiva (2011), ao problematizar a questão do ensino de 

inglês para crianças no Brasil, lançam luz sobre a necessidade da formação 

adequada do professor para atuar com esse nível de ensino, e da relevância da 

preocupação pedagógica da escola para com o processo de ensino-

aprendizagem desse componente curricular.  

Para a estudiosa, a falta de habilitação para lecionar inglês, assim como 

ocorre com outras disciplinas, é algo que não pode ser ignorado e visto com 

descaso. No entanto, também é verdade que “até mesmo os professores 

habilitados são, muitas vezes, despreparados” (PAIVA, 2011, p. 34). 
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De acordo com Gimenez (2009, p. 108), esse despreparo pode ser 

constatado, não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina, 

onde “os professores demonstram níveis insatisfatórios de proficiência linguística 

e de preparo profissional para lidar com as situações adversas da maioria das 

salas de aula”.  

Decorre daí a pressuposição de que por não ter formação específica, Pedro 

tenha encontrado certa dificuldade para ministrar aulas para crianças, pois isso 

requer, de fato, uma preparação mais qualificada, com embasamento teórico e 

prático. 

Dessa forma, o professor estaria mais apto a compreender que as crianças 

merecem uma maior atenção durante o processo de ensino, pois são com 

frequência alunos mais vivos e entusiasmados. Elas se dedicam a fazer as 

atividades propostas pelo professor, mesmo quando não sabem direito o objetivo 

da tarefa e como fazê-la. Além disso, elas tendem a perder o interesse mais 

rapidamente, sendo, inclusive, menos capazes de se manterem motivadas 

durante atividades que elas consideram de maior dificuldade (CAMERON, 2001). 

No decorrer de sua fala, Pedro expressa sua preferência por trabalhar com 

adolescentes e adultos, não deixando claro, contudo, se sua preferência por esse 

grupo de alunos independeria da modalidade da instituição de ensino. Na 

verdade, pode-se dizer que há uma lacuna nesse quesito, também em virtude da 

ausência de formação especializada, pois as reflexões oriundas do conhecimento 

construído ao longo dos estudos em âmbito acadêmico poderiam auxiliá-lo a 

compreender que, em se tratando de aprendizagem, crianças, adolescentes e 

adultos a desenvolvem de modo diferente (SPRATT, PULVERNESS, WILLIAMS, 

2005). 

O professor não quis entrar em detalhes sobre os aspectos que ele 

considerou negativo dessa experiência, enfatizando apenas que “trabalhar com 

criança” não faz parte de sua competência profissional, como expresso pelo 

fragmento: “[...] foi uma experiência traumática que foi trabalhar com criança... 

e::... não foi... não é/ não foi pra mim... não... não DEU... não DEU...”. Mesmo com 

a minha tentativa de insistir para que ele desse mais detalhes, Pedro, de imediato, 

reafirmou a sua posição dizendo que “não foi uma experiência legal”, segundo 

suas próprias palavras. 
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Essa atitude é explicada por Tardif e Lessard (2013) como uma maneira 

distinta de abordar a questão da experiência. Em lugar de tratar da experiência 

“como um processo fundado na repetição de situações e sobre o controle 

progressivo dos fatos” (TARDIF, LESSARD, 2013, p. 51) o professor tem a 

necessidade de externar intensa e significativamente uma situação vivida por 

ele/ela.  

Ainda, segundo os autores, “é assim, por exemplo, que se fala de 

experiências que mudam uma vida, que não têm necessidade de repetir-se, mas 

que influenciam de uma só e única vez toda a existência profundamente” 

(TARDIF, LESSARD, 2013, loc. cit.), tanto positiva quanto negativamente. 

Diferentemente de Pedro, Ananda considera que toda experiência 

profissional tem o seu valor, visto que uma vai se somando a outra, “casando uma 

com a outra”, “SEMPRE AGREga”, segundo ela coloca. Nesse momento, pela 

primeira vez ela fala de sua experiência na educação básica, em escola pública e 

particular, dando destaque ao fato de que nas escolas regulares as realidades 

são completamente distintas, o que pode ser observado no excerto seguinte: 

 

Professora Ananda 

Fabiano: Ananda... que outras experiências na área educacional contribuíram ou têm 
contribuído com sua atuação profissional? 
 
Ananda: outras experiências? 
 
Fabiano: éh... 
 
Ananda: éh:::... na verdade... as experiências eu acho que elas... elas tão sempre assim:::... 
casando uma com a outra... néh? Então, assim... a escola pública... quando eu tive... éh... a 
oportunidade de trabalhar em escola pública... já tive também a oportunidade de trabalhar 
em escola particular... éh::... são realidades completamente DISTintas... néh... éh::... mas 
ASSIM acho que sempre AGREga... SEMPRE agrega... a experiência da sala de aula... seja 
num curso de idiomas... seja numa escola particular... numa escola pública... a gente tá 
sempre agregando... 

 

Do ponto de vista da experiência de sala de aula, há uma problemática a ser 

levantada. É interessante notar que a professora toma como lente a sala de aula, 

numa perspectiva mais geral, sem, no entanto, colocar em xeque as 

particularidades envolvidas no fazer didático-pedagógico que subjaz a prática de 

sala de aula. É como se ela desconsiderasse o seu caráter heterogêneo e as 

idiossincrasias dos elementos que a compõem. 



163 
 

É sob esse ponto de vista que devemos nos lembrar que, por mais óbvio que 

possa parecer, “professores de mesmo nível de ensino, escola e disciplina farão 

aulas diferentes” (ROMANOVSKI, MARTINS, 2008, p. 177). Eis o caráter 

heterogêneo de uma dinâmica que implica em aceitar que a sala de aula, 

enquanto um espaço físico, nunca é igual à outra, que um grupo de alunos 

dificilmente se comporta da mesma maneira que o outro, que os alunos, por 

serem seres humanos, são diferentes etc. 

Quando considerarmos as diferenças entre a sala de aula de uma escola da 

educação básica com a de um CLI, as disparidades então tendem a aumentar, 

vertiginosamente, em virtude, particularmente, do objetivo de cada um desses 

ramos de ensino. Entretanto, há de se destacar um fator importante que se 

apreende a partir do enunciado: “a gente tá sempre agregando”. 

O uso da marca de pessoa a gente desempenha um papel importante na 

fala da professora no que se refere a abordar a experiência da docência. Nesse 

sentido, o embreante, em questão, instaura na enunciação o aspecto do coletivo 

(MAINGUENEAU, 2013).  

Dessa maneira, nota-se que a experiência não é algo apenas pessoal. Posto 

de outra forma, a experiência profissional de cada professor é singular, mas não 

deixa de ser também a de uma coletividade que partilha o mesmo universo de 

trabalho, com todas as agruras, desafios e recompensas. Em suma, “a 

experiência de cada um é também, de certa maneira, a experiência de todos” 

(TARDIF, LESSARD, 2013, p. 53). 

Na próxima seção, trataremos de questões referentes ao terceiro bloco 

temático, com as respectivas análises dos excertos discursivos produzidos 

durante o evento. 

 

5.1.3 Tensão entre o trabalho prescrito e o real 

 

Este bloco temático visa a depreender o que diz o professor sobre o seu 

trabalho, atentando para os sentidos expressos por meio da tensão entre o 

trabalho prescrito e o real, materializados nas falas em análise. Tomando por 

base esse direcionamento, levantamos a seguinte conjectura: 
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– o professor transcorre sobre as particularidades da atividade docente 

nesses ambientes de ensino, considerando aspectos que influenciam na sua 

prática em sala de aula (crenças sobre ensinar e aprender LE, prescrições, 

abordagem de ensino que é utilizada, finalidades pedagógicas das atividades 

utilizadas em aula, etc.); bem como da própria dinâmica institucional: vínculo, 

tarefas, salário, treinamentos. 

 

Reconhecemos nesta pesquisa que “a docência, como qualquer trabalho 

humano, pode ser analisada inicialmente como uma atividade” (TARDIF, 

LESSARD, 2013, p. 49).  

Entretanto, há de se pontuar que, considerando as explicitações de Guérin 

et al (2001), os saberes dos trabalhadores sobre sua própria atividade refletem 

os traços de toda sua formação, de sua experiência e das ações desenvolvidas 

diante das situações impostas. Em outras palavras, “esses saberes são 

empregados todos os dias no trabalho, mesmo que não sejam sempre 

formalizados, expressos e reconhecidos” (GUÉRIN et al, 2001, p. 68). 

Com o intuito de abordar essas questões, o terceiro e último bloco encontra-

se encapsulado em dez perguntas, cuja primeira objetivou apenas verificar em 

qual CLI os professores têm exercido o seu labor, quando da realização do evento 

entrevista. 

Abaixo, seguem os excertos referentes à segunda pergunta deste bloco, 

com as respectivas análises. 

Nota-se que o CL6 leva em conta a proficiência linguística do professor 

como um aspecto preponderante para a sua contratação. No início do excerto, 

Pedro menciona que primeiro deixou o seu currículo na instituição e depois foi 

chamado, não explicitando, porém, quanto tempo levou entre uma fase e outra. 

 

Professor Pedro 

Fabiano: fale um pouco sobre o processo pelo qual você passou para ingressar no seu 
trabalho atual em cursos livres... 
 
Pedro: então... pra entrar na CL6... primeiro deixei meu currículo... depois fui chamado e... e 
passei por uma entrevista... éh::... ORAL... e fiz uma composition... uma redação... éh::... e 
na hora ela viu... e fiz um teste de listening... foram três testes... inicialmente... dePOIS::... 
teve uma peneira com quatro... com quatro menino/ quatro meninos... e::... um treinamento 
comê/ o treinamento começou em abril... durou três meses... teve um espaço/ tem um 
espaçamento... néh... de três meses... até agora... entrei AGOra... acabou o treinamento 
em::... julho... juLHO... e::... um treinamento::... BEM:: puxado... três meses... e... algum/ um 
menino desistiu... não ficou... e::... ficamos nós/ foram três contratados desse treinamento... 



165 
 

 

Sabe-se que no currículo o profissional coloca as informações mais 

relevantes acerca de sua formação. Visto que ele não tem formação em Letras, 

supõe-se que o seu conhecimento como estudante e docente de cursos livres foi 

levado em consideração, tendo sido atestado pela direção ou coordenação 

pedagógica do curso, como se percebe no trecho: “e na hora ela viu...” (ela = 

coordenadora, diretora, etc.).  

Assim, para justificar a sua contratação, a sua competência linguística, na 

LE, foi avaliada por meio de dois instrumentos, quais sejam: avaliação escrita 

(composition e teste de listening), e oral (entrevista). A ênfase ao pronunciar a 

palavra oral pode ser atribuída à necessidade do enunciador em marcar no fio 

discursivo que durante a entrevista a sua proficiência foi colocada à prova, tendo 

sido ela desenvolvida integralmente no idioma alvo. 

Ao descrever brevemente as etapas pelas quais ele passou para ser 

admitido no CLI, onde ele trabalha atualmente, Pedro revela que o treinamento se 

constituiu numa etapa importante desse processo, tal que a ênfase dada ao termo 

bem, na perífrase “BEM:: puxado...”, leva-nos a depreender que, do seu ponto de 

vista, o treinamento por si só dá conta de preparar o professor para o exercício 

de suas funções em instituições desse ramo de ensino. 

Nessa instituição, o treinamento funciona como uma espécie de “curso de 

preparação” para a atividade e também como parte determinante da seleção, 

visto que o candidato a futuro professor do CLI pode vir a desistir durante essa 

etapa do processo e que, portanto, não é todo candidato que pode vir a ser 

contratado, como mostra o fragmento seguinte: “algum/ um menino desistiu... 

não ficou... e::... ficamos nós/ foram três contratados desse treinamento...”. 

Já Ananda, ao falar sobre o processo pelo qual passou para ingressar no 

seu trabalho atual no CL9, enfatiza que não foi submetida a nenhum processo de 

seleção, como se pode ver no excerto que segue: 

 

Professora Ananda 

Fabiano: fale um pouco sobre o processo pelo qual você passou para ingressar no seu 
trabalho atual em cursos livres... 
 
Ananda: o PROCESSO que eu passei? 
 
Fabiano: (...) seletivo... 
 



166 
 

Ananda: éh... na verdade... eu não paSSEI por um processo seletivo... néh... eu:::... houve a 
necessidade do curso de um professor... e o curso ENTENDEU que eu tava qualificada pra 
tá ali... assumindo aquele papel de professor... 
 
Fabiano: (...) não teve assim uma provinha? 
 
Ananda: NÃO... especificamente nesse curso não... o que eu tive... foi... éh::... assim... a 
pedido MEU... que uma professora mais experiente me desse uma orientação... pelo menos 
do momento inicial de trabalhar com aquele material... como seria... e aí ela me deu algumas 
explanações... mas::... nada além disso... 

 

Pode-se afirmar que o principal critério utilizado pela instituição para 

contratar a professora vem do fato de que ela foi ex-aluna do curso e, portanto, 

eles já conheciam a sua competência linguística em inglês, o que se materializa 

no trecho, “[...] o curso ENTENDEU que eu tava qualificada pra tá ali... 

assumindo aquele papel de professor...”, entendendo que “estar qualificada” 

significa nesse sentido “saber inglês”.  

Barcelos (2011), já havia observado esse tipo de prática ao dissertar sobre 

as crenças de que o curso de idiomas é tido como um lugar possível de se 

aprender LE. A pesquisadora vê nos professores de cursos de idiomas uma 

espécie de ponte rumo à iniciação de um aluno em sua carreira como professor, 

em virtude do convite que alguns ex-alunos recebem para lecionar nas filiais do 

CLI. 

Uma problemática que se pode levantar aqui novamente, como já 

mencionado no capítulo 1, diz respeito à contratação de profissionais sem 

formação acadêmica especializada para atuar ministrando aulas de LE em CLIs. 

Em muitos casos, a instituição entende que o treinamento oferecido por ela dá 

conta de suprir essa lacuna formativa, criticado por Leffa (2008, p. 357) ao 

pontuar que: “o treinamento tem um começo, um meio e um fim. A formação, não. 

Ela é contínua”.  

