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RESUMO 

 

 

 

FERNANDES, Michele de Souza dos Santos Fernandes. Ensino regular e curso livre de 

idiomas: a fala do professor de espanhol sobre o seu trabalho. 2013. Dissertação (Mestrado 

em Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2013. 

 

 

Esta pesquisa integra a vertente de estudos que se encontram na interface linguagem e 

trabalho e visa a enfocar a fala do professor de espanhol do ensino regular (ER) e dos 

cursos livres de idiomas (CL). Nosso objetivo é analisar, por meio do que diz o professor 

de espanhol sobre o seu trabalho, as imagens que constrói sobre si e sobre a sua atividade 

no curso livre de idiomas (CL) e no ensino regular (ER).  Dentro das práticas de 

linguagem, nossa perspectiva é a da fala sobre o trabalho (LACOSTE, 1998). Para o 

desenvolvimento da investigação, apropriamo-nos de conceitos da Ergonomia Situada 

(VIDAL, 2000; GUÉRIN, F. at al, 2001) e da Ergologia (SCHWARTZ, 2010); apoiamo-

nos, ainda, na perspectiva dialógica do Círculo de Bakhtin (1995; 2003) e na Análise do 

Discurso de base enunciativa (MAINGUENEAU, 1997; 2008a; 2011). Nosso corpus foi 

construído a partir das falas produzidas em uma entrevista coletiva (KRAMER, 2007) e em 

um grupo de discussão (KJAERBECK, 2001; CRISTÓVÃO, 2010) formado por 

professores que atuam no ER e no CL em concomitância. A delimitação dessa condição se 

explica pelo fato de esses docentes, com a dupla experiência, poderem falar sobre o 

trabalho a partir de um lugar privilegiado, com um olhar de quem vivencia as situações que 

se constroem em instituições de ensino de natureza tão diversa. A análise das sequências 

discursivas aponta para resultados de ordens distintas. No que tange à atividade de trabalho 

das docentes sujeitos da pesquisa, os resultados apontam para uma valorização da 

formação inicial e continuada realizada no espaço acadêmico e para a concepção dos 

processos de seleção de docentes como uma possível antecipação das prescrições com as 

quais têm de lidar na execução de seu trabalho. Apontam ainda para a renormalização do 

trabalho pese as diferentes prescrições do CL e do ER ou a aparente ausência delas.  Além 

disso, indicam, no discurso, a construção de enunciadores que enfatizam a formação e a 

experiência. No que tange à própria construção da pesquisa, os resultados revelam a 

importância dos dispositivos metodológicos adotados – a entrevista coletiva (EC) e o grupo 

de discussão (GD) - para atingir os objetivos da investigação tendo em vista a perspectiva 

dialógica adotada.  

 

 

Palavras-chave: Linguagem e Trabalho. Ensino de Espanhol. Ensino Regular. Cursos 

Livres. Análise do Discurso. 
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RESUMEN 

 

 

 

FERNANDES, Michele de Souza dos Santos Fernandes. Ensino regular e curso livre de 

idiomas: a fala do professor de espanhol sobre o seu trabalho. 2013. Dissertação (Mestrado 

em Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2013. 

 

 

Esta investigación integra la vertiente de estudios que se encuentran en la interfaz lenguaje 

y trabajo y tiene el objetivo de enfocar el habla del profesor de español de las escuelas de 

enseñanza reglada (ER)  y de los cursos no reglados (CL). Nuestro objetivo es analizar las 

imágenes discursivas que el profesor de español construye sobre su trabajo en las escuelas 

de enseñanza reglada (ER) y en los cursos no reglados (CL). Dentro de las prácticas de 

lenguaje, nuestro punto de vista es el del habla sobre el trabajo (LACOSTE, 1998). Para el 

desarrollo de la investigación nos apropiamos de conceptos de la Ergonomia Situada 

(VIDAL, 2000; GUÉRIN, F. at al, 2001) y de la Ergología (SCHWARTZ, 2010). Nos 

apoyamos también en la concepción dialógica del Círculo de Bakhtin (1995, 2003) y en el 

Análisis del Discurso de base enunciativa (MAINGUENEAU, 1997; 2008a; 2011). 

