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Resumo 

 

Silva, Sabryna Schneider 

Face e Polidez nas interações entre coordenadores e professores de um curso de 

idiomas: entre a hierarquia e a prática colaborativa. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação de 

Mestrado – Departamento de Estudos da Linguagem, Universidade Federal Fluminense 

 

A presente dissertação tem como objetivo principal investigar as interações e os 

discursos construídos entre professores e coordenadores de um curso de idiomas do Rio de 

Janeiro. Considerando um contexto em que as relações entre eles podem ser conflitantes, 

devido à hierarquia e aos discursos de poder envolvidos, é possível observar traços de 

cooperação e tentativas de aproximação nessa interação. Esta pesquisa se situa no âmbito dos 

Estudos do Discurso – com contribuições da pragmática, da análise do discurso e da análise 

da conversa – e tem como objetivo geral investigar como as estratégias de Polidez e da Face 

são utilizadas pelos falantes investigados. O estudo se baseia principalmente na teoria da Face 

proposto por Goffman (1980) e Polidez desenvolvida por Brown e Levinson (1987). Como 

técnicas de geração de dados, foram utilizadas gravações de sessões de feedback pós-aula 

entre professores e coordenadores, em que as estratégias utilizadas pelos sujeitos e as relações 

de poder existentes em seus discursos puderam ser identificadas, revelando as identidades 

móveis/fragmentadas (HALL, 2011). A pesquisa demonstra, por fim, que através de seus 

discursos, o coordenador pedagógico carrega no seu dizer marcas constitutivas de sua 

multiplicidade e que ambos, coordenadores e professores utilizam estratégias para 

manutenção e preservação de suas faces. 

 

 

Palavras-chave: linguística aplicada,discurso, teoria da face e da polidez, identidades, 

coordenador pedagógico. 
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Abstract 

 

Silva, Sabryna Schneider 

Face e Polidez nas interações entre coordenadores e professores de um curso de 

idiomas: entre a hierarquia e a prática colaborativa. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação de 

Mestrado – Departamento de Estudos da Linguagem, Universidade Federal Fluminense 

 

This dissertation aims to investigate the interactions and discourses between teachers 

and coordinators of a language school in Rio de Janeiro. Considering a context where the 

relations between teachers and coordinators can be conflicting due to hierarchy and power 

discourses involved, it is possible to see cooperation traits and attempts of approximation in 

this area.  This research lies in Discourse Studies – with the support of pragmatics, discourse 

analysis and conversation analysis – and aims to investigate how the speakers investigated use 

politeness and face strategies. This study is basedmainly on the Face theory suggested by 

Goffman (1980) and the Politeness theory developed by Brown and Levinson (1987). As the 

data for the present research were generated by records of feedback meeting after classes 

between teachers and coordinators, the strategies used by the subject and the power in their 

discourses where fragmented identities (Hall, 2011)could be identified. This research finally 

shows that by the discourse, the pedagogical coordinator has it his/her speech traits that 

composes its plurality and both, coordinators and teachers use strategies to sustain and 

preserve their ‘faces’. 

 

 

Keywords: Applied Linguistics, politeness and face theory, interaction, identities, 

pedagogical coordinator. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em um mundo ondese busca cada vez mais a compreensão das mudanças 

sociais, políticas, culturais e até tecnológicas, através da temática das identidades. Podemos 

dizer que grande parte dessa (r)evolução deve-se à globalização. Esse mundo globalizado 

possibilitou maior aproximação com um mundo multicultural que antes não era palpável. 

Através da internet, foi possível enxergar as diferenças culturais, pessoais e históricas 

presentes em nossa própria realidade, culturas se interligaram e, a comunicação e interação 

foram facilitadas. 

Para Moita Lopes (2003, p. 16), “é inegável a força da mídia na construção desse novo 

mundo no qual vivemos”. As diversas formas de se viver e os questionamentos constantes 

com os quais nos deparamos a todo o momento nos levam a questionar nossasidentidades. 

Sendo assim,o conceito de identidade vem sendo amplamente discutido, e por isso, torna-se 

cada vez mais difícil haver uma definição única para ele. Isso se deve ao fato de que as 

identidades vão sendo definidas de acordo com o papel e o posicionamento que os atores 

sociais desempenham em cada interação.Castells (2000 apud BATISTA, 2009), define 

identidade da seguinte forma: 
No que diz respeito a atores sociais, entendo identidade como o processo de 

construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto 

de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual (ais) prevalece(m) sobre outras 

fontes de significado. (CASTELLS, 2000 apud BATISTA, 2009, p.22) 

 

Através da espontaneidade e da continuidade de uma conversa, podemos aferir o 

número de ocorrências durante os discursos proferidos de cada ponto de vista, para que as 

relações entre os indivíduos se tornem de confiança e troca. Para isso, é preciso que a 

linguagem seja vista como artifício de interação, de correlação e de construção de identidades. 

A linguagem, de acordo com Bakhtin, é uma prática social, cuja realidade material – a língua 

– constitui-se como “um processo de evolução ininterrupto, constituído pelo fenômeno social 

da interação verbal, realizada através da enunciação” (BAKHTIN, 1929, p. 127) 

Atualmente trabalho com um grupo de aproximadamente 120 coordenadores de 

franquias de um curso de idiomas no Rio de Janeiro e, há 4 anos venho acompanhando sua 

formação e instrumentalização na função. Com isso, meu cargo abrange desenvolveresses 

coordenadores em sua prática diária, conciliando as interações de elos importantes dentro de 

uma franquia de idiomas: franqueados, coordenadores, professores e alunos. 
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Assim, desde a pós-graduação lato sensu tenho me dedicado a esse campo de 

pesquisa, e novas inquietações não pararam de surgir. A ideia dessa pesquisa teve início nas 

aulas de “Aprendizagem de L2: teorias e métodos. Ensino reflexivo”, juntamente com as aulas 

de “Análise do discurso” da pós-graduação em linguística aplicada ao Ensino - Aprendizagem 

de Inglês como Língua Estrangeira na UFF. O trabalho de conclusão da pós-graduação visava 

propor as observações de aula como ponto de partida para a discussão do ensino de língua 

estrangeira e a prática reflexiva desses professores. O fato de não haver muitas pesquisas na 

área de coordenação pedagógica contribuiu para a relevância do assunto em questão e, a partir 

daí, resolvi dar continuidade e desenvolver essa pesquisa em nível stricto sensu. 

Tendo isso em mente, este trabalho tem como objetivo principal investigar e destacar 

as possíveis identidades construídas e as relações de poderexercidas por coordenadores 

pedagógicos de um determinado curso de idiomas. Por meio de interações entre 

coordenadores e professores, pretendo apontar aspectos de seus discursos que evidenciam 

essas identidades e relações de poder dentro da instituição. A partir desse objetivo central, 

pude definir objetivos específicos à pesquisa, como: 

i. Analisar aspectos linguísticos e marcadores conversacionais presentes em seus 

discursos que caracterizem as identidades construídas e suas relações de poder; 

ii. Buscar tipos de estratégias de polidez utilizadas durante a interação. 

 

Para o alcance de tais objetivos, baseei-me em quatro questões de pesquisa: 

1. O coordenador pedagógico pode assumir diferentes identidades na instituição? 

2. Até que ponto o coordenador pedagógico assume seu papel hierárquico durante 

a interação? 

3. Como se dá a preservação da face dos falantes na interação? 

4. Que estratégias de polidez são utilizadas pelos participantes? 

 

Com o objetivo de investigar essas interações e as possíveis estratégias utilizadas 

nesses discursos, a dissertação se estruturará da seguinte forma: 

No primeiro capítulo do trabalho, farei um debate teórico acerca de questões e 

conceitos fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa. Iniciarei a discussão com 

algumas palavras sobre Pragmática, conceito fundamental na área de Estudos do Discurso 

para situar o contexto principal do trabalho. Em seguida, serão apresentados os conceitos da 

Teoria da Polidez e da Face defendidos por autores como Brown e Levinson (1987), e Erving 

Goffman (1980), precursores do assunto. Ainda nessa perspectiva, falarei sobre 
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identidadecom Stuart Hall (2011) e Luiz Paulo da Moita Lopes (2003)na tentativa de 

estabelecer um diálogo entre os temas e discussões dos autores citados. 

Em seguida, acredito ser importante ressaltar o conceito de feedback por se tratar de 

uma pesquisa realizada nesse momento de interação entre os participantes, embora não seja 

um tema com cunho acadêmico. Ainda nessa perspectiva institucional/empresarial, revisarei a 

influência do Inglês e como se deu a proliferação dos cursos de idiomas no Brasil.  

É relevante ressaltar ainda que as relações de poder dentro da instituição influenciam 

no controle da fala dos participantes. Revisarei alguns conceitos sobre a temática de poder 

dentro do panorama institucional e social, levando em consideração os pressupostos dos 

Estudos Críticos do Discurso. Para Van Dijk (2008, p.18), “poucas pessoas têm liberdade 

total para dizer e escrever o que querem, onde e quando querem e para quem querem”, ou seja 

é preciso seguir regras e normas adequadas pelo padrão adotado na instituição. Percebemos 

que ambos, professores e coordenadores, fazem parte de uma escalonização hierárquica a qual 

devem obedecer antes de qualquer tomada de decisão. 

Discutirei então, no segundo capítulo, o contexto em que está inserido o objeto de 

estudo dessapesquisa e a metodologia. Utilizei trechos de gravações de interações como forma 

de ilustrar os dados para posterior análise e aplicação dos princípios teóricos discutidos até 

então. Como dados de pesquisa, utilizeiessas gravações de sessões de feedback pós-aula entre 

professores e coordenadores, onde as identidades móveis/fragmentadas (HALL, 2003) desses 

coordenadores puderam ser inferidas.  

Por fim, no último capítulo, acreditei ser possível identificar e analisar,com esse 

corpus, as estratégias utilizadas pelos falantes para preservar suas faces e as relações de poder 

existentes nos atos de comunicação entre eles nesse curso de idiomas.  

Essa pesquisa se encaixa no campo da Linguística Aplicada e é considerada relevante 

para a área pois não há muitos estudos relacionados a esse tema em específico1. Por esse 

motivo, não esperamos esgotar a discussão que rege os tópicos de identidade social do 

coordenador pedagógico em cursos de idiomas, bem como as estratégias de polidez utilizadas 

por esses em suas interações. Desejo, de maneira geral, apresentar e discutir ideias que 

servirão como base para futuras pesquisas. 

 

 

 

                                                            
1  Pesquisa  feita  no  banco  de  dissertações  e  teses  da  CAPES.  Fonte: 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco‐teses/#!/. Acessado em 01/05/2017. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Pragmática 

Embora haja muitos estudos no campo da Pragmática, ainda não dispomos de uma 

definição única para a área. RAJAGOPALAN (1999) levanta em seu artigo alguns aspectos 

dessa indefinição do conceito e comenta sobre o não conhecimento do surgimento da 

Pragmática como hipótese para tal argumento. O autor acrescenta ainda que essa indefinição 

pode estar atrelada à subdivisão dos conceitos dentro da própria área da Linguística, como 

afirma no trecho abaixo 
[...] podemos dizer com segurança que a pragmática já se encontra numa fase 
bastante amadurecida. A indefinição quanto às suas linhas de fronteira não pode ser 
atribuída à falta de consolidação da área nos meios acadêmicos. Ao que parece, a 
indefinição é algo típico da própria natureza dessa subárea da linguística. 
(RAJAGOPALAN, 1999, p.333) 

 

Nesta pesquisa, portanto, não me preocuparei com as críticas e discussões acerca desse 

tema nem com o contraste entre pragmática, semântica e sintaxe, mas definirei a Pragmática a 

partir de estudos já existentes. Levarei em consideração autores como Yule (1996), Levinson 

(1983), Iñiguez (2004) para basear teoricamente o conceito neste trabalho. 

Inicialmente, podemos dizer que a Pragmática estuda o significado das palavras em 

contexto bem como os princípios sociais do discurso. Preocupa-se ainda com as intenções, 

suposições, crenças, objetivos e tipos de ações que desempenham enquanto utilizam a língua 

em um determinado contexto. 

De acordo com Yule (1996), a área da Pragmática lida com o significado que o falante 

transmite e o significado contextual, ou seja, o que o falante quer dizer ao falar, além apenas 

do que as palavras expressam por si só, levando também o seu contexto em consideração. 

Além disso, é possível explorar como ouvintes e falantes podem fazer inferências sobre o que 

é dito e ouvido para interpretar as intenções pretendidas. Para o autor, a Pragmática estuda o 

contexto dentro do qual uma interação ocorre, assim como a intenção dos falantes, quem são 

eles, qual a relação entre eles, e quando e onde os atos de fala acontecem. Podemos 

exemplificar com a frase “Estou com frio” que, se dita em diferentes contextos, poderá gerar 

diferentes interpretações. 

É a contextualização das situações de interação entre falantes a responsável por 

fornecer a única possibilidade real de compreensão, segundo Grice (1975) e Levinson (1983). 

Para eles, precisamos sempre de um contexto de comunicação. 
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Iñiguez (2004), ao definir Pragmática, comenta sobre a diferença entre esta e o modelo 

tradicional de comunicação e afirma que “(...) mais do que um canal, o que temos é um 

contexto de comunicação que precisamos conhecer para tornar inteligível aquilo que estamos 

falando” (IÑIGUEZ, 2004, p.65). Portanto, podemos dizer que a comunicação e sua 

compreensão não são possíveis se não dispusermos de uma ancoragem linguística nos 

contextos físicos, relacionais e sociais. O autor afirma ainda que a linguagem em uso é o que 

define a Pragmática. 

De acordo com Iñiguez (2004), com base em Levinson (1983), duas questões são 

crucialmente levantadas na apresentação da Pragmática exposta até o momento: 

(1) A dixis 

Este termo refere-se aos elementos da estrutura gramatical que relacionam a 

linguagem com o contexto àqueles que indicam o uso dos demonstrativos, pronomes 

de primeira e segunda pessoa, o tempo verbal, advérbios de tempo e lugar e outros 

traços ligados às circunstancias da enunciação. Podem ser divididos em 3 tipos:  

(a) pessoal: representam dícticos de pessoa quando se referem a pessoas e indicam o 

papel que cada participantes desempenha durante a interação. Ex: eu, nós, tio/tia; 

(b) de lugar: quando localiza as pessoas ou objetos a que se referem na interação. Ex: 

aqui; 

(c) de tempo: se refere aos momentos em que a narração está sendo feita. Ex: Nos 

vemos mais tarde. 

(2) Implicatura 

Para Grice (1975), uma implicatura é uma inferência feita pelos participantes em uma 

situação de comunicação, a partir de um enunciado. O autor faz uma distinção entre o 

que se diz e o que se comunica. O primeiro depende das palavras que são enunciadas, 

já o que se comunica é toda informação transmitida pelo enunciado, podendo não ser 

explícita. Não se extrai significado das palavras, ele depende das normas de 

conversação e do contexto da interação. 

Além disso, Grice (1975) destaca também a distinção entre as implicaturas 

convencionais e as não convencionais. As primeiras dependem do significado 

convencional das palavras, já as segundas dependem das regras contextuais. Sendo 

assim, as orações que são ditas pelos falantes admitem uma produção de sentido que 

vai além do significado convencional das palavras pronunciadas. 
Em alguns casos, o significado convencional das palavras usadas determinará o que 
é que se quis dizer, além de nos ajudar a identificar o que se disse: Se eu digo (com 
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um gesto de autossuficiência) “É um latino, portanto é muito temperamental”, eu 
mesmo estou me comprometendo, certamente, em virtude do significado de minhas 
palavras, com a ideia de que o fato de ele (a pessoa em questão) ser muito 
temperamental é uma consequência (se segue) de ele ser latino. Mas embora eu 
tenha dito que é latino e que é temperamental, eu não gostaria de defender a tese de 
que o que eu disse (no sentido desejado) foi que o fato de que alguém seja latino 
significa que é muito temperamental, mesmo que certamente eu tenha indicado ou 
implicado isso. Não pretendo afirmar que minha escolha da oração mencionada seja, 
estritamente falando, falsa, embora o primeiro não tenha sido uma consequência do 
segundo. (GRICE, 1975, p.515 apud INIGUEZ, 2004, p. 69) 

 

De modo geral, seres humanos querem se comunicar com sucesso e manter uma certa 

harmonia social enquanto interagem. Para isso, é necessário que cooperem entre si. A partir 

dessa perspectiva de implicaturas e seu contexto, Grice elaborou o “Princípio de 

Cooperação”. Para esse princípio funcionar, as pessoas em uma interação precisam ter 

objetivos compartilhados e, ainda, precisam de um esforço de colaboração ou reciprocidade 

no envolvimento.Diante desse panorama, o autor desenvolveu 4 tipos de máximas, a saber: 

(1) Máxima de quantidade: o falante deve ser tão informativo quanto for necessário, ou 

seja, a quantidade de informação que se fornece em uma conversa deve ser 

proporcional à cooperação que se estabelece na interação; 

(2) Máxima de qualidade: refere-se à sinceridade, à verdade da contribuição 

informativa e à credibilidade que as contribuições sejam capazes de despertar e 

manter. Espera-se que falantes falem algo de que se tenha evidências; 

(3) Máxima de relação (relevância): o falante deve dar informações pertinentes e diretas 

sobre o tema central da interação; 

(4) Máxima de modo: exposição do enunciado de forma clara, breve, e ordenada, 

evitando ambiguidade e obscuridade. 

 

Iñiguez (2004) afirma que:  
Uma implicatura conversacional ocorre tanto quando obedecemos a essas máximas 
quanto quando violamos todas ou alguma delas. Todas as implicaturas exigem 
avaliação por parte dos interlocutores, no sentido de que se presume que os falantes 
estão respeitando o princípio de cooperação. (INIGUEZ, 2004, p.72) 

 
Ou seja, os significados produzidos pelo falante e apreendidos pelas inferências do 

ouvintesão conhecidos como implicaturas conversacionais. 
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1.2 Teoria da Polidez 

Quando nos referimos ao termo Polidez, não estamos falando das regras sociais de 

comportamento, mas das escolhas que fazemos na linguagem em uso durante as interações. A 

polidez lida diretamente com as percepções e expectativas que aumentam a harmonia social. 

Ao adquirir uma língua, uma pessoa adquire também as regras de polidez como parte de sua 

competência sociocultural e pragmática. 

A Teoria da Polidez surgiu em meados da década de 1970 com os estudos de Robin 

Lakoff (1973), e aparece relacionada ao Princípio Cooperativo de Grice (1975), para explicar 

por que os falantes nem sempre correspondem às máximas por ele apresentadas. O modelo 

proposto por Brown e Levinson (1978) tem como objetivo principal manter a coesão social 

via manutenção da face2 pública do indivíduo.  

Dentro dessa perspectiva, o conceito de Face de Goffman (1967), que foi incorporado 

e adaptado à Teoria da Polidez por Brown e Levinson (1978), corresponde à imagem pública 

que gostaríamos que o mundo tivesse de nós. Goffman (1980) definiu face como: 
o valor social positivo que uma pessoa efetivamente reclama para si mesma através 
daquilo que os outros presumem ser a linha por ela tomada durante um contato 
específico. Face é uma imagem do self delineada em termos de tributos sociais 
aprovados- embora se trate de uma imagem que pode ser partilhada por outros, 
como quando a pessoa consegue fazer uma boa exibição profissional ou religiosa 
fazendo uma boa exibição para si mesma. (GOFFMAN, 1980, p.76) 

 
Para Brown e Levinson (1978), essa imagem pode ser prejudicada, mantida ou 

enaltecida dependendo da interação que se tenha. Assim, distinguiram-se dois aspectos de 

face: 

(1) Face positiva: procura ser aceita, reconhecida pelo outro, uma autoimagem 

valorizada que o interlocutor procura estabelecer na interação, necessita aprovação e 

reconhecimento. 

(2) Face negativa: defesa e reserva do território próprio. Estão em jogo a liberdade de 

ação e a liberdade de não sofrer imposição. Em qualquer interação existem enunciados 

que ameaçam essas faces, chamados de atos ameaçadores de faces (AAF). 

Os AAFs, como mencionados anteriormente, significam a obstrução da liberdade de 

ação do interlocutor, causando danos ao emissor ou ao próprio interlocutor. Todos os atos que 

produzimos durante as interações são, de alguma forma, ameaçadores. Ao mesmo tempo, 

porém, todos nós tentamos preservar e conservar nosso território e também a nossa face 

positiva. 

                                                            
2 Veremos esse conceito mais detalhado a seguir na seção 1.3 
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Brown e Levinson partem do conceito de face de Goffman para introduzir as noções 

de polidez positiva e polidez negativa. Na polidez positiva há proximidade entre falante e 

ouvinte; na negativa ocorre distância entre os interlocutores. O mais claro exemplo de ameaça 

à face a face positiva é a crítica. Para eles existem ainda quatro categorias de AAFs que 

podem seguir a seguinte estrutura: 

1) atos que ameaçam a face negativa do ouvinte: ultrapassam o limite do território do 

ouvinte, ameaçam sua liberdade de ação (ex.: pedidos, perguntas indiscretas, avisos, ameaças, 

advertências); 

2) atos que ameaçam a face positiva do ouvinte (ex.: queixas, críticas, desaprovação, 

levantamento de assuntos “tabu”); 

3) atos que ameaçam a face negativa do falante: quando o emissor se compromete a 

fazer algoque não quer (ex.: aceitar um oferecimento, aceitar um agradecimento, prometer 

relutantemente);  

4) atos que ameaçam a face positiva do falante: algo que possa ser prejudicial à 

autoimagem do emissor, reconhecimento da própria fraqueza (ex.: pedidos de desculpa, 

aceitar elogios, confessar-se) 

 

Um falante pode assumir práticas defensivas para defender a face ou práticas 

protecionistas quando quer proteger a face do outro. Segundo os autores, existe uma 

“vulnerabilidade mútua de ameaça às faces e nesse contexto os falantes preferirão evitar esses 

atos ameaçadores ou usarão certas estratégias para minimizá-las”(BROWN AND 

LEVINSON, 1987, p.315).3 Para isso, o falante considerará alguns fatores na comunicação 

para tentar evitar ameaçar a face do outro, obedecendo a três princípios: 

(1) O desejo de comunicar o conteúdo do AAF 

(2) O desejo de ser eficiente ou urgente 

(3) O desejo de salvar a face do ouvinte a qualquer custo (p.316) 

Os falantes utilizarão estratégias como adotadas na figura a seguir proposta pelos 

autores e partirão de duas ações básicas: praticar os atos ameaçadores ou não praticar. 