Essa é uma situação grave não só por demonstrar uma falta de respeito 

para com a profissão de professor, mas também porque dá margem para que os 

CLIs contratem profissionais para lecionar LE, registrando-os em carteira de 

trabalho como “instrutor”, em lugar de “professor”.  

Isso já foi inclusive constatado por Freitas (2010) que, em sua pesquisa, 

verificou ainda que essa arbitrariedade integra o conjunto de problemas de ordem 

trabalhista e salarial que contribuem para o caráter precário das condições de 

trabalho do professor de CLIs. É por meio dela que essas instituições se sentem 
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no direito de pagar salários diferenciados a depender se o profissional é 

licenciado ou não.  

Por meio da fala de Ananda também se subentende que a prática dos testes 

de admissão é comum nesse tipo de instituição. No fragmento, “especificamente 

nesse curso não”, provavelmente a professora faz referência ao processo seletivo 

pelo qual passou para ser contratada por outro CLI, mas que acabou não se 

concretizando, de fato, por conta da “contraproposta” do CL9, como já verificado 

anteriormente. 

Ananda, preocupada com o início de suas funções, requisitou uma espécie 

de tutoria por parte de uma profissional mais experiente, que já atua no CL9 por 

mais tempo e que, portanto, conhece bem como as questões operam dentro do 

curso. Essa postura de Ananda coloca em evidência um fator essencial a se levar 

em conta quando se é professor e os papeis que esse profissional tende a 

desempenhar: a consciência de que a aula começa a ganhar corpo bem antes do 

professor/a entrar em sua sala para ministrar a aula, com todas as dinâmicas 

envolvidas nessa etapa (OLIVEIRA, 2015).  

Ao tratar dos múltiplos papeis desempenhados pelo docente, poderíamos 

situar essa postura de Ananda como pertencente ao modelo do professor 

organizador que, nas palavras de Miccoli (2013), é aquele que, entre outros 

aspectos, preocupa-se com o planejamento da aula e com a maneira como irá 

fazer uso dos materiais e recursos didáticos colocados à sua disposição, e como 

conduzirá suas aulas a partir de objetivos bem definidos. 

No excerto abaixo, Pedro retoma a questão da sua habilidade em ser 

considerado um falante proficiente em LE, utilizando o termo “fluência” para se 

referir ao critério que ele acredita ter sido utilizado pelo CLI para contratá-lo. Em 

todo caso, nos reservaremos ao direito de continuar utilizando ao longo desta 

pesquisa a expressão proficiência oral, “entendida como a capacidade de usar 

adequadamente a competência linguística em um determinado contexto social e 

para determinadas finalidades comunicativas” (CONSOLO, BONVINO, 2011, p. 

103), desempenhando-a com certa precisão. 

 

Professor Pedro 

Fabiano: você acha que no processo de seleção levou-se em conta a sua experiência em 
outras instituições ou a sua formação? 
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Pedro: uhn::... eu acho que não foi levado... uhn::... a experiência... não foi levado a 
experiência... o que eles conTARAM bastante foi:... questão de fluência mesmo... questão 
de... de::... preparação de aula... durante os treinamentos... e:... responsabilidade... não 
chegar atrasado... se dedicar aos... ao treinamento... éh:::... assistir aula... que a gente 
assistiu várias aulas... tivemos que assistir várias aulas dos professores... isso que eles 
levaram em conta... 

Professora Ananda 

Fabiano: você acha que no processo de seleção levou-se em conta a sua experiência em 
outras instituições ou a sua formação? 
 
Ananda: a minha formação... até porque eu não tinha experiência... nenhuma... 

 

Ananda, por não ter tido a oportunidade de ministrar aulas em outros CLIs, 

afirma que no processo de seleção a instituição levou em consideração 

sobremaneira a sua formação, entendida, neste caso, como o conhecimento 

adquirido durante os anos de estudo como aluna do próprio curso onde ela atua, 

visto que, como já mencionado, ela começou a trabalhar em CLIs antes mesmo 

de iniciar a faculdade de Letras (Português/Inglês).  

Pedro recupera mais uma vez a temática do treinamento, permitindo-nos 

situá-la como uma etapa crucial de decisão por parte da instituição em contratar 

ou não o candidato em processo de seleção, em vez de considerá-la como um 

processo formativo. Este funciona, assim, como uma fase de experimentação, ou 

mesmo, avaliação da conduta do profissional em “teste”, por meio da observação 

de sua pontualidade, dedicação, etc.: “[...] responsabilidade... não chegar 

atrasado... se dedicar aos... ao treinamento...”. 

Cabe aqui recorrermos aos apontamentos de Leffa (2008, p. 355), quando 

salienta que 

 

um exemplo clássico de treinamento são os cursos às vezes 
oferecidos pelas escolas particulares de línguas33 aos seus futuros 
professores e que visam simplesmente desenvolver a 
compreensão no uso do material de ensino produzido pela própria 
escola. O objetivo imediato é ensinar o professor a usar aquele 
material; no dia em que o material for substituído, o professor 
deverá fazer um outro curso. Geralmente não há condições de dar 
ao professor um embasamento teórico; buscam-se resultados 
imediatos que devem ser obtidos da maneira mais rápida e 
econômica possível. 

 

                                                           
33

 Entenda “escolas particulares de línguas” no texto de Leffa (2008) como um sinônimo de CLIs. 
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As explicitações de Leffa (2008) lançam um olhar crítico sobre a questão do 

treinamento que, de acordo com o autor, por seu caráter imediatista e que 

carece de embasamento teórico, não deve ser visto como um processo formativo.  

A esse respeito, ao investigar o trabalho do professor de espanhol de CLIs, 

Freitas (2010, p. 157) caracteriza esse termo, em sua pesquisa, “como atividade 

que visa à destreza em uma competência”. Por outro lado, o caráter formativo 

estaria vinculado ao “ensino” que, nas palavras da pesquisadora, “supõe a 

construção complexa de um saber”.   

Preparar o professor para o uso do material, como pontuado por Leffa 

(2008), é uma prática bastante comum nesses espaços de ensino, o que pode ser 

evidenciado, inclusive, por meio da fala de Ananda, no excerto que trata da 

seleção para o trabalho em CLIs: “pelo menos do momento inicial de trabalhar 

com aquele material... como seria...”. Além disso, o fato de que no CL9 não foi 

oferecido à Ananda um treinamento, nos moldes que ela esperava, reforça a fala 

desse autor de que essa prática não é sempre realizada em instituições dessa 

natureza.  

Quanto ao CL6, podemos supor que a observação da dinâmica de sala de 

aula de professores mais antigos do curso serviu de modelo para que Pedro 

tivesse uma noção mais exata da filosofia de trabalho adotada pela instituição, 

visto que ele comenta que teve que assistir a várias aulas durante o treinamento. 

Um detalhe que não ficou muito claro diz respeito aos parâmetros de análise de 

quem o avaliou durante o processo seletivo, especialmente quanto ao quesito, 

“preparação de aula”, mencionado por ele como um componente do treinamento.  

Ao trazer à tona essa questão, pode-se inferir, por exemplo, que o professor 

teve que ministrar aulas experimentais – microaulas que seriam avaliadas pelo 

funcionário da instituição responsável pela condução das fases do treinamento. 

Nesse aspecto, o objetivo dessas microaulas seria verificar até que ponto o 

professor estava enquadrando-se, ou não, ao formato prescrito pela instituição, a 

partir do modelo posto em prática nas aulas dos professores mais antigos daquele 

CLI. 

Nos dois próximos excertos, buscou-se investigar o papel dos enunciados 

que circulam sobre os sentidos construídos pelos professores acerca de ensinar e 

aprender LE, e como esses dizeres influenciam em suas práticas de sala de aula. 
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Pedro compara o processo de ensino-aprendizagem como uma via de mão 

dupla, pela qual o professor e o aluno tornam-se parceiros. Entretanto, ele 

entende que o professor tende a ter uma postura de maior envolvimento 

pedagógico com alunos que demonstram um maior interesse pelo ensino, além 

de um comprometimento com a sua própria aprendizagem, como evidenciado no 

excerto seguinte, em trechos como, “quando um professor vê que o aluno é 

interessado”; “COM certeza o professor vai ficar muito mais motivado”; “vai dar 

aula mais com... com mais GANA... já que esse aluno tá se dedicando...”: 

 

Professor Pedro 

Fabiano: quais são suas crenças sobre ensino e aprendizagem... e como essas crenças 
influenciam na sua prática? 
 
Pedro: eu acho que o ensino... aprendizagem... eu acho que é um... é um jogo DUPLO... 
tem que ser tanto do aluno... quanto do professor... eu acho que quando um professor vê 
que o aluno é interessado... ele estuda em casa... faz... faz exercício... prepara a sua aula 
antes de vim pra aula... COM certeza o professor vai ficar muito mais motivado... vai dar aula 
mais com... com mais GANA... já que esse aluno tá se dedicando... tá se... tá botando a cara 
a tapa... e:::... e o professor tem que preparar também/ pensar... que:::... que o aluno tá lá... 
ele tá... ele/ a maioria deles estão lá... PAra::... para... aprender... muitos não estão... muitos 
estão obrigados sim... esTÃO... mas muitos estão lá também para aprender... e::... e o 
professor tem essa... tem essa... essa... tem que ter essa consciência (  ) entrar dentro de 
sala de aula... você pode estar... super cansado... pode dar seis aulas em sequência... na 
sétima você tem que tá::... sua aula show... 

 

Nessa perspectiva, por um lado, o professor é visto como aquele que encara 

o ensino como uma oportunidade de se dedicar bem mais aos alunos que querem 

aprender. Ele acaba, assim, deixando de lado os alunos que, por alguma razão, 

estão à margem do processo, negligenciando, dessa forma, o fato de que há 

várias razões pelas quais os alunos se sentem desestimulados. 

É preciso ter consciência de que muitos alunos estão na sala de aula para 

aprender, mas, sobretudo, entender que as dificuldades de aprendizagem e 

diversos outros fatores influenciam no aprendizado como um todo, tais como: a 

motivação, a aptidão, a idade, a personalidade; os estilos cognitivos, as suas 

crenças, as emoções etc. (MICCOLI, 2013), sem falar nas questões identitárias. 

Todos esses aspectos são importantes e, por isso, merecem a atenção do 

professor no que tange ao desenvolvimento de sua atividade de trabalho.  

Por outro lado, o aluno é visto sob um prisma bastante tradicional, como um 

indivíduo que deve estar lá tão somente para aprender, ainda que muitos estejam 

na sala de aula “forçados”, corroborando a colocação de Oliveira (2013, p. 20) ao 
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afirmar que “em institutos de idiomas, há adolescentes que estão no curso 

obrigados por suas mães ou por seus pais (ou por ambos)”.  

O professor é visto como alguém que dá aulas, independente das 

circunstâncias, como expresso na sequência: “[o professor tem que] entrar dentro 

de sala de aula... você pode estar... super cansado... pode dar seis aulas em 

sequência... na sétima você tem que tá::... sua aula show...”. 

Destaca-se que o uso da marca de pessoa você joga a enunciação para 

outro plano de embreagem, que não se dá de modo aleatório (MAINGUENEAU, 

2013). A evidência desse uso abre uma lacuna para um desdobramento de 

análise que assume que esse pronome cumpre um papel bastante específico de 

instaurar na enunciação um sentido próprio, por meio do qual se pode ouvir a voz 

de outrem, ou mais especificamente, o discurso da instituição onde Pedro 

trabalha. Esse jogo promove uma espécie de distanciamento entre a fala do 

enunciador e o discurso do CLI, o qual apresenta uma dimensão prescritiva que 

culmina com a injunção incutida na perífrase “você tem que tá”. 

Esse caráter injuntivo também pode ser verificado com a dubiedade 

instaurada pelo determinante essa. Ao mesmo tempo em que ele carrega uma 

espécie de vazio, materializado marcadamente no fio discursivo pelas pausas 

reflexivas, a hesitação, e o seu uso repetitivo em, “o professor tem essa... tem 

essa... essa...”; ele parece ser portador de um novo sentido com o emprego 

complementar do termo “consciência” – o enunciador, assim, rompe com a sua 

tentativa de buscar uma melhor forma de nomear essa imposição por parte da 

instituição, instaurando na enunciação uma maneira outra de dizer que o 

professor tem que ter consciência de que ele é obrigado a entrar em sala e 

dar sua aula, independentemente das circunstâncias. 

Assim, a despeito da carga de trabalho exaustiva, ou qualquer outra 

problemática enfrentada, o professor se vê na obrigação de cumprir com as 

normas da instituição, executar com eficiência as tarefas que lhe são impostas, 

visto que “você pode estar... super cansado... pode dar seis aulas em 

sequência”, mas você tem que dar conta do recado, pois o seu papel é, única e 

exclusivamente, dar aula – “uma aula show”, termo pelo qual se idealiza um 

modelo de aula de sucesso, na percepção de Pedro. 

Nesse sentido, a sala de aula ganha um sentido próprio, como um espaço 

onde o professor parece ser o mero “dador de aulas” (ALMEIDA FILHO, 1997). 
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Um lugar onde operaria uma prática estanque, mecanizada, que não vislumbra a 

possibilidade de perceber que, muito pelo contrário, este é um todo orgânico, com 

múltiplas faces, pois “a sala de aula é constituída de professores, alunos, 

conteúdos a serem ensinados, metodologias, etc. com os quais estabelecemos 

relações” (FREITAS, 2014, p. 174). 

Pode-se dizer que os apontamentos feitos por Pedro cooperam para a 

naturalização de um discurso que não coloca em evidência o fato de que 

“trabalhar é gerir” (SCHWARTZ, 2010). O que leva a aceitação de que, no 

exercício de suas funções,  

 

os professores tomam uma série de decisões sobre o ensino 
baseados em suas próprias experiências educacionais, suas 
personalidades, suas circunstâncias institucionais, sociais, 
culturais e políticas particulares, sua compreensão das 
particulares necessidades coletivas e individuais de seus alunos 
(BLATYTA, 2009, p. 68). 