Nuestro corpus se construyó  a partir de hablas que se produjeron en una entrevista 

colectiva (KRAMER, 2007) y en un grupo de discusión (KJAERBECK, 2001; 

CRISTÓVÃO, 2010) compuestos por  profesores que trabajan en el ER y en el CL en 

concomitancia. La delimitación de esta condición se debe al hecho de que los profesores 

pueden hablar sobre su trabajo a partir de un lugar privilegiado y con una mirada del que 

vivencia las situaciones que se construyen en instituciones de naturalezas tan distintas. El 

análisis de las secuencias discursivas señala resultados de niveles distintos. Por lo que se 

refiere a la actividad de trabajo de las profesoras sujetos de la investigación, los resultados 

señalan una valoración de la formación inicial y continua que se realiza en la universidad y 

la comprensión de las pruebas de selección de docentes como una probable anticipación de 

las prescripciones con las que van a depararse los docentes en su actividad  de trabajo. Los 

resultados señalan aún la renormalización del trabajo como necesaria aunque haya 

diferentes prescripciones en el CL y en el ER o no las haya. Además, demuestran, en el 

discurso, la construcción de ethos de enunciadores que acentúan la formación y la 

experiencia. En lo que concierne a la construcción de la investigación, se señala la 

importancia de los dispositivos metodológicos adoptados – la entrevista colectiva (EC) y el 

grupo de discusión (GD) – para alcanzar los objetivos de la investigación teniendo en 

cuenta la perspectiva dialógica adoptada. 

 

Palabras clave: Lenguaje y Trabajo. Enseñanza de Español. Enseñanza Reglada. 

Academias de Idiomas. Análisis del Discurso.  
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ABSTRACT 

 

 

 

FERNANDES, Michele de Souza dos Santos Fernandes. Ensino regular e curso livre de 

idiomas: a fala do professor de espanhol sobre o seu trabalho. 2013. Dissertação (Mestrado 

em Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2013. 

 

 

This research integrates an area of study which lies at the interface between language and 

work and is focused on the speech of the Spanish teacher both in the regular school 

education (RS) and language courses (LC). We aim to analyze, by means of what the 

Spanish teacher says about his work, the images he builds about himself and his activities 

in language courses (LC) and in regular school (RS). Within the language practices, our 

perspective is the speech about the work (LACOSTE, 1998). For the progress of the 

research, we part from the concepts of Situated Ergnomics (VIDAL, 2000; GUÉRIN, F. at 

al, 2001) and Ergology (SCHWARTZ, 2010); we also take into consideration the 

dialogical viewpoint of Bakhtin’s Circle (1995; 2003) and the Discourse Analysis on 

enunciative basis (MAINGUENEAU, 1997; 2008a; 2011). The corpus was gathered from 

speeches produced in a collective interviews (KRAMER, 2007) and a focus group 

(KJAERBECK, 2001; CRISTÓVÃO, 2010) made up by teachers who work in regular 

school (RS) and in language courses (LC) concomitantly. The delineation of this condition 

is explained by the fact that those teachers, with their double experience, can talk about the 

work from a privileged place, with a look of those who experience situations that are built 

in educational institutions of diverse nature. The analysis of the discursive sequences 

points to results of different sorts. Regarding the work activity of the teachers who are the 

subjects of our research, the results point to a valorization of initial and continuing 

education conducted in academic space and the conception of a whole process of teachers’ 

admissions as a possible anticipation of prescriptions with which they must deal in the 

performance of their work. They also point to the renormalization of the work which 

concerns the different prescriptions for RS and LC, or the apparent absence of such 

differences. In addition, results indicate the construction of enunciators who emphasize 

education and experience. As for the construction of the research itself, results reveal the 

importance of the methodology - collective interviews and focus group - to achieve the 

objectives of the investigation, considered the dialogical viewpoint. 

Keywords: Language and Work. Spanish Teaching. Regular Education. Language Courses. 