 

 

 

                                                            
3 “In the context of the mutual vulnerability, any rational agent will seek to avoid these face-threatening 

acts, or will employ certain strategies to minimize the threats” ( BROWN and LEVINSON, 1987, p.315). 
Tradução minha. 
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Figura 1- Estratégias de Polidez (BROWN E LEVINSON, 1987, p.316) 

 

Caso opte por fazer, há duas opções: 

1. Explicitamente 

a. Sem ação reparadora, claramente: as intenções comunicativas são explicitas, 

diretas e imperativas, deixando os ouvintes com pouca opção de recusa. Sem a 

tentativa de mitigá-lo. “Diretividade geralmente indica um desejo de ser visto 

como socialmente próximo” ( p. 45 section A) 4 

b. Com ação reparadora: 

 

• Polidez positiva: foca em aproximar as pessoas, demonstrar amizade, empatia e 

afetividade. O pedido é mitigado ou reparado. Durante a interação é importante 

que os dois demonstrem que tenham interesses em comum. “Uma estratégia 

positiva comum de polidez é de procurar concordância e evitar discórdia. Uma 

maneira de evitar discórdia é usar um pseudo-agreement” (p. 46 section A)5 

• Polidez negativa: dá opções ao ouvinte. O falante não impõe e evita invadir o 

território do ouvinte, este tem liberdade de ação, ou seja, o pedido é mitigado 

ao mostrar respeito pela privacidade do outro. 

 

 

 

                                                            
4 “Directness, often indicates a wish to be seen as socially close... (p. 45 section A) Tradução minha. 
5 “A common positive politeness strategy is that of seeking agreement and avoiding disagreement. One 

way of avoiding disagreement is to use a pseudo-agreement” (p.46 section A) Tradução minha. 
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2. Implicitamente- o sentido do que é dito é diferente do pretendido, implícito. 

Como vimos até aqui, a imagem social do indivíduo é vulnerável, e são raras as 

interações em que não haja ameaça às faces do interlocutor. Por isso, os indivíduos 

geralmente se utilizam de estratégias e recursos para minimizar essas ameaças. Diante dessa 

perspectiva, os falantes empregam estratégias mitigadoras de acordo com a avaliação do risco 

para a imagem dos participantes. Portanto, para realizar uma ação ameaçadora, existem várias 

opções: 

1) Fazê-lo de forma direta, sem ação reparadora; 

2) Fazê-lo com polidez positiva (mostra pertencimento ao mesmo grupo); 

3) Fazê-lo com polidez negativa (manutenção de território); 

4) Fazê-lo de forma indireta, 

5) Não fazer a ação. 

 
Assim, Brown e Levinson (1987) chegaram a um esquema de quinze estratégias de 

polidez positiva, dez de polidez negativa e quinze de indiretividade, conforme o quadro 

abaixo, que será utilizado na análise dos dados dessa pesquisa. O objetivo dessas estratégias é 

assegurar uma transmissão eficaz da informação. São elas: 

 

Polidez Positiva 

1. Perceba o outro. Mostre-se interessado pelos desejos e necessidades do outro 

2. Exagere o interesse 

3. Intensifique o interesse pelo outro 

4. Use marcas de identidade de grupo 

5. Procure acordo 

6. Evite desacordo 

7. Pressuponha, declare pontos em comum 

8. Faça piadas 

9. Explicite e pressuponha os conhecimentos sobre os desejos do outro 

10. Ofereça, prometa 

11. Seja otimista 

12. Inclua o ouvinte na atividade 

13. Dê ou peça razões, explicações 

14. Simule ou explicite reciprocidade 
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15. Dê presentes 

 

Polidez Negativa 

1. Seja convencionalmente indireto 

2. Questione, seja evasivo 

3. Seja pessimista 

4. Minimize a imposição 

5. Mostre respeito 

6. Peça desculpas 

7. Impessoalize o falante e o ouvinte. Evite os pronomes “eu” e “você” 

8. Declare o AAF como regra geral 

9. Nominalize 

10. Vá diretamente como se estivesse assumindo o débito, ou como se não 

estivesse em dívida como o ouvinte 

 

Indiretividade 

1. Dar pistas 

2. Dar chaves de associação 

3. Pressupor 

4. Diminuir a importância 

5. Exagerar ou aumentar a importância 

6. Usar tautologias 

7. Usar contradições; 

8. Ser irônico 

9. Usar metáforas 

10. Fazer perguntas retóricas 

11. Ser ambíguo 

12. Ser vago 

13. Hipergeneralizar 

14. Deslocar o ouvinte 

15. Ser incompleto, usando elipse 
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Nesse sentido, podemos ver que a maneira que as pessoas interagem e expressam/ 

negociam polidez é influenciada por fatores de cunho sociocultural, relações de poder, nível 

de intimidade, idade, gênero entre outros. De acordo com os autores, existem três variáveis 

sociais envolvidas no processo de interação: P- poder ou status hierárquico (referente ao poder 

do interlocutor sobre o ouvinte), D- distância social entre os participantes e R- grau de risco 

envolvido no processo (nível de imposição expressa na cultura especifica). As três variáveis 

determinam o grau de ameaça de um ato, W, originando a seguinte fórmula que sintetiza o 

trabalho dos autores: W= P+D+R.  

 

1.3 Teoria da Face 

Não há como falar em Teorias de Polidez sem nos referir à Teoria da Face, assim 

como já mencionado e definido na seção anterior. Contudo, parece-me relevante enfocar 

somente o conceito de face neste momento, devido à sua importância para essa pesquisa. Para 

tanto, vamos nos apoiar nas ideias e discussões de Goffman. 

Ao utilizar esse termo, o autor nos coloca como atores sociais de uma ação teatral 

assim definidos por ele, por termos nosso semblante, rosto, ou seja, face, exposta para 

representação de personagens diante de um público. Já sabemos, que a face é uma imagem 

que gostaríamos que as outras pessoas tivessem de nós. Portanto, o falante e o ouvinte 

possuem “faces” durante uma interação, e essas são construtos da mesma ordem, seguindo 

regras do mesmo grupo e ainda seguindo a definição da situação que determina a quantidade 

de sentimento distribuída entre as faces envolvidas. 

Goffman (1980) afirma que uma pessoa tem, está em ou mantém uma face enquanto 

segue uma linha (padrão de atos verbais e não verbais através dos quais expressa sua visão da 

situação e também sua avaliação dos participantes, intencionalmente ou não). Dentro dessa 

perspectiva, o autor utiliza ainda os termos “estar na face errada” e “estar fora da face”, e 

dessa forma: 
Pode-se dizer que uma pessoa está na face errada quando de algum modo, surge uma 
informação acerca de seu valor social que não pode ser integrada, mesmo com 
esforço, à linha que está sendo sustentada para ela. Pode-se dizer de uma pessoa que 
ela está fora da face quando a mesma participa de um contato com os outros sem ter 
pronta uma linha do tipo normalmente seguido por participantes de tais situações. A 
intenção da brincadeira é levar a pessoa a mostrar uma face errada ou então a perder 
a face. (GOFFMAN, 1980, p.79) 

 
Ele continua dizendo que quando a pessoa está nessas condições, a tendência é “sentir-

se envergonhada e inferior pelo que aconteceu à atividade por culpa sua e pelo que pode 
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acontecer a sua reputação como participante” (GOFFMAN, 1980, p. 79). Assim, faz uso das 

expressões “perder a face”, “estar na face errada”, “estar fora de face”, “shamefaced”, esta 

última para significar vergonha. No sentido contrário do que foi exposto, outra expressão 

proposta é a de “salvar a face”, que sustenta uma imagem para o outro de forma a parecer não 

ter perdido a face. Para manter uma face, a pessoa deve regular o fluxo dos eventos e seguir 

aquela linha estabelecida no início da interação. 

Goffman (1980) afirma que numa interação há um certo tipo de acordo entre os 

integrantes, em que um aceita temporariamente a linha que o outro está seguindo; uma 

aceitação mútua para conservar o encontro. Nessa pesquisa inclusive, pudemos ver, assim 

como o autor propõe, momentos em que os falantes aceitam essas linhas de negociação e 

parecem seguir esse acordo, embora cada falante tenha dois pontos de vista durante a 

interação: (1) salvar sua face, ou seja, defensiva, (2) salvar a face do outro, no sentido 

protetor. Para ele, 
trata-se tipicamente de uma aceitação “que funciona”, e não de uma aceitação “real”, 
que tende a se basear não num acordo acerca de avaliações sinceras e expressas de 
maneira franca, mas na aquiescência em, temporariamente, levar da boca para fora 
julgamentos com os quais os participantes não concordam realmente. (GOFFMAN, 
1980, p.81) 

 

Em geral é do interesse de todos que a face seja protegida. Por isso existem também 

ações que servem para não ameaçar a nossa face, ou seja, uma forma segura de fugir do risco 

de ameaça à face. A primeira delas se chama processo de evitação, que é uma medida 

defensiva. Ocorre quando uma pessoa que inicia uma interação tenta se manter afastada de 

tópicos que podem levar à expressão de informações inconsistentes, ou seja, tenta mudar o 

rumo/linha da conversa como medida protetora. A outra diz respeito ao que ele chamou de 

processo corretivo, ou práticas de salvamento de face, em que quatro movimentos podem 

acontecer: (1) desafio, em que os pontos ameaçados durante os eventos devem permanecer 

firmes; (2) oferendas, em que o ofensor tem uma segunda chance de corrigir a ofensa 

proferida, mesmo que não tenha feito intencionalmente; (3)aceitação, que é o momento de 

tentar restabelecer a linha, em que o ofensor também pode tentar oferecer compensações ao 

atingido; (4) agradecimento, em que a pessoa transmite um sinal de agradecimento. 

A partir dessa perspectiva, o autor apresentou o conceito de elaboração da face, ou 

seja, “as ações através das quais uma pessoa é capaz de tornar qualquer coisa que esteja 

fazendo consistente com a face. Esta elaboração serve para contrabalançar ‘incidentes’ � isto 

é, eventos cujas implicações simbólicas efetivas ameaçam a face” (GOFFMAN, 1980, p.82). 
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Goffman (1980) elenca alguns tipos de elaboração de face com vistas à sua preservação: o 

processo de evitação, o processo corretivo, fazer pontos – o uso agressivo da elaboração da 

face, a escolha da elaboração de face apropriada e a cooperação na elaboração da face, que 

envolve dois tipos de cooperação tácita: o tato e a autonegação recíproca. A maioria deles, 

como dito anteriormente, é uma maneira de salvar a face e agir em seu benefício. Um desses 

tipos pode ser realizado através da linguagem da insinuação, onde houver ambiguidades. Para 

o autor, o transmissor não tem necessidade de transmitir integralmente a mensagem que 

insinuou, e, consequentemente, o receptor tem o direito de agir como se tivesse entendido ou 

não a mensagem contida na insinuação recebida. Portanto, esse tipo de comunicação é 

negável, não necessita enfrentamento por parte dos integrantes do evento. 

Outro tipo de cooperação tácita numa elaboração de face, que provavelmente 

poderemos ver na análise de dados desta pesquisa, é a autonegação recíproca. Uma forma de 

depreciação de si perante ao outro como forma de antecipar com segurança as lisonjas que 

serão feitas pelos outros. Ele permite que os julgamentos favoráveis sobre si mesmo partam 

dos outros, enquanto os julgamentos desfavoráveis são contribuição sua. 

Para Goffman (1980), face é algo em que há investimento emocional e que pode ser 

perdida, mantida ou intensificada, como já mencionado, e tem que ser constantemente cuidada 

numa interação. Desse modo, sempre há uma construção que exige medidas para a 

manutenção, preservação e salvação da face que foi construída. A face é construída durante os 

eventos, ou seja, não se restringe apenas ao corpo da pessoa. Podemos dizer que não se possui 

controle sobre ela, já que depende da interpretação do outro.  

Quando estamos numa interação, estamos concomitantemente lidando com 

sentimentos à medida que respondemos à face que nos é proporcionada. A face é estabelecida 

pela pessoa, e uma vez feito isso ela assume um compromisso com aquela imagem, e os 

outros esperam e cobram ações condizentes com a expectativa criada em torno da imagem. 

Por essa razão podemos dizer que a face está diretamente ligada às emoções pessoais, assim 

como explica Goffman: 
Uma vez tendo assumido uma autoimagem que se expressa através de uma face, há 
expectativas que a pessoa deve preencher. De diferentes modos, em diferentes 
sociedades, exigir-se-á que as pessoas mostrem autor espeito, recusem certas ações 
por estarem estas acima ou abaixo de si mesmas, ao mesmo tempo que se forçam a 
desempenhar outras mesmo que isto lhes custe muito caro. (GOFFMAN, 1987, 
p.80) 

 
Por poder ser ameaçada, prejudicada, mantida ou enaltecida, a face não é considerada 

fixa, estável ou permanente, pois depende do curso da interação linguística em que se 
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encontra. Essa instabilidade também caracteriza o conceito de identidade do ponto de vista de 

Stuart Hall (2011) e Moita Lopes (2004), que o percebem como sendo fragmentado e em 

constante mudança. 

 

1.4 Identidade 

Para Stuart Hall (2011), as sociedades em que vivemos atualmente, modernas,6 são: 
Sociedades de mudança constante, rápida e permanente. Esta é a principal distinção 
entre as sociedades ‘tradicionais’ e as ‘modernas’. (...) A modernidade, em contraste, 
não é definida apenas como a experiência de convivência com a mudança rápida, 
abrangente e continua, mas é uma forma altamente reflexiva de vida. (HALL, 2011, 
p.15) 

 
Podemos perceber que conceitos de mudança e reflexão aparecem caracterizando o 

momento que vivemos. A mudança, principalmente no que diz respeito ao fácil acesso à 

informação, pode determinar as relações de poder entre as pessoas de acordo com a 

quantidade de informação recebida e a velocidade com que é recebida. Esse fator tem sido 

determinante, já que a globalização pode ao mesmo tempo incluir e excluir camadas sociais 

através da distribuição de informação. Podemos dar inúmeros exemplos em que o acesso a 

informação é limitado a algumas pessoas, independentemente do recurso que se usa, seja da 

Internet, através de computador, smartphone ou jornal impresso. O que de fato devemos levar 

em consideração, é que as sociedades são caracterizadas pela diferença, pois são constituídas 

por diferentes sujeitos que se transformam ao longo do tempo e do espaço. 

Hall discute a ideia de que o sujeito era visto como unificado. Ele desenvolve três 

concepções de identidade: (1) o sujeito do Iluminismo � indivíduo unificado e cujo centro 

consistia num núcleo interior; (2) sociológico � cuja identidade é formada na interação entre 

o eu e a sociedade; (3) pós-moderno� o sujeito que está se tornando fragmentado, composto 

de diversas identidades, algumas vezes até contraditórias, como resultado de mudanças 

estruturais e institucionais. Tal perspectiva desloca o sujeito essencializado e unificado de 

identidade como era visto na época do Iluminismo, para o de identidades no plural. Retira-se, 

assim, a ideia de sujeito do âmbito genético-biológico para inseri-lo na história, na cultura e 

na linguagem. (FABRICIO E BASTOS, 2009) Vemos, então, que o entendimento dessas 

“identidades” é determinante para a pesquisa em questão, pois podemos perceber a face e as 

                                                            
6É importante ressaltar o conceito de pós-modernismo para entendermos as sociedades modernas. Para 

Tomaz Tadeu da Silva (1999, p. 111): “O chamado pós-modernismo é um movimento intelectual que proclama 
que estamos vivendo uma nova época histórica, a Pós-modernidade, radicalmente diferente da anterior, a 
Modernidade. O pós-modernismo não representa, entretanto, uma teoria coerente e unificada, mas um conjunto 
variado de perspectivas, abrangendo uma diversidade de campos intelectuais, políticos, estéticos, 
epistemológicos.” 
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identidades dos coordenadores e professores sendo modificados durante as interações. Através 

da análise dos dados foi possível identificar fatores responsáveis por essas mudanças, 

ambiguidades e preservações através de seus discursos. 

De fato, a percepção de que possuímos diferentes identidades em determinados 

contextos pode ser ratificada assim como afirma Hall (2011):  
Esse processo produz o sujeito pós-moderno conceptualizado como não tendo uma 
identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma celebração 
móvel: formada e transformada continuamente (...) O sujeito assume identidades 
diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de 
um “eu” coerente. (HALL, 2011, p. 13) 

 

Logo, não temos um único “eu”, uma única identidade coerente; estamos em constante 

transformação, dependendo do momento em que nos encontramos. Segundo Ruano-Borbalan 

(1998 apud BATISTA, 2009), a identidade pessoal faz parte de um processo mutável, as 

mudanças de idade, acontecimentos naturais na vida de uma pessoa, o conhecimento de novas 

pessoas e afiliação em diferentes grupos, entre outros fatores, que vão provar que as 

configurações e reconfigurações de identidades na vida de um indivíduo são constantes. 

Essas, vão se definindo de acordo com o papel que o indivíduo pretende desempenhar em 

cada interação que exerce no seu dia a dia.  

Embora o sujeito seja construído socialmente e seja continuamente transformado, 

temos a falsa percepção de que somos sólidos, estáveis e unos. Essa ideia de imutabilidade e 

permanência, entretanto, pode ser advinda de práticas discursivo-identitárias, habitualizadas 

que tendemos a seguir em nosso cotidiano. Ora, se sou uma pessoa, que segue certos 

princípios adotados pela família ou por mim mesma e defende certas opiniões, como poderia 

de uma hora para outra mudar radicalmente minha posição ou até mesmo fazê-lo durante um 

discurso? O que temos na verdade, de acordo com Hall (2011) são diferentes identidades, 

assumidas de acordo com o contexto em que estamos inseridos. Este indivíduo da alta 

modernidade está em constante mudança, é instável e contraditório. 

Ainda dialogando com o conceito de identidade não fixa e em processo exposto 

anteriormente, Moita Lopes (2002) afirma que: 
a construção da identidade social é vista como estando sempre em processo, pois é 
dependente da realização discursiva em circunstancias particulares: os significados 
que os participantes dão a si mesmos e aos outros engajados no discurso. Nesse 
sentido, conforme Hall (1990, p.222) indica, ‘ ao invés de pensarmos sobre 
identidade como um fato já concluído, (...) devemos pensar sobre identidade como 
uma ‘produção’, que nunca está completa, que está sempre em processo, sempre 
constituída dentro e não fora da representação’, isto é, do discurso. Ou ainda, como 
diz Pamar (1990, p.101): ‘as identidades nunca são fixas, mas complexas, 
diferenciadas e constantemente reposicionadas’. (MOITA LOPES, 2002, p.34) 
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Portanto, somos construídos por múltiplas identidades que, por sua vez, são construtos 

de nosso próprio discurso e dos discursos alheios. Para Moita Lopes (2003, p.20), “o que a 

pessoa é, ou sua identidade social, é exatamente o que é definido nos e pelos discursos que a 

envolvem ou nos quais ela circula, e a constroem, ainda que tais discursos possam ser 

combinados ou ambíguos”. 

Ao entrar na esfera do discurso e da linguagem, novamente, podemos afirmar que os 

discursos assim como nossas identidades, podem ser contraditórios, sendo sempre situados 

em diversos contextos. Obviamente não podemos dizer que a prática discursiva acontece em 

um vácuo social (MOITA LOPES, 2003). De maneira diversa, ela está situada em um mundo 

sócio-histórico e cultural. Em face ao que foi exposto, Moita Lopes (2003) entende ainda que: 
Quando qualquer ser humano age e interage em um dado contexto, outros 

reconhecem aquela pessoa como agindo e interagindo como um ”certo tipo de 

pessoa” ou mesmo como diversos “tipos” diferentes ao mesmo tempo. [...] o ‘tipo de 

pessoa por meio do qual se é reconhecido, em um dado momento na interação, pode 

mudar de contexto para contexto, e, claro, pode ser ambíguo ou instável. (GEE, 

2001 apud MOITA LOPES, 2003, p. 21) 

 
Diante desse panorama, temos esse indivíduo instável, que, quando em interação e 

dependendo do contexto procura agir ou seguir uma linha de acordo com os outros indivíduos 

presentes. Para Goffman, durante essa interação os indivíduos presentes devem obter a maior 

quantidade possível de informações uns sobre os outros, ou se não houver informações, que 

consigam indícios e informações a partir de observações. Para ele ainda, a expressividade do 

indivíduo durante essas relações se dá em dois tipos de comunicação: (1) expressão que ele 

transmite, ou seja, símbolos verbais que servem para transmitir a mensagem; (2) a expressão 

que emite uma gama de ações, “deduzindo-se que a ação foi levada a efeito por outras razões 

diferentes da informação assim transmitida” (GOFFMAN, 1985, p.12). Pode-se dizer então 

que, na visão do autor, o indivíduo transmite informação falsa intencionalmente por meio dos 

dois tipos de comunicação mencionados acima.  

Goffman (1985) afirma que 

Quando um indivíduo chega diante de outros, suas ações influenciarão a definição 
da situação que se vai apresentar. Às vezes, agirá de maneira completamente 
calculada, expressando-se de determinada forma somente para dar aos outros o tipo 
de impressão que irá provavelmente levá-los a uma resposta especifica que lhe 
interessa obter. Outras vezes o indivíduo estará agindo calculadamente, mas terá, em 
termos relativos, pouca consciência de estar procedendo assim. Ocasionalmente, 
expressar-se-á intencional e conscientemente de determinada forma, mas, 
principalmente porque a tradição de seu grupo ou posição social requer esse tipo de 
expressão, e não por causa de qualquer resposta particular (que não a de vaga 



  27

aceitação ou aprovação), que provavelmente seja despertada naqueles que foram 
impressionados pela expressão. (GOFFMAN, 1985, pp. 15-16) 

 
A partir dessa definição do autor, poderíamos nos perguntar se o coordenador 

pedagógico e professor (objetos de estudo dessa pesquisa) agem de forma calculada durante 

as interações entre eles. E ainda, seria ela intencional e consciente? Se fôssemos pensar, como 

o autor propõe, o coordenador pedagógico poderia agir de acordo com a questão da tradição 

de seu grupo e principalmente posição social em que se encontra. Da mesma forma, o 

professor poderá agir de acordo com a impressão que quer transmitir naquela determinada 

interação. É provável que vejamos alguns traços e possamos inferir algo a partir dos dados 

coletados. 