 

Ananda, assim como Pedro, também entende o ensino e a aprendizagem 

como componentes de uma mesma engrenagem, pois segundo ela, fazendo 

referência a um dizer circundante na sociedade, “quanto mais se ensina, mais se 

aprende”. A professora revela o quão relevante tem sido a sua atividade em sala 

de aula, como propulsora de seu aprendizado em situação de trabalho, o que, de 

certa forma, tem contribuído para o seu crescimento profissional, como expresso 

pela mudança de prosódia ao enfatizar o termo ampliar: 

 

Professora Ananda 

Fabiano: quais são suas crenças sobre ensino e aprendizagem... e como essas crenças 
influenciam na sua prática? 
 
Ananda: minhas crenças sobre ENSINO e aprendizagem... eu acho que::... quanto mais se 
ensina... mais se aprende... néh? eu costumo dizer que eu nunca aprendi tanto... em termos 
de::... da própria língua... a partir do momento que eu... REALMENTE encarei a sala de aula 
e TIVE que me defrontar ali... no dia a dia... ATÉ com as minhas próprias dúvidas... não só 
com as dúvidas dos alunos... aí SIM eu pude me AMPLIAR... eu pude aprender de fato e dar 
conta dos conhecimentos que eu precisava... 

 

Tendo em vista o uso da expressão “dar conta dos conhecimentos que eu 

precisava” (“precisava” = tinha que cumprir), pode-se dizer que por meio de seu 

enunciado a professora faz menção ao papel desempenhado pela sala de aula 
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como um ambiente de possibilidade de experimentação de sua capacidade de 

ampliar seus saberes.  

Já no excerto seguinte, observa-se que Pedro atribui ao termo crença uma 

noção bastante simplificadora, a qual se refere muito pontualmente ao que o 

professor consegue identificar de motivação por parte dos alunos, em termos de 

vontade de aprender.  

 

Professor Pedro 

Fabiano: de onde vêm essas crenças? 
 
Pedro: ((tossiu)) essas crenças vêm... uhn... desde o... desde os primeiros dias... que eu 
entrei em sala de aula... quando você põe o pé... quando você põe o seu pé dentro de sala 
de aula você VÊ... que MUITos estão ali porque eles QUErem... e você... e você não é 
bobo... você percebe... você::... professor tem... tem um sexto sentido... a gente... a gente 
consegue sentir isso do aluno... 

Professora Ananda 

Fabiano: de onde vêm essas crenças? 
 
Ananda: ((riu)) de onde vêm essas crenças? vem da PRÓPRIA experiência... a experiência 
me leva a REALIZAÇÃO... néh... que você tem... PRÁTICA... ela traz essa crença... muito 
nitidamente... 

 

Suas crenças, dessa maneira, são oriundas de sua própria experiência em 

sala de aula enquanto professor, que informam em que grau os alunos se sentem 

compelidos a querer aprender, desconsiderando aquelas trazidas do tempo em 

que ele era apenas aluno de idiomas em CLIs. Pode-se afirmar que essas 

crenças se materializam sob a forma de enunciados que são atravessados por 

discursos que circulam na sociedade sobre o que é ensinar e aprender LE, sobre 

o trabalho do professor de inglês e que, portanto, pesam sobre a sua atividade. 

Ananda, ao falar da origem de suas crenças, o faz com um ligeiro riso, como 

sugerindo que esse tipo de questionamento é algo fugaz, algo que já é dado a 

priori. Para a professora, suas crenças são informadas pela sua “própria” 

experiência de sala de aula, fruto do dinamismo da sua prática, pois, no dizer da 

própria professora, a “PRÁTICA... ela traz essa crença... muito nitidamente...”. 

Desse modo, entende-se que a prática torna-se então um espelho capaz de 

refletir essas concepções que circulam sobre a atividade de trabalho do professor 

de modo bastante visível. 

Em relação ao colocar em palavras o papel que eles desempenham 

enquanto professores em CLIs, pudemos notar também algumas crenças 

recorrentes que dizem respeito à figura do professor em situação de trabalho. 
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Professor Pedro 

Fabiano: Pedro... qual é o seu papel como professor? 
 
Pedro: éh:::... como eu falei anteriormente... eu acho que é um papel duplo... mas o 
professor... eu acho que o professor tem que... preparar sua aula... dá uma aula show... 
ser::... muitos são tímidos... mas::... não pode ser tímido... tem que ser extrovertido... não 
ficar aquela aula maçante... fazer uma aula legal... (  ) mais do que você ser apenas 
professor... você tem que ser amigo dos seus alunos... se torNAR amigo... não é também 
virar uma bagunça genera/ generalizada... perder (o) respeito... mas:... criar um clima 
amigável... 

 

Mais uma vez Pedro toca na questão da “preparação de aula”, como um 

componente importante para a garantia do que ele diz ser uma “aula show”. 

Infere-se, assim, que o professor tem certa autonomia para preparar sua aula, 

não ficando muito claro, porém, até que ponto esse papel autônomo e criativo do 

professor é levado em consideração na hora de elaborar suas lições.  

Ele salienta apenas que a aula não deve ser “maçante”, deve ser “legal”, 

sem explicitar propriamente o que seria uma aula nesse formato. Uma aula “legal” 

é uma aula na qual os alunos se divertem? Uma aula na qual os alunos se 

sentem à vontade para interagir com o professor e os seus colegas? Uma “aula 

show” seria aquela em que os alunos conseguem atingir os objetivos 

preestabelecidos pelo programa do curso? Quais seriam esses objetivos? 

Pode-se dizer que não é possível inferir, nesse caso, quais são os objetivos 

e as finalidades desse tipo de “aula show”. Outro detalhe interessante diz respeito 

ao entendimento do professor de que a aprendizagem dos alunos dependeria da 

instauração de “um clima amigável durante as aulas”, pois, conforme suas 

próprias palavras, “mais do que você ser apenas professor... você tem que ser 

amigo dos seus alunos”. 

Enquanto Pedro não se aprofunda em questões mais didático-pedagógicas, 

sociais e políticas, concernentes ao papel desempenhado pelos professores 

(CELANI, 2008; LEFFA, 2008), Ananda parece explorar um pouco mais essas 

nuanças, como pode ser observado no excerto que segue:  

 

Professora Ananda 

Fabiano: Ananda... qual é o seu papel como professora? 
 
Ananda: (  ) bom... eu costumo dizer que... eu... enquanto professora... eu::... preciso ser um 
agente de transformação ((riu))... eu preciso... eu me recuso a entrar numa sala de aula sem 
entender que o meu papel ali NÃO é só... néh... de tá levando o conhecimento... didático... e 
tudo mais... mas de ampliar... de transformar o horizonte desse aluno... pra que ele possa 
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ser formador dos seus próprios conceitos... éh... eu acho que eu sou uma... MEDIADORA... 
muitas vezes o aluno/ aquilo ali já tá ali... ele já sabe... mas eu preciso ser uma mediadora... 
mostrar pra ele aquilo que ele já sabe... 

 

Tratar do papel do professor de LE é, sobretudo, levar em consideração o 

papel que desempenha a LE na aprendizagem dos alunos, alertando para o fato 

de que o ensino desse idioma na educação básica e nos CLIs se configura como 

experiências de natureza diferente. Essa é uma questão crucial que não podemos 

perder de vista, sempre que buscamos colocar em diálogo concepções envolvidas 

nessas distintas formas de abordar o processo de ensino e aprendizagem de 

línguas em território brasileiro. 

No que tange às escolas regulares, o ensino de LE deve ser levada a cabo 

como uma possibilidade viável de aumentar a autopercepção do educando como 

ser humano e como cidadão (BRASIL, 1998). Nessa perspectiva, ele não deve 

ser um fim em si mesmo, mas parte de um processo de “engajamento discursivo 

do aprendiz, ou seja, em sua capacidade de se engajar e engajar outros no 

discurso de modo a poder agir no mundo social” (BRASIL, 1998, p. 15). 

Além disso, “o caráter educativo de uma LE está nas possibilidades que o 

aluno pode ter de se tornar mais consciente da diversidade que constitui o 

mundo” (JORGE, 2009, p. 163). Esse caráter, que se situa no cerne da 

transformação do indivíduo em um ser pensante, crítico e comprometido com a 

sua atuação no mundo, deve levar em conta 

 

as múltiplas possibilidades de ser diferente, seja pela cultura, seja 
pelas identidades individuais, [podendo] [...] fazer com que o 
indivíduo se torne mais consciente de si próprio, em relação a seu 
contexto local e ao contexto global (JORGE, 2009, loc. cit.). 

 

Diante disso, é possível afirmar que a LE tem um papel fundamental para a 

educação básica e, por isso, “precisa ser considerada como uma área de 

conhecimento tão importante quanto outra qualquer” (JORGE, 2009, p. 162), sem 

desmerecer o papel que as diferentes disciplinas ocupam junto ao processo de 

formação do cidadão brasileiro, nem mesmo desconsiderar suas particularidades 

na constituição do todo. 

 Dessa forma, para colocar em prática esse caráter educativo, esse 

componente curricular deve operar na interação com outras disciplinas, num 

processo de construção de conhecimento que coopere com a formação integral 
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do educando, enquanto um cidadão transformador e consciente de seu papel na 

sociedade da qual faz parte, pois “o professor não pode, como é ainda comum, 

perceber o objeto de sua disciplina como algo autossuficiente, sem fazer ligações 

com outros objetos estudados em outras disciplinas” (CELANI, 2008, p. 37). 

Em se tratando desse idioma nos CLIs, fora os enunciados que veiculam o 

discurso de que o aluno precisa aprender a língua porque o mundo globalizado 

requer certa fluência no idioma alvo (OLIVEIRA, 2009), acredita-se que esse 

cumpre papeis diferenciados, a depender da instituição, tal que as razões pelas 

quais os brasileiros procuram esses espaços de ensino podem ser de natureza 

genérica.  

Segundo Oliveira (2014, p. 65), em termos genéricos, o que costuma levar 

os brasileiros a estudar inglês está relacionado a “atividades variadas, como, por 

exemplo, ler livros, jornais e revistas; escrever e-mails [...] compreender músicas, 

filmes e palestras; participar de redes sociais”, sem falar na ampliação das 

possibilidades de trabalho   

Por essa razão, pode-se até considerar a possibilidade de assumir que 

quando um determinado aluno busca um CLI para estudar inglês e percebe que 

os seus objetivos não correspondem aos objetivos desse curso ele tende a 

cancelar a sua matrícula e procurar outro. Diferente do que acontece na educação 

básica, visto que a disciplina normalmente fará parte da grade curricular do aluno 

ao longo de todos os anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. 

Através do excerto de Ananda, presume-se que há um embate de vozes que 

colocam em disputa os papeis supostamente desempenhados por professores 

nesses espaços de ensino de natureza diferente. No trecho, “eu me recuso a 

entrar numa sala de aula sem entender que o meu papel ali NÃO é só... néh... 

de tá levando o conhecimento...”, faz-se ecoar um discurso supostamente 

filiado ao CLI, que implica no professor desempenhar a função de quem apenas 

dá aula, reproduzindo métodos e técnicas de ensino prescritas pela 

instituição.  

Esse tipo de prática parece colidir com o propósito da professora de intentar 

por meio de sua aula “ampliar... de transformar o horizonte desse aluno...”, 

corroborando a observação de Miccoli (2011, p. 178) de que “o significado da 

aprendizagem de línguas estrangeiras está na ampliação de horizontes e de 

atuação que permitem”. 
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De outra forma, pode-se dizer que sua fala também se encontra atravessada 

por vozes atribuídas ao discurso do papel do professor na educação básica. Essa 

arena interdiscursiva, onde “cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de 

outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de 

comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2011, p. 297), insere no fio enunciativo o 

conflito interno que a professora parece vivenciar, visto que as suas convicções 

não se concretizam na prática, como se evidencia em: “eu... enquanto 

professora... eu::... preciso ser um agente de transformação ((riu))”. 

Nota-se, nesse momento, que a professora diz “precisar ser”, em vez de 

afirmar que ela é ou tem sido um agente de transformação, muito em virtude do 

papel que ela tem que desempenhar no CLI.  

O riso, nesse caso, enquanto um marcador não linguístico (URBANO, 

2003), mas recuperado pelo registro na gravação, é carregado de um tom irônico 

que institui um jogo na fronteira entre esse embate de forças discursivas 

(MAINGUENEAU, 1997), tal que ao mesmo tempo em que ela rejeita um 

enunciado, ela o retoma no próprio curso da enunciação, como se verifica pelo 

jogo: “eu::... preciso ser [...] eu preciso”; “eu acho que eu sou uma... 

MEDIADORA...”; “mas eu preciso ser uma mediadora...”. 

É interessante observar que esse jogo dá pistas de uma disputa de forças 

situada no campo do conflito, algo que ainda parece estar em construção e, por 

isso, a instabilidade marcada no fio enunciativo. Ou seja, a professora carrega 

consigo algumas concepções, provavelmente oriundas de sua formação 

acadêmica, que entram em choque com as exigências do CLI.  

No entanto, percebe-se que o seu dizer é afetado pelo discurso da 

instituição que neutraliza, em certa medida, a sua possibilidade de tentar construir 

e reconstruir o seu lugar de professora. 

No que diz respeito às interações que ocorrem durante as aulas, Pedro 

destaca dois tipos de aula: 

 

Professor Pedro 

Fabiano: que tipos de interações ocorrem durante as aulas? 
 
Pedro: então... uhn::... na CL6... a gente tem::... tem dois tipos de aula... tem aula input... (e) 
aula output... a aula input é a que entra conteúdo novo dos alunos... então eles aprendem... 
formar frases... aprendem verbos... aprendem::... expreSSÕES... aprendem::... gramática... 
e na aula output... eles inteRAGEM... uhn... entre eles... porque é uma aula de... de ver/ de 
rever o conteúdo que eles viram na... na aula input... então eles praticam... uhn... a parte 
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oral... e aí tem... pergunta entre eles... e pergunta que o professor faz para a turma... e 
eles... aí... uhn... ocorre o debate...  

 

Cabe salientar que, num sentido global, entendemos por interação, nesta 

seção, qualquer tipo de dinâmica desenvolvida em sala de aula, por meio da 

relação professor-aluno, aluno-aluno, professor-material didático, aluno-material 

didático, constituindo-se num dos elementos fulcrais do processo de ensino-

aprendizagem (IZAKI, VIANA, 2016). 