Discourse Analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Iniciei meus estudos de espanhol em 2003 quando ingressei no curso de Letras, 

Português – Espanhol, da UERJ. Em 2005, quando ainda era estudante, fui contratada 

como professora de espanhol de um curso livre de idiomas. Até me graduar, passei por 

diferentes instituições de ensino livre, até que em 2008, já formada, prestei concurso para o 

cargo de professora de português do Município de Miracema – no Estado do Rio de 

Janeiro. Lembro-me como se fosse hoje do primeiro dia em que ingressei em uma escola 

regular como professora regente. Quase 40 alunos olhando-me ávidos por saber quem era 

aquela pessoa que estava ali e o que traria de atividade para a sala de aula. E eu, 

amedrontada e, ao mesmo tempo, ávida por colocar em prática tudo o que havia aprendido 

em minha universidade. Dividia alguns dos meus dias entre os meus 10 alunos do curso 

livre e as minhas 3 turmas de mais ou menos 35 da escola do ensino regular.  

 Era uma diversidade de procedimentos muito grande: diários, regulamentos, livros, 

tempo, avaliações, objetivos, metas, colegas de trabalho, espaço de trabalho, 

relacionamento professor aluno, etc. Eram universos completamente diferentes. 

 Em 2010, após dois longos anos fora de casa, ingressei na rede estadual do Rio de 

Janeiro como professora de espanhol. Esta experiência marcou não apenas a minha visão 

de escola, mas a minha visão sobre a inserção da disciplina de espanhol no ensino básico, 

mais especificamente em uma escola pública. Era o primeiro ano de oferta do espanhol na 

escola em que fui lotada e não havia livro didático, tampouco orientações específicas da 

rede para o ensino da língua como havia para as outras disciplinas. Por outro lado, havia 

uma sucessão de vozes com as quais tinha de lidar todos os dias em meu trabalho: eram os 

julgamentos dos alunos, as crenças dos colegas de trabalho, as orientações da direção, as 

minhas próprias crenças baseadas em meus aprendizados teóricos, frutos da minha 

formação. Eram muitas as vozes que, querendo ou não, incidiam sobre a minha forma de 

trabalhar. 

 Esta história, não é apenas a minha, mas a de muitos docentes de línguas adicionais 

que saem todos os dias de nossas universidades e ingressam no mercado de trabalho. 

Assim como o meu primeiro contato profissional com o espanhol foi através do curso livre 

de idiomas, muitos colegas de profissão passam pela mesma experiência e, assim como eu, 

têm um choque ao se deparar com uma realidade para a qual nem sempre estamos 

preparados.     
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 Por conta disso, no ano de 2011, quando decidi dar continuidade aos estudos de 

pós-graduação, resolvi me debruçar sobre este tema. Meu projeto de ingresso no curso de 

Estudos de Linguagem da UFF propunha observar como a fala dos atores da escola 

interferiam na prática do professor de espanhol. Porém, apesar da relevância do tema, ao 

ingressar e me debruçar sobre o projeto, percebi que alguns obstáculos metodológicos 

tornavam o trabalho difícil de ser concretizado tendo em vista, entre outras coisas, a 

duração da pesquisa. O primeiro obstáculo era o acesso aos discursos que pesam sobre a 

prática do professor, já que este lida com diferentes fontes de prescrições e uma gama de 

ditos sobre o seu trabalho que vem dos mais variados lugares – da mídia, de documentos 

oficiais, dos sujeitos da escola e dele mesmo com suas experiências, sua formação, suas 

ideologias (SCHWARTZ, 2010). O segundo problema era a análise da atividade: como 

mensurar a influência da fala do outro no fazer do docente? Até que ponto as escolhas 

feitas pelo professor são balizadas pelo que o outro diz sobre o seu trabalho e sobre o que 

ele próprio traz em si como valor? Somente a observação da prática não me daria subsídios 

suficientes para empreender tal tarefa.  

  As participações em eventos acadêmicos, as reuniões de orientação, os diferentes 

momentos de diálogo com docentes, pesquisadores e o contato com estudos que 

relacionam linguagem e práticas sociais, como os dos grupos de pesquisa Práticas de 

Linguagem, Trabalho e Formação Docente (UFF), Atelier - Linguagem e Trabalho 

(PUC/SP) e PraLinS - Práticas de Linguagem e Subjetividade (UERJ), levaram-me a 

desconstruir algumas crenças e a repensar o trabalho do professor sob o ponto de vista da 

atividade. Percebi que era possível seguir com o objetivo de tratar do trabalho do professor 

de espanhol, porém seria importante dar voz ao docente para que ele mesmo pudesse falar 

sobre seu trabalho.  