 

 

1.5 Relações de Poder 

Os estudos no âmbito da temática de poder voltam-se especialmente para as questões 

sociais que vivemos nos dias atuais, e sua definição única tem sido alvo de discussões entre 

diversos autores. Com isso, tomo como base especialmente dois teóricos acerca do tema para 

tentar conceituar o poder:para Freire (1985, 0.48), “só quem tem poder define, só quem tem 

poder descreve, só quem tem poder perfila e por isso é que o opressor perfila o oprimido, por 

isso é que o opressor dá nome à terra do oprimido”, e, segundo Weber (1991, p. 33), “poder 

significa toda probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra 

resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. 

Após definido o conceito de poder, Van Dijk (2008) define algumas de suas 

características, que são essenciais para a compreensão de alguns aspectos da análise dos dados 

dessa pesquisa. Entre elas destaquei as 3 a seguir: 

1. Poder é uma 

característica da relação entre grupos, classes ou outras formações 

sociais, ou entre pessoas na qualidade de membros sociais. (...) 

2. Em um nível 

elementar, mas fundamental da análise, as relações de poder social 

manifestam-se, tipicamente, na interação. Desse modo, afirmamos que 

o grupo A (ou seus membros) possui poder sobre o grupo B (ou seus 

membros) quando as ações reais ou potenciais de A exercem um 

controle social sobre B.(...) o exercício de poder por A resulta em uma 

limitação da liberdade social de ação de B. 
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3. (...) Em geral o 

poder é intencional ou involuntariamente exercido por A, a fim de 

manter ou ampliar a base de poder de A ou para evitar que B a tome. 

Em outras palavras, o exercício de poder de A atende geralmente aos 

interesses de A. (VAN DIJK, 2008, p.42) 

 

Diante desse panorama, podemos dizer que as relações de poder dentro de uma 

sociedade estão ligadas a diversos aspectos, seja dentro do campo da política, por exemplo, ou 

dentro de uma organização, que é o caso desta pesquisa. O poder se expressa nas diversas 

relações sociais, assim podemos dizer que, onde existem relações de poder, consequentemente 

existe ‘política’ por ser este o campo das decisões coletivas. 

As instituições constituem uma estrutura de poder e relações sociais, implicando 

poder, saber, interações, serviços, espaços de circulação ou de encontros e trocas. De acordo 

com Faleiros (2007a), as instituições sociais são um espaço político de poder que se expressa 

no cotidiano, na burocracia, no trabalho profissional e técnico, conforme as conjunturas e 

contextos históricos. 

Ainda nessa perspectiva, a contribuição de French Jr. e Raven (1975, p. 765), em um 

estudo utilizado em análise de organizações, identificaram cinco bases sociais do poder em 

função da sua origem. Os autores propõem então cinco tipos de poder nas organizações, a 

saber: 

1. Poder de recompensa:baseia-se na capacidade para garantir resultados 

recompensadores – seja o recebimento de coisas positivas ou a eliminação de coisas 

negativas. Exemplos: Elogio, promoções, aumentos.É uma forma de estimular o 

funcionário. Quando o poder de recompensa não for utilizado como forma de 

manipulação, ele pode ser visto como forma de reconhecimento; 

2. Poder Coercitivo:baseia-se na distribuição de resultados indesejáveis. O poder 

coercitivo está ligado ao medo e possível punição. Para influenciar o comportamento 

dos subordinados, os superiores recorrem a punições, como “repreensões públicas”, 

designação para tarefas indesejáveis, descontos no pagamento, entre outros. Por 

exemplo, um professor pode levar à diretoria da escola aqueles que não adotarem um 

determinado comportamento; 

3. Poder Legítimo:é aquele que se baseia nas normas, valores e crenças no sentido de que 

certos indivíduos possuem direito legítimo de governar ou influenciar os outros. 
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Envolve a compreensão de hierarquia.Temos como exemplo a posição de professor já 

confere numa instituição de ensino autoridade legítima, reconhecida pela sociedade a 

uma pessoa para direcionar o comportamento dos alunos; 

4. Poder de referência:aquele que o possui é admirado e pode se tornar modelo de 

referência para os outros, que passam a assumir o comportamento desejado pelo que 

possui esse poder. Exemplo: um professor que pauta suas ações pela ética e respeito 

pelos outros pode ser admirado de tal modo que influencia o comportamento de seus 

alunos; 

5. Poder de Especialização: baseia-se na posse de experiência, conhecimento e talento. 

Pessoas que são vistas como especialistas numa determinada área podem influenciar 

as outras fornecendo-lhes conhecimento ou esperando conformidade com seus 

desejos. 

 

Na estrutura das organizações, a questão do poder é essencial, já que se trata de um 

sistema de relações sociais em que existe uma hierarquização baseada em diferentes 

habilidades dos indivíduos nas posições que ocupam nas instituições. De acordo com Van 

Dijk (2008, p. 63), “os envolvidos em tais interações podem seguir regras e as normas de 

interação dependentes do contexto, mas também podem negociar papéis e posições diferentes, 

entre os quais de status, hierarquia ou conhecimento especializado”. Dessa forma, os 

integrantes da instituição compõem, sinalizam ou legitimam diversas relações de poder. 

Podemos dizer também que o poder e o controle andam lado a lado. Ainda segundo 

Weber, as organizações seriam também instrumentos de dominação sobre todos os membros 

nela presentes, desde o uniforme que vestem até os jargões organizacionais. As organizações 

apresentam esse poder de influenciar os comportamentos, pensamentos e as emoções dos seus 

funcionários. Van Dijk (2008) aponta que 
Embora haja muitos conceitos de poder na filosofia e nas ciências sociais, neste livro 
eu defino essencialmente poder social em termos de controle, isto é, de controle de 
um grupo sobre outros grupos e seus membros. Tradicionalmente, controle é 
definido como controle sobre as ações de outros. Se esse controle se dá também no 
interesse daqueles que exercem tal poder, e contra os interesses daqueles que são 
controlados, podemos falar de abuso de poder. Se as ações envolvidas são ações 
comunicativas, isto é, o discurso, então podemos, de forma mais especifica, tratar do 
controle sobre o discurso de outros, que é uma das maneiras obvias de como o 
discurso e o poder estão relacionados: pessoas não são livres para falar ou escrever 
quando, onde, para quem, sobre o que ou como elas querem, mas são parcial ou 
totalmente controladas pelos outros poderosos, tais como o Estado, a polícia, a mídia 
ou uma empresa interessada na supressão da liberdade da escrita e da fala 
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(tipicamente crítica). Ou, ao contrário, elas têm que falar ou escrever como são 
mandadas a falar ou escrever. (VAN DIJK, 2008, p.17 e 18) 

 

Assim, as estruturas de poder hierárquicas e formais nas organizações evitam tensões 

que poderiam surgir quando alguma pessoa pudesse se achar superior à outra, 

independentemente de sua posição. Havendo então a estrutura hierárquica formal, o poder é 

transferido automaticamente ao ocupante do cargo, que é transitório. Nessa pesquisa, a 

relação hierárquica obedece a linha sucessiva a seguir: franqueado > coordenador pedagógico 

> professor. 

Em relação à linguagem, podemos dizer que sempre esteve repleta de mecanismos de 

criação de identidade, controle, exclusão, inclusão entre outros. Apesar de praticamente 

inevitáveis durante a comunicação, todos esses procedimentos acabam não sendo percebidos 

durante a fala. A linguagem faz parte do cotidiano das pessoas e é vista com absoluta 

naturalidade, por isso poucas pessoas são capazes de questioná-la, analisá-la, e 

consequentemente identificar as estratégias utilizadas durante uma interação, por exemplo. 

Para Viviane Resende e Viviane Ramalho (2006, p.18), a linguagem como espaço de luta 

hegemônica possibilita uma “análise de contradições sociais e lutas pelo poder que levam o 

sujeito a selecionar determinadas estruturas linguísticas ou determinadas vozes, por exemplo, 

e articulá-las de determinadas maneiras num conjunto de outras possibilidades”. Os 

participantes de uma interação podem ainda controlar ou dominar certos diálogos a fim de 

impor sua autoridade e enfatizar seu status e posição hierárquica dentro da organização. 

Na seção a seguir, descreverei como se deu aconteceu a proliferação dos cursos de 

idiomas no Brasil, em uma ordem cronológica dos acontecimentos, desde a chegada da 

Língua Inglesa no país. Considero importante saber sobre o tema pois o contexto da pesquisa 

envolve cursos de idiomas e principalmente o sistema de franquias. 

 

1.6 A influência da Língua Inglesa no Brasil 

Para entendermos como se deu a propagação dos chamados cursos livres de inglês no 

Brasil, é necessário voltar um pouco no tempo e discutir brevemente o início do ensino de 

línguas estrangeiras no país. Primeiramente, segundo Chagas (1967), o ensino de línguas 

estrangeiras teve início em 1837, com a criação do Colégio Imperial Pedro II, que na época, já 

contava com algumas línguas presentes em seu currículo, tais como, inglês, alemão, francês e 

até italiano, além das línguas clássicas como latim e grego. Nessa mesma época, o ensino da 

língua francesa tinha maior prestígio em relação à língua inglesa devido à influência da 
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cultura francesa na sociedade brasileira no século XIX e início do século XX, período 

conhecido como a belle époque. Porém, nas décadas de 1920 e 1930, esse prestígio foi 

ameaçado com a aproximação dos Estados Unidos, especialmente após o início da Segunda 

Guerra Mundial, no ano de 1939.  

É nesse cenário que as relações políticas, econômicas e sociais entre Estados Unidos e 

América Latina, em especial o Brasil, fortaleceram-se dentro da chamada política da boa 

vizinhança. Da mesma forma, as relações culturais também foram incrementadas nesse 

período, com trocas culturais e maior interesse dos EUA pelas culturas latinas. A grande 

entrada de produtos comerciais americanos, como a Coca-Cola, torna-se parte de um projeto 

maior de aproximação. Segundo o autor Gerson Moura (1986), a penetração cultural 

americana no Brasil foi intensa tanto do ponto de vista de produtos, como também na música, 

no rádio e no cinema. A influência cultural brasileira, que durante grande parte do século XIX 

foi dominada pela Inglaterra e posteriormente pela França, era então totalmente vinculada aos 

Estados Unidos. 

Desse modo, Gerson Moura fala sobre a “entrada dos EUA no Brasil”, ao afirmar que:  
Foi neste contexto que os brasileiros aprenderam a substituir os sucos de frutas 
tropicais onipresentes à mesa por uma bebida de gosto estranho e artificial chamada 
Coca-Cola. Começaram também a trocar sorvetes feitos em pequenas sorveterias por 
um sucedâneo industrial chamado Kibon, produzido por uma companhia que se 
deslocara às pressas da Ásia, por efeito da guerra. Aprenderam a mascar uma goma 
elástica chamada chiclets e incorporaram novas palavras que foramintegradas à sua 
língua escrita. Passaram a ouvir o fox-trot,o jazz, e o boogie-woogie, entre outros 
ritmos, e assistiam agora a muito mais filmes produzidos em Hollywood. 
(MOURA,1986, p.9) 

 

A penetração cultural foi um elemento fundamental da política da boa vizinhança, 

tornando a aproximação política desenvolvida pelo presidente Roosevelt também uma 

aproximação cultural. Na música, na literatura, nos produtos, nos costumes, nas roupas, nas 

comidas em todas as áreas tivemos uma grande “americanização” do Brasil.  

Ao contrário do que acontecia com o cenário cultural brasileiro, percebemos que a 

carga horária das disciplinas de línguas estrangeiras no Brasil sofreu uma drástica diminuição 

ao longo dos anos, e até mesmo que algumas delas foram excluídas da grade curricular. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 e a Lei de Diretrizes e Bases para o 

Ensino de 1º e 2º graus de 1971 deixaram que os Estados decidissem sobre a importância do 

ensino de língua estrangeira, já que nesse período elas não são mais disciplinas obrigatórias. 

É no final de novembro de 1996, que a Associação de Linguística Aplicada do Brasil 

promove um encontro onde é divulgada a Carta de Florianópolis, que propõe um plano 

emergencial para o ensino de línguas no país. Nela, é enfatizado que a aprendizagem de 
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línguas faz parte da formação integral do aluno. Logo após esse encontro, a LDB é 

reformulada e o ensino de língua estrangeira passa a ser obrigatório a partir da 5ª série do 

Ensino Fundamental. 

 

1.6.1 Proliferação dos cursos livres  

Pudemos observar que o surgimento dos cursos livres de inglês no Brasil se deu a 

partir das décadas de 1930 e 1940, como exposto anteriormente. Entre os mais conhecidos do 

ramo privado de ensino de idiomas no país, podemos destacar a Cultura Inglesa, fundada no 

Rio de Janeiro em 1934, dando início à primeira rede de ensino da língua inglesa no Brasil. 

Porém, o crescimento e a expansão dos cursos livres de idiomas no país colocaram em 

evidência a ineficácia do ensino de línguas estrangeiras ofertadas nas escolas públicas.7 

Com a proliferação dos cursos livres, deu-se lugar também às franquias. Na verdade, 

de acordo com Schutz (1999), existem três tipos de cursos de línguas no Brasil, divididos a 

seguir como 

(1) Institutos Binacionais: possuem a tradição de se preocuparem mais com a 

qualidade no ensino do que com expansão comercial. Ainda utilizam metodologia 

convencional atrelada a um plano didático; 

(2) Cursos Franqueados: trabalham dentro de um sistema de franquias e investem 

em propagandas. Procuram manter o “padrão” utilizando uma metodologia e um 

livro-texto como base, limitando a ação criativa do professor; 

(3) Escolas Independentes: Geralmente oriundas de franquias, estes dispensaram 

uma receita pronta da franqueadora e decidiram investir na própria metodologia. 

Não garante qualidade de ensino. 

 

Nos quadros a seguir podemos ver como a proliferação das franquias no seguimento 

da Educação se deu ao longo dos anos e como a explosão dos cursos de inglês impactou a 

sociedade a partir da intensificação do senso comum de que não se aprende língua estrangeira 

nas escolas regulares sejam elas particulares ou públicas. Apesar de todos os setores da 

sociedade reconhecerem a importância do ensino de língua estrangeira, sobretudo o inglês, as 

políticas educacionais infelizmente nunca lhe asseguraram uma inserção de qualidade em 

nossas escolas. 

                                                            
7  Há  uma  discussão  intensa  acerca  desse  assunto  devido  à  crenças  diferentes  e  principalmente  à 

cultura do método que sofreu e vem sofrendo alterações em suas concepções. 
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         Figura 2: Abertura dos cursos 

           livres 

 

 

É notório na figura 1 que o maior surgimento dos cursos livres acontece no período 

entre 1950 e 1970, justamente quando o ensino de inglês não era obrigatório nas escolas 

regulares de acordo com as legislações educacionais da época, principalmente no período do 

regime militar. Já na figura 2, conseguimos perceber o crescimento exacerbado do número de 

franquias que praticamente dobrou nos últimos dez anos no setor de Educação e 

Treinamento8, primeiramente pela necessidade dos indivíduos de aprender uma segunda 

língua para o mercado de trabalho, e também devido à deficiência que temos do ensino nas 

escolas regulares decorrente de diversos fatores. 

 

 

 

 
                                                            
8 A figura 2 não contém dados apenas de cursos livres de idiomas, mas também de todo o setor privado 

de Educação. Podemos ainda comprovar através da citação do diretor da ABF que “o segmento de Educação e 
Treinamento cresceu 16,6% e foi beneficiado pelo aumento da procura pelo ensino de idiomas” 

 Fonte:http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/05/setor-de-franquias-teve-crescimento-de-
10-a-15-nos-ultimos-dez-anos Acessado em: 24 de janeiro de 2014. 
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 Figura 3: Crescimento de Franquias do setor de 

Educação e Treinamentos 

 

Assim, definimos franquias ou cursos franqueados como mencionado anteriormente, 

de acordo com a Lei de Franquia Empresarial (Lei 8.955/94), em um sistema pelo qual um 

franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de 

distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços. Eventualmente, diz a lei, o 

franqueador também cede o 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. Portanto, fica caracterizado assim, o tipo de Instituição que lidamos durante a 

coleta e geração de dados dessa pesquisa. 

 

1.7 O que é o feedback 

Como nessa pesquisa nosso objeto de estudo é a interação entre professor e 

coordenador no momento de feedback pós observação de aula, entendo ser de extrema 

importância salientar o que se entende pelo conceito de feedback, já que é uma forma de 

avaliação adotada na instituição onde a pesquisa foi feita e geralmente em contextos 

empresariais. Não utilizei textos científicos, porém o autor citado Richards Williams (2004), é 

considerado referência nessa área de estudo.  
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Na instituição pesquisada, é costume, após as observações de aula, o momento que 

chamamos de feedback pós aula,9 para comentar os pontos “positivos e negativos” que o 

coordenador observou. Entendemos feedback como um processo de “retroalimentação” ou 

“retorno”, se assim traduzido literalmente, que ocorre através do fornecimento de informações 

críticas para a adequação na função e na atuação de uma pessoa. Assim, devemos entender 

por informação crítica, aquela que é crucial para o aperfeiçoamento da performance e, 

portanto, oriunda de uma análise baseada no senso crítico e não no senso comum. 

O objetivo fundamental do feedback é ajudar as pessoas a melhorarseu desempenho 

(ao longo do tempo) através do fornecimento de informações, dados, críticas e orientações 

que permitam reposicionar suas ações em um maior nível de eficiência, eficácia, efetividade e 

excelência.De acordo com Richards Williams (2004), existem quatro tipos de feedback, a 

saber: 

 

 

 

Figura 4 – Os quatro tipos de 

feedback (WILLIAMS, 2004, p. 51) 

(1) Feedback Positivo:  

A função básica do feedback positivo é reforçar comportamentos que desejamos que 

sejam repetidos, ou seja, quando alguém faz algo que produz resultados ou nos agrada. Caso 

aconteça o contrário, é provável que o comportamento não venha a se repetir.O 

                                                            
9 Apesar desse momento ser chamado de feedback, o conceito abrange além do que apenas esse 

momento específico. Qualquer tipo de relação onde discuta-se, há troca de ideias, experiências e críticas são 
momentos de feedback acontecendo para melhorar qualquer tipo de relacionamento e comportamento. 
(RICHARDS, 2004) 
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feedbackpositivo é uma ferramenta para conseguir que comportamentos sejam repetidos, 

modificados ou moldados. Muitas vezes, quando vamos dar um feedback positivo, utilizamos 

elogios do tipo “Muito bem!”, “É isso aí!” Porém, esse tipo de feedback é considerado 

insignificante apesar de serem considerados comentários ótimos, e muitas pessoas se sentem 

melhor depois de ouvir esse tipo de observação. 

Contudo, dentro das normas de avaliação do feedback padronizadas por 

Williams(2004), existe um roteiro a ser seguido que visa a manutenção de um comportamento 

desejado, a saber: 

a. Descreva um comportamento específico 

b. Descreva as consequências do comportamento 

c. Descreva como se sente em relação ao comportamento 

d. Descreva por que você se sente dessa forma 

 

Cada um desses quatro passos foi projetado para enfocar o feedback positivo de 

maneira a potencializar seu efeito. Um “Muito bem!” é menos eficaz do que essa fórmula, 

porque não é especifico e direcionado. A pessoa que recebe como incentivo um “Muito bem!” 

dificilmente consegue relacionar o feedbackrecebido com seu comportamento. Na verdade, o 

que faz com que esses quatro passos funcionem tão bem é o fato de eles se apoiarem de 

maneira influente no determinado comportamento que se deseja ver repetido.  

É importante também, que a pessoa que está dando feedback reforce o comportamento 

e o resultado. As consequências do comportamento de uma pessoa podem ser entendidas com 

maior clareza pela forma como essa conduta influencia os outros.  

(2) Feedback Corretivo:  

Tem o objetivo de modificar um comportamento. Colocando de maneira simples, se o 

comportamento de uma pessoa precisa mudar por algum motivo, a melhor chance de fazer 

com que isso aconteça é dando um feedback corretivo. Como fornecer feedback é uma 

questão de treino e prática, se não isso não acontecer infelizmente o feedback corretivo pode 

ser confundido com o feedback ofensivo. 

Aqui, o roteiro a ser seguido pelo falante numa interação para que o outro mude seu 

comportamento segue o script: 

a. Descreva um comportamento específico 

b. Descreva as consequências do comportamento 

c. Descreva como se sente em relação ao comportamento 
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d. Descreva por que você se sente dessa forma 

e. Descreva o que precisa ser mudado 

 

(3) Feedback Insignificante:  

Esse tipo de feedback é tão vago ou genérico que a pessoa que o recebe não tem 

certeza de seu propósito. Muita gente usa esse tipo de feedback acreditando que causará um 

efeito positivo, porém não é o que acontece; ele acaba não causando impacto algum na pessoa 

que o recebe. 

(4) Feedback Ofensivo:  

É um tipo de feedback capaz de comprometer severamente as relações, pois pode 

desqualificar ou desvalorizar a pessoa. Além disso, provoca sentimentos negativos, 

comportamentos, em geral indesejados, como: defesa, revide agressivo ou submissão.  

Como visto até aqui, Williams (2004) descreve alguns tipos de feedback que podem 

ser fornecidos a fim de se modificar ou manter o comportamento das pessoas, principalmente 

tratando-se de um ambiente profissional como na perspectiva da pesquisa em questão. Para o 

autor, fornecer feedback não seria apenas uma conversa informal; feedback efetivo requer 

prática e treino das técnicas citadas acima. 