A partir dos enunciados presentes no excerto de Pedro, sugere-se que 

esses tipos de aula poderiam ser caracterizados como dois momentos distintos no 

desenvolvimento das lições que integram o processo de ensino-aprendizagem de 

LE nessa instituição.  

Na verdade, o primeiro momento, designado como input, serve como uma 

etapa na qual os alunos são expostos a um insumo linguístico. Em contrapartida, 

o momento output se dedica à produção dos alunos, uma etapa na qual, segundo 

Pedro, eles têm a oportunidade de colocar em prática o que “aprenderam”. 

Uma problemática que se pode levantar desse formato tem a ver com o fato 

de que essa dupla-partição tende a negligenciar o caráter singular, dinâmico, 

interativo e imprevisível da aula, que se configura num espaço  

 

onde transitam diferentes concepções e histórias de ensinar e 
aprender, constituindo um território demarcado por conflitos, 
encontros e desencontros e possibilidades de construir a 
capacidade humana, mediada por relações dialógicas entre 
professores e alunos (FERNANDES, 2008, p. 152). 

 

Pode-se supor que há certa dificuldade em depreender em que consiste 

essa divisão em termos pedagógicos, na medida em que se entende que a 

interação é uma dimensão que faz parte da aula como um todo, por meio da qual 

“o aprendiz compartilha e constrói sua experiência em LE com outros sujeitos na 

sala de aula: professor e outros aprendizes” (IZAKI, VIANA, 2016, p. 98).  

No enunciado, “e na aula output... eles inteRAGEM”, pressupõe-se que na 

aula input, surpreendentemente, não ocorre interação, o que colide com as 

concepções teóricas de que nos apropriamos nesta pesquisa.  

Não é possível supor, porém, se essa dupla-partição faz parte de um modelo 

adotado pelo CL6, desenvolvido pela própria instituição a despeito do material 
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didático, ou se ele é informado por um material específico, que já pré-orienta 

prescritivamente esse tipo de abordagem. 

No tocante ao material didático, Ananda destaca que as interações que 

ocorrem em sua sala de aula ocorrem em função do que é proposto pelo próprio 

material do CL9: 

 

Professora Ananda 

Fabiano: que tipos de interações ocorrem durante as aulas? 
 
Ananda: que tipos de interações? éh::... 
 
Fabiano: (...) as dinâmicas... atividades em pares... individuais... 
 
Ananda: bom... partindo do princípio que eu tenho... que eu sigo um::... um material didático 
que ele::... que ele trabalha o tempo todo... néh... com a questão de::... éh::... um material 
didático que me direciona... (...) escrever... de ler... de falar... de ouvir.... cada momento 
desse material didático... néh... vai ser/ vai tá voltado pra isso... então existe um momento no 
material didático em que as dinâmicas acontecem em dupla... em que as dinâmicas 
acontecem individuais... em que as dinâmicas acontecem entre professor e aluno... enfim... 

 

Como se observa, as dinâmicas que ocorrem na sala de aula da professora 

Ananda são desencadeadas pelos direcionamentos informados pelo próprio 

material didático do curso: “então existe um momento no material didático em 

que as dinâmicas acontecem em dupla... em que as dinâmicas acontecem 

individuais... em que as dinâmicas acontecem entre professor e aluno...”.  

Em sua pesquisa, Freitas (2010) observa que o material didático atua como 

um componente de prescrição do trabalho docente. Visto sob essa lente, o livro 

presta-se a cumprir a função de informar mandatoriamente o que deve ser feito, 

como se atualiza no dizer de Ananda em: “[...] eu sigo um::... um material didático 

que ele::... [...] um material didático que me direciona...”.  

Além disso, não analisar criticamente esse papel prescritivo do material do 

curso tende a mascarar o distanciamento que existe entre os que prescrevem o 

trabalho e os que o executam (FREITAS, 2010). Em outras palavras, é a 

revelação do encontro entre dois registros, como preconizado por Schwartz 

(2010). 

Para o autor em questão, o “Registro Um é tudo aquilo que preexiste à 

atividade, antes que a atividade se desenrole; ele visa guiar a atividade, orientá-

la, quase enquadrá-la” (SCHWARTZ, 2010, p. 95). Na outra extremidade, tem-se 

o Registro Dois, como “tudo aquilo que diz respeito à ressingularização, à 
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desneutralização dessas normas que podemos chamar de normas antecedentes” 

(SCHWARTZ, 2010, loc. cit.).  

Esse tipo de prática pode estar vinculado à falta de liberdade do professor 

para fazer suas escolhas pedagógicas em CLIs. De acordo com Oliveira (2014, p. 

207),  

 

quem ensina ou já ensinou em institutos de idioma que são 
empresas grandes, que possuem filiais em todo o Brasil na forma 
de franchising, sabe o que significa ser obrigado a seguir o [...] 
que a empresa adota: quem não seguir é despedido. 

 

Ao tratar das atividades pedagógicas que Pedro utiliza em suas aulas, o 

professor também salienta o papel do material didático do curso, tendo, inclusive, 

que se orientar pelo teacher’s guide, que como o próprio nome indica, em lugar de 

livro do professor, este se torna o seu guia: 

 

Professor Pedro 

Fabiano: que atividades pedagógicas você utiliza durante as aulas? 
 
Pedro: uso a metodologia da CL6... que éh::... é o livro... o workbook... uhn::... e o::... 
teacher’s guide...  

 

Nota-se que a relação prescritiva que o professor estabelece com o seu 

material encontra-se tão imbricada que ele entende que o material por si só é a 

metodologia do curso, como se observa em: “uso a metodologia da CL6... que 

éh::... é o livro...”.  

No próximo excerto, ao falar sobre as atividades pedagógicas das quais ela 

faz uso durante as aulas, é possível observar na fala de Ananda o entrelaçamento 

dos valores em jogo na atividade: 

 

Professora Ananda 

Fabiano: que atividades pedagógicas você utiliza durante as aulas? 
 
Ananda: atividades pedagógicas... éh::... do material didático que eu trabalho... éh::... 
levando em consideração que eu tenho um tempo x pra fechar aquele material... então eu 
não posso fuGIR muito daquilo ali... quando há uma MARgem de tempo pra que eu possa 
trazer outras atividades extras e tudo mais... sim... isso... ACONTECE... mas as atividades... 
em geral... são aquelas... éh::... que a gente tem no livro... e:: atualmente no quadro 
interativo que deu... uma amplitude muito grande pro nosso trabalho... porque tornou muito 
mais DINÂMICO... então eu me prendo àquilo que tá ALI...  
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Conforme os escritos do trabalho à luz da ergonomia situada, deve-se 

compreender que há uma distância entre o trabalho prescrito (tarefa) e o realizado 

(atividade). Na perspectiva ergológica, ampliando essa concepção para o quadro 

teórico que leva em conta as normas antecedentes, Schwartz (2010) postula que 

essa distância é sempre ressingularizada. A esse respeito, Clot (2010) 

complementa dizendo que entre a organização do trabalho e o próprio sujeito há 

um trabalho de reorganização da tarefa pelos próprios coletivos profissionais. 

No tocante à sua tarefa, Ananda se vê na obrigação de concluir com as 

etapas propostas no material do curso, dentro do tempo previsto, 

impreterivelmente: “eu tenho um tempo x pra fechar aquele material... então eu 

não posso fuGIR muito daquilo ali...”. Entretanto, a inserção do quantificador 

muito traz um sentido bastante peculiar ao enunciado, “eu não posso fuGIR 

muito daquilo ali...”, abrindo uma brecha no fio discursivo para a inserção do que 

inicialmente poderia ter escapado a nossa percepção, o que teria ficado de fora 

do contexto da enunciação: o aspecto do seu engajamento na “regulação” do 

trabalho. 

De acordo com Pinho, Abrahão e Ferreira (2003, p. 170), 

 

o conceito de regulação em ergonomia pode ser entendido como 
uma articulação que o sujeito busca estabelecer, por meio da 
atividade, entre as exigências das tarefas, as condições postas, a 
evolução da situação, e com a dinâmica de seu estado interno. A 
regulação pode expressar-se de múltiplas formas, levando o 
sujeito a agir em feed-back ou no curso do processo de trabalho. 

 

A esse respeito, Freitas (2010) afirma que a regulação é uma estratégia 

utilizada pelo trabalhador para administrar essa distância, completando que: 

 

como o trabalho não é apenas a execução das normas, mas uma 
apreensão e modificação do que foi prescrito, cada trabalhador 
regula a sua atividade de forma a lidar com as variações nas suas 
condições. Essas variações são as situações imprevistas, 
imponderáveis e que podem tanto se situar no âmbito das 
condições de produção quanto do trabalhador. Assim, a regulação 
é um mecanismo de gestão das variações com as quais o 
trabalhador se depara em atividade, tanto das condições externas 
quanto internas (FREITAS, 2010, p. 72). 
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Dessa maneira, pode-se dizer que ao alterar propositalmente um elemento 

da prescrição Ananda está colocando em prática por meio de sua atividade a 

“regulação”. Ou seja, ela pode “fugir”, mas não muito. Essa alegação, antes de 

se revelar uma atitude transgressora por parte da professora, sinaliza do ponto de 

vista ergológico que o trabalho é sempre um encontro de valores, onde “outras 

razões entram em jogo além das razões dos organizadores [= coordenadores, 

diretores do CL9], isso quer dizer que a pessoa faz escolhas” (SCHWARTZ, 2010, 

p. 45), como se pode perceber no trecho: “[...] quando há uma MARgem de tempo 

pra que eu possa trazer outras atividades extras e tudo mais... sim... isso... 

ACONTECE...”. 

Essas escolhas, por mais improváveis que às vezes possam parecer, são 

orientadas por um conjunto de forças, valores, que implicam num debate: “debate 

de normas”, segundo Schwartz (2010). Em função desse debate sobre os valores, 

embora Ananda pareça ter uma suposta liberdade para desenvolver sua 

atividade, a professora prefere se prender aos instrumentos de trabalho que o 

curso lhe oferece.  

Talvez por receio de fugir da fórmula da franquia, acreditando ela, assim, 

manter certa obediência às prescrições, ou por preferir manter-se em sua zona de 

conforto – eis o fluxo em que na atividade “os valores são continuamente 

retrabalhados” (SCHWARTZ, 2010, p. 292), como observado em: “[...] mas as 

atividades... em geral... são aquelas... éh::... que a gente tem no livro...”. 

No entanto, é preciso deixar claro que querendo a professora ou não, tendo 

consciência disso ou não, mesmo que ela ache e diga que está fazendo 

exatamente da maneira que lhe foi prescrito ela estará ressingularizando, pois a 

ressingularização é constitutiva (SCHWARTZ, 2010). 

Quanto aos objetivos das atividades utilizadas em sala de aula, podemos 

observar algumas inconsistências na fala de Pedro: 

 

Professor Pedro 

Fabiano: Pedro... quais são os objetivos dessas atividades? 
 
Pedro: uhn:::... os alunos... na aula... na aula input... tanto no exercício de casa também... a 
aula na CL6 é uma etapa... começa pelo input... eles vêm pra aula... éh:... vêm pra aula... 
dependendo do nível... (  ) (eles) vêm pra aula (...) (eles) veem::... o conteúdo... com o 
professor mesmo... e praticam através da repetição... eu... “eu bebo água”... através de 
repetição... (  ) e::... eles começam a construir frases... eles começam de uma pirâmide e vai 
crescendo... já na... na... e depois todo... todo final de aula... eles têm que fazer exercício... 
porque durante a aula eles não fazem parte escrita... é só::... FALA... então... a parte de 
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casa é parte escrita... 

 

O professor comenta sobre as etapas da aula, mas não chega a dar 

detalhes sobre quais são os objetivos (finalidades) pedagógicos das atividades 

utilizadas. As sequências, “eles vêm pra aula”, “veem::... o conteúdo”, “praticam 

através de repetição...”, “começam a construir frases”, “eles têm que fazer 

exercício”, são descrições que cumprem o papel tão somente de relatar o que os 

alunos fazem ou devem fazer, sem incorporar, porém, os resultados a serem 

alcançados, o que não se configura em descrição de objetivos de aprendizagem 

das atividades. 

O reflexo dessa inconsistência no fio discursivo materializa-se na dificuldade 

do professor em manter uma sequência coesa em sua fala ao tentar elaborar 

melhor em que consistem as fases das dinâmicas de atividades propostas, como 

se vê nas pausas: “já na... na... e depois todo...”. Essa ruptura no 

desenvolvimento do seu dizer culmina com a inserção de um enunciado que 

suspende temporariamente esse fluxo discursivo, para incorporar um sentido mais 

pedagógico dessas práticas, incutido no segmento: “todo final de aula... eles têm 

que fazer exercício...”. 

Ainda que o professor faça uso de um material didático nas aulas ele/ela 

precisa  

 

aprender como desenvolver e articular os objetivos de 
aprendizagem das aulas, e então selecionar e sequenciar as 
atividades que provavelmente auxiliarão os educandos a atingir 
tais objetivos, é uma parte fundamental no processo de aprender 
a como ensinar (SENIOR, 2006, p. 43, tradução minha). 

 

Muito embora, nota-se que Ananda, com dez anos atuando no CL9, ainda 

tenha certa dificuldade para relatar quais os objetivos das atividades utilizadas por 

ela: 

 

Professora Ananda 

Fabiano: quais são os objetivos dessas atividades? 
 
Ananda: objetivos de::... APRENDIZAGEM... de aprendizagem... aprender... são atividades 
pra colher o conteúdo que foi dado... éh::... repete a pergunta... por favor... 
 
((repetição da pergunta)) 
 
Ananda: (...) colher... produzir aquilo... o conhecimento que foi adquirido...  
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Não devemos nos esquecer de que o papel do professor não se restringe 

apenas a colocar em prática as atividades roteirizadas, o que, numa concepção 

antiergológica, faria coro ao seguinte argumento: “como nas demais profissões, o 

trabalho do professor consiste em utilizar procedimentos concebidos por outros” 

(SOUZA-E-SILVA, 2004, p. 89).  