 Sendo assim, essa pesquisa passou a se ancorar nos estudos que relacionam 

Linguagem e Trabalho e passou a ter como objetivo analisar, por meio do que diz o 

professor sobre a sua prática no curso livre (CL) e na escola (ER), de que forma se constrói 

discursivamente o seu fazer nesses espaços.   Com isso, pretendemos responder a seguinte 

pergunta: que imagens do trabalho constroem os professores de espanhol que atuam em 

concomitância no CL e no ER?  

 Acreditamos, com esta pesquisa, contribuir com um novo olhar para as questões 

que envolvem a atividade de trabalho do professor de espanhol no ensino regular, 

ampliando as discussões sobre o ensino de línguas adicionais na escola a partir do ponto de 

vista do trabalhador, a saber, o professor. Além disso, procuramos ampliar as investigações 
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sobre o curso livre de idiomas e as práticas do professor nesse espaço ainda pouco visitado, 

mas que se configura num efetivo espaço de trabalho, em especial, para estudantes e 

recém-formados em línguas adicionais (LA). 

 Nosso corpus foi construído a partir de sequências discursivas
1
 de professoras de 

espanhol que trabalham em concomitância no CL e no ER. As sequências foram 

produzidas em dois eventos distintos ocorridos no mesmo dia: a entrevista coletiva (EC) e 

o grupo de discussão (GD).  

 Sob a proposta de discutir as imagens discursivas elaboradas pelos docentes 

participantes sobre o trabalho, a pesquisa está dividida em quatro capítulos, além da 

introdução, das considerações finais e dos apêndices. 

 No capítulo 1, procuramos situar o trabalho docente entre os estudos que tratam do 

ensino sob a perspectiva da atividade, isto é, sob o ponto de vista do trabalhador. E 

aproveitamos para realizar um percurso pela história recente de políticas educacionais e 

linguísticas a fim de dar um panorama da situação em que se encontra o ensino de espanhol 

na cidade do Rio de Janeiro nas escolas de ER e nos CL. Realizamos também o percurso 

da história da inserção dos CL na cidade do Rio de Janeiro com o propósito de situar o 

contexto em que se dá o ensino de línguas adicionais, além de evidenciar as aproximações 

que vêm tentando estabelecer com o ER. 

 No Capítulo 2, realizamos uma apresentação das perspectivas que servem de 

arcabouço teórico desta pesquisa, a saber, as ciências da linguagem e as ciências do 

trabalho. Além disso, apresentamos alguns conceitos chave importantes para a análise do 

nosso corpus, a saber, a perspectiva dialógica de Bakthin (1995, 2003) e o conceito de etos 

da análise do discurso (MAINGUENEAU, 1997, 2008a, 2011). Por último, procuramos 

recuperar as relações que as ciências da linguagem vêm estabelecendo com o trabalho. 

Dentro das práticas de linguagem, damos destaque à linguagem sobre o trabalho, foco de 

nossa pesquisa. 

 No Capítulo 3, relatamos o percurso metodológico da investigação, apresentando o 

recorte, os sujeitos da pesquisa e a dinâmica da EC e do GD. Além disso, estabelecemos 

uma reflexão sobre a adoção desses dispositivos como acesso às falas sobre o trabalho. 

Neste capítulo, apresentamos também os parâmetros adotados para a análise do corpus.  