Por fim, Williams (2004) afirma ainda que  
Dar feedback é um desafio, pois precisamos entender as outras pessoas e a maneira 
como elas reagem para aprimorar nossa capacidade de dar retorno. E ser capaz de 
fazer uma leitura das outras pessoas não é uma habilidade inata, mas algo que 
precisamos desenvolver”. (WILLIAMS, 2004, p.30) 

 

A partir da definição de Williams, é preciso primeiramente desenvolver essa 

capacidade técnica de fornecer feedback efetivo, para que, então, seja possível auxiliar os 

outros. Para fins desta pesquisa, o coordenador pedagógico deve pensar no aprimoramento 

dessas técnicas para que possa desenvolver seus professores � não que ele não possa se não 

tiver essa habilidade � mas é preciso tê-la para que seja realmente efetivo. 
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2 METODOLOGIA 

Neste capítulo, compartilho as decisões metodológicas tomadas para realizar uma 

pesquisa de cunho qualitativo sob as perspectivas da Linguística Aplicada e dos Estudos do 

Discurso. Esta pesquisa se apoia em pressupostos teóricos dessas áreas de conhecimento, 

como as Teorias da Face e Polidez, para observação, análise e interpretação dos dados. Assim, 

pretendo apresentar neste capítulo o desenho da pesquisa descrevendo o processo e o contexto 

em que estão inseridos os dados. 

Nesse sentido, utilizei pressupostos da pesquisa qualitativa a qual envolve a descrição 

de dados obtidos pelo pesquisador através do contato direto com a situação estudada. Além 

disso, ela enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva 

dos participantes diante dos fatos que envolvem o contexto social. Cabe ressaltar, ainda, que o 

pesquisador qualitativo estuda seus participantes em seu ambiente natural, na tentativa 

deinterpretar os fenômenos ou dar-lhes sentido, de acordo com o significado que lhes é 

atribuído pelas pessoas. 

Bogdan e Biklen (1994) propõem algumas características básicas que orientam a 

pesquisa qualitativa. São elas: 

(1) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento, via de regra através de um intensivo 

trabalho de campo; - os dados coletados são predominantemente descritivos. 

Todos os dados da realidade são considerados importantes, incluindo-se as 

transcrições de entrevistas e de depoimentos, assim como outros tipos de 

documentos que comunicam informações valiosas para legitimar a investigação;  

(2) a preocupação com o processo é muito maior que com o produto. O interesse do 

pesquisador está em retratar como um determinado problema se manifesta nas 

atividades e nas interações cotidianas;  

(3)  o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção do 

pesquisador. Nesses estudos há sempre uma tentativa em capturar a maneira como 

os informantes encaram as questões que estão sendo focalizadas;  

(4) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os estudos se consolidam 

basicamente de baixo para cima, por isso, é dispensável haver hipóteses 

antecipadas, mesmo assim, deve existir um quadro teórico que oriente a coleta e 

análise dos dados 
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Tentando seguir essa trilha, apresentarei o contexto em que o objeto de estudo está 

inserido, bem como todos os participantes envolvidos. Apesar de estar presente durante as 

gravações das interações, procurei estabelecer uma distância não tendenciosa no que diz 

respeito à interpretação dos dados, já que assumi o papel de observadora na pesquisa. Em um 

primeiro momento, pensamos numa pesquisa sob a perspectiva da Prática Exploratória, em 

que a participação e a colaboração do pesquisador pudessem contribuir para o 

desenvolvimento dos profissionais em questão. Porém, visto que esse já é o papel assumido 

por mim dentro da instituição, preferimos um olhar diferenciado, macro e não participativo, 

com os professores e coordenadores, pois o objetivo principal é compreender suas práticas 

para poder contribuir de alguma forma posteriormente. 

Tendo isso em mente, este capítulo será organizado em quatro seções.A primeira será 

dedicada ao contexto em que a pesquisa está inserida.Na segunda, me dedicarei aos 

participantese seus perfis sociais. E, na terceira parte, à explicação e entendimento de como se 

deram as interações desses grupos.  

 

2.1. Contexto 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo principal, o papel e a atuação do 

coordenador pedagógico em momentos de interaçãocom os professores no contexto de 

umcurso de idiomas do Estado do Rio de Janeiro. A rede de curso de idiomas pesquisada atua 

há trinta anos no mercado de ensino e hoje é considerada a maior rede de franquias na área, 

composta de mais de 1.200 unidades espalhadas pelo mundo inteiro.  

A metodologia de ensino adotada nessa rede foi criada por seu fundador e tem 

características baseadas nas técnicas da Programação Neurolinguistica (PNL). De acordo com 

Richards e Rodgers (2001, p. 125), a PNL “ refere-se a uma filosofia de treinamento e uma 

serie de técnicas de treinamento desenvolvidas por John Grinder e Richard Bandler em 

meados de 1970”.10 Inicialmente, os autores estavam interessados em entender como as 

pessoas influenciavam a vida umas das outras e consequentemente, como esses 

comportamentos, se efetivos, poderiam ser replicados. Os princípios da PNL foram aplicados 

em diferentes áreas, mas também no ensino de línguas devido à sua referência em atitudes, 

pessoas,autodescobrimento e consciência.Sua origem é pautada na seguinte definição: neuro 

refere-se a crenças sobre o cérebro e seu funcionamento; linguística, à teoria da comunicação; 

e programação refere-se aos padrões de pensamento e comportamento observáveis. 

                                                            
10 Trecho original:“refers to training philosophy and a set of training techniques first developed by in 

the mid-1970s.” Tradução minha.  
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Uma de suas principais características é chamada de modelagem, isto é, uma técnica 

que procura repetir comportamentos tidos como certos a partir de um determinado erro. É 

preciso, através de modelos e exemplos, ensinar o correto ao aprendiz, evitando ao máximo o 

erro por parte dele. Caso aconteça, a modelagem é aplicada também, como correção. Para 

O’Connor e McDermott apud Richards e Rodgers (2001), a modelagem é primordial na 

aprendizagem para PNL, pois 
Modelar uma habilidade significa descobrir sobre ela, e suas crenças e valores que 

possibilitam a fazê-lo. Você pode também modelar emoções, experiências, crenças e 

valores… Modelar performances de sucesso leva à excelência. Se uma pessoa 

consegue fazer alguma coisa é possível modelar e ensinar aos outros como fazer. 

(O’Connor e MecDermott, 1996, p. 71apud RICHARDS E RODGERS, 2011, 

p.125)11 

 

2.2 Participantes 

Nesta subseção, descrevo os participantes da pesquisa, considerando suas 

especificidades, características, perfil, posição social e atribuições dentro da instituição. Para 

identificá-los, optei pelo emprego de nomes fictícios com o intuito de preservar suas 

identidades. 

Dentre eles, podemos citar o franqueado (dono da escola), os coordenadores e os 

professores contratados pela instituição numa escala hierárquica e falaremos sobre cada um 

deles a seguir.  

 

 

 

Franqueado 

 

Coordenador 

 

Professor 

 

                                                            
11Trecho original: “Modeling a skill means finding out about it, and the beliefs and values that enable 

them to do it. You can also model emotions, experiences, beliefs and values…Modeling successful performance 
leads to excellence. If one person can do something it is possible to model and teach others how to do 
it.”Tradução minha.  
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É importante destacar aqui, assim como explicado na introdução desse trabalho, que 

participei do processo de feedback de duas formas: (1) Como sou coordenadora desses 

coordenadores, mesmo que de forma indireta12, fiz com todos eles um trabalho de orientação 

e desenvolvimento profissional antes das gravações serem feitas, através de treinamentos e 

grupos de estudo. (2) Participei do momento da gravação ao lado dos participantes, porém não 

participei ativamente durante esse processo, fiquei apenas como observadora sem transmitir 

qualquer opinião ou informação. 

 

2.2.1 Franqueado 

Nessa pesquisa especificamente, estamos falando de franquias, portanto temos o 

franqueado, dono da escola e detentor do poder de uso da marca a partir do momento que 

assina o contrato de franquia. Ele é o responsável por manter o padrão de todas as áreas da 

empresa de acordo com os requisitos da franqueadora, como layout arquitetônico, material 

didático adequado e a metodologia a ser utilizada no processo de ensino-aprendizagem. O 

franqueado deve seguir todas as regras impostas pela Instituição Franqueadora, não podendo 

usar qualquer tipo de elemento que infrinja “a essência” da marca, que vai desde a cor da 

parede aos processos utilizados em sala de aula. O perfil desse profissional, também 

classificado como investidor, é muito diferente da formação de um professor/coordenador, por 

exemplo, acarretando algumas diferenças no que diz respeito aos objetivos da escola como 

um todo. É normal pensar que uma escola seja gerenciada por pessoas da área pedagógica, 

porém isso não é muito comum no segmento de franquias. Segundo pesquisa da ABF, 
[...] os novos empreendedores dofranchising ficam na faixa de 26 a 35 anos, e já 
estão casados -61% dos perfis mapeados. São pessoas ainda jovens, mas que já 
carregam certa experiência nos negócios. De acordo com a diretora-geral do Grupo, 
Claudia Bittencourt, esses dados mostram quanto o perfil do empreendedor mudou 
nos últimos anos. “Os jovens brasileiros estão deixando de empreender de forma 
independente para apostar no franchising como uma forma mais segura de ter o 
retorno do capital envolvido”, comenta. As áreas de formação dos franqueados se 
concentram principalmente nas ciências sociais aplicadas, como administração, 
economia, direito e marketing. Dos empreendedores, 82% possuem formação 
superior, sendo que 35% também fizeram pós-graduações/MBAs.13 

 

                                                            
12Ocupo um cargo de coordenadora regional da franqueadora, portanto não trabalho diretamente sob o 

regime das escolas franqueadas nem dentro delas. Elas possuem seus próprios funcionários. Por isso, a posição 
hierárquica assumida acima dos coordenadores é vista de forma indireta. 

13Para a pesquisa, a empresa utilizou uma amostra de 132 franqueados do universo de investidores que 
passaram pelo processo de seleção da consultoria e ingressaram no sistema de franchising nos últimos dois anos. 
Fonte: http://www.abf.com.br/pesquisa-identifica-o-perfil-de-quem-investe-no-setor-de-franchising/. Acessado 
em 15/12/15. 
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É preciso então ter em mente que, quando se opta por investir em um modelo de 

negócio já existente, com a marca em início de expansão ou estabelecida no mercado, um dos 

principais motivos é por se ter um modelo de reprodução testado e que já apresenta 

resultados, ou seja, a abertura de uma franquia envolve menos riscos do que um negócio 

próprio, embora não se possa falar em risco zero. Para participar de uma rede de franquias, 

esse empresário precisa estar disposto a abrir mão de parte de sua liberdade de atuação, uma 

vez que deverá seguir um padrão definido pelo franqueador e permitir que seja verificado o 

seu cumprimento. Por outro lado, receberá suporte para a abertura da empresa, escolha do 

ponto e inauguração e será treinado para operar sua franquia. 

Nessa instituição não possuímos um manual de atuação desse franqueado. Esse 

investidor não possui um suporte em forma de manual por parte da Franqueadora que possa 

acessar ou consultar; primeiramente, para instrução inicial e posteriormente, para possíveis 

dúvidas. Temos portanto, um profissional que não necessariamente está preparado, não 

apenas pela falta de um manual que esclareça os processos da empresa, mas também por sua 

possível deficiência na formação acadêmica e profissional, já que será necessário conduzir 

não apenas um negócio, se levarmos em consideração a parte financeira e administrativa, mas 

também uma área de gestão de pessoas. É importante ressaltar que estamos lidando com o 

desenvolvimento de professores e coordenadores dentro de uma instituição de ensino onde o 

profissional com a maior posição hierárquica, supostamente líder dos demais, pode não 

possuir formação adequada para a função. 

 

2.2.2 O coordenador pedagógico 

Para Souza (2003), coordenar é trabalhar com grupos. A partir desta ideia, a autora 

acrescenta ainda que o papel do coordenador pedagógico se configura como “aquele que 

organiza, orienta e harmoniza o trabalho de um grupo” (SOUZA, 2003, p.95). Assim, 

podemos dizer que o coordenador pedagógico deve saber organizar, orientar e harmonizar o 

grupo de professores, alunos, equipe administrativa e pais dentro de um ambiente escolar, 

com o objetivo de integrar todas as áreas. 

A partir da definição acima da ação do coordenador, podemos notar ainda a 

complexidade de sua função, pois envolve as necessidades de estabelecer prioridades e tomar 

decisões a todo momento. Cabe ao coordenador pedagógico negociar os sentidos de suas 

ações e lidar com todos os agentes do espaço físico em que se encontram, alguém a 
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quemtodos recorrem em caso de necessidade. Quanto ao conceito para caracterizar a função, 

Edy Przybylski (1976, p.16 apud LOMMONICO, 2000) afirma ainda que: 
A supervisão escolar é o processo que tem por objetivo prestar ajuda técnica no 
planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades educacionais em nível de 
sistema ou unidade escolar, tendo em vista o resultado das ações pedagógicas, o 
melhor desempenho e aprimoramento permanente do pessoal envolvido na situação 
ensino-aprendizagem. 

 

Portanto, o papel do coordenador na instituição  
[...] deve ter em conta que as expectativas direcionadas a ele e a sua função estão 
fundadas em solo nutrido também pelo inconsciente. Isso quer dizer que, em parte, 
as expectativas, independentemente de serem positivas ou negativas, são expressão 
de fantasias, desejos e hostilidades secretos dos sujeitos, projetados nessa figura 
externa. Em virtude disso, tendem a não se concretizar. Ao assumir a tarefa de 
coordenação ou equivalente, o profissional deve estar preparado para não sucumbir à 
idealização e à rejeição iniciais, ou mesmo no transcorrer do trabalho na instituição 
(ARCHANGELO, 2003, p. 141 apud LOMONICO, 2000). 

 

Como exposto anteriormente, a complexidade de tal função é tanta que muitos 

confundem o limite de suas tarefas e de sua autonomia, inclusive o próprio coordenador. Os 

coordenadores das escolas em questão são muitas vezes chamados de “faz tudo” ou 

“bombeiro/apagador de incêndio”, por exercerem funções além de sua competência, por conta 

de algumas características centralizadoras e hierárquicas presentes na cultura dessa 

instituição. Essas funções equivocadas atribuídas ao coordenador acabam por acarretar uma 

ineficiência no agir do coordenador pedagógico, relacionando a formação e reflexão precárias 

sobre seu próprio fazer, sua identidade e seu campo de atuação. Podemos notar a falta de uma 

formação específica para esse profissional dentro da instituição, e ainda, uma não 

configuração do papel que exerce, o que acaba fazendo com que sua ação seja determinada 

pela demanda do dia a dia. 

Romero (2004), levando em consideração também escolas de ensino fundamental e 

médio em sua pesquisa, afirmaa relevância de se continuar refletindo sobre o papel do 

coordenador e questiona “como o coordenador pedagógico deve atuar?” Em seu artigo, a 

autora cita Boud e MacDonald (1981, apud Webb, 1996), que enumeram três modelos para se 

compreender a função do coordenador, são eles: (1) serviço profissional,(2) de 

aconselhamento e de (3) colega colaborador: 
O serviço profissional é aquele em que o coordenador é um perito especialista, que 
fornece serviços tais como recursos audiovisuais, aprendizagem por computador ou 
multimídia, etc. Há, nesse caso, segundo os autores, uma redução do papel, uma vez 
que a função é vista de modo compartimentalizado, com características unicamente 
técnicas: a intervenção somente se dá para atender problemas específicos, sem levar 
em consideração o contexto em que os problemas ocorrem. 
O modelo de aconselhamento, por outro lado, entende a função como aquela 
responsável pelo estabelecimento de condições para que o professor explore e 
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analise os problemas de sua prática, pela ajuda na discussão desses problemas e na 
busca de soluções. Os autores apontam como o único ponto fraco dessa visão o fato 
de os professores acharem que só devem recorrer a esse serviço em casos extremos 
de grande dificuldade.  
O modelo de colega colaborador caracteriza-se quando o coordenador colabora com 
os professores em projeto conjunto, do tipo pesquisa-ação, com vistas à melhoria da 
prática. É interessante observar que o conceito de colaboração que subjaz a esse 
modelo não é esclarecido pelos autores. Eles apenas apontam que o ponto fraco é 
que esse modelo geralmente não tem um direcionamento de trabalho que considere o 
contexto de atuação, podendo ir somente atrás de problemas específicos em 
exploração amadorística, entendendo-os de modo restrito e intuitivo, o que poderia 
levar à prática de “reinventar a roda”. (ROMERO, 2004, p. 3) 

 

Com os três modelos descritos acima, podemos compará-los ao coordenador 

pedagógico da instituição aqui pesquisada. Poderíamos rotular um coordenador com um ou 

outro modelo, no entanto, ainda em seu artigo, Romero (2004) ressalta que uma abordagem 

“eclética” parece ser a mais indicada, uma vez que, cobrindo todos os três modelos acima, 

estaria compreendendo todas as necessidades percebidas na prática. De qualquer maneira, os 

autores dos modelos não explicitam o que seria essa abordagem, porém nos levam a 

interpretar que as características de todos deveriam ou poderiam estar presentes nesse 

profissional. 

De outro ponto de vista, mas ainda em relação às atribuições do coordenador, 

podemos descrever o perfil desse profissional levando em consideração dois aspectos iniciais 

de acordo com o Manual Pedagógico da Instituição: (1) sua formação e (2) perfil 

comportamental. O primeiro prevê que o coordenador tenha formação proficiente em uma 

segunda língua, acadêmica (Curso Superior em Letras ou em qualquer outra área de 

licenciatura, tais como Psicologia, Matemática, Artes, Ciências, Pedagogia, Educação ou 

Administração), extracurricular e experiência anterior como professor ou coordenador 

comprovadas. Já o segundo, propõe itens relacionados a parte gerencial que o coordenador 

deve seguir, tais como:  

 
• Ter liderança e visão administrativa; 
• ser líder nato; 
• demonstrar interesse em seu autodesenvolvimento acadêmico, profissional e 
pessoal; 
• estar preparado para aceitar novos desafios; 
• acreditar em seu potencial, em seu novo projeto e em seus superiores; 
• tomar iniciativas e decisões rápidas, com conhecimento de causa; 
• gostar de interagir com pessoas; 
• ser um bom comunicador; 
• se objetivo; 
• ser um desafiador e encorajador; 
• fazer afirmações corretas, conferidas; 
• demonstrar confiança e segurança; 
• estar orientado para o resultado; 



  45

• ser ativo, criativo, determinado, disciplinado, acessível; 
• ter visão global sem perder o foco do detalhe; 
• ser organizado e exigente com a organização da equipe; 
• ser determinado; 
• ser arrojado; 
• ser alegre; 

(Manual pedagógico, p. 41) 
 

Apesar das características expostas até aqui estarem presentes no manual de 

padronização da marca, o coordenador deve ter como objetivo principal saber liderar e 

coordenar uma equipe em uma escola. Porém além disso, é importante ressaltarmos itens 

relacionados a seu escopo de trabalho para que estejamos cientes do funcionamento da escola 

também como um todo. 

Lomonico (2000) propõe um paradigma para essas atribuições do profissional em 

questão, que servirão como base para os apontamentos a seguir. O autor dividiu-as em 

categorias que foram separadas em três distintas áreas, a saber: 

(I) Planejamento: Diz respeito ao planejamento de atividades da escola, 

programação curricular. 

(II) Assistência e treinamento em serviço: Todos os assuntos relacionados ao 

professor da escola, assegurando eficiência e eficácia do desempenho dele. Podemos 

incluir, observação de aula, atividades de aperfeiçoamento e atualização do 

professor, reuniões. 

(III) Avaliação: Avaliar os resultados de ensino  

 

Em contrapartida, o manual pedagógico da Instituição constitui uma lista de 92 itens 

para o trabalho eficiente do coordenador. Esta lista está dividida em 3 principais tópicos: (I) 

competência operacional/administrativo, (II) processos pedagógicos e (III) seu 

relacionamento com a equipe e franqueadora. Dentre eles podemos encontrar os subitens: 
 

• realizar reunião mensal com setores administrativos e comerciais da escola; 

• utilizar-se sempre dos formulários administrativos estabelecidos como 

padrão;  

• reportar-se diretamente ao franqueado; 

• manter-se informado sobre todas as atividades e resultados desenvolvidos na 

escola e relacionados a ela; 

• jamais efetuar mudanças nesses formulários ou adicionar novos a sua gestão 

sem a aprovação prévia do franqueador; 
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• montar calendário mensal com o franqueado, contendo a programação de 

atividades de cultura e vivência, e entretenimento para alunos, familiares e equipes 

da escola; 

• verificar e acompanhar os resultados de sala de aula; 

• treinar junto com o agente operacional, as equipes de atendimento, vendas e 

telemarketing sobre os produtos e serviços oferecidos pela escola; 

• planejar, montar e realizar o TDC (Teacher’s Development Course) da 

unidade; 

• apresentar relatórios e resultados ao(s) franqueado(s); 

• enviar os relatórios obrigatórios da franquia à Franqueadora; 

• verificar se os professores estão seguindo o calendário corretamente; 

• conhecer alunos e professores individualmente, para poder avaliar, detectar 

falhas e problemas, encontrando a solução mais adequada para cada caso; 

• planejar e assistir a algumas aulas de todos os professores para verificar o 

desempenho dos professores e de seus alunos, anotando suas observações para 

trabalhar com elas em suas reuniões administrativas 

• conduzir o Teaching Developing Course (TDC), curso de preparo, formação 

e especialização do professor, focado na metodologia, nível a nível, com o objetivo 

de promover o desenvolvimento de cada professor em relação aos conteúdos 

abordados no TDCs realizados na escola; 

• supervisionar a aplicação dos conteúdos preparados em sala de aula; 

(Manual pedagógico, p. 47 a 51) 
 
Ao comparar as duas formas de se dividir o escopo de trabalho, percebemos que 

Lomonico (2000) foca em três principais pontos que envolvem sala de aula, alunos e 

professores. Já o manual leva em consideração que o coordenador deve se envolver com 

outros campos e departamentos da escola, indo de encontro à proposta do autor. 