É necessário que os professores refletiam constantemente sobre as suas 

atividades, cooperando para que sua prática vá além do passo a passo de uma 

sequência didática, por exemplo, conduzida por um material que prescreve o 

momento em que o aluno deve virar a página do livro, um momento para o 

desenvolvimento de habilidades linguísticas, o momento em que o CD deve tocar 

para a execução de atividades de áudio, monitoramento do tempo, etc.  

Essa questão pode ser inferida a partir do que já destacou Ananda em: “[...] 

um material didático que me direciona... (...) escrever... de ler... de falar... de 

ouvir... cada momento desse material didático... néh... vai ser/vai tá voltado pra 

isso...”. Pode-se supor que o termo isso, em destaque, não nos remete a um 

referente direto encontrado no fio discursivo, mas que o enunciador o utiliza para 

condensar resumidamente, em uma única palavra, a ideia de que os objetivos das 

atividades foram explicitados. 

Ao falar dos procedimentos utilizados para aferir a aprendizagem dos 

alunos, evidencia-se mais uma vez na fala de Pedro a interpenetração da voz da 

instituição que predetermina de que modo os alunos devem ser avaliados: 

 

Professor Pedro 

Fabiano: quais critérios você usa para avaliar a aprendizagem? 
 
Pedro: éh:::... lá na CL6... a gente trabalha::... não... não tem prova... e não tem nota... tem 
NOTA... mas é conCEITO que a gente usa... a gente usa... os conceitos O... MB... D... e R... 
néh... o R é regular... um aluno que tem bastante dificuldade... néh... tem o B que é bom... o 
MB que é muito bom... e tem o... O... que é ótimo... nesses conceitos são avaliados... parte 
escrita... parte auditiva... parte oral... e isso... e tem... tem uma aula que::... que não se 
segue como as... como as... como as... as tradicionais... que é chamada de reVIEW... que 
ela é avaliada separada...  

 

O professor destaca que não tem prova. Os alunos são avaliados em termos 

de conceitos que, segundo ele, permitem aferir a compreensão oral, a produção 

escrita e a produção oral, sem mencionar a compreensão escrita, nem mesmo de 

que maneira esses conceitos dão conta de “avaliar” essas habilidades 
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linguísticas, e quais competências estariam envolvidas nesse formato de 

avaliação por meio de conceitos. 

O professor também menciona outro aspecto avaliativo, centrado numa aula 

discriminada como sendo “não tradicional”, denominada de review. Não se pode 

dizer em que consiste exatamente essa aula em termos de avaliação, e qual o 

papel que ela cumpre, de fato, no programa da instituição. 

No que se refere a avaliar a aprendizagem dos alunos, percebe-se por meio 

do excerto de Ananda mais uma vez o debate de normas:    

 

Professora Ananda 

Fabiano: quais critérios você utiliza para avaliar a aprendizagem? 
 
Ananda: bom... éh::... assim... na verdade... a gente trabalha com a avaliação... néh... com 
as provas mesmo... que já vêm prontas... inclusive... não são nem preparadas por mim... 
mas eu não avalio só meu aluno com/ naquele momento da prova de listening... naquele 
momento da prova... éh... escrita... NÃO... eu tenho também um momento de avaliação da 
prova oral... mas eu vou muito/ eu não me contento só com isso não... eu dou uma QUARTA 
nota... na verdade... que ela NEM existe... que eu::... eu combino ela com as outras... néh... 
eu somo as outras... que é o desempenho do aluno como um todo... porque eu entendo que 
o aluno que vem fazer a prova... que o aluno que vem fazer uma prova oral... éh... que leva 
um tema pra casa... muitas vezes ele vem mecanizado... ele vem com aquilo memorizado... 
e não é o máximo dele que ele tá dando ali... néh... ele tá movido por nervosismo e tudo 
mais... então... eu avalio o dia a dia dele na sala de aula... e eu dou essa quarta nota... além 
da prova de listening... além da written... além da oral... eu dou uma prova dele como um 
todo... o que que ele me dá em sala de aula no dia a dia... o que que ele/ como que ele tá 
desenvolvendo a oralidade dele... como que ele tá desenvolvendo a escrita dele... nas 
coisas pequenas que eu tô dando pra ele... enfim...  

 

Sabe-se que a prova é um instrumento de avaliação bastante comum em 

nossa cultura. No entanto, há de se considerar que a aprendizagem, com toda 

sua complexidade, deve ser avaliada de diversas formas (MORETTO, 2010).  

No CL9, as provas, nas modalidades, “escrita”, “escuta” e “oral”, parecem 

constituir-se no principal instrumento de avaliação a ser utilizado pela instituição 

que, a partir do que diz a professora, podem ser compreendidas também como 

procedimentos de prescrição do trabalho docente nesse curso, como se nota em: 

“que já vêm prontas...”; “não são preparadas por mim...”. 

No entanto, a professora rompe de certa forma com essa imposição por 

parte da instituição, numa atitude de regulação (PINHO, ABRAHÃO, FERREIRA, 

2003), pautando-se em suas convicções como professora regente da turma. 

Posto em outras palavras, ela se baseia em suas crenças do que considera ser o 

momento de avaliação, como expresso em: “mas eu não avalio só meu aluno 
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com/ naquele momento da prova...”; “eu avalio o dia a dia dele” (dele = do aluno); 

“eu dou uma prova dele como um todo...”.  

O uso do vocábulo “só” coloca em cena outros enunciados que defendem 

que avaliar o aluno por meio de um único instrumento não basta. A avaliação 

pressupõe o provimento prévio de caminhos possíveis para que o/a estudante 

construa conhecimento significativo, identifique suas dificuldades, tome ciência de 

suas potencialidades, criando um clima propenso, inclusive, à autoaprendizagem. 

Dessa forma, é preciso levar em conta outros fatores, visto que “avaliar a 

aprendizagem tem sentido amplo” (MORETTO, 2010, p. 118). Nesse sentido, o 

fragmento “eu avalio o dia a dia dele” destaca-se como relevante, pois demonstra 

um comportamento pedagógico por parte da professora frente à aprendizagem do 

aluno e que constrói trilhas mais favoráveis para a avaliação dessa 

aprendizagem, pois 

 

o papel preponderante que exerce o professor é traduzível no seu 
contínuo esforço por criar caminhos de aprender e de adquirir 
para os alunos, de prever obstáculos (suavizando o encontro final 
com realidades [diversas] [...]), de premeditar experiências, 
criando climas favoráveis, oferecendo segurança ou proteção, 
desafio justo, desequilíbrios necessários, informações auxiliares e 
possibilidades de tomada de consciência sobre o complexo 
processo em andamento (ALMEIDA FILHO, 1997, p. 2). 

 

Assim, é com o intuito de prover os estudantes com possibilidades outras, 

entendendo o processo avaliativo como algo complexo e, por isso, passível de ser 

significado de forma mais ampla, que a Ananda faz a escolha por uma “quarta” 

nota. Estamos diante aqui de uma situação curiosa em que essa nota, na 

verdade, é o resultado de um conjunto de valores utilizados pela professora para 

avaliar o aluno, mas que não existe em termos institucionais, como se verifica em: 

“que ela NEM existe...”. 

Dessa maneira, uma forma encontrada pela professora para mascarar essa 

sua estratégia de avaliação é unir essa nota com os resultados extraídos do 

método de avaliação predeterminado pelo CL9: “eu combino ela com as outras...” 

(ela = quarta nota); “eu somo as outras...”. Isso reforça o fato de que “a atividade 

é uma resposta às prescrições determinadas exteriormente ao trabalhador e, 

simultaneamente, ela é suscetível de transformá-las” (SOUZA-E-SILVA, 2004, p. 

89).  
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Além disso, ressalta-se que essa tomada de atitude que se operacionaliza 

na situação de trabalho por meio da atividade, em busca de tentar realizar aquilo 

que o trabalhador entende que tem que ser feito, não é uma decisão fácil. Como 

observado por Clot (2007, p. 116): “a atividade é uma prova subjetiva em que 

cada um enfrenta a si mesmo e aos outros para ter uma oportunidade de 

conseguir realizar aquilo que tem a fazer”.  

Essa espécie de conflito no campo da subjetividade, fazendo submergir a 

distância existente entre o prescrito e o realizado, coloca em ação a capacidade 

do professor em buscar saídas para lidar com as dramáticas do lado industrioso 

de gerir a atividade de trabalho docente, como expresso em: “eu vou muito/ eu 

não me contento só com isso não...”. 

É por essa razão que se pode dizer que 

 

a análise da atividade permite compreender essa distância, 
principalmente levando em consideração o ponto de vista do ator 
e o que ele constrói de modo mais ou menos conflitual para 
regular essa distância (AMIGUES, 2004, p. 40). 

 

Cabe ao analista que atua na seara de investigações que se encontram na 

interface de estudos linguísticos e do trabalho compreender que “é nessa tensão 

entre o prescrito e o realizado que o sujeito vai mobilizar e construir recursos que 

contribuirão para seu desenvolvimento profissional e pessoal” (AMIGUES, 2004, 

loc. cit.). 

Na próxima seção, busca-se concatenar os principais aspectos 

desenvolvidos ao longo das análises dos três blocos temáticos desta pesquisa, 

delineando os pontos-chave que desencadeiam as imagens discursivas 

(DEUSDARÁ, ROCHA, 2006) construídas pelos participantes sobre o trabalho 

docente (LACOSTE, 1998) em CLIs e sobre si enquanto professores de LE.  

 

5.2 Ressonâncias do ser/estar professor 

 
Aprendi que um sujeito é um indivíduo que se escolhe e, ao se escolher, 
escolhe o risco de viver, o risco de vir a ser o que ainda não é, o risco de 
criar a si mesmo, sem ficar aderindo a recortes instantâneos de uma 
trajetória existencial. 

 
 --– Marcos Villela Pereira, 2013. 
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O percurso de investigação feito até o momento apoiou-se em parâmetros 

que viabilizaram analisar os textos produzidos por dois professores de LE que 

atuam ministrando aulas de inglês em CLIs. 

Esses textos foram construídos, por meio do evento dialógico entrevista 

(ROCHA, DAHER, SANT‟ANNA, 2004), e posteriormente recuperados dos 

registros em áudio, cujas transcrições resultaram numa gama de excertos que 

referendam o dizer de que “o trabalho docente se constrói discursivamente” 

(DEUSDARÁ, ROCHA, 2006). 

 Na aventura de construir sentidos a partir desses textos, optamos por 

confrontar os enunciados produzidos por uma professora licenciada em Letras 

(português/inglês) e um professor não licenciado em Letras, entendendo que há 

nessa interdiscursividade um embate de vozes que dão significado à construção 

enunciativa de imagens sobre o trabalho docente, refletidas no par ser/estar, 

fruto da tensão entre o trabalho prescrito e o real. 

É preciso destacar que problematizar as imagens discursivas sobre o 

trabalho e sobre si é reconhecer que o indivíduo, como em qualquer atividade 

humana, se investe no trabalho com toda sua história, seus desejos, suas 

crenças, expectativas, doando-se, ao passo que vive e retrabalha 

permanentemente as normas e os valores postos em circulação na sociedade 

(SCHWARTZ, 2010). 

Desse modo, falar do trabalho é falar de si, colocando em evidencia um 

“debate de normas entre um ser vivo – um „corpo-si‟ – e um meio saturado de 

valores” (SCHWARTZ, 2010, p. 203). É, nesse sentido, que cada ser humano em 

situação de trabalho vai tentar lidar com as lacunas (inconsistências), fracassos, 

sucessos do seu labor de modo singular, pois ele “o faz com sua própria história, 

seus próprios valores” (SCHWARTZ, 2010, p. 190). 

E ao trazer à tona essas questões, por meio do que diz o trabalhador, é 

esperado que esses sentidos se materializem no fio discursivo possibilitando-nos 

apreendê-los em imagens discursivas, pois não se pode distanciar o sujeito do 

que ele se apresenta ser enquanto “vivencia suas relações e se posiciona diante 

do mundo [...] [da] atividade humana” (PONTES, SANTOS, 2015, p.9). 

Nota-se, assim, por meio da circulação de sentidos relativa ao trabalho de 

profissionais que lecionam inglês em CLIs que o estar professor se constrói 
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discursivamente na medida em que nega o ser professor, a partir do 

atravessamento de vozes que se faz perceber no fio discursivo, imprimindo, 

dessa forma, uma maneira de dizer o trabalho do professor, uma maneira de dizer 

o que é e o que não é ser/estar professor. 

Cabe salientar que, nesta pesquisa, compreendemos imagens discursivas 

como sendo significações que se constituem pelos rastros que se materializam no 

funcionamento discursivo, gerando efeitos de sentidos (DEUSDARÁ, ROCHA, 

2006) que, pela enunciação, deixam-se revelar maneiras de se colocar em 

circulação um determinado dizer. No caso específico desta pesquisa, a fala sobre 

o trabalho docente; a fala sobre si, sob o viés do ser/estar professor.  

Essas imagens só podem, pois, ser detectáveis discursivamente por meio 

dos vestígios observáveis que o evento enunciativo deixa no enunciado. Para o 

linguista, então, “não se trata, no entanto, de observar quaisquer ou todas as 

marcas linguísticas, mas sim determinados elementos” (SOUZA-E-SILVA, 2001, 

p. 134) que, no caso da atividade de trabalho, do ponto de vista ergológico, 

colocam em encenação “as experiências, saberes, valores, investidos pelos 

protagonistas dessas atividades, em seu exercício” (SCHWARTZ, 2010, p. 21).  

Ao falar sobre o seu trabalho, observou-se que os professores o fazem, em 

grande parte, manifestando em seu dizer algumas concepções provenientes de 

enunciados que circulam na sociedade acerca do que supostamente se entende 

por ensinar e aprender LE em CLIs.  

Foi por meio delas, enquanto maneiras de ver e perceber o mundo 

(BARCELOS, 2006), que buscamos ter acesso às imagens discursivas 

construídas pelos participantes sobre o trabalho em CLIs e sobre si enquanto 

professores de LE, entrevendo que há na fala dos professores investigados uma 

interpenetração de discursos que instituem um modo de ser/estar na profissão, 

atravessado por um embate de forças que coloca em tensão o trabalho prescrito e 

o real. 