                                                           
1
 A noção de “sequência discursiva” é desenvolvida por Jean-Jacques Courtine ancorada na noção de 

“superfície linguística” definida por Michel Pêcheux (AMARAL, 2005). A partir desta última, as sequências 

discursivas são concebidas como sequências orais e escritas superiores às frases, isto é, são a materialidade 

do discurso (COURTINE apud AMARAL, p.60). Em nossa pesquisa, portanto será usada com a mesma 

designação. 
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 No capítulo 4, analisamos as sequências discursivas da EC e do GD. Antes, porém, 

explicitamos os critérios utilizados a fim de tirar melhor proveito da massa de textos obtida 

através do evento. Este capítulo está dividido em duas partes. A primeira se volta mais 

especificamente para a análise de sequências que se enquadram nos temas que mais se 

destacaram na fala das docentes: a formação, a seleção para o trabalho e a atividade de 

trabalho. A segunda parte procura observar as vozes que se manifestam no discurso 

construído pelas docentes e a constituição de imagens sobre si.   
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1. CONTEXTUALIZANDO O TRABALHO DO PROFESSOR DE ESPANHOL 

NO ENSINO REGULAR E EM CURSOS LIVRES DE IDIOMAS 

 

 

 Este capítulo tem como objetivo situar a atividade docente como trabalho e 

apresentar o quadro em que se insere a atividade do professor de espanhol no curso livre e 

no ensino regular tendo em vista alguns aspectos que incidem diretamente sobre ele, como 

as políticas linguísticas e questões mercadológicas. Portanto, longe de percorrer a trajetória 

do ensino de espanhol no Rio de Janeiro, como já fizeram com muita propriedade outros 

autores (LEFFA, 1999; DAHER, 2006; FREITAS, 2010; RODRIGUES, 2010a; 

VARGENS, 2012), este capítulo procura fazer uma análise do trabalho docente e de como 

alguns aspectos de sua profissão ainda são desconsiderados. Além disso, procura trazer à 

luz o contexto em que se insere o trabalho do professor diante do quadro em que se 

encontra o ensino de espanhol em escolas regulares e centros de idiomas no Estado do Rio 

de Janeiro.  

 

1.1. Trabalho docente: o ensino como trabalho 

 

 A preocupação com as práticas educacionais tem colaborado para o 

desenvolvimento de inúmeras pesquisas que tratam do ensino e da aprendizagem, 

contribuindo para a representação do professor sob diferentes perspectivas: ora 

imprimindo-lhe a imagem da eficiência, ora considerando-o sujeito cognitivo portador de 

representações; ora como sujeito singular (SAUJAT, 2004). Contudo, apesar de tais 

preocupações não serem novas, só mais recentemente essas pesquisas têm se voltado para a 

atividade de ensino sob a perspectiva do trabalho, isto é, da análise da prática docente do 

ponto de vista da atividade, incluindo, portanto, o professor na análise de seu fazer 

(MACHADO, 2004).  

         Segundo Amigues (2004), o fato de o trabalho do professor ser considerado 

conhecido por pesquisadores e por aqueles que tomam decisões sobre ele, faz com que, 

muitas vezes, sua atividade deixe de ser tomada como objeto de estudo. Contudo, isso não 

impede que suas ações sejam submetidas a repetidas críticas principalmente por pessoas 

que se encontram fora dessa atividade: “o que é  feito não corresponde ao que deveria ter 

sido feito, os professores utilizam meios diferentes do que deveriam utilizar, etc.” 

(AMIGUES, 2004, p.38, grifo do autor). O que tais críticas escondem é o desconhecimento 
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de que há uma distância inerente a toda e qualquer situação de trabalho que separa o 

realizado do prescrito, o que torna impossível, seja na sala de aula ou numa linha de 

montagem de uma fábrica (SCHWARTZ, 2010), que a atividade realizada pelo operador 

seja exatamente o que lhe foi exigido como tarefa. Segundo Schwartz (2010, p.70): 

 

Se trabalhar, como acabamos de dizer, é sempre aplicar um protocolo, ao 

mesmo tempo é sempre aplicá-lo de uma maneira singular, diferente 

daquela do vizinho e mesmo diferente de um momento a outro: não 

somente eu não faço jamais exatamente aquilo que me mandam fazer, 

mas eu não faço jamais exatamente aquilo que previ fazer. Isso é a 

história em construção! 

 

 Um “mito” muito comum quando se pensa o trabalho do professor está na crença de 

que sua ação se restringe ao período de contato direto com o aluno, isto é, à sala de aula. 