Dessa maneira, podemos ver que o coordenador pedagógico é o elo entre todos os 

funcionários que trabalham na escola: franqueado, professores e até outros departamentos, e 

além disso, o contato com os alunos e pais. Dentre tantos afazeres, o coordenador acaba não 

reconhecendo que um de seus papéis mais importantes é garantir uma capacitação continuada 

dos professores. Infelizmente, ele não consegue exercer a função de formador de professores 

devido ao envolvimento em tantas outras atividades, geralmente burocráticas. O TDC é um 

dos espaços que ele encontra para desenvolver os professores, trabalhar com temas variados e 

workshops para aprimoramento e debates com trocas de experiências entre os professores. A 

meu ver, ao participar de alguns desses encontros, temos muitas discussões sobre condições 

de trabalho (assuntos relacionados a salário, férias, materiais entre outros), ou seja, assuntos 

que deveriam ser abordados diretamente com o dono da escola.  
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Apesar da existência da lista de atribuições que o coordenador pedagógico deve seguir 

na escola, muitos desses coordenadores indicam falta de tempo para realizar todas elas. Seria 

esse o fator principal de sua não atuação na formação dos professores, ou a indefinição de seu 

escopo de atuação na escola, o principal fator? Segundo Furlanetto: 
Por não ter clareza de seu papel, deixavam-se engolir pelo dia adia. Percebíamos que 
muitos reagiam em vez de agir. Seu trabalho era definido, na escola, por todos que o 
solicitavam constantemente, menos por eles. Faziam, corriam, mas, na maioria das 
vezes, ao final de um ciclo de trabalho, tinham a sensação de ter feito pouca coisa e, 
muitas vezes, o não essencial. (FURLANETTO, 2000, p.86) 

 
Furlanetto (2000) afirma ainda que: 

Modelos antigos, pautados em treinamentos ou em cursos esparsos, que 
desconsideram a prática docente, têm sido questionados. Projetos de formação que 
percebem o professor como um ser genérico, destituído de singularidade, de saberes, 
de crenças e de sonhos pessoais têm se mostrado ineficazes. (...) Cada vez mais é 
enfatizada a necessidade de que o próprio professor assuma uma atitude reflexiva 
diante de sua prática. O exercício da dúvida, do questionamento e da busca de novas 
possibilidades parece ser condição necessária para colocar a pratica docente em 
movimento. O professor-copista parece ceder lugar ao professor-investigador. 
(FURLANETTO, 2000, p.85) 

 

Por se tratar de uma inconsistência na função e analisando o perfil do coordenador 

pedagógico, levantamos algumas questões sobre as supostas identidades que esse coordenador 

pode assumir dentro de um curso de idiomas, levando em consideração suas diferentes 

interações. Seriam essas identidades contraditórias/ambíguas? Ou elas se complementariam? 

Para começar, acreditamos que o coordenador pedagógico dentro de uma mesma organização 

pode assumir, pelo menos, duas identidades diferentes que podem entrar em constante conflito 

no diaadia: (1) Coordenador – gestor, (2) Coordenador – professor.  

A primeira diz respeito às atribuições e responsabilidades que a função exige, a de 

gestor e líder dos professores. Uma das tarefas mais difíceis, considerando que a formação 

inicial de um coordenador, é a de professor14. No contexto de um curso de idiomas, o caminho 

ideal seria o franqueado selecionar um professor, “preferencialmente” formado em Letras 

(assim como explicita o manual de padronização da marca),15 para ser seu coordenador 

pedagógicoou promover uma espécie de crescimento através de plano de carreira. Isto é, ele 

assume uma posição de gestor para dedicar-se ao desenvolvimento de outros professores e 

acompanhamento mais próximo de pais e alunos por mérito ou antiguidade.  

Embora as franquias tenham que seguir um padrão determinado pela franqueadora, 

como dito anteriormente, o franqueado muitas vezes não o faz e contrata para a função de 
                                                            
14Na prática das escolas, muitas vezes os franqueados não levam em consideração a formação 

acadêmica e/ou ter trabalhado como professor na hora da contratação do coordenador para atuar na função. 
15 Referência feita anteriormente p.43 desta dissertação. 
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coordenador pedagógico uma pessoa que pode até não ter a formação superior. Isso se deve ao 

fato de termos em nossa área muitas pessoas que são fluentes na língua e que acreditam que, 

por esse motivo, podem atuar na profissão. Infelizmente, isso é uma prática muito comum 

nesse sistema de franquias, devido a diversos fatores como salários deficitários, vínculos 

trabalhistas e até falta de conhecimento/capacidade técnica do franqueado na contratação.  

Paralelamente, temos na identidade de coordenador – professor a identificação do 

coordenador pedagógico com sua formação, ou “origem”. De fato, professor não deixa de ser 

professor para ser coordenador, na verdade, o coordenador ainda é professor enquanto assume 

o papel de coordenador. Nessa instituição, os coordenadores devem ter turmas e lecionar, 

mesmo assumindo uma posição hierárquica superior. Como citado acima, o coordenador 

pedagógico é professor também, ou seja, pode ainda se ver como par de todos na sua equipe, 

dificultando, assim, a demonstração de sua habilidade de liderança, como veremos adiante. 

Refletimos, portanto, se essa liderança poderia se constituir em uma possível “crise de 

identidade” nesse profissional. De um lado um coordenador-gestor que deve seguir padrões 

estabelecidos pelo franqueado e franqueadora, limitando sua liderança e seus anseios 

criativos. De outro, um coordenador-professor, que tem em si objetivos e crenças pedagógicas 

muito semelhantes à de seus subordinados, professores.  

Hall (2011) afirma que vivemos numa “crise de identidade” na sociedade 

contemporânea. Acredito, assim, que professores e coordenadores também fazem parte das 

transformações contemporâneas nas identidades: 
Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando 
a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um ‘ 
sentido de si’ estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração 
do sujeito. Esse duplo deslocamento-descentração dos indivíduos tanto de seu lugar 
no mundo social e cultural quanto de si mesmos- constitui uma ‘ crise de identidade’ 
para o indivíduo. Como observa o crítico cultural Koberna Mercer ‘ a identidade 
somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como 
fixo, coerente, e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza. 
(HALL, 2011, p.9) 

 

Desse modo, podemos ter dentro da organização um professor que inicialmentefaz 

parte de um grupo de também professores � independentemente de sua formação � mas que, 

quando passa a assumir outro papel social, o de coordenador, pode na verdade viver numa 

constante crise de identidade. Isso acontece, pois, dependendo da sua interação dentro da 

organização, ele pode defender interesses como coordenador � gestor, que se chocam com a 

identidade dele como professor através de insinuações ou palavras expressas durante a fala. 
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Nessa pesquisa, como exposto anteriormente na Introdução, foram gravadas três 

diferentes interações. Nelas, temos três coordenadores de três franquias diferentes, a saber: 

uma de Botafogo e as outras duas de São Gonçalo. A coordenadora de Botafogo trabalha 

nessa unidade há aproximadamente dezesseis anos e conta com uma equipe de 25 professores. 

Ela é formada em Letras Português/Inglês e ainda atua como professora dentro do seu horário 

de trabalho. O coordenador de Zé Garoto, em São Gonçalo, também é formado em Letras e 

atuou como professor de inglês nessa instituição por cinco anos, sendo promovido ao cargo de 

coordenação, onde atua há aproximadamente três anos. Por último, o coordenador do Barreto, 

também em São Gonçalo, estava cursando a faculdade de Letras, e trabalhou nessa franquia 

por aproximadamente três anos. Porém, neste momento, já não faz mais parte do quadro de 

funcionários da franquia. 

 

2.2.3 Professor 

O professor exerce um papel fundamental na escola, sendo responsável pelo contato 

direto com os alunos. Por esse motivo, franqueado e coordenador muitas vezes, o 

responsabilizam pela retenção e fidelização de alunos dentro do curso através de metas e 

bonificações no salário. Isso porque eles acreditam que o curso, o aprendizado, o interesse e a 

satisfação do aluno dependem dos professores. 

De acordo com o manual pedagógico da Instituição, o professor deve ter a formação 

assim como a do coordenador, possuir certificação de proficiência linguística e diploma em 

Curso Superior em Letras ou em qualquer outra área de licenciatura, tais como Psicologia, 

Matemática, Artes, Ciências, Pedagogia, Educação ou Administração, além de experiência na 

área comprovada. No manual ainda, é descrito o perfil desejado desse profissional como 

podemos ver a seguir: 

• ter empatia com o método; 

• ser aberto e receptivo; 

• ser ativo; 

• ser comunicativo; 

• ser paciente; 

• ser simpático; 

• ser alegre; 

• ser motivador; 

• ser bem-humorado; 

• saber colaborar; 

• estar sempre pronto para assumir desafios maiores; 
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• ter capacidade de tornar a aula dinâmica; 

• saber interagir com alunos, professores e funcionários; 

• ser exigente sem ser autoritário; 

• ter responsabilidade com o processo como um todo; 

• ter discernimento relativo ao seu papel na integração da equipe e processos 
administrativos da empresa para a qual trabalha; 

• dar exemplo de comportamento exemplar e ético; 

• ter tido, preferencialmente, vivência no exterior como aluno. 
 

(Manual Pedagógico, p. 55) 

 

Assim como descrito na parte do coordenador pedagógico, o manual também descreve 

algumas atribuições referentes ao trabalho do professor, com cinquenta itens em sua 

categoria. 
• acreditar na metodologia; 

• conhecer a metodologia profundamente; 

• participar do curso (WTDC), oferecidos graciosamente pelo Franqueado; 

• participar das reuniões com o Coordenador Pedagógico, sejam elas de 

treinamentos diversos ou administrativo-pedagógicas; 

• dar aulas individuais e/ou para grupos; 

• dar aulas na escola e/ou onde as mesmas forem combinadas; 

• preencher corretamente os documentos de sua competência; 

• verificar, antecipadamente, em que sala deverá ser dada a aula; 

• preparar as aulas com antecedência, evitando surpresas; 

• interagir com o Coordenador sobre possíveis dificuldades no desempenho dos 

alunos; 

• procurar sempre elogiar seus alunos e deixá-los mais descontraídos possível; 

• não apontar erros, corrigir o grupo, sem identificar quem errou, para não 

“desmoralizá-lo”, mas sim buscando incentivá-lo a incorporar a forma correta; 

• vibrar com as “falhas” superadas; 

• não fugir do método, dando esclarecimentos não pertinentes a ele; 

• jamais explicitar um item do “Grammar” ou de qualquer outro assunto que fuja da 

metodologia; 

• não antecipar o conteúdo das lições; 

 (Manual pedagógico, p. 58) 

 

É possível notar que alguns itens se referem a questões administrativas, ou seja, que 

interferem na participação do professor com a escola e alunos, e outras de cunho pedagógico. 
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Porém, essas de alguma forma sempre alertando o professor sobre o que não fazer de errado 

em sala de aula. 

Nesta pesquisa, todos os professores não são formados na área de Letras. O professor 

da franquia de Botafogo trabalha no local há oito anos e no momento possui cinco turmas, 

distribuídas entre diferentes níveis de proficiência. Já a professora de Zé Garoto trabalha na 

instituição no cargo de professora há quatro anos. E ainda, a professora do Barreto atuou 

durante seis meses no cargo e atualmente não está mais trabalhando no local. 

 

2.3 As interações 

Com o intuito de investigar as interações que acontecem nesse contexto de cursos de 

idiomas, devemos primeiramente ilustrar como as interações acontecem dentro da instituição 

em questão, como no quadro a seguir: 

 

 

 

Como exposto anteriormente, a outra possível interação que acontece, porém apenas 

em dias de visita de consultoria da Franqueadora na franquia,16 é entre a coordenação 

regional, representada por mim, pesquisadora deste trabalho, e os coordenadores pedagógicos 

das escolas, a fim de solucionar possíveis questões administrativas e pedagógicas da função. 

Trabalhamos juntos, na prática colaborativa, nas questões do dia a dia da função de 

coordenação, no contato com os alunos e seu ensino e principalmente no desenvolvimento 

contínuo dos professores. Eu trabalho no desenvolvimento e formação continuada desses 

                                                            
16 Essas visitas de consultoria acontecem pelo menos duas vezes ao ano, com o intuito de monitorar, 

ajudar e supervisionar ações administrativas e pedagógicas da franquia de acordo com os padrões estabelecidos 
pela franqueadora. 
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coordenadores, um total de 115 no Estado do Rio de Janeiro, educando-os a educar seus 

professores. 

Minha interação dentro da escola seria como no esquema a seguir: 

 

 

Para efeitos desta pesquisa, e como mencionado anteriormente, analisarei apenas as 

interações feitas entre o Coordenador Pedagógico com os outros professores num momento 

que se segue à observação de aula, prática habitual dentro de cursos de idiomas como uma das 

atribuições do coordenador. No contexto dessa instituição, o coordenador pedagógico deve 

observar aulas dos professores com três focos principais, a saber: (1) analisar se a 

metodologia está sendo corretamente e estritamente seguida; (2) analisar o comportamento do 

professor (3) analisar o desenvolvimento/comportamento dos alunos. O propósito de tal 

momento deveria ser de ajuda mútua, em que o coordenador fornece informações cruciais 

para o ajuste de desempenho e performance do professor. Ambos deveriam trabalhar o 

momento do feedback juntos, de forma colaborativa para que o processo ocorra da maneira 

mais confortável possível, e onde ambos estabeleçam seus discursos de forma clara, objetiva e 

construtiva. Para Furlanetto (2000), os encontros entre coordenador e professor devem ser 

pautados no diálogo inserido no dinamismo de alteridade: 
Acredito que o trabalho do coordenador deva ser basicamente exercido na vivencia e 
na dimensão do encontro, do diálogo inserido no dinamismo e a alteridade, e é a 
partir dessa prática que ele vai se construindo e reconstruindo quotidianamente. 
Muitos são os encontros que ocorrem na escola, sendo que o mais importante é o do 
aluno com o conhecimento. No entanto, para que ele aconteça, é imperativo que 
existam outros encontros. Entre eles, o encontro do coordenador com o professor. 
(FURLANETTO, 2000, p. 95) 

 

Durante as minhas interações com os coordenadores, procuro incentivar a prática 

colaborativa, primeiramente entre nós, embora não haja hierarquia direta, e sim indireta, já 

que não sou funcionária da franquia, mas da franqueadora, além do uso do processo reflexivo 
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na prática do discurso com eles e os professores. Para Magalhães (1996 apud Romero 2004), a 

colaboração é 
vista como uma tarefa de construção conjunta, através da qual tanto coordenador 
quanto professores buscam oportunidades iguais para apresentar e discutir 
criticamente valores, significações, teorias de ensino e aprendizagem, numa tentativa 
de entender, questionar, explicar, interpretar e expandir os assuntos envolvidos no 
contexto, na realidade e na prática encontrados em sala de aula. (MAGALHÃES, 
1996 apud ROMERO, 2004, p. 137) 

 
Portanto, seria papel do coordenador pedagógico, assim como o meu, agir de forma 

colaborativa e orientar os professores através do processo reflexivo. Com isso, nos momentos 

de feedback, professores e coordenadores conseguem expor suas ideias, trocar experiências e 

aprender uns com os outros, em uma troca mútua. É certo que, na verdade, esse “feedback” 

deve acontecer em a toda interação que eles tiverem, porém, o momento analisado e 

institucionalizado com esse nome é o momento pós-observação de aula. No meu caso, o 

momento pós-feedback, caracterizando um feedback do feedback do coordenador para seu 

professor. Ainda de acordo com Romero (2004), esse é um momento onde eles, 
teriam a oportunidade de descrever sua prática, de interpretá-la à luz das teorias de 
ensino e aprendizagem e dos valores e das crenças implícitos nas ações descritas e 
de examinar e questionar as origens e a legitimidade das visões adotadas, para então 
conceber diferentes formas de ação, com base nos resultados de aprendizagem 
alcançados. (ROMERO, 2004, p. 137) 

 
O conceito de professor reflexivo defendido por autores como Donald Schon 

(1983,1987), John Dewey (1933), Kenneth Zeichner (1996, 2001), Richards e Rodgers (2001) 

traz, principalmente, ponderações sobre dois momentos cruciais em que a reflexão sobre a 

prática está mais propícia de acontecer. Dewey (1933) chamou esses dois momentos de 

reflexão na ação e reflexão sobre a reflexão na ação.17 A primeira refere-se aos momentos 

antes e depois da aula, em que a reflexão sobre a prática acontece, ou seja, na preparação da 

aula, que pode ocorrer sozinha ou em conjunto, e, pós-aula onde tudo o que aconteceu é 

revisto, reorganizado e novamente preparado para a próxima aula. A segunda, aos momentos 

durante a aula, em que algo diferente do previsto pode acontecer, e, portanto, a reflexão e 

mudança são necessárias sem um planejamento prévio ou seguindo os passos da aula. Além 

dessa, algumas outras discussões acerca do tema também são muito pertinentes durante 

sessões de treinamentos entre coordenadores, e dicotomias como teoria versus prática e/ou 

prática reflexiva individual versus social também são levantadas. 

Romero (2004) traz ainda, uma outra forma de se interpretar a reflexão dos 

professores, relacionando Schulman (1987). Para ele, reflexão pode ser definida como “a 
                                                            
17  Texto original: reflection-in-action e reflection-on-action (DEWEY, 1933) 
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revisão, reconstrução, reação e análise crítica feitas pelo próprio professor a respeito do seu 

desempenho na sala de aula, com explicações baseadas em evidências” (SCHULMAN, 1987 

apud ROMERO, 2004 p. 136). Ou seja, o importante é que professores consigam se expressar 

em palavras e verbalizar tudo que aconteceu em sala de aula, analisando o ocorrido e acima de 

tudo procurando melhorar o que não foi de acordo com o esperado. 

 

2.4 Geração dos dados 

A princípio, planejei gravar as interações entre os coordenadores e professores em três 

momentos: (1) antes da aula a ser observada, (2) durante a aula e, (3) pós-aula observada, ou 

seja, no momento do feedback da aula observada. Os motivos pelos quais escolhi esses 

momentos estão diretamente ligados à minha pesquisa iniciada na Especialização em 

Linguística Aplicada ao Ensino/Aprendizagem de Inglês como língua estrangeira, também 

realizada na Universidade Federal Fluminense em 2012. Nela, levantei a hipótese de que 

professores de inglês, que trabalham em cursos de idiomas com aulas pré-determinadas, isto 

é, aulas sem possibilidade de alteração em seu cronograma ou nas atividades, não têm a 

oportunidade de refletir sobre sua prática pedagógica. (DEWEY, 1933) 

Ao contrário do que foi planejado, não foi possível realizar a gravação da ocasião 

anterior à aula (1) por causa da não existência da mesma, isto é, percebi durante as minhas 

visitas às escolas que não há um momento de troca ou conversa entre professor e coordenador 

antes do professor entrar em sala para discutir o que de fato o coordenador irá observar 

naquele momento. O que notei também é que os coordenadores entram em sala para observar 

aula sem avisar o professor, ou o comunicado só acontece minutos antes da aula começar. Isso 

pode ocorrer devido a diversos fatores que não foram investigados nessa ocasião. 

Dessa maneira, não podemos especificar as causas da não ocorrência desse momento, 

quiçá julgá-las. O que de fato podemos dizer é que as orientações dadas por mim para esse 

momento, enquanto coordenadora regional desses coordenadores, são sempre com base no 

feedback colaborativo, em que o que realmente importa é a troca de experiências entre as duas 

partes, e não a punição por não ter seguido um determinado passo da aula, por exemplo. 

Devemos ter em mente que o professor deve ter o momento de reflexão durante a aula e, caso 

algo aconteça fora do programado, ele deve refletir depois e saber exatamente o por que algo 

aconteceu de forma diferente. Da mesma maneira que essa reflexão, segundo Dewey (1933), 

deve acontecer também antes da aula iniciar, seja junto com o coordenador ou 

individualmente. 
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Diante do exposto, portanto, foi decidido que apenas o momento pós-observação de 

aula seria gravado e com isso, escolhemos três coordenadores desse curso de idiomas, 

aleatoriamente, em interação com os seus professores no momento do feedback da aula 

observada. No contexto estavam sempre presentes o coordenador, o professor e eu, como 

observadora, sem participar do processo, como já foi exposto anteriormente. Para Heritage 

(1988), as interações devem ser observadas “em contextos do mundo real, entre pessoas que 

têm relacionamentos reais, cujas falas têm consequências e justificativas reais” (HERITAGE, 

1988, p.23). 

É importante destacar que antes de todas as gravações solicitei aos participantes a sua 

autorização para uso dos dados em minha pesquisa. Porém, um dos meus receios durante a 

geração dos dados e, principalmente, no momento de análise, era a minha identificação com 

situações e sentimentos referentes não apenas a fatos ocorridos em minha vida profissional 

anteriormente, mas também pessoal. Por essa razão, optei por não participar ativamente das 

gravações, apesar de em determinados momentos das interações ter meu nome citado por 

alguns coordenadores.18 

A transcrição das conversas foi feita integralmente, destacando os pontos que 

precisavam de mais atenção em minhas anotações e interpretação. Nelas, me baseei no padrão 

de convenções de transcrições de dados internacionais chamado modelo Jefferson.19 Ele foi 

desenvolvido inicialmente pela analista da conversa Gail Jefferson na ordenação dos 

primeiros trabalhos de Sacks e Schegloff, e utilizado atualmente por analistas da conversa em 

todo o mundo. 

É relevante ressaltar que esse modelo foi desenvolvido para representar a elocução 

oral detalhada dos participantes de uma interação. Sabemos que, junto com as interações, os 

gestos e ações não verbais acompanham as elocuções, porém, não atentamos para esse tipo de 

análise nesse momento. De acordo com Loder e Jung (2008) as transcrições não são neutras, 
qualquer transcrição nunca é completa, ou seja, nunca abarca a totalidade de 
fenômenos de diversas ordens que estão em jogo na situação de uso da linguagem 
que foi registrada (mesmo que apenas em áudio). Sempre é possível detalhar mais 
ou menos uma transcrição, dependendo do(s) fenômeno(s) que se quer analisar. 
Portanto transcrever é um processo necessariamente seletivo. Assim, nem a 
transcrição fonética, nem a transcrição de Jefferson, nem qualquer ouro conjunto de 
convenções de transcrição que se crie permite registrar todos os fenômenos em jogo 
ao longo de uma interação. (LODER E JUNG, 2008, p. 132) 

 

                                                            
18 Alguns coordenadores fizeram referências a alguma orientação sugerida por mim, ou comentaram 

meu nome como forma de confirmação de que estavam sendo ouvidos. 
19 Expressão empregada em Psathas e Anderson (1990, p. 75) 
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Assim, podemos nos perguntar: o que transcrever então, e como fazê-lo? É de suma 

importância ressaltar que, dentro desse modelo de transcrição, não negligenciamos fenômenos 

como autointerrupções, inspirações ou pausas. Todas as elocuções são registradas tal qual 

foram produzidas juntamente com suas respectivas entonações. E, para sua organização, 

utilizamos três colunas: 20 

(1) Na primeira colocamos o número da linha; 
(2) Nessa há a indicação do participante da interação; 
(3) Na terceira e última a transcrição do que participante da interação proferiu. 