O convite para lecionar aparece quase sempre quando o aluno conclui o seu 

curso. Após a contratação, o curso, por vezes, provê o profissional com um 

treinamento, entendido como uma preparação para o trabalho. Esse também 

pode ser visto como uma etapa do próprio processo de seleção, tal que o 

indivíduo pode vir a não ser contratado após o treinamento, ou por desistência do 

próprio candidato em teste, ou por razões outras. 
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O estar professor carrega em si um sentido de fazer temporário, um vínculo 

empregatício que não faz parte inicialmente dos planos do trabalhador que, em 

muitos casos, já tem em mente um caminho profissional por trilhar. 

Diferentemente do ser professor que implicaria num fazer de natureza 

permanente, no curso de toda vida profissional.  

O estar configura-se, na verdade, como “um bico” que, muitas vezes, é 

exercido por indivíduos não-licenciados, mas que a proficiência oral no idioma 

alvo atua por si só como uma espécie de “atestado de qualificação”, pois a 

instituição entende, assim, que o trabalhador está apto a desempenhar suas 

funções profissionais como professor em situação de trabalho. 

O estar professor surge, em grande parte, da necessidade do CLI em 

contratar ex-alunos que acabam enxergando nessa oportunidade a chance de 

garantir uma renda extra. Para muitos é apenas uma oportunidade de 

capitalização. Outros, no entanto, percebem nessa experiência uma porta aberta 

rumo à qualificação profissional, pois se identificam com esse trabalho e 

enxergam nele a possibilidade de seguir uma carreira profissional para a vida. 

É nesse desejo de transpor esse limite entre o estar rumo ao ser que se 

revelam os conflitos internos do sujeito em se identificar como pertencente ao 

coletivo de trabalho. É por essa brecha que se deixa entrever o dilema da busca 

pela construção de um lugar de professor.  

Dessa maneira, um estágio crucial nesse processo de construção do ser 

professor passa inevitavelmente pela formação acadêmica especializada, sem 

negligenciar, porém, os aspectos formativos do tempo vivido pelo professor como 

aluno de idiomas, bem como as experiências adquiridas. 

O ser professor tende a dar ao profissional uma gama maior de repertórios 

para gerir os aspectos didático-pedagógicos da profissão, buscando maneiras de 

criar caminhos favoráveis para a aprendizagem do aluno, tal que em situação de 

trabalho os professores se tornam agentes de transformação, dando um “sentido 

[...] [à] sua profissão, para reinventar instrumentos significativos de construção da 

realidade” (ABDALLA, 2006, p. 67).  

Pois, em última instância, “o trabalho do professor se faz mobilizando 

possibilidades e necessidades não realizadas e implica a alteração da condição 

existencial e social dos alunos” (ÉRNICA, 2004, p. 114). 
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É na atividade que o ser professor vai ganhando sentido, que o indivíduo vai 

se descobrindo, pois o CLI se constitui, nesse espectro, também como um espaço 

formativo, onde se interiorizam modos de ser, sentir e agir: um lócus de 

aprendizagem da própria profissão (ABDALLA, 2006). 

Pode-se dizer ainda que o ser professor tende a colocar o indivíduo diante 

do espelho, por meio do qual ele vai se percebendo como alguém em busca de 

um lugar de pertencimento, de identificação com a profissão de professor; uma 

dimensão conflituosa, mas inescapável do ser humano que vivencia a experiência 

de constituir-se no/para o trabalho; engajando-se na árdua atividade de 

transformação de seu meio de vida e trabalho, num processo de reflexão 

constante sobre o prescrito e o realizado, pois “a atividade é, permanentemente, 

recriação, através dos debates de normas” (SCHWARTZ, 2010, p. 266). 

Nessa empreitada, percebe-se que o professor coloca permanentemente em 

debate e em confronto as experiências de vida e de trabalho que, no nosso 

entendimento, passam indubitavelmente pelo embate dialógico (BAKHTIN, 2011) 

que permeiam os saberes da formação, da experiência e da própria atividade. É 

nessa arena que o professor vai experimentando o ser da profissão, e a atividade 

vai se tornando cada vez mais um ponto de confluência dessas experimentações, 

desse vai e vem da construção de si, por meio dos saberes postos em debate.  

Ao problematizar o ser e o estar na profissão, percebe-se que há certa 

complexidade envolvida nessa tarefa. Muito em virtude de que existe uma 

fronteira entre o ser e o estar por vezes não tão aparente, tal que é comum haver 

ocorrências de uso intercambiável entre eles. 

A partir da pesquisa de Freitas (2014), pode-se apreender o ser professor 

não como algo imutável, um espaço profissional a ser alcançado 

inconscientemente. Mas como um lugar a ser construído e, por vezes, 

reconstruído constantemente em que, em meio a conflitos de sua vivência no 

trabalho, o professor vai descobrindo aos poucos o seu jeito de ser professor. 

Essa complexidade é traduzível em termos da professoralidade que, 

segundo Morosini et al, (2006, p. 400), seria uma “construção do sujeito-professor 

que acontece ao longo de sua vida; processo que o professor experimenta 

enquanto se pensa e se experimenta, produzindo um modo de ser singular” [grifo 

nosso]. 

Ainda no tocante à professoralidade, é preciso ter em mente que 
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[nesse processo de construção e reconstrução ao longo da 
trajetória pessoal e profissional] ser professor [...] [é] como uma 
marca que se produz no sujeito. Não é vocação, não é identidade, 
não é destino. É produto de si. E a busca pela formação 
acadêmica caminha no sentido de buscar modos de apropriação e 
ativação dessa marca em consonância com as singularidades que 
constituem o campo de existencialização do indivíduo (PEREIRA, 
2013, p. 18, grifo nosso). 

 

No que concerne às imagens construídas pelos participantes sobre si, 

enquanto professores de LE, nós recorremos mais uma vez às crenças dos 

professores, mobilizando para tanto os desdobramentos do conceito de étos 

observados por Amossy (2008) e Maingueneau (2008a, 2008b; 2013). 

Os textos produzidos pelos professores, por meio do evento entrevista, 

tornam-se, assim, um campo fértil de manifestação desses enunciados 

circundantes, visto que esses textos, circunscritos sob a forma de excertos 

discursivos, estão impregnados de ecos que inscrevem na enunciação uma 

maneira de constituição do sujeito-professor, uma imagem de si.  

Apreender como essas imagens são construídas discursivamente é tornar 

visíveis as pistas que se entrelaçam no fio enunciativo, revelando, assim, uma 

maneira de dizer que remete a uma maneira de ser (MAINGUENEAU, 2013). E 

isso só se torna possível por meio do discurso, pois este é o lugar que engendra o 

étos (AMOSSY, 2008). 

Além disso, é preciso destacar que os excertos nos serviram de mecanismo 

de acesso a essas pistas produtoras de efeitos de sentido. Elas incidem 

sobremaneira na constituição de uma imagem discursiva de um enunciador que 

se faz encarnado no fio discursivo como um modo de ser/estar professor.  

Pode-se afirmar então que o texto é dotado de “uma ‘vocalidade’ específica 

que permite relacioná-la a uma caracterização do corpo do enunciador [...] a um 

‘fiador’ que, por meio de seu ‘tom’, atesta o que é dito” (MAINGUENEAU, 2008a, 

p. 64, aspas e grifo do autor).  

Diante disso, entende-se que 

 

todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem 
de si. Para tanto, não é necessário que o locutor faça seu 
autorretrato, detalhe suas qualidades nem mesmo que fale 
explicitamente de si. Seu estilo, suas competências linguísticas e 
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enciclopédicas, suas crenças implícitas são suficientes para 
construir uma representação de sua pessoa. Assim, 
deliberadamente ou não, o locutor efetua em seu discurso uma 
apresentação de si (AMOSSY, 2008, p. 9). 

 

Dito isso, pode-se afirmar que os enunciados de Pedro revelam um étos, de 

um professor bastante integrado às dinâmicas dos CLIs pelos quais ele passou. 

Além disso, pode-se perceber por meio dos seus enunciados a imagem de um 

sujeito que se encontra interpelado por discursos, que prescrevem a sua atividade 

de trabalho, e que ele supostamente entende que deve executá-las, como no 

caso em que ele afirma que as atividades que ele utiliza em sala se restringem ao 

“uso da metodologia da CL6”, nas suas próprias palavras. 

Isso leva-nos a interpretar que é de sua natureza de estar professor cumprir 

com as atribuições que lhe são impostas sem retrabalhá-las – ainda que, na 

perspectiva da ergonomia situada, bem sabemos que a distância entre o prescrito 

e o realizado é sempre parcialmente ressingularizada. Eis a imagem de um 

professor que tenta seguir à risca as orientações da instituição que lhe impõe uma 

maneira de ser/estar na profissão. 

Em termos de sua relação com os alunos, depreende-se uma imagem de um 

professor que busca ser amigo dos alunos, e que acredita nos atributos da falta 

de timidez e extroversão como características fundamentais para se engajar em 

situação de trabalho, como se vê em: “você tem que ser amigo dos seus alunos”; 

“não pode ser tímido...”; “tem que ser extrovertido”.  

No entanto, uma crítica que se pode levantar, é o fato dele encarnar a figura 

de um profissional que está mais propenso a lidar melhor com alunos que estão 

interessados, que se dedicam mais aos estudos, o que se pode notar por meio 

dos trechos: “[...] quando um professor vê que o aluno é interessado... [...] COM 

certeza o professor vai ficar muito mais motivado... vai dar aula mais com... com 

mais GANA...”. 

Por outro lado, pode-se supor minimamente que Ananda se revela ser uma 

professora mais preocupada com o processo de ensino-aprendizagem de seus 

alunos, identificando-se como uma mediadora do processo em curso, como se vê 

em: “eu avalio o dia a dia dele na sala de aula”. Sua atividade se constitui, assim, 

numa regulação de forma a lidar com as variações nas suas condições 
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(FREITAS, 2010), numa tentativa de propor maneiras de retrabalhar o seu fazer, 

dando um significado à sua profissão.  

Seu dizer reflete a imagem de uma profissional que acredita no papel 

transformador do professor, enquanto alguém que, dando voz às palavras de 

Celani (2008, p. 37), “tem um compromisso com seu aluno, com a sociedade e 

consigo mesmo”.  

No processo de busca por um lugar de professor é que se engendra todo 

seu esforço em significar sua prática, como expresso pelo enunciado: “eu vou 

muito/ eu não me contento só com isso não...”; “eu dou uma QUARTA nota...”; “... 

porque eu entendo que o aluno que vem fazer uma prova... [...] ele vem com 

aquilo memorizado... e não é o máximo dele...”.  

Esse processo de busca parece dar início quando do seu primeiro contato 

com a sala de aula. É, portanto, na situação de trabalho que o ser professor 

começa a fazer sentido, como se percebe em: “quando comecei a trabalhar 

realmente (  ) me apaixonei... me apaixonei pela sala de aula e senti necessidade 

de CREscer ((mudando a entonação)) enquanto profissional partindo pra 

faculdade de Letras... foi nesse momento que eu... REALMENTE ((mudando a 

entonação)) resolvi fazer LEtras... ((mudando a entonação)).”  

É nessa perspectiva que se pode afirmar que “o trabalho modifica 

profundamente a identidade do trabalhador: o ser humano torna-se aquilo que ele 

faz” (TARDIF, LESSARD, 2013, p. 28-29). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A opção por desenvolver uma pesquisa mobilizando escritos que se situam 

no âmbito da aproximação entre estudos discursivos/estudos ligados às ciências 

do trabalho se mostrou, desde o princípio, um desafio que implicava na 

construção de um percurso investigativo industrioso, reconhecendo, de antemão, 

a complexidade que se apresenta em torno da tentativa de se definir o termo 

trabalho. 

Levando-se em conta esse caráter laborioso, em meio à natureza de um 

campo de estudos cuja história ainda está em construção, encontrei na 

perspectiva de estudos do trabalho em interface com concepções do campo 

dialógico-enunciativo a melhor forma de abordar o meu objeto de pesquisa, qual 

seja: a fala do professor de inglês sobre o seu trabalho em CLIs. 

Esses espaços idiossincráticos de ensino e aprendizagem de LE estão 

presentes em território nacional de longa data e se constituem como um dos 

lugares possíveis de atuação profissional do professor de línguas, tendo muitos 

deles passado por essas instituições como alunos ou como professores. 

Ao abordar esses cursos num trabalho de pesquisa dessa envergadura foi 

necessário fazê-lo considerando o importante papel que os CLIs têm 

desempenhado no amplo escopo do ensino de LEs no Brasil, num constante 

contraponto com o ensino desse componente curricular em escolas da educação 

básica.  

Além disso, foi preciso reconhecer o espaço que eles conferem aos 

profissionais licenciados e não licenciados como lócus de atuação profissional, 

por meio do qual a maioria desses professores retira o seu sustento. 

Para tanto, foi necessário trilhar parte da história, do ontem aos dias de hoje, 

construindo um capítulo que se propôs a trazer ao diálogo importantes aspectos 

envolvidos na fundação dos CLIs em solo nacional, a proliferação dessas 

instituições, e a identificação desses espaços como um lugar possível de 

experiência de trabalho do professor de LE. 

Destaca-se que abordar o trabalho do professor numa pesquisa dessa 

natureza se constitui em lançar luz sobre a sua formação e a sua experiência, 

dimensões inerentes à atividade humana. Como não poderia deixar de ser, ao se 
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investigar o labor docente devemos perceber então que ele é atravessado por 

essas dimensões em meio às diversas relações que os sujeitos estabelecem 

quando estão em atividade em situação de trabalho, pois o trabalhador carrega 

em si valores, crenças (materializadas sob a forma de enunciados que circulam 

na sociedade), os saberes de sua formação, incorporando em sua atividade de 

trabalho toda sua experiência (PONTES, SILVA, 2015). 