Desconsidera-se, por exemplo, o tempo de preparação de material, planejamento das aulas, 

reuniões de avaliação, atendimento aos pais e responsáveis, preenchimento de documentos 

burocráticos, como diários de classe, mapas de notas, fichas de avaliação, etc. Segundo 

Deusdará (2006), tais atividades, ainda que em muitos casos, ocupem grande parte do 

tempo do professor, são frequentemente consideradas “extra”. Amigues (2004) diz que 

essas atividades repetidas vezes também são denominadas “resíduo”.  

 O “mito” mencionado anteriormente é parte do desconhecimento de que o trabalho 

do professor abarca outras dimensões que, longe de ser esporádicas, estão intimamente 

ligadas à atividade docente. Segundo Amigues (2004, p.49): 

 

O professor é, ao mesmo tempo, um profissional que prescreve tarefas 

dirigidas aos alunos e a ele mesmo; um organizador do trabalho dos 

alunos, que ele deve regular ao mesmo tempo em que os mobiliza 

coletivamente para a própria organização da tarefa; um planejador, que 

deve reconceber as situações futuras em função da ação conjunta 

conduzida por ele e por seus alunos, em função dos avanços realizados e 

das prescrições.  

 

 As críticas ao trabalho do professor deixam de considerar também o porquê de algo 

não ter sido feito ou tê-lo sido de forma diferente. Muitas vezes essa tomada de decisões 

envolve diversos fatores, como as condições em que o trabalho se realiza – tempo, espaço, 

recursos, etc. Por isso, para Clot (2006 ) a atividade vai além do que é realizado pelo 

sujeito e compreende também o que ele não chega a fazer, como as escolhas que o 

professor faz durante a aula quando precisa excluir um exercício do plano inicial porque 
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dedicou mais tempo às dificuldades do exercício anterior. Como lembra Amigues (2004, 

p.40), “no domínio do ensino o não realizado é mais importante do que o que foi 

efetuado”. Por mais que a aula corra bem, aquilo que gostaria de ter feito, mas não fez, 

gera uma insatisfação no professor.  

 Muito além de realização do que lhe é prescrito, o trabalho do professor, como 

todos os demais, passa constantemente por renormalizações, pela reorganização das 

prescrições para adequar sua tarefa às condições reais, aos imprevistos, aos seus conflitos 

internos, aos seus valores e aos dos alunos e da instituição, ao seu cansaço físico e mental.  

 Sob o ponto de vista da ergologia
2
 – perspectiva sobre o trabalho privilegiada nesta 

pesquisa – o professor é um gestor não só da distância entre o que esperam dele e o que 

realmente faz, mas um gestor de tudo isso, de seus próprios conflitos internos e de sua 

capacidade física para enfrentar, por exemplo, dupla ou tripla jornada de trabalho – ou 

mais. O professor administra, entre outras coisas, sua disposição física e mental para o 

deslocamento, para relacionar-se com seus colegas no ambiente de trabalho, para atuar em 

sala de aula e para refletir sobre o que não deu certo, preparando-se para a aula seguinte.  

 É justamente por conta dessa singularidade da dinâmica de trabalho de cada 

professor que se torna inviável analisar o trabalho sem levar em conta o ponto de vista do 

trabalhador. Emitir um julgamento sobre a atividade do docente sem ver de perto o que de 

fato acontece ali ou sem ouvir o que o trabalhador tem a dizer sobre o seu fazer é analisar 

sem conhecer, retirando da análise o trabalhador e, portanto, vivendo no lugar do outro, 

como afirma Schwartz (2010). 

 Ver de perto a atividade do professor e /ou ouvir o que tem a dizer sobre o seu 

trabalho implica entender que, possivelmente, haverá diferentes representações da 

atividade.  Do ponto de vista de um professor que atue no curso livre e na escola em 

concomitância, contribuem para a construção de diferentes imagens da prática docente 

aspectos, por exemplo, como as condições de trabalho em cada instituição, o público alvo, 

as diferentes prescrições, a formação, a experiências e os valores construídos socialmente 

por esse docente.  

 No próximo item vamos tratar especificamente sobre o contexto de trabalho do 

professor nos cursos livres e nas escolas de ensino regular na cidade do Rio de Janeiro 

tendo em vista as políticas linguísticas e a inserção do espanhol nas escolas regulares de 

ensino básico (ER) e nos cursos livres de idiomas (CL). 