 

Outro ponto que considero importante destacar para fins de esclarecimentos é a 

diferenciação entre a fala cotidiana da institucional, pois os dados dessa pesquisa foram 

gerados em um contexto institucional. Primeiramente, Loder e Jung (1992, p. 16) definiram 

que “o que dá o caráter da fala institucional é a coconstrução das identidades dos participantes 

como representante e cliente da instituição”. Portanto, é sugerido que, numa análise, os 

participantes não sejam identificados por categorias de sua identidade social, pois assim 

presume-se uma centralização no conceito determinado pela função e uma identidade fixa da 

pessoa enquanto há diversas características da fala a serem analisadas.21 Nesta pesquisa, 

procuramos nos guiar pelo papel social que cada participante exerce, a de coordenador e de 

professor. 

A seguir listamos as principais características propostas por Drew e Heritage (1992, 

p.22) no que diz respeito à fala institucional: 

1) Orientação para o cumprimento do mandato institucional: As interações 

institucionais acontecem com o propósito de se cumprir uma tarefa/meta 

previamente designada aos participantes. Essa tarefa foi chamada por Maynard 

(1984) de mandato institucional. Assim, a necessidade de atingir essas metas ou 

mandatos institucionais é o que promove as interações. Nesta pesquisa, podemos 

identificar como mandato social, na interação entre coordenador e professor, o 

desenvolvimento e melhoria do trabalho desses professores segundo os parâmetros 

impostos pela franqueadora. 

                                                            
20Para maiores esclarecimentos consultar ANEXO (tabela de convenção de transcrições) 
21Durante as transcrições das interações, foram utilizados nomes fictícios dos participantes e suas 

categorias de identidade social, como aqui proposto, não foram identificados. 
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2) Restrições às contribuições aceitas: Podem acontecer limites especiais ou 

restrições para conversas institucionais, dependendo da estrutura do evento que 

estiverem inseridos. 

3) Inferência de enquadres e procedimentos: quando associadas a arcabouços 

inferenciais e procedimentos que são peculiares a cenários específicos, ou seja, 

dependendo do fazer de cada instituição, uma prática interacional pode ter 

diferentes interpretações, especialmente quando a entonação, o tom de voz e 

repetição da resposta do interlocutor, por exemplo, forem alteradas. 

 

Schegloff (1987, p. 22) afirma que “em geral, parece que os outros sistemas de troca 

de falas e suas organizações da tomada de turnos são produtos de transformações ou 

modificações do sistema da conversa comum, que é a organização primordial da fala-em-

interação”. Assim, procura-se definir e diferenciar quais propriedades da conversa cotidiana 

sofrem alterações tornando-se então institucionais.  

O ambiente institucional, segundo Schegloff (1987), adaptou o uso da linguagem 

cotidiana às suas restrições e regras de interação que mudam de acordo com cada instituição 

(escola, empresa, comércio, economia etc.). Portanto, a conversa cotidiana  
É o primeiro cenário em que se observa a organização da alocação de turnos entre os 
participantes, a produção de segmentos de conversa em sequencias coerentes de 
ação, a existência de meios ordenados para lidar com problemas de produção, escuta 
e compreensão de conversas, entre outros. (LODER E JUNG, 2009, P.14)  

 

Sendo assim, os outros sistemas de troca de falas apresentam modificações em relação 

ao que acontece na cotidiana, como por exemplo a conversa institucional, que focaremos 

nessa pesquisa. 

Na seção a seguir, veremos como essas interações aconteceram, quais as possíveis 

intenções envolvidas para que essas interações apresentassem características institucionais, e a 

análise feita sob a luz dos pressupostos teóricos descritos até aqui. 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

3.1 Análise 

 

Neste capítulo, veremos a aplicação da discussão feita até o momento na análise dos 

dados coletados durante três diferentes interações do coordenador pedagógico com professor, 

após sua aula ter sido observada, prática obrigatória nessa instituição. Inspiro-me nos 

princípios fundamentados no início deste trabalho, Teoria da Polidez e da Face, para 

interpretar as construções discursivas dos participantes nesse momento de feedback. Neste 

momento, apresento a análise das interações gravadas e desenvolvo meu olhar crítico e 

embasado teoricamente para tentar significar e/ou desconstruir as inquietações que me 

trouxeram até aqui. Além disso, procurei responder às questões principais e secundárias 

levantadas nesta pesquisa, que são: 

1. O coordenador pedagógico pode assumir diferentes identidades na instituição? 

2. Até que ponto o coordenador pedagógico assume seu papel hierárquico durante 

a interação? 

3. Como se dá a preservação da face dos falantes na interação? 

4. Que estratégias de polidez são utilizadas pelos participantes? 

 

3.1.1 Análise 1 

 

A primeira interação analisada é a da franquia de Botafogo. A interação ocorreu logo 

após o professor ter lecionado para uma turma de alunos iniciantes. 

Neste primeiro excerto, a coordenadora inicia a conversa perguntando ao professor o 

que ele achou da própria aula, como uma maneira de deixá-lo à vontade para se expressar. 

Logo em seguida, o professor tem sua primeira reação e inicia o turno dizendo que a turma 

parecia nervosa com a presença da coordenadora em sala de aula, e que isso pode ter afetado a 

produção e o rendimento da turma naquele dia. 

Excerto 1 

01 

02 

03 

Roberta Bom Junior22, eh: eu assisti tua aula, e: aí: gostei (+) bastante da da 

turma, turma participati:va, ate:nta, mas eu queria antes da gente começar a 

perceber o que que eu vi, eu queria saber de TI, o que que você achou da 

aula, da tua aula” 

                                                            
22 Nome alterado na transcrição 
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04 

05 

06 

Junior Achei que foi uma aula (+) boa como essa turma tem, como tem 

costume de ser nessa turma ahm:: eles ficam(+) um pouco um pouco nervo: 

sos né por ter alguém dentro da sa:la 

07 Roberta  [É] 

08 

09 

Junior Eles até comentaram comigo que ficam um pouco acanhados ma::s 

(+)como sempre eu tentei fazer com que 

10 

11 

Roberta    [Mas você achou que o fato de eu estar lá, a 

participação deles foi menor naquele dia?] 

12 

13 

Junior   [A participação talvez não, talvez eles tenham ficado 

um pouco nervosos e: por causa disso a produção tenha caído um pouquinho 

mas nada demais 

14 Roberta   [Uhum] 

15 

16 

17 

Junior   [Né, ne nada muito aquém do que a turma é, no caso, 

do que eles produzem normalmente mas tranquilo achei a aula normal como 

as outras aulas dessa turma ahm:: 23 

 

 

A coordenadora inicia sua fala tentando uma aproximação com o professor. Para isso, 

ela utilizou estratégia de polidez positiva 124 (perceba o outro; mostre-se interessado pelos 

desejos e necessidades do outro), mostrando-se interessada pela opinião dele a respeito da 

aula observada, quando pergunta “eu queria saber de ti, o que que você achou da aula, da 

tua aula” (linha 03). O uso dos pronomes ti, você e tua, enfatizam ainda mais o interesse em 

ouvi-lo. 

Além disso, podemos notar o uso excessivo de adjetivos e intensificadores com 

conotação positiva como “bastante”,“participativa” e“atenta” (linhas 01 e 02) logo no 

início da conversa também como forma de mostrar empatia pelo outro e mitigar o real 

interesse em sua própria fala, como veremos a seguir. Nesse momento, é utilizada a estratégia 

de polidez positiva 2 (exagere o interesse, a aprovação e a simpatia pelo outro) como forma 

também de aproximação com o ouvinte. 

Por outro lado, podemos perceber nessa fala dela a hierarquização de sua posição 

social quando diz “antes da gente começar a perceber o que que eu vi” (linhas 02 e 03), 

assumindo um controle social sobre o professor (VAN DIJK, 2008). Dessa forma, ela tem o 
                                                            
23Referência usada do quadro de convenções de transcrição no anexo 1 
24 Referência do quadro explicitado na seção 1.2. 
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controle e permite que o professor fale sobre sua opinião antes dela começar a criticar a aula 

sob o ponto de vista dela.  

No momento seguinte, na resposta à pergunta da coordenadora, o professor parece 

elaborar sua face (GOFFMAN, 1980) com uma autonegação recíproca quando não aceita os 

elogios feitos inicialmente pela coordenadora. Podemos notar isso no trecho “achei que foi 

uma aula boa como essa turma tem, tem costume de ser nessa turma” (linhas 04 e 05). 

Ou seja, o professor parece desfavorecer o próprio trabalho, elogiado pela coordenadora, 

dizendo que a turma “costuma” ser assim mesmo, não sendo mérito seu. 

Para GOFFMAN (1980) um dos tipos de elaboração da face pode ser feito através da 

linguagem da insinuação. Sendo assim, nessa mesma linha da conversa, a partir da linha 04 da 

transcrição, o professor parece fazer uma insinuação como estratégia de polidez negativa e ao 

mesmo tempo mitiga essa insinuação, elucidando uma ambiguidade em sua fala. Quando 

utiliza o modificador “pouco” (linha 05) repetidamente no trecho “eles ficam um pouco um 

pouco nervosos por ter alguém dentro de sala” (linhas 05 e 06), mostra sua ênfase em 

mitigar a insinuação a seguir, ou seja de que os alunos estariam nervosos pela presença da 

coordenadora em sala de aula. Para isso, ele não nomeia a pessoa e utiliza o pronome 

indefinido “alguém”(linha 05) com o intuito de não apontar a coordenadora como 

responsável pelo nervosismo dos alunos. 

Ainda nesse mesmo assunto de valorização da presença da coordenadora em sala de 

aula, o professor conta que os alunos “comentaram”(linha 08) com ele que se sentiram 

acanhados com sua presença, ou seja, o professor transfere a sua fala para seus alunos, como 

se eles estivessem reclamando e não ele sendo uma certa justificativa de algum provável erro 

que ela venha a sugerir depois. Além disso, transfere também, a responsabilidade da não 

produção total deles em sua aula, novamente, para a presença da coordenadora em sala. 

Percebendo essa insinuação, a coordenadora intervém, perguntando diretamente ao 

professor se a presença dela afetou a produção deles em sala, para que professor direcione e 

explicite o seu discurso em relação a ela. Com isso, ela realiza um ato de ameaça a face 

positiva do ouvinte, pois questiona diretamente, mostrando desaprovação à fala anterior dele. 

Em sua resposta, o professor utiliza o termo “talvez”, “pouco” e o diminutivo “pouquinho” 

nas frases “ a participação talvez não”, “talvez eles tenham ficado um pouco nervosos” e 

“a produção tenha caído um pouquinho, nada demais”(linhas 12 e 13) como mitigação 

para tentar salvar a face da coordenadora, sem culpá-la diretamente pelo fato da sua presença 

em sala de aula ter modificado, possivelmente, o comportamento dele e também dos alunos. 
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Ainda no final desse trecho, o professor continua tentando se justificar mesmo após a 

coordenadora ter concordado com a fala anterior dele, expressando um “uhum” (linha 14), 

possivelmente para evitar desacordo, uma estratégia de polidez positiva 6 (Evite desacordo).  

Ele continua no assunto de maneira defensiva tentando salvar sua própria face dessa vez, e de 

alguma forma se proteger, explicando que a turma agiu normalmente e que a aula foi 

“normal” e “tranquilo” (linha 16), como de costume. 

 

Excerto 2 

 

01 Roberta O que que você notou que foi o ponto FORTE da tua aula? 

02 Junior Da mi:nha aula” 

03 Roberta  [É] 

04 

05 

Junior Eu acho que minha minha interação cum cum os alunos a maneira 

que consegui passar as informações pra eles 

06 Roberta [Ehum] 

07 Junior Né de forma EU ACHO de forma clara 

08 Roberta [Uhum] 

09 Junior Que ficou claro o que a gente tava vendo ali naquelas lições 

10 

11 

Roberta Ta(+)e o que que  você achou  que ficou de ponto mais a ser 

trabalhado a ser melhor trabalhado ai na aula que você falou assim isso aqui 

poderia fazer 

12 Junior  [Talvez o contro:le em relação a correção de alguns erros 

13 Roberta  [Uhum] 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Junior Deles né ahm: (+)a melhor aplicação da pirâ:mide ne acho que talvez 

isso (incompreensível) ser trabalhado porque como é uma turma com perfis 

diferentes às vezes eu tô tentando trabalhar fazer uma pirâmide25 ou fazer 

uma correção de pronuncia e:: como eles são de perfis diferentes e tão em 

ritmos diferentes né tem uns com ritmos bem diferentes dentro da turma isso 

fica um pouco difícil até mesmo pra controlar eles espera um pouquinho oh 

não fala agora né 

 

                                                            
25 Pirâmide é o nome que se dá a uma técnica de correção dos alunos dentro da Intituição. 
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Dando continuidade à conversa, nesse trecho é possível verificar a utilização dos 

termos “acho” (linhas 04, 07, 14), “talvez” (linhas 12 e 14), “às vezes” (linha 16), “pouco” 

(linha 18) e o diminutivo “pouquinho” (linha 19) pelo professor como forma de mitigação à 

certeza do seu próprio discurso e preservação da sua face. O professor demonstra insegurança 

em sua resposta quando usa esses modificadores no discurso. 

Outro ponto a ser destacado são as perguntas diretas, específicas e explícitas da 

coordenadora, demonstrando interesse pela opinião do professor e seu domínio dos tópicos da 

conversa, pois é ela quem direciona e controla o ritmo e assuntos discutidos durante a 

interação. Podemos dizer também, que isso é uma estratégia protetora, para salvar a face do 

professor para o que vem a seguir, ou seja, uma oportunidade dele se justificar antes dela 

colocar sua opinião, de forma hierárquica, impondo seu poder. Além disso, conseguimos 

identificar na linha 10, outra estratégia, dessa vez de indiretividade 4 (diminua a importância), 

quando ela responde “tá” para o que o professor tinha acabado de dizer, diminuindo a 

importância que de fato tem no seu discurso. 

Ao final do trecho, podemos perceber que o professor admite seu erro ao responder a 

coordenadora, confirmando um ato de ameaça a face negativa dele. Ao mesmo tempo que ele 

admite, tenta mitigar seu erro utilizando as palavras “talvez isso (incompreensivel) ser 

trabalhado” ( linhas 14 e 15), ou seja tenta se justificar mas não o faz completamente por ter 

sua liberdade social impedida. Assim como afirma VAN DIJK (2008), muitas vezes nós não 

temos liberdade pra dizer ou falar o que queremos, o que caracteriza o uso do “talvez” nessa 

fala. 

 

Excerto 3 

 

01 

02 

03 

04 

05 

Roberta O resto não tem essa homogeneidade que a gente gostaria de ter (++) 

você tocou num ponto que eu realmente vi que foi onde eu vi que foi onde a 

gente poderia trabalhar ainda mais que a gente já trabalhou em outros wtdcs 

que é a questão da pirâmide né (+) então assim então como agora eu vi a sua 

aula especificamente é num nível mais baixo porque você sempre pega 

níveis muito altos 

06 Junior [Uhum] 
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07 

08 

09 

10 

11 

12 

Roberta Né e ai eu confiei ((risos)) ah em você pra te dar um w2 A26 (+) o que 

que eu notei que a pirâmide você poderia trabalhar de forma mais focada no 

núcleo do erro quando eles erram ao longo da frase você ainda volta pro 

início da fra:se sem se prender ali naquele erro então se ele cometeu um erro 

do tipo eu bebo cerveja de manhã com meu pai e esse de manhã saiu de uma 

forma errada você deveria isolar o de manhã consertar o de manhã e depois 

estruturar desde o início 

13 Junior Pro início e faço tudo de novo 

14 Roberta Então você já percebeu isso né 

15 Junior Percebi isso sim 

16 Roberta Percebeu isso ne 

 

 

É claro nesse trecho da conversa que após ter demonstrado interesse sobre alguns 

pontos na opinião do professor sobre sua aula, a coordenadora nesse momento começa a falar, 

ou seja, aponta suas críticas em relação aos pontos que ela acha relevante ressaltar. Ela, de 

certa forma, transfere esse início à responsabilidade do professor para tentar salvar/proteger 

sua face positiva na situação dizendo “você tocou num ponto que eu realmente vi”(linha 01 

e 02), ou seja, como se estivesse apenas reafirmando ou confirmando o que ele já havia dito 

anteriormente, sem expor explicitamente sua opinião. Desse jeito, ela se exime de qualquer 

possível crítica, ameaça ou imposição explícita e direciona para o professor. Porém, logo em 

seguida, ela se posiciona discursivamente e diz “então assim, então como agora eu vi sua 

aula especificamente...” (linha 04), colocando a sua opinião explicitamente na conversa. 

Outro ponto importante que podemos destacar é o uso de “a gente” como forma de 

aproximação com o professor no trecho “foi onde eu vi que foi onde a gente poderia 

trabalhar ainda mais que a gente já trabalhou” (linhas 02 e 03) Considero uma estratégia 

de polidez positiva 4 (use marcas de identidade de grupo) pois explicita a identidade de 

professor dos dois participantes. A marca de identidade de grupo, assegurada pelo uso dessa 

expressão também consiste em uma estratégia de preservação de face, uma vez que demarca 

território e demonstra intimidade. Além disso, acredito ser um marcador de 

                                                            
26 W2 é o nome que se dá ao livro da Instituição, equivalente ao nível de proficiência que o aluno se 

encontra na fase adulta indo do w2 ao w12. 
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feedbackcolaborativo, pois mostra que um trabalho em conjunto foi feito e poderá ser feito 

novamente entre os dois. 

No momento em que a coordenadora diz no trecho “e ai eu confiei ((risos)) ah em 

você” (linhas 05 e 07) ela está tentando salvar a face dela, elogiando e enaltecendo a figura 

desse professor. Ela quis se aproximar dele e mostrar que teve confiança em lhe dar uma 

turma de nível baixo já que ele só lecionava para turmas de níveis mais avançados. Com isso, 

ela também consegue transferir sua responsabilidade de não ter sido efetiva em algum 

treinamento deste livro, por exemplo, caso algo tenha acontecido de forma inesperada ou fora 

da metodologia deste curso, já que ela é responsável pela capacitação e desenvolvimento dele. 

De acordo com Schulman (1987) em Romero (2004), exposto nessa pesquisa na seção 

2.3, a reflexão é o momento de reorganização e reconstrução feita pelo professor. Para 

Romero (2004) “A reconstrução implica em prever ações futuras. Assim, a marca linguística é 

o tempo futuro (...). Considerando que os verbos modais também indicam ideia de futuro 

(ROMERO, 2004, p.138). Nessa perspectiva, conseguimos notar o emprego dos modais 

“poderia” e “deveria” nos trechos “você poderia trabalhar de forma mais focada” e “você 

deveria isolar o de manhã” (linhas 08 e 11) por parte da coordenadora e não pelo professor. 

Temos na verdade, a coordenadora indicando o que o professor deve fazer corretamente na 

próxima aula e não uma reflexão da própria prática por parte dele, procurando reconstruir o 

que ele mesmo achou que precisasse. 

No final desse trecho, a coordenadora parece insinuar a percepção de uma falha do 

professor, e ela mesmo reafirma novamente como forma de ironia quando diz “ então você já 

percebeu isso né” e “percebeu isso né” (linhas 14 e 16). Neste trecho ela utiliza o recurso de 

parafrasear o que foi dito anteriormente como forma de confirmar que ele não faça errado 

novamente. Essa também é uma forma de diminuir sua crítica e apontamento do que foi 

errado, e transferir para ele a responsabilidade. Além disso, podemos dizer que o fato dela 

concluir o assunto com seu turno final aponta que é ela quem detém o poder. 
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Excerto 4 

Nesse trecho temos a finalização da conversa entre os dois participantes. 

 

01 

02 

03 

04 

Roberta Entendeu, então assim ehh o que que eu gostaria que você fizesse pra 

gente poder melhorar pegasse esses dois tópicos que tô te dando hoje foco na 

pirâmide e (+) marcar os elementos da frase já em português com o body 

language que a tua aula vai ser mais show que já é 

05 Junior Beleza 

06 

07 

Roberta Olha vou te falar eu dei w2 pra você com medo porque como eu sei 

que você é professor avançado mas eu gostei muito do resultado da turma 

gostei muito 

08 Junior Legal bom saber 

09 

10 

Roberta Tá você tem alguma coisa a colocar alguma coisa a acrescentar aqui 

até na tua própria auto observação da aula 

11 

12 

13 

14 

15 

Junior Não como eu te falei o que eu vejo é que muitas vezes eu sinto um 

pouco de dificuldade mesmo na no momento correção na aplicação da da 

pirâmide de alguns casos não só nessa turma eu acho que é uma coisa que eu 

tenho que trabalhar mais eu venho tentando trabalhar ma::s nu:::m e::h num 

é algo absurdo né 

16 Roberta Uhum 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Junior Não é uma dificuldade extrema mas é realmente adaptar a exatamente 

a essa necessidade da correção do que tem ali né eu fico muito eu volto no 

início da frase eu fico muito receoso dos alunos esquecerem o que é porque 

aí acaba caindo a gente acaba criando um vício as vezes de tipo ah vamo eu 

meu receio é de criar um vício de que ah vamo corrigir um ponto que tá 

errado ali e eles só quiserem completar aquele ponto não então peraí eu 

completo esse ponto ma::s 

23 

24 

25 

Roberta É mais aí (incompreensível) você vai sempre tranquilizar de que você 

vai ao núcleo do erro e depois vai voltar na construção da frase como um 

todo período inteiro se você começar a fazer isso você vai ver que eles se 

acostumam no teu ritmo 

26 Junior Aham 

27 Roberta Entendeu então isso aí é tranquilo 
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28 

29 

Junior Não então eh acho que é basicamente isso em relação a a a ao lidar 

com a turma é tranquilo a turma é bem legal tem uma relação maneira com 

eles 

30 Roberta Não é bem legal tua relação com a turma com tudo gostei gostei 

31 Junior Beleza então 

32 Roberta Tá obrigada 

 

 

 

Após ter mostrado ao professor “os erros” que ele cometeu, e como ele poderia fazer 

corretamente, a coordenadora continua com elogios mesmo ao final da conversa, ainda como 

tentativa de suavizar o fato de ter apontado alguns desses erros do professor. Parece até uma 

forma de pedir desculpa por ter que fazer essa função de dar o feedback ao professor através 

de elogios. Podemos ver isso nos seguintes trechos“a tua aula vai ser mais show que já é”, 

“gostei muito do resultado da turma gostei muito”, “é bem legal tua relação com a 

turma com tudo gostei gostei” (linhas 03, 04, 07 e 30). 