Sob esse viés, é preciso compreender que a experiência é um encontro, ou 

ainda encontro de encontros, uma face sempre parcialmente singular de uma 

situação de trabalho, em que o encontro das normas antecedentes com o trabalho 

real (atividade) provoca um debate de normas nos sujeitos (SCHWARTZ, 2010). 

Em outras palavras, no trabalho as experiências, ao lado dos saberes e 

valores que estão implicados na atividade, são dimensões substanciais pelas 

quais se investem os protagonistas do trabalho em situação laboral (SCHWARTZ, 

2010). 

Admitindo, pois, o caráter complexo que circunscreve o conceito de 

trabalho, cabe sinalizar que o percurso trilhado ao longo desta pesquisa se 

desenvolveu, primordialmente, a partir da lente ergológica, concebendo o trabalho 

enquanto atividade em que há debate de normas, atravessado que está por uma 

gama de condicionantes 

Acerca dessa questão, é preciso pontuar que essas normas antecedentes 

não antecipam integralmente o trabalho, tal que trabalhar é arriscar-se, fazer 

escolhas, fazer uso de si num processo constante de renormalização 

(SCHWARTZ, 2010). 

A partir desse norte, presume-se que tomar a palavra do professor, como 

fonte de pesquisa, tem sido um empreendimento bastante profícuo para se 

compreender os meandros do trabalho, tendo, inclusive, já se mostrado rico em 

análises desenvolvidas na interface com pesquisas de base enunciativa e que, 

por conta disso, despertou-me o interesse.  

Por esse prisma, buscou-se conhecer o trabalho por meio daquele que toma 

a voz de um lugar privilegiado, aquele que está imbuído de toda sua história em 

situação de trabalho, sendo, portanto, importante considerar o ponto de vista 

daquele que o realiza (PONTES, SILVA, 2015), ainda que se reconheça ser difícil 

tudo dizer sobre esse singular fazer humano (DURAFFOURG, 2010). 
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Assim, esta pesquisa se delineou tendo como objetivo geral investigar, por 

meio do que diz o professor de inglês sobre sua atividade em CLIs, o modo como 

se constitui discursivamente o seu trabalho em ambientes de ensino dessa 

natureza. Isso implicou em desvendar os sentidos e a materialização, 

recuperados por meio do fio discursivo, dos debates que perpassam a relação 

formação e experiência/trabalho prescrito e trabalho real. 

Nessa perspectiva, optei por utilizar o enfoque da fala sobre o trabalho, 

recortada do modelo operacional de Lacoste (1998), sistematizado em três 

vertentes (linguagem no, como, e sobre o trabalho, respectivamente), em que a 

estudiosa postula que as falas sobre o trabalho podem ser ou não externas à 

situação de trabalho, recuperadas, muitas vezes, por meio da interlocução com 

um pesquisador, resultantes da produção de saberes a respeito da atividade 

(trabalho real). 

É importante frisar que a minha orientação metodológica foi desenvolvida 

entendendo que a situação de trabalho se configura a partir de um elo de 

discursos que atravessam o dizer sobre o trabalho, oriundos de diferentes ecos 

postos em circulação, cujo ressoar de vozes resultou em variados efeitos de 

sentido para esta pesquisa.  

O acesso às falas dos participantes se deu por meio do evento entrevista, 

entendido como um momento constitutivo de construção de um texto sob a lente 

discursivo-dialógica, num processo de trocas verbais, entre o pesquisador e os 

sujeitos entrevistados, sendo eles parceiros nesse evento. Para o 

desenvolvimento da entrevista, foi elaborado um roteiro organizado em três 

blocos, a saber: (1) saberes da formação; (2) saberes da experiência; (3) 

tensão entre o trabalho prescrito e o real. 

A elaboração do roteiro cumpriu o papel de ser um quadro organizado 

epistemologicamente, com o intuito de construir espaços interativos de fala aos 

trabalhadores, a partir de entrevistas individuais, cabendo única e exclusivamente 

ao pesquisador a missão de fornecer respostas às perguntas da pesquisa, as 

quais não se confundiram com as perguntas da entrevista.  

Destaco, aqui, que não me coube empreender as análises em situação de 

trabalho, mas compreender que por meio do evento dialógico nos é e foi possível, 

inclusive, recuperar os textos que foram produzidos em momento anterior ao de 

sua realização. 
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A escolha dos participantes foi determinante para o encaminhamento da 

pesquisa, considerando o fato de que os sujeitos implicados na investigação 

influem sobremaneira na construção do todo do texto à luz da concepção 

dialógica, visto que ao trazer a lume o seu trabalho por meio de sua fala estamos 

reconhecendo que no seu dizer há um traço pessoal, único, singular, mesmo que 

ínfimo, daquele que o realizou.  

Os resultados obtidos sinalizaram para o trabalho do professor enquanto 

uma construção permeada pela formação e pela experiência, num processo 

inacabado, dinâmico, vivo, no qual os valores que circulam na situação de 

trabalho desempenham um papel preponderante na construção e reconstrução de 

novos saberes, por meio do confronto com as normas antecedentes. 

Recuperando-se as vozes que atravessam o dizer sobre o trabalho dos 

participantes, foi possível desvelar a tensão entre os aspectos formativos e 

experienciais dos professores, bem como os conflitos vivenciados, por conta do 

embate de forças que emerge da relação trabalho prescrito e trabalho real. 

Dessa maneira, a análise dos excertos permitiu evidenciar que os 

participantes reconhecem o papel da formação e da experiência como sendo de 

extrema relevância no âmbito do trabalho.  

Ambos atribuíram grande valor à experiência adquirida em CLIs, como 

sendo, inclusive, ingrediente indispensável para atuação nesses espaços de 

ensino, tal que é possível dizer que para Pedro a sua experiência em ambientes 

de ensino dessa natureza se confunde por vezes com a sua própria formação 

como aluno de CLIs, visto que uma alimenta a outra. 

Ananda reconhece que o desenvolvimento profissional passa 

inevitavelmente por uma construção de conhecimento que vai além dos aspectos 

informais e da experiência adquirida como aluno e professor não-licenciado 

atuando em CLIs.  

Para essa professora, o caminhar na profissão, aceitando, assim, os 

desafios impostos por um campo que requer uma formação especializada exige a 

licenciatura em Letras como requisito fundamental para o pleno exercício do 

ofício. 

É interessante destacar que a própria experimentação de si em situação de 

trabalho alimentou na professora o desejo por buscar a formação em Letras, num 
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momento de encontro consigo mesma, com suas escolhas, sua condição humana 

de experimentar a produção de si no trabalho, na vida.  

Além disso, é possível afirmar que tanto um quanto o outro abordaram a 

questão da formação continuada como um estágio crucial da vida do professor, 

reconhecendo nela o seu caráter inconcluso, tendo em vista que a formação, 

ainda que acadêmica, não garante tudo, pois formar-se ao longo da vida é lidar 

com a antecipação de saberes e compreender que a própria atividade cria 

condições para a origem de novos saberes, num processo de dupla antecipação 

(SCHWARTZ, 2010).  

Como já evidenciado por Freitas (2010), a formação acadêmica é tão 

somente uma das múltiplas faces que engloba a formação profissional. Ninguém 

vai para a situação de trabalho acabado, pronto, ainda que cobertos por uma 

gama de saberes que visa a informar a priori o encontro com a situação. 

Trabalhar implica sempre uma gestão complexa, exigindo arbitragem de valores, 

tal que o trabalhador opera num retrabalho constante das normas (SCHWARTZ, 

2010). 

A partir das falas dos professores foi possível depreender que eles 

reconhecem a importância dos CLIs como um lócus de aquisição de experiência 

profissional, um ambiente de realimentação de suas competências, fornecendo-

lhes ingredientes por meio dos quais a aprendizagem sobre a docência vai se 

construindo, tal que a lacuna da formação especializada em ambiente acadêmico 

tende a desencadear um processo de conflito experimentado mais claramente 

pelo professor Pedro em situação de trabalho. 

Na tentativa de lidar com as dinâmicas de sua atividade, esse professor 

recorre quase sempre aos saberes apreendidos por ele enquanto aluno de cursos 

de idiomas, somado ao conhecimento construído acerca das tarefas por 

desempenhar nessas instituições, fruto dos treinamentos e processos seletivos 

pelo qual passou, assistindo às aulas de professores mais antigos dos cursos. 

A relação que se estabelece com profissionais mais antigos coloca em 

evidência o fato do trabalho ser uma realidade profundamente coletiva. Porém, há 

de se concordar com Durrive (2010) quando ele afirma que o trabalho é ao 

mesmo tempo profundamente individual, tendo em vista a singularidade do sujeito 

trabalhador.  
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Isso também foi manifestado na fala de Ananda quando a professora afirma 

ter pedido para que uma professora mais experiente lhe desse uma orientação 

acerca de como trabalhar com o material do curso, levando em conta, assim, a 

experiência da colega de trabalho, pois, do ponto de vista da experiência, do 

ponto de vista da relação com os colegas, faz-se necessário reconhecer a 

expertise dos sujeitos do coletivo (SCHWARTZ, 2010). 

A tensão entre o trabalho prescrito e o real se atualiza no discurso dos 

professores na medida em que por meio de suas falas é possível perceber o 

aspecto conflitivo envolvido nas tomadas de decisões que eles fazem em situação 

de trabalho. 

Esse embate revelou-se profundamente dinâmico nas escolhas 

empreendidas por Ananda, por meio das quais foi possível se perceber as 

dramáticas do uso de si operando em situação de trabalho. Ainda que a 

professora se sinta obrigada a utilizar o material didático do curso, entendido 

como um elemento prescritivo do trabalho do professor em CLIs, a professora se 

posiciona como alguém que busca caminhos diferenciados de criar possibilidades 

de aprendizagem para os seus alunos, rompendo com as amarras das normas 

que lhe são impostas para dar conta das tarefas. 

Percebe-se, claramente, por meio de seus enunciados a interpenetração de 

vozes que legitimam o caráter transgressor e comprometido do professor com a 

formação dos seus alunos, podendo, inclusive, supor que essa percepção é fruto 

de suas experimentações vivenciadas ao longo da formação acadêmica.  

Isso foi nitidamente verificado por meio do quarto instrumento de avaliação 

que a professora diz elaborar para dar conta da complexidade de aferir a 

progressão dos alunos ao longo da construção de conhecimento durante o 

desenvolvimento das lições. Essa situação é curiosa, pois essa “nota”, na 

verdade, não existe. Ela é o resultado de um conjunto de valores atribuídos pela 

professora para avaliar o aluno, mas que não é legitimado pelo discurso da 

instituição, visto que as provas já vêm prontas – não são preparadas pelo próprio 

professor regente de turma.  

Pode-se dizer que o caráter prescritivo do trabalho em CLIs torna-se ainda 

mais latente nos enunciados produzidos por Pedro. A maneira como o professor 

se investe em sua atividade está tão imbricada com o entendimento que ele tem 
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de que o seu fazer é o mero cumprimento de tarefas que o professor assume que 

o material didático por si só é a própria metodologia do curso. 

Nesse sentido, presume-se que a falta de formação especializada, 

alicerçada na construção de conhecimento significativo acerca de saberes 

didático-metodológicos, por meio de uma reflexão profunda acerca dos meandros 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem de línguas, seja fator determinante 

para incutir no trabalhador um sentimento de atuação profissional mais 

subordinada às prescrições que lhe são impostas.  

É nessa perspectiva que o professor Pedro se posiciona como alguém mais 

propenso a revelar por meio do seu dizer que segue à risca as tarefas, ainda que 

sob o viés ergológico entende-se que há uma distância entre o prescrito e o real, 

e que, na atividade, os sujeitos estão envoltos por debates de normas que os 

impõem a ressignificar suas práticas (SCHWARTZ, 2010). 

Ao confrontar os enunciados produzidos por um professor não licenciado e 

uma professora licenciada, foi possível desvendar os sentidos veiculados por 

textos que colocam em confronto maneiras de viver o trabalho. Afirmo, então, que 

há nessa interdiscursividade um embate de vozes que dá significado à construção 

enunciativa de imagens sobre o trabalho docente, refletidas no par ser/estar, 

fruto da tensão entre o trabalho prescrito e o real. 

Diante disso, por meio da circulação de sentidos relativa ao trabalho de 

profissionais que lecionam inglês em CLIs, observou-se que o estar professor se 

constrói discursivamente na medida em que nega o ser professor, a partir do 

atravessamento de vozes que se faz perceber no fio discursivo, imprimindo, 

assim, uma maneira de dizer o trabalho do professor, uma maneira de dizer o que 

é e o que não é ser/estar professor. 

Ainda que se admita que as fronteiras entre o ser/estar não sejam precisas 

e facilmente perceptíveis, o que se buscou nesta pesquisa foi trazer à tona essas 

duas faces do viver o trabalho docente que se constituem em modos de se 

investir no trabalho em maior ou menor grau, a depender dos desejos, 

expectativas, etc. 

Além disso, deve-se pontuar que ao falar sobre o seu trabalho os 

professores o fizeram manifestando em sua fala alguns enunciados que circulam 

na sociedade no que toca ao que, supostamente, entende-se por ensinar e 

aprender LE em CLIs. 
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Foi por meio delas, enquanto modos de ver e perceber o mundo 

(BARCELOS, 2006), que busquei ter acesso às imagens discursivas 

construídas pelos professores participantes desta pesquisa sobre o trabalho em 

CLIs e sobre si enquanto professores de LE, entrevendo que há na fala deles 

uma interpenetração de discursos que legitimam uma maneira de ser/estar na 

profissão. 

No que tange às imagens construídas pelos participantes sobre si, 

enquanto professores de LE em CLIs, recorri aos enunciados circundantes que 

atravessam o dizer dos professores, mobilizando para tanto os desdobramentos 

do conceito de étos observados por Amossy (2008) e Maingueneau (2008a, 

2008b; 2013). 

A problematização das imagens discursivas sobre o trabalho e sobre si se 

fez importante, pois coloca em evidência o fato de que o sujeito, como em 

qualquer atividade humana, se investe no trabalho docente de modo particular, 

com toda sua história, seus desejos, suas crenças, expectativas, vivendo e 

retrabalhando permanente as normas e os valores que lhe são atribuídos 

(SCHWARTZ, 2010). 