Além disso, a coordenadora percebendo que já havia falado tudo que deveria, passa o 

turno para o professor, perguntando se ele gostaria de acrescentar mais alguma coisa no 

“parecer” final dela, anulando totalmente a ideia do feedback colaborativo (ROMERO, 2004). 

Ao mesmo tempo, ela tenta trazer a conversa para o âmbito reflexivo ao dizer “tua própria 

auto-observação da aula” (linha 10), visto que o professor não havia expressado sua 

reflexão, opinião ou anseios até aquele momento da conversa. 

A primeira resposta que o professor dá para essa pergunta é “não”(linha 28), numa 

tentativa de evitar desacordos ou proteger sua face. Porém, logo em seguida ele vê a 

possibilidade de se expressar e dizer o que de fato lhe incomodara durante a aula. Por outro 

lado, podemos perceber que ele não expressa verdadeiramente/totalmente suas dificuldades 

para a coordenadora. Notamos um ato de ameaça à face positiva do falante, pois de certa 

maneira ele está admitindo suas fraquezas e erros, através dos trechos: 

“eu sinto um pouco de dificuldade” (linha 12)–tenta diminuir a importância do fato 

com o uso da palavra “pouco” 

“é uma coisa que eu tenho que trabalhar mais eu venho tentando trabalhar ma::s 

nu:::m e::h num é algo absurdo né” (linhas 13 e 14) – ele admite que precisa desenvolver 

uma habilidade, mas logo depois diminui a importância novamente ao dizer que não é nada 

demais, absurda assim 
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“não é uma dificuldade extrema mas” (linha 17) – mais uma vez, o falante utiliza o 

intensificador “extrema” com o intuito de suavizar a própria dificuldade e admissão da 

fraqueza, e logo em seguida utiliza “mas” para descrever a dificuldade em si 

“acho que é basicamente isso” (linha 28) – processo de evitação (GOFFMAN, 1980) 

com o objetivo de evitar certos tópicos 

Na análise dessa interação, pudemos notar que o professor e a coordenadora tentam 

salvar suas respectivas faces a todo momento. Os dois utilizaram estratégias de polidez para 

suavizar possíveis atos de ameaça à face do outro. A interação ocorreu de forma 

aparentemente amigável, porém com imposições hierárquicas que ficaram evidentes através 

dos marcadores discursivos. 

 

3.1.2 Análise 2 

 

A aula que ocorreu antes da interação a seguir possuía alunos adolescentes entre 11 e 

13 anos do nível iniciante do curso, e a professora em avaliação havia começado a trabalhar 

na unidade havia duas semanas. Essa interação foi gravada na franquia de Barreto, em São 

Gonçalo. Vejamos a seguir o primeiro trecho: 

 

Excerto 1 

 

01 

02 

03 

Leo Vamo lá gente agora eu vou te dar o meu feedback né, e o que eu achei 

da aula, mas eu queria ouvir um pouquinho de você antes de eu falar, o que 

você achou da sua aulaO que você achou que você 

04 Maria   [ O que eu achei da minha aula ((risos)) 

05 

06 

07 

Leo [Isso] em geral assim, você tem algum ponto pra destaca:r, alguma 

coisa que você queria compartilhar comigo assi:m antes de eu começar a falar 

um pouqui:nho 

08 Maria Nãoacho melhor você falar antes 

09 Leo É? 

10 Maria É! (0.2) 
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11 Leo Tudo bem. 

 

Ao analisar esse trecho, percebemos que Leo tenta estabelecer um bom 

relacionamento, tentando talvez, mitigar a relação assimétrica entre eles. Ele demonstra 

interesse e uma ‘abertura’ para que a professora Maria expresse seu ponto de vista e opinião 

quanto à sua própria aula quando pergunta “o que você achou da sua aula? ” (linhas 02 e 

03), utilizando estratégia de polidez positiva 1. Contudo, essa abordagem parece não 

funcionar muito bem, pois a mesma recusa imediatamente o pedido do coordenador, 

retribuindo com a mesma pergunta de forma exclamativa, e arriscaria dizer até irônica – 

estratégia de polidez de indiretividade � quando diz “o que eu achei da minha aula?!” 

(linha 04). Podemos atribuir esse recuo a pelo menos três motivos de cunho hierárquico 

inicialmente: (1) ela nunca foi indagada antes sobre a opinião acerca de sua própria aula, ou 

seja, a observação de aula não é uma prática corriqueira da escola, e a reflexão não é algo 

incentivado; (2) a professora tem medo de expressar sua opinião e sofrer futuras 

consequências, como por exemplo, sua demissão; (3) já espera uma crítica. Ao refazer a 

pergunta para o coordenador, ela tenta salvar sua face e parece desviar-se do assunto, em um 

processo de evitação (GOFFMAN, 1980) 

Ainda assim, o coordenador insiste na pergunta “em geral assim, você tem algum 

ponto pra destaca:r, alguma coisa que você queria compartilhar comigo” (linhas 05 e 06) 

apesar de começar com o indeterminante “em geral assim” (linha 05), mostrando-se vago. É 

possível dizer que nesse momento o coordenador está pressupondo/insinuando algo que a 

professora possa vir a dizer utilizando a estratégia de indiretividade. Desse modo, o 

coordenador tenta a aproximação mais vez e recebe como resposta o recuo da professora 

através da negativa “não”(linha 08). 

Desse modo podemos inferir como o discurso foi estruturado de forma a atingir o 

mandato institucional (Maynard, 1984) quando os dois se propõem a falar sobre a aula, ou 

seja, parte essencial do evento a ser analisado. Nesse caso, o mandato institucional é julgar a 

aula observada em questão sendo manifestado quando o coordenador inicia o diálogo 

perguntando a opinião da professora, mas ao mesmo tempo já querendo impor a sua no trecho 

“antes de eu falar”(linha 02). 

Com base nas características de poder propostas por Van Dijk (2012), podemos 

relacionar as falas do coordenador pedagógico com alguns aspectos. Como dito 

anteriormente, a tentativa de colocar a professora em primeiro plano não foi muito 
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assertiva,pois o coordenador por duas vezes impõe sua posição hierárquica implícita ou 

explicitamente quando diz por duas vezes que quer dar sua opinião “antes de eu falar” 

(linhas 02 e 06). Nesses momentos ele deixa a entender que o turno de fala dele é ‘mais 

importante’ que o da professora, ou seja, ele como coordenador (classe hierárquica superior à 

dela) tem mais “privilégio” na fala. Ainda assim, ela pareceu demonstrar “indiferença” 

quando diz “acho melhor você falar antes”(linha 08), pois o discurso dele não iria mudar 

mesmo se ela falasse o que achou da própria aula antes dele. 

Outra interpretação que podemos atribuir a esse trecho, seria o fato de ela recusar o 

pedido do coordenador estar aliado a ela estar “fora de face” ou na “face errada” 

(GOFFMAN, 1980). Isto é, ela pode estar envergonhada de dizer o que ela realmente pensou 

da própria aula. Ela simplesmente aceita ouvir o que ele tem a dizer e não expõe seu ponto de 

vista ou reflexão da prática. 

Segundo Charaudeau (2009): 
Tais atitudes discursivas estão a serviço de uma atitude demonstrativa, a qual impõe 
argumentos e um certo modo de raciocínio que o outro deveria aceitar sem 
discussão, pois a verdade é apresentada como incontornável, independente dos 
sujeitos que a defendem, a qual cada um deve submeter-se. Persuadir o outro 
equivale, neste caso, a colocá-lo num universo de evidências que exclui a 
possibilidade de discussão. (CHARAUDEAU, 2009 p. 313) 

 

Apesar de termos a percepção da relação de poder como involuntária por parte do 

coordenador pedagógico, de acordo com a visão de Van Dijk (2012), esse poder geralmente 

exercido pode ser intencional ou involuntário, não sendo possível determinar com certeza em 

qual categoria está a fala em questão. Ainda, o coordenador pedagógico tenta mostrar sua 

autoridade e posição hierárquica através do seu ato de fala e consequentemente consegue, 

porque a professora preferiu não expor suas ideias e deixa que ele continue a falar. 

A hierarquização por parte do coordenador chama bastante atenção nesse trecho, como 

exposto até o momento, mas podemos identificar outra tentativa de aproximação e polidez 

positiva quando logo no inicio o coordenador utiliza a expressão “ a gente” (linha 01). 

Poderíamos também dizer que ele estava incentivando a prática colaborativa, no sentido de 

fazerem daquele momento um momento de reflexão conjunta inicialmente. No entanto, ele 

também parece mitigar o fato de ter que falar sobre a aula dela como se fosse uma obrigação 

da atribuição de seu cargo quando utiliza o diminutivo “pouquinho” (linhas 02 e 07). 
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Excerto 2 

 

Já que a professora não quis expor sua opinião, nesse segundo momento da interação, 

o coordenador faz seu papel e coloca sua posição a respeito da aula observada. 

 

01 

02 

Leo Eh então, eu gostei da sua aula, tá, no geraleh, separei alguns 

pontos aqui pra gente poder discutir= 

03 Maria  [Sim] 

04 Leo Que: são mais alguns acertos, né, pra gente poder melhorar 

05 Maria [Não, não, claro] 

06 

07 

08 

09 

10 

Leo Né, a sua performance enquanto professora, a gente, tem, 

sabe do tempo que você tá aqui né, que é pouco tempo, a gente, eu, 

tô levando isso em consideração.(0.2) isso aqui visa somente 

melhorar o nosso trabalho aqui dentro tá, isso aí não tá não tá, 

implicando em nada né, ((risos)) então: por exemplo = 

11 Maria Não, tá= 

 

Aqui o coordenador prepara a professora para a crítica que vem a seguir sobre sua 

aula. Antes porém, ele elogia dizendo que gostou da aula dela mas de uma forma em geral, ou 

seja, foi vago, não enaltecendo a prática da professora. Nas falas em seguida, ele também 

utiliza a palavra “né” sempre a cada pausa de seu discurso como forma de obter confirmação 

do que está sendo dito. Com isso, acredito que o coordenador demonstra uma certa 

insegurança nesse momento, e isso pode ser decorrente do fato de eu estar presente durante a 

interação, mesmo como observadora ou da sua própria avaliação. 

Podemos perceber as identidadesdo coordenador em leve conflito durante sua própria 

fala, ou seja as imagens que ele projeta/faz de si mesmo se contradizem em alguns momentos 

do discurso. Esse trecho confirma, assim, a afirmação de Moita Lopes (2003) de que dentro 

de uma determinada interação podemos agir como diferentes “tipos” de pessoas e muitas 

vezes nos contradizer. Citando Gee (1990), o autor concorda que: “Cada um de nós é membro 

de muitos Discursos, e cada Discurso representa uma de nossas múltiplas identidades” (GEE 

apud MOITA LOPES, 2003, p.21) 
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É visível nesse excerto 2 que a escolha lexical do coordenador pedagógico diversas 

vezes pela expressão ‘a gente’ refere-se “aparentemente” aos sujeitos presentes no momento, 

nesse caso ele e a professora como forma de aproximação também, demonstrando polidez 

positiva. Ele procura se enquadrar no grupo/papel/identidade de professor para tentar se 

aproximar dela e no de gestor para liderar alguns aspectos a serem desenvolvidos ao mesmo 

tempo, e num determinado momento acaba até falando as duas palavras “a gente” e “eu”: 

“que é pouco tempo, a gente, eu, tô levando isso em consideração “ (linhas07 e 08) 

Ainda, me arrisco a dizer que até a imagem da Instituição, coordenador pedagógico, 

franqueado, e eu, poderiam estar incluídas implicitamente nessa expressão “a gente” quando 

diz “a gente, eu, isso aqui visa somente melhorar o nosso trabalho aqui dentro tá, isso aí 

não tá não tá, implicando em nada né”(linhas 08 e 09) “empoderando” a sua fala enquanto 

gestor. Além disso, as palavras “nosso trabalho” nos dão a mesma percepção de que esse 

Coordenador se identifica nesse momento com a identidade de professor, tentando uma 

aproximação com a professora, talvez para deixá-la mais confortável naquele ambiente, 

assim, ele utilizou uma estratégia de polidez positiva 4 (marcas de identidade do grupo).  

Por outro lado, logo após essa identificação professor-professor, praticamente na 

mesma frase, o Coordenador parece retomar a postura de gestor, dizendo que as ações da 

professora não irão “implicar em nada” ou seja, nenhuma possível demissão. As tomadas e a 

liderança no tempo de turno são nitidamente ocupadas pelo coordenador pedagógico, 

caracterizando sua relação assimétrica. Ainda nesse sentido, poderíamos chamar a atenção 

para o coordenador que exerce um poder coercitivo nesse momento, pois supõe uma possível 

“punição” caso a professora não tivesse feito da maneira considerada correta para ele. 

Se levarmos em consideração a relação de autoridade entre os falantes, podemos ainda 

perceber que o coordenador pedagógico é detentor de legitimidade, o que lhe confere o direito 

de chamar atenção da professora ao fato da possível demissão dela no trecho “isso aí não tá 

não tá, implicando em nada né”(linha 09) Além disso, podemos incluir o fato de que ele 

também tem credibilidade perante a professora pois é considerado um indivíduo cujas 

opiniões e formas de expô-las são pertinentes, o que lhe permite falar de assuntos e conteúdos 

pertinentes a ensino de línguas e desenvolvimento de profissionais, como foi o caso, pois a 

professora aceita e concorda com tudo que lhe é exposto “sim”,“não,não claro” e “[não, tá”. 

(linhas 03, 05 e 11) 
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Excerto 3 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

Leo Então por exemplo. eu separei uns tópicos aqui pra poder falar 

com você . dar umas dicas de como você pode faze:r pra interagir melhor 

pros alu:nos né: então por exemplo é: no primeiro exercício que a gente 

tem que são os linking sounds né eu vi que você leu a parte do TG eles 

repetiram com você você perguntou sempre com a preocupação se eles 

tinham alguma dúvida muito bom né um ponto muito positivo 

acompanhou bem e:h: (0.1) mas eu eu gostaria de enfatizar mais o intuito 

do exercício né por exemplo os linking sounds são mais pra gente 

trabalhar aquele connected speeches das palavras  

10 Maria [Sim] 

11 

12 

13 

14 

15 

Léo O link mesmo do som e acho que você poderia ter explorado um 

pouquinho melhor isso né de uma forma que você poderia impor um ritmo 

melhor de leitu:ra pra eles repetirem com você e:h mostrar pra eles o 

intuito do exercício né não somente a gente ler porque às vezes o aluno às 

vezes até teens né por ser teens ele às vezes faz o processo mais mecânico 

né ele não tem aquele nível crítico alto né 

16 Maria [Sim] 

 

Nesse trecho, o coordenador de fato começa sua crítica à aula da professora, expondo 

sua opinião. No início ele parece falar com cautela sobre a aula dela. Conseguimos notar isso 

através do uso da palavra “dicas” (linha 02) com a intenção de não hierarquizar o que ele está 

falando, ou seja, ele estaria apenas sugerindo alterações. Fica evidente a preservação da sua 

própria face nesse sentido. 

Outro ponto importante a se destacar é o uso de elogios e adjetivos que o coordenador 

faz ao preparar o que vai dizer no trecho “você perguntou sempre com a preocupação se 

eles tinham alguma dúvida muito bom né um ponto muito positivo acompanhou bem” 

(linhas 04,05 e 06). A mesmo tempo que ele tenta aproximação com estratégia de polidez 

positiva 2, e logo em seguida utiliza a palavra “mas” (linha 06) como oposição a todo o 

elogio que havia sido feito antes. 

Para Loder e Jung (2008, p. 31), “ em um ambiente institucional mais formal, a 

alocação de turnos tende a ficar a critério do representante da instituição, e sua ocorrência 
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depende do grau de formalidade do evento em questão”. Na verdade, o que podemos dizer é 

que nesse tipo de interação há a ausência de autosseleção de interação por parte da professora, 

fazendo com que o coordenador gerencie a alocação do turno. A professora apenas toma a 

palavra para concordar com o que foi dito “sim” (linha 31), evitando desacordo, mais uma 

estratégia de polidez positiva 6. 

 

 

Excerto 4 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

Léo /.../ mas assim, eh: como eu falei, ponto positivo essa sua 

preocupação né em eles acertarem eh: a repetição né eh: essa tua 

preocupação na dúvida deles isso é muito positivo. Essa turma é muito boa tá 

parabéns eles são muito bons eh:: não vejo disparidade de nível entre os 

alunos esse é um ponto positivo né,  que hoje a gente muitos problemas as 

vezes em algumas turmas que um aluno é O e outro é R né 

07 Maria [Não, não, não, aqui eu tenho alunos de bom pra ótimo 

08 

09 

Léo Isso, é, aqui a gente vê que o nível deles é bom, de uma certa forma 

pro livro que eles estão eles estão realmente bem 

10 Maria [Estão muito bem] 

11 

12 

13 

14 

Léo Fiquei satisfeito com isso tá eh:: é um mérito deles um mérito seu 

também né (+) e:: na hora da prática eh: vou pedir pra você tentar fazer um 

pouqui:nho mais natural né tentar não ficar muito direto olhando no TG sabe 

que às vezes a gente faz um processo mecânico ((risos)) 

15 Maria [Ah: sim]  

16 Léo Eu às vezes faço isso tá então olhar mais pros alunos no rosto de:les 

17 Maria [Eu tento fazer isso, mas às vezes também eu não consigo 

(incompreensível) 

18 

19 

20 

Léo [Você tá concentrada né, é: uma dica que eu dou, as frases são 

grandes então assim e::h não seria a melhor maneira quebrar as frases 

primeiro né fazer a pirâmide lembra” correção da pirâmide 

21 Maria Sim sim lembro 
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Nesse momento da conversa de feedback entre os dois, o coordenador utiliza elogios 

excessivos ainda como forma de aproximação e possível mitigação para o que tem que dizer a 

seguir, ou seja, alguma coisa “errada” que possivelmente a professora precisaria modificar 

em sala. Para isso, ele primeiramente elogia a preocupação da professora na produção e nas 

dúvidas dos alunos, enfatizando ser um ponto positivo da aula. Logo em seguida, continua o 

elogio, dessa vez à turma, utilizando estratégia de polidez positiva 2 (exagere o interesse, a 

aprovação e a simpatia pelo outro), quando menciona “essa turma é muito boa” (linha 03), e 

ainda sobre os alunos “são muito bons”, “o nível deles é bom” e “ eles estão realmente 

bem” (linhas 03, 08 e 09). 

Mais adiante, o coordenador faz questão de reafirmar novamente sua satisfação com o 

nível da turma, de uma certa forma mostrando sua hierarquia quanto sua posição de 

coordenador quando diz “fiquei satisfeito com isso tá” (linha 11). Ou seja, caso não tivesse 

ficado satisfeito com o que aconteceu poderia ter resultado em algum feedback diferente. 

Dessa forma ele reforça o feedback positivo (WILLIAMS, 2014), a fim de garantir a repetição 

do comportamento da professora, apesar de não ter dito com o que exatamente ficou satisfeito 

como sugere o autor. 

É nesse segundo momento do trecho que o coordenador começa a “pedir” (linha 12) 

que a professora faça algumas modificações em sua aula e tenta claramente fazê-lo de uma 

forma indireta. Para isso, ele mitiga utilizando diminutivo em “pouquinho” (linha 12), utiliza 

também o verbo “tentar” (linha 12 ), a locução adverbial “às vezes” (linha 14), e ainda tenta 

aproximação com a expressão “a gente” (linha 14) na mesma frase : “vou pedir pra você 

tentar fazer um pouquinho mais natural né tentar não ficar direto olhando no TG sabe 

que as vezes a gente faz um processo mecânico” (linhas 12,13 e 14), podemos perceber que 

o coordenador não quer impor de uma vez a alteração que a professora deve fazer, e talvez 

não queira mostrar nesse momento sua hierarquia. Ele tenta aproximação de formas diferentes 

em uma mesma frase para chegar em seu objetivo, ou seja, dizer o que ela fez “errado” e 

sugerir uma forma diferente de fazê-lo. 

Ainda nessa perspectiva de mitigação, logo após a professora concordar com a 

sugestão de mudança que o coordenador fez, dizendo apenas “ah sim” (linha 15), o 

coordenador continua tentando aproximação quando diz que também comete o mesmo erro da 

professora, como uma tentativa de salvar a face dela utilizando a estratégia de polidez positiva 

7 (pressuponha, declare pontos em comum) no trecho “eu às vezes faço isso tá”. (linha 16) 

Outra interpretação que podemos ter nesse trecho é a aproximação como marca de identidade 
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entre o coordenador e a professora, onde ele tenta mostrar que também exerce esse papel de 

professor e pode passar pelas mesmas dificuldades. 

Em seguida, a professora concorda novamente e aceita a aproximação, dizendo que 

também tenta fazer a proposta sugerida pelo coordenador, e vai além dizendo que “às vezes 

não consigo” (linha 17). Nesse momento, ela tenta preservar sua face, pois ao mesmo tempo 

que concorda ao dizer que não consegue fazer, utiliza a expressão “às vezes” para suavizar o 

seu próprio erro. Nesse caso, ela tenta não demonstrar totalmente seu erro, apesar de admiti-

lo, o que é um ato de ameaça a face positiva dela. (BROWN E LEVINSON, 1987) 

 

3.1.3 Análise 3 

 

Excerto 1 

Essa terceira interação aconteceu na escola de São Gonçalo, em Niterói, Rio de 

Janeiro. O coordenador inicia o feedback da aula tentando aproximação com a 

professoraassim como nas interações anteriores. Ela responde que das duas aulas que ele 

assistiu, achou a primeira mais interessante pelo fato dos alunos serem mais desenvolvidos 

como podemos aferir no trecho abaixo. 

01 Caio Então Joana27, é que que você achou da sua aula” 

02 

03 

04 

Joana A primeira aula achei mais interessante que a 

segunda, até mesmo porque os alunos eles se: eh:+ 

parece que eram mais desenvolvidos na primeira que na 

segunda 

05 Caio [Uhum] 

06 

07 

Joana Na segunda, houve houve uma certa 

dificuldade de alguns alunos 

08 Caio Sim, que mais” 

09 Joana (2.0) 

10 Caio Só i:sso” 

11 Joana (10.0) sei lá, nada assim em mente assim 

12 

13 

14 

Caio E com relação aos passos da a:ula o que que 

você achou assim que você conseguiu você 

conseguiu atingir todos os passos da aula” 

                                                            
27O nome da professora foi alterado na transcrição 
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15 

16 

Joana No final não consegui porque eu esqueci de 

pedir o dever de casa 

17 Caio Hum que mais” 

18 

19 

20 

21 

Joana ((risos)) acho que foi isso, que eu lembre 

assim só isso que eu fiz errado, esqueci ((risos)) 

esqueci, não lembrei não, lembrei agora que eu 

liguei o computador 

22 Caio [Mais nada?] 

23 Joana Não lembro 

 

Em seguida, a professora continua e tenta preservar a própria face quando diz que na 

segunda aula “houve uma certa dificuldade dos alunos” (linha 06), ou seja, ela tenta mitigar 

alguma possível falha que o coordenador possa ter encontrado nessa segunda aula ao usar 

“certa dificuldade” (linha 06). A professora parece não querer demonstrar suas reflexões 

pós-aula (DEWEY,1933) e não desenvolve o assunto, apenas fala rapidamente sobre os 

alunos, caracterizando um processo de evitação (GOFFMAN, 1980). 

No momento seguinte percebemos que o coordenador utiliza a estratégia de polidez 

negativa 2 (questione, seja evasivo) ao perguntar diversas vezes o que mais a professora 

poderia dizer sobre sua própria aula. Primeiramente, como vimos até agora, ele fez uma 

pergunta geral sobre o que ela havia achado sobre a aula. Logo depois, ele pergunta mais duas 

vezes, “que mais” e “só isso” (linhas 08 e 10) com um intuito evasivo e até irônico. Em 

resposta, a professora fica em silencio no primeiro momento, e em seguida diz “sei lá, nada 

assim em mente assim” (linha 11), mostrando que não tem nada mais a dizer sobre a aula, 

novamente evitando falar sobre o assunto.  

Sem sucesso, o coordenador opta por fazer uma pergunta mais específica, sobre os 

procedimentos de aula dizendo “você conseguiu atingir todos os passos da aula” (linhas 13 

e 14). Assim, a professora entende que deve dizer algo mais concreto sobre a aula e, portanto, 

acaba admitindo um erro cometido em sala, caracterizando um ato de ameaça a face positiva 

dela (BROWN E LEVINSON, 1987). Tal ameaça pode ser prejudicial a sua autoimagem, 

então podemos dizer que ela fez isso por pelo menos dois motivos: (1) ela tentou desviar da 

pergunta por duas vezes antes ou (2) apenas não tinha entendido que a pergunta geral se 

referia a isso. 

Logo após, o coordenador continua ameaçando a face negativa da professora ao 

perguntar “que mais” e “mais nada” (linhas 17 e 22), insinuando que ela deva dizer mais 
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alguma coisa ou mais algum erro, provavelmente o(s) que ele tenha notado. Nesse segundo 

momento de resposta, a professora tenta suavizar seu próprio erro e se justificar, por medo 

talvez, dizendo que na hora da aula esqueceu de pedir o dever de casa dos alunos, ou seja, 

tentando dizer que não foi um erro, ela apenas não lembrou na hora através do verbo 

“esquecer”. E, além disso, ela ainda diz “no final” na frase “no final não consegui porque eu 

esqueci de pedir o dever de casa” (linhas 15 e 16), ou seja, durante toda a aula não houve 

nenhum erro, apenas ao final dela. 

Nesse trecho da interação, podemos dizer que o coordenador realiza um ato de ameaça 

a face negativa da professora (BROWN E LEVINSON, 1987) por ultrapassar o limite do 

território da professora por diversas vezes. Ele faz insinuações através das mesmas perguntas 

para que ela diga alguma coisa. Enfim, através de uma pergunta mais específica, ele consegue 

que ela admita seu erro, ameaçando a face positiva dela.  

A professora por sua vez parece estar preocupada, e parece sempre avaliar o que pode 

ou não falar antes de responder às insinuações do coordenador. Ela utiliza pausas longas para 

refletir antes da fala, e parece sempre encerrar o assunto, não dando continuidade.  

 

 

Excerto 2 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

Caio Então, eh eu gostei da aula a primeira aula 

realmente você mostrou que você tava bem preparada 

e::h e::u vi eu pude verificar que a tua e::h preparação 

tava adequada né você pegou poucos alunos tava com 

eles lá na frente tava com todo o material preparado 

isso é bem importante tá já em relação a metodologia 

o warmup e:h o warmupvc usou o material 

pedagógico tá e:h apropriadamente né você trouxe 

seus alunos pra você pra que pudessem fazer essa 

interação os alunos participaram até mesmo a 

Gabriela que está bem no início de aula conseguiu vir 

e participar isso é muito legal e muito positivo né 

porque aí você consegue dar o feedback pro aluno que 

ele tá se desenvolvendo e eu acho isso muito bom tá’ 
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15 (+ )e::h (+) nessa primeira aula você não teve 

atendimento de: lição par 

16 Joana Uhum 

17 

18 

Caio Ne”mas na segunda você lembra o que tem 

que fazer” 

19 Joana Interação’’ 

20 Caio Isso 

21 Joana Mas não tinha como fazer interação ali 

22 Caio Porque que não tinha” 

23 

24 

Joana Porque era uma pessoa só de lição par, uma 

pessoa só de lição par 

25 

26 

27 

Caio [Não na segunda aula tinha duas pessoas de 

lição par, o que que você poderia ter feito ali, que 

você não aplicou (+) tinha um 70 e um lição 34 (+) 

28 Joana Ahah o Pedro junto com a Diandra 

29 Caio Isso 

30 Joana Ah esqueci então 

31 

32 

33 

Caio Você poderia ter feito o questions da Diandra 

com o Pedro, então você poderia ter feito o questions 

da Diandra pra promover essa interação dos dois /../ 

 

 

É possível perceber nesse trecho que o coordenador pedagógico inicialmente prepara 

todo o seu discurso de aproximação, elogiando a professora e a turma. Ele utiliza adjetivos 

excessivos e intensificadores para marcar sua fala, mas eles não variam muito, ele parece 

seguir um padrão de adjetivos iguais para momentos diferentes da aula como podemos ver a 

seguir: “você tava bem preparada”, “preparação adequada”, “material preparado”, 

“usou material pedagógico apropriadamente” (linhas 02,03,04 e 06) Em seguida, ele 

continua os elogios sobre o comportamento da aluna incentivado e promovido pela 

professora, dizendo que foi “muito legal”, “muito positivo” (linha 09) e que ele acha isso 

“muito bom” (linha 10). 

Podemos identificar traços de hierarquização no momento em que o coordenador 

aponta que gostou da aula da professora, “então eh eu gostei da aula” (linha 01), logo no 
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início de sua fala. Parece, que o sentido atribuído a esse trecho é de “aprovação” da 

professora, porém apenas da primeira aula pois logo em seguida ele diz “a primeira aula 

realmente você mostrou que tava bem preparada” (linhas 01 e 02), ou seja, como ele 

assistiu à duas aulas seguidas, ele demonstra gostar e aprovar apenas a primeira. Outro 

momento que parece haver hierarquização é quando ele diz “e eu acho isso muito bom” 

(linha 11) se referindo a atitude que a professora teve com o aluno. Portanto é possível ver, 

mais uma vez que quando ele usa esses marcadores de opinião própria, ele está também 

aprovando ou desaprovando qualquer comportamento ou atitude, observada por ele, que tenha 

sido tomada em sala de aula pela professora. 

Após os elogios, o coordenador faz uma crítica à aula da professora dizendo algo que 

ela não realizou durante a aula “a primeira aula você não teve atendimento de lição par” 

(linha 12). Ele diz diretamente o que ela possivelmente fez de errado, ameaçando a face 

positiva dela (BROWN E LEVINSON, 1987). Imediatamente a professora concorda, evitando 

assim qualquer tipo de desarmonia utilizando a estratégia de polidez positiva 6 (evite 

desacordo). 

Logo depois, o coordenador continua sua crítica à aula, porém dessa vez fazendo 

novamente insinuações com perguntas retóricas para a professora: “mas na segunda, você 

lembra o que tem que fazer” (linha 14). A estratégia utilizada nesse momento é a de 

indiretividade 08 (seja irônico). O coordenador parece testar a professora para saber se ela 

realmente sabe os passos da aula e consequentemente assumir, então, o que estava errado na 

aula. Ele faz isso através dessa pergunta irônica. 

No momento seguinte, os dois parecem discordar na crítica sobre a interação que 

supostamente deveria ter ocorrido na aula. A professora admite que deveria ter um passo da 

aula com interação entre os alunos, que não o fez, porém logo em seguida se justifica dizendo 

que não havia a possibilidade desse passo acontecer naquela aula. O coordenador indaga 

novamente a professora em vez de apontar diretamente o que deveria ter sido feito da seguinte 

maneira “porque não tinha” (linha 18). Depois disso, a professora se justifica novamente 

dizendo que havia apenas uma pessoa na lição par,28 repetindo duas vezes a mesma frase 

como reforço e ênfase na sua certeza. 

O coordenador enfaticamente discorda, e diz que naquela aula havia duas pessoas na 

lição par, portanto deveria ter feito o passo da aula de interação entre eles “não, na segunda 

                                                            
28 Nesse passo da aula, deve haver pelo menos 2 pessoas na mesma lição para haver interação entre elas. 

Caso não haja, esse passo da aula não acontece. 
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aula tinha duas pessoas de lição par” (linha 20). Em seguida, critica e aponta mais uma vez 

o erro cometido pela professora ao dizer “você não aplicou” (linha 21). 

Imediatamente depois, a professora responde com o nome dos alunos que 

supostamente estavam na mesma lição par, e diz ter esquecido de aplicar esse passo da aula. 

Ela utiliza o verbo “esqueci” para suavizar seu erro e não admití-lo diretamente, ou seja um 

ato de ameaça a face positiva dela. Dessa maneira, ela tenta preservar sua face, e não 

prejudicar sua imagem perante ao coordenador. 

Em suma, pudemos perceber nessa interação que o coordenador utiliza perguntas, a 

maioria delas retóricas, para não ter que criticar ou apontar o erro da professora diretamente. 

Com isso, ele consegue fazer com que ela responda e admita seu próprio erro, provavelmente 

algum que ele já esteja esperando e, ao mesmo tempo, reflita sua prática pós-aula. A 

professora, por outro lado, parece evitar desacordos durante a interação e apenas responde o 

estritamente necessário quando é questionada. 
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3.2 Discussão 

 

Primeiramente, todos os três coordenadores iniciaram seus diálogos perguntando o que 

os professores tinham achado da própria aula. Podemos dizer que isso é uma marca 

proveniente de treinamentos da franqueadora com os coordenadores e portanto não constitui 

parte da identidade deles, ou seja não caracteriza estratégia de polidez pois todos mantêm 

exatamente o mesmo discurso nesse início da interação. 

Além disso, os coordenadores fizeram elogios aos professores avaliados e em algum 

momento citaram seus alunos. A preparação inicial do coordenador para a crítica final como 

objetivo dessa interação, teve como protagonista os elogios feitos para aproximação dos dois 

participantes. É possível notar que nesse momento eles tentam preservar sua própria face e 

diminuir a hierarquia existente entre eles. O coordenador tenta se aproximar do professor 

como forma igualitária de poder, mostrando-se também professor para que eles se sentissem à 

vontade para falar, uma estratégia de polidez positiva (BROWN E LEVINSON, 1987). 

Nas três interações, também pudemos notar o afastamento – polidez negativa � do 

professor ao falar sobre suas dificuldades ou o que realmente achou da própria aula. Eles 

evitam, num primeiro momento, a exposição e a admissão de seus erros para a coordenação, 

caracterizando um processo de evitação conforme descreve Goffman (1980). Na interação que 

aconteceu em Botafogo, o professor transferiu a responsabilidade da aula não ter sido como 

ele preparou à presença da coordenadora em sala, ou seja, evitou falar sobre si mesmo e ainda 

criticou a coordenadora. Na segunda interação, a professora nega enfaticamente a pergunta 

feita pelo coordenador sobre a aula dizendo que não ia falar sobre o assunto, mostrando que 

não iria fazer diferença sua opinião, ou seja, já esperava a crítica a seguir.  

Sendo assim, é interessante a colocação dela ao dizer “acho melhor você falar antes” 

pois inverte a posição hierárquica imposta pela instituição e posiciona o coordenador como o 

“avaliado”. Por fim, na última interação, também percebemos esse afastamento através das 

pausas silenciosas feitas pela professora, em vez de uma resposta sobre sua aula. A professora 

também utilizou palavras como “sei lá” e “não lembro” para evitar a continuidade do tópico 

levantado pelo coordenador – modelo de evitação (GOFFMAN, 1980). 

É crucial ressaltar ainda que os coordenadores de Botafogo e São Gonçalo começam o 

diálogo com uma pergunta geral e depois fazem perguntas mais específicas com o intuito de 

guiar e controlar a conversa, uma forma de demonstrar poder, pois, assim como afirma Van 

Dijk (2008, p. 54), “na interação conversacional, um dos participantes pode dominar ou 

controlar a troca de turnos [...]”. E, além disso, é uma forma de obter respostas com insumos 
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para ao mesmo tempo, diminuir sua relação hierárquica ao ter que apontar os erros cometidos. 

Acredito que os coordenadores não queiram exercer essa função de criticar a aula observada, 

e tentam mitigar isso através de perguntas no momento de feedback ( WILLIAMS, 2004). 

Diante desse panorama, os professores, nas respostas a essas perguntas, admitem os erros 

cometidos na aula antes mesmo que os coordenadores os apontem, caracterizando um ato de 

ameaça à face negativa (BROWN E LEVINSON, 1987) deles, demonstrando um 

reconhecimento da própria fraqueza. 

Por outro lado, pude perceber também que nas interações das franquias de Botafogo e 

Barreto, os coordenadores utilizaram a mesma frase “pra gente poder melhorar” durante a 

conversa. Nesse trecho nos deparamos com três pontos a destacar: (1) o uso da expressão “a 

gente” como forma de aproximação, uma estratégia de polidez positiva (BROWN E 

LEVINSON, 1987); (2) além disso, ressaltaria ainda a questão identitária e de poder no uso 

dessa expressão, pois reflete o coordenador pedagógico em uma posição hierárquica superior 

à do professor na sua elaboração de face através da linguagem de insinuação de cooperação 

(GOFFMAN, 1980); (3) o uso do verbo “melhorar” traz a ideia de que algo não está bom pra 

eles e precisa ser modificado. Esse é um exemplo claro de uso de poder, pois o coordenador 

“chefe/gestor” impõe uma modificação a seu subordinado, tratando-se de uma instituição, 

assim como afirma Van Dijk (2008, p. 70), “especialmente nas comunicações ‘verticais’ entre 

chefes e subordinados, tais falas são claramente uma forma de exercício e manifestação do 

poder hierárquico”. 

Apesar da hierarquia nas organizações se dar com o objetivo de não haver tensões 

entre pessoas de cargos iguais e diferentes, percebemos que independentemente da função 

exercida pela pessoa, a tensão existirá por medo desta perder o controle ou que uma outra 

pessoa tome seu cargo (VAN DIJK, 2008). E, dentro dessa instituição não poderia ser 

diferente. Há uma tensão nos discursos entre professores e coordenadores decorrente da 

relação assimétrica, a luta pelo poder e controle dentro do curso. Temos de um lado 

coordenadores formados, ou seja, (1) detentores de um “poder de especialização” (FRENCH 

E RAVEN, 1959) em que podem influenciar os outros fornecendo-lhes conhecimento ou 

esperando conformidade com seus desejos. E, além disso, (2) vemos também que o uso do 

poder por eles assim como afirma Van Dijk (2008), intencionalmente ou involuntariamente 

exercido, tem o objetivo de manter seu cargo ou ampliar para uma possível promoção, por 

exemplo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por se tratar de um trabalho inserido no âmbito dos Estudos da Linguagem, foi 

possível compreender e interligar o conceito de identidade social, face e estratégias de polidez 

nos dados analisados. Fundamentei minha visão para as construções discursivas 

desenvolvidas pelos coordenadores pedagógicos e professores durante as interações no 

momento de feedback pós-aula observada a fim de compreender o universo das relações de 

poder existentes nos cursos de idiomas.  

Assim, pude perceber que o coordenador legitima sua autoridade enquanto gestor, e 

sua “parceria” enquanto identidade de professor para poder conviver no seu dia adia 

profissional. As identidades e relações interpessoais dentro da instituição na verdade serviram 

para entendermos e ratificarmos que somos constituídos de nossos próprios discursos, e que 

eles mudam dependendo das interações que fazemos.  

Posso dizer ainda, que nesse contexto de cursos de idiomas, a relação entre 

coordenador e professor inicialmente não tende a ser colaborativa. Primeiramente, temos um 

coordenador assumindo dois papéis sociais, suas identidades ficam entrelaçadas, em crise e 

contraditórias. Através de seus discursos, percebemos que o coordenador pedagógico assume 

diferentes imagens discursivas, ora professor, ora gestor, e carrega no seu falar marcas 

constitutivas de sua multiplicidade, que puderam ser evidenciadas nas transcrições. Assim 

como salientado por Moita Lopes (2003, p. 22), quando diz que “todo uso da linguagem 

envolve ação humana em relação a alguém em um contexto interacional específico”, ou seja, 

dependendo da interação que esse coordenador tenha dentro da escola, seus discursos são 

alterados e adequados de acordo com o interlocutor do momento. 

 Sendo assim, o propósito desta pesquisa foi pautado em estudar as relações de poder, 

estratégias de polidez e as diferentes identidades que encontramos em um curso de idiomas e 

como as interações com as pessoas podem mudar não só seus discursos, mas ideologias, 

poder, e relacionamentos interpessoais. Conseguimos perceber, através do discurso transcrito, 

que o coordenador pedagógico dessa instituição assume diferentes posições ora para se 

aproximar e/ou se distanciar do professor. Essas identidades, muitas vezes,talvez despercebida 

pelo coordenador, é evidenciada pelas marcas de identificação do grupo e também 

apropriação da função de professor. 

Face às interações, vimos que todas elas têm alguns pontos em comum, principalmente 

no que diz respeito à preparação do coordenador para a crítica que fará em algum momento 

do feedback. Por parte dos professores, percebemos uma tensão no sentido de se proteger de 
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possíveis ameaças, críticas e limitações de liberdade social de ação durante as interações. 

Apesar da constante tentativa de aproximação dos coordenadores, eles controlam o diálogo 

para impor sua autoridade e status em relação aos professores. Em alguns momentos, por sua 

vez, os professores respondem de forma irônica – estratégia de polidez indireta � e também 

tentam impor uma certa autoridade por se tratar da sala de aula de alunos que “pertencem” a 

eles. Em outras palavras, os professores se enxergam como autoridade e escala hierárquica 

superiores a seus alunos em sala de aula, portanto não seria possível o coordenador criticar a 

forma dele agir nesse momento. 

Os professores também evitam o desacordo em diversos momentos de seus discursos 

como forma de mitigar a relação assimétrica entre eles – estratégia de polidez positiva. Na 

maioria das vezes, eles concordam com o que é apontado no feedback e, apesar de não 

concordarem num primeiro momento, aceitam a crítica após terem admitido o erro 

cometido.Assim, foi possível então identificar características pertinentes às relações de poder 

existente entre eles, e ainda observar as identidades que ambos assumem nessa interação que 

permeia o dia a dia dentro dessa instituição. 

Por fim, nesse universo de tensões e relações de poder vividas nessa instituição, cabe 

concluir que é necessário que tenhamos essa consciência de que no mundo globalizado de 

hoje as identidades são múltiplas, móveis e contraditórias (HALL, 2003), e que precisamos de 

práticas colaborativas a fim de diminuir os conflitos existentes entre professores e 

coordenadores. É importante ressaltar ainda que o coordenador pedagógico também exerce a 

função de professor dentro da organização, por isso deve compreender como se dão as 

práticas pedagógicas, suas dificuldades e as observações de aula. 

Acredito que para o desenvolvimento de professores, é necessário que sua prática 

reflexiva seja incentivada através da prática colaborativa nos momentos de feedback, 

acarretando assim, outra configuração de poder dentro dessa instituição. Professor e 

coordenador devem construir em conjunto suas crenças, dificuldades e reflexões para uma 

aula confortável para todos presentes. Defendo assim, uma cultura que tenda para a 

colaboração, a fim de evitar tensões dentro e fora de sala de aulanos cursos de idiomas. Este 

trabalho buscou ainda contribuir para a formação de professores e principalmente 

coordenadores pedagógicos, tanto inicial quanto continuada, e tentou responder às perguntas 

inicialmente levantadas na Introdução. 

Ao longo da minha pesquisa, pude desvendar uma preocupação ainda maior com o uso 

do poder do meu cargo dentro da organização. As inquietações iniciais tornaram-se reflexões 

construtivas e colaborativas para o meu trabalho no desenvolvimento de profissionais ainda 
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mais conscientes de sua prática. Para Moita Lopes (2003, p. 34), “o que se deseja é que 

aprendamos a nos engajar com a diferença, com os discursos que a constituem e com o poder 

que a atravessa pois o que está em jogo é a vida das pessoas, seus desejos e sofrimento”. 

Portanto,concluo que novos olhares podem ser ressaltados em pesquisas futuras no que diz 

respeito a relações interpessoais dentro do espaço de curso de idiomas, e ainda como podemos 

ter esse espaço mais colaborativo para ambos participantes. 
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