Assim, não há como separar o indivíduo de sua atividade humana, de seu 

corpo, de sua história, seus dramas, dimensões estas que indubitavelmente 

tornam-se reveladas por meio do que ele diz sobre o ser/estar no trabalho, 

enquanto uma atividade humana, viva e completamente dinâmica. 

É nessa perspectiva que por meio dos enunciados, materializados nos 

excertos discursivos, foi possível identificar, resumidamente, que Pedro apresenta 

o étos de um professor bastante interado com a dinâmica do CLI, preocupado em 

cumprir com as atribuições que lhe são determinadas pela instituição, não sendo 

possível antever por meio do seu dizer o seu engajamento em práticas de 

regulação.  

Em se tratando de sua relação com os alunos, apreende-se a imagem de um 

professor que busca ser amigo dos alunos e o qual acredita nos atributos da falta 

de timidez e extroversão como traços fundamentais para se engajar em situação 

de trabalho. 

Por outro lado, Ananda apresenta o étos de uma professora mais devotada 

ao processo ensino-aprendizagem de seus alunos, identificando-se como uma 

mediadora do processo em curso. Pode-se afirmar que o seu dizer reflete a 
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imagem de uma profissional que acredita e investe no papel transformador de seu 

ofício, não poupando esforços para criar momentos enriquecedores de 

autoaprendizagem, bem como condições mais favoráveis para a aprendizagem 

de seus alunos. 

Ao longo desta pesquisa, esbocei uma rota teórico-metodológica na interface 

linguagem-trabalho, com o intuito de problematizar o trabalho do professor de 

CLIs, por meio do que diz o professor sobre o seu trabalho, tomando por base os 

aspectos da formação e da experiência. 

Esse caminho de investigação se mostrou bastante produtivo na medida em 

que propõe um olhar diferenciado sobre o trabalho docente, tão desvalorizado e, 

sobretudo, tendo, atualmente, o seu espaço confrontado por vozes que tentam 

sucumbir o seu importante papel dentro da sociedade brasileira.   

Trazer à tona o trabalho docente é, portanto, fomentar uma reflexão sobre a 

complexidade do trabalho do professor de LE, dando visibilidade para que a sua 

formação, a sua experiência e, portanto, esses sujeitos e o seu labor se tornem 

objetos de discussão em políticas educacionais, bem como em trabalhos de 

cunho acadêmico. 
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ideologia. 
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comunidade: o caso do CLC da 
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Espírito Santo 

Dissertação, FGV/Rio de 
Janeiro 

Analisar as etapas de desenvolvimento do 
CLC – projeto implantado na UFES nos 
anos 90 para oferecimento de cursos de 

línguas para a comunidade –, e os desafios 
encontrados durante a sua implantação. 

2006 Valquíria Ganz A formação dos professores de 
inglês em alguns cursos livres 

da cidade de Curitiba 
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inglês. 

2006 Daniele Fonseca 
Chaves 

O ensino de línguas para fins 
específicos como uma proposta 

de abordagem da língua 
estrangeira no ensino médio 

Dissertação, UnB/Brasília Avaliar um projeto de inglês instrumental, 
proposto por um centro binacional, dentro 

do ensino médio de duas escolas regulares 
particulares do DF, mostrando que um 

projeto como esse pode desenvolver mais 
de uma habilidade dentro da sala de aula, 

tornando o aprendizado da língua 
estrangeira mais relevante para os alunos. 

2006 Daiana Campani Reflexões sobre ensino de 
línguas materna e estrangeira 

no Brasil: aproximações, 
distanciamentos e contradições 

Artigo, Linguagem & 
Ensino/Pelotas 

Apresentar algumas reflexões relacionadas 
ao ensino de língua materna e de língua 
estrangeira em nosso país, apontando 

aproximações, distanciamentos e 
contradições nessas áreas. 

2006 Nélio Martins Araújo A relação entre teoria e prática 
e a formação do professor de 

língua estrangeira (inglês): 
processos identitários 

Dissertação, UFU/Uberlândia Analisar discursivamente depoimentos 
abertos de professores de língua 

estrangeira (inglês) que possuem, ou não, 
formação acadêmica na área de ensino e 
aprendizagem de línguas e que atuem em 
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institutos de idiomas. 

2007 Luiz Otávio Costa 
Marques 

Representação e identidade: 
uma análise do discurso de 

professores de inglês de 
escolas de idiomas 

Dissertação, USP/São Paulo Analisar as representações construídas no 
discurso de quatro professores brasileiros 

de inglês de escolas de idiomas com o 
intuito de compreender mais ampla e 

profundamente alguns de seus aspectos 
identitários; focalizando as representações 

dos sujeitos sobre o ensino e 
aprendizagem da língua inglesa, o povo 
brasileiro, o nativo de língua inglesa e as 

línguas portuguesa e inglesa. 

2007 Kleber Aparecido da 
Silva 

Crenças sobre o ensino e 
aprendizagem de línguas na 

Linguística Aplicada: um 
panorama histórico dos estudos 
realizados no contexto brasileiro 

Artigo, Linguagem & 
Ensino/Pelotas 

Apresentar uma revisão da literatura sobre 
o conceito crenças no ensino e 

aprendizagem de línguas dentro da 
Linguística Aplicada. 

2008 Luciana Maria Almeida 
de Freitas 

Uma análise ergológica da 
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livres 

Texto completo em Anais, 
CiFEFiL/Rio de Janeiro 

Apresentar um projeto de tese em 
desenvolvimento cujo objetivo é analisar o 
trabalho do professor de língua espanhola 

que atua em cursos livres de idiomas. 
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por tarefas: um projeto com 

críticas de filmes 
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Alegre 

Investigar um projeto de elaboração de um 
guia de críticas de filmes, desenvolvido em 
um curso livre de idiomas, com 22 alunos 

adultos de inglês. 

2010 Luciana Maria Almeida 
de Freitas 

Da fábrica à sala de aula: vozes 
e práticas tayloristas no trabalho 

do professor de espanhol em 
cursos de línguas 

Tese, UFRJ/Rio de Janeiro Visa a enfocar o trabalho do professor de 
língua espanhola que atua em cursos livres 
de idiomas, partindo-se da hipótese de que 

há uma interpenetração dos discursos e 
práticas tayloristas no trabalho prescrito ao 

docente de empresas privadas que 
oferecem cursos livres de línguas 

estrangeiras. Nesse aspecto, busca 
analisar os manuais do professor e a fala 

do docente sobre o seu trabalho. 

2010 Márcio Luiz Corrêa 
Vilaça 

Aprendizagem de língua 
inglesa: das dificuldades à 

autonomia 

Artigo, Revista Eletrônica do 
Instituto de Humanidades da 

Unigranrio/Rio de Janeiro 

Discutir brevemente a importância da 
autonomia na aprendizagem de línguas 

estrangeiras. 
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2010 Fernanda Mota Literatura e(m) ensino de língua 
estrangeira 

Artigo, Fólio Revista de 
Letras/Vitória da Conquista 

Trazer reflexões sobre o uso de textos 
literários no ensino de língua estrangeira 
tanto em cursos de idiomas, quanto em 
escolas ou mesmo em universidades. 

2011 Juliana Alves dos 
Santos e Diógenes 
Cândido de Lima 

Ensino de língua inglesa no 
Brasil: as páginas que estão 

sendo viradas 

Ensaio, Fólio Revista de 
Letras/Vitória da Conquista 

Abordar algumas questões referentes às 
políticas públicas brasileiras voltadas para 
o livro didático, baseado numa pesquisa 

em andamento à época, sobre livro didático 
de língua inglesa e construção de 

identidade. 

2011 Eliana Santos de Souza 
e Santos 

O ensino da língua inglesa no 
Brasil 

Artigo, BABEL: Revista 
Eletrônica de Línguas e 

Literaturas 
Estrangeiras/Bahia 

Problematizar o ensino de língua inglesa no 
Brasil à luz de questões político-históricas. 

2011 Caroline Toni Foppa O ensino reflexivo na era do 
pós-método: um estudo entre 

professores de línguas de 
cursos livres 

Artigo, Caminhos em 
Linguística Aplicada/Taubaté 

Problematizar a ausência e presença de 
características reflexivas e autônomas nas 
narrativas de professores de cursos livres, 

destacando-se a necessidade de uma 
formação continuada de cunho pedagógico 

entre esses profissionais. 

2012 Viviane Rossato As diferentes metodologias de 
ensino da língua inglesa em 

diferentes segmentos de ensino 

Artigo, Revista Eventos 
Pedagógicos/Mato Grosso 

Pesquisar e analisar as possíveis 
diferenciações no processo de ensino-

aprendizagem da língua estrangeira nos 
diferentes segmentos de ensino, escolas 
da rede pública e rede privada de ensino 
fundamental e médio e cursos livres de 
idiomas, na cidade de Sinop, estado de 

Mato Grosso, em 2010. 

2012 Gustavo Estef Lino da 
Silveira 

A linguística de corpus e o 
ensino de inglês – um estudo da 
produção escrita de aprendizes 

Artigo, 
Palimpsesto/UERJ/Rio de 

Janeiro 

Analisar os feixes lexicais produzidos por 
aprendizes brasileiros de inglês como 

língua estrangeira em um curso livre de 
idiomas e contrastar a produção linguística 
dos alunos em textos do gênero resenha 

de filme como o que se espera que os 
alunos produzam de acordo com o 

programa curricular da instituição de 
ensino. 
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2012 Maria Helena Machado 
Marques 

Reflexões didático-
metodológicas para um ensino 

sistematizado do léxico em 
francês como língua estrangeira 

Dissertação, UFRGS/Porto 
Alegre 

Apresentar questões pertinentes à 
aquisição lexical, através da sistematização 

de estudos já realizados na área e da 
análise de material didático, 

proporcionando aos docentes acesso às 
discussões e pesquisas, levando-os a 

repensar suas crenças e/ou aprimorar sua 
prática em relação ao ensino do 

vocabulário, podendo intervir nas possíveis 
lacunas do livro didático. 

2013 Michele de Souza dos 
Santos Fernandes 

Ensino regular e curso livre de 
idiomas: a fala do professor de 
espanhol sobre o seu trabalho 

Dissertação, UFF/Niterói Visa a enfocar a fala do professor de 
espanhol do ensino regular e dos cursos 

livres de idiomas, analisando – por meio do 
que diz o professor de espanhol sobre o 
seu trabalho –, as imagens que constrói 
sobre si e sobre a sua atividade no curso 

livre de idiomas e no ensino regular. 

2013 Pauliana Duarte Oliveira Análise discursiva sobre 
crenças e concepções de 

ensino-aprendizagem de língua 
estrangeira em artigo científico 

Artigo, RevLet/Goiás Discutir os aspectos discursivos que 
mostram o funcionamento do discurso que 
sustenta os dizeres de um articulista sobre 

o tema das crenças e ensino de línguas 
estrangeiras em um artigo científico que 
tematizou sobre tais crenças no espaço 

discurso da escola regular, isto é, da escola 
de ensino fundamental e médio. 

2013 Carlos Fabiano de 
Souza 

Representações do exercício 
docente em cursos livres de 
idiomas: reflexões acerca de 

relações dicotômicas no ensino 
de língua inglesa 

Artigo, VÉRTICES/Campos 
dos Goytacazes 

Fomentar uma reflexão acerca do quão 
importante papel desempenha um 

professor licenciado no processo ensino-
aprendizagem de língua estrangeira e a 

relevância da formação acadêmica e 
continuada para o pleno exercício docente 

do professor de línguas. 

2013 Carlos Fabiano de 
Souza 

O professor de língua inglesa 
em cursos de idiomas: uma 
análise crítico-reflexiva do 

exercício docente nesse “lócus” 
de ensino-aprendizagem de 

Revista Contexturas, 
APLIESP/São Paulo 

Fomentar uma discussão crítico-reflexiva 
acerca do ser professor contrapondo-se ao 

estar professor de línguas. 
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LE/inglês 

2014 Abdail Ubirajara Sobral 
e Maria Walesca Siga 

Peil Martins 

A construção identitária de 
professores de inglês em cursos 

livres 

Artigo, Leia Escola/Campina 
Grande 

Investigar de que forma os professores de 
língua inglesa, com e sem formação 

específica, se autoidentificam e avaliam 
seu perfil profissional e que benefícios e 
dificuldades encontram no exercício do 

ensino da língua a partir de sua formação 
teórica e de seu treinamento prático. 

TOTAL DE TRABALHOS: 24 

 
Fonte: Organizado pelo pesquisador, para facilitar a leitura.
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2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO 1 – Parecer nº 408/47 (Ministério da Educação e Cultura)34 
 

 
  

                                                           
34

 Disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=CCF014AE51B6E2E42826F3D
A70D61F08.node1?codteor=1210569&filename=Avulso+-PL+3609/1957>. Acesso em: 12 mar. 2015. 
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ANEXO 2 – Normas para transcrição (PRETI, 2003; 2006) 

 
OCORRÊNCIAS SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO 

Incompreensão de palavras ou segmentos (  ) realmente (  ) me apaixonei 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (de) maior expressão 

Truncamento (havendo homografia, usa-se acento indicativo da tônica e/ou timbre) / eu desen/ 

Entonação enfática maiúscula respiRAVA 

Prolongamento de vogal e consoante (como s, r) ::podendo aumentar para :::: 
ou mais 

é só:: 

Silabação –  pe-que-no 

Interrogação ? quais aspectos? 

Qualquer pausa ... gostar... éh 

Comentários descritivos do transcritor ((minúscula)) ((riu)) 

Indicação de que a fala foi tomada ou interrompida em determinado ponto. Não no 
seu início, por exemplo. 

(...) (...) DEZ anos 

Citações literais ou leituras de textos, durante a gravação “ ” “eu bebo água” 

 
 
Observações: 
 
1. Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas. 
2. Fáticos: ah, éh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá? Você tá brava?). 
3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 
4. Números: por extenso. 
 

5. Não se identifica o ponto de exclamação (frase exclamativa). 
6. Não se anota o cadenciamento da frase. 
7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa). 
8. Não se utiliza sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto-e-
vírgula, ponto final, dois-pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo 
de pausa. 
 

 