                                                           
2
 A Ergologia e as demais ciências do trabalho serão mais bem abordadas no capítulo 2.  
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1.2.  Ensino regular: as políticas de valorização e desvalorização do ensino 

de espanhol 

 

 Qualquer observação que se faça sobre o ensino de línguas adicionais nas escolas 

brasileiras deve levar em conta as políticas linguísticas e educativas engendradas pelo 

poder público para a regulamentação desse ensino, desde a colocação na grade até as 

recomendações quanto ao desenvolvimento do trabalho.   De fato, a inserção paulatina da 

disciplina de espanhol na grade curricular das escolas brasileiras aconteceu amparada por 

sucessivas leis sancionadas ao longo da história do idioma no Brasil (LEFFA, 1999; 

DAHER, 2006, PARAQUETT, 2009; RODRIGUES, 2010a) e estimulada por exigências 

políticas e mercadológicas.  

 Dentro do contexto de ensino de espanhol no ensino médio, podemos destacar a lei 

11.161/ 2005 como importante para o estabelecimento do panorama em que se encontra o 

ensino da língua na atualidade. O texto do documento estabelece no artigo 1º a oferta 

obrigatória do espanhol pela escola de ensino médio, mas de matrícula facultativa ao 

aluno. O 2º parágrafo desse mesmo artigo esclarece que “é facultada a inclusão da língua 

espanhola nos currículos plenos do ensino fundamental de 5
a
 a 8

a
 séries”. Sem 

desconsiderar as leis e decretos que a antecederam, é importante situar a lei 11.161/2005 

como um marco para a oferta do espanhol no ensino médio das escolas brasileiras e para os 

processos de mobilização social que vem ocorrendo a favor do seu cumprimento e no 

sentido de problematizar as lacunas deixadas por ela. 

 A justificativa para a aprovação da lei foi construída sob o argumento de ampliar a 

integração entre o Brasil e os países vizinhos falantes do espanhol – em especial, os 

integrantes do Mercosul.  Entretanto, o que se observou após ser sancionada foram 

informações que aventavam que a iniciativa atendia principalmente a interesses 

diplomáticos (FREITAS; COSTA; RODRIGUES, 2009). Isso fica sugerido no trecho 

abaixo extraído do jornal El país (2006) no dia seguinte à sanção da lei:  

 

Si en un principio la ley de obligatoriedad del español fue pensada sobre 

todo para las relaciones entre Brasil y el Mercosur, poco a poco los 

dirigentes políticos de este país fueron viendo también la importancia de 

que Brasil hablara español para sus relaciones con Europa, las cuales, 

como afirmó el Ministro de Educación, Tarso Genro, del Partido de los 

Trabajadores, "pasan necesariamente por España" (grifo do autor) 
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 Embora a promulgação da “lei do espanhol” – como ficou conhecida a lei 11.161/ 

2005 – não tenha sido motivada necessariamente por questões educacionais, representou 

um novo marco frente a algumas legislações anteriores que tratavam da matéria. Duas leis 

podem ser tomadas como referência para situar seu papel na inserção do espanhol no 

ensino de nível médio. São elas a Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942 – lei 

4.244/42 –, que pela primeira vez pôs o espanhol na grade curricular obrigatória brasileira 

(FREITAS; COSTA; RODRIGUES, 2009) e a primeira Lei de diretrizes e Bases da 

Educação de 1961 - LDB/1961 -, que excluiu a disciplina de língua adicional do texto 

legal ao tratar da grade curricular das escolas (RODRIGUES, 2010b).   

 Segundo Rodrigues (2010b), se a colocação do espanhol no currículo do ensino 

secundário em 1942 através da Lei Orgânica do Ensino Secundário representou um 

movimento de valorização da disciplina no contexto escolar, a Lei de diretrizes e Bases da 

Educação promulgada em 1961 promoveu um processo de “desoficialização” do ensino 

das línguas adicionais: 

 

Podemos afirmar que interpretamos a LDB de 1961 como uma lei que 

alterou a direção do ensino de línguas estrangeiras nas escolas das redes 

oficiais do país por meio da produção de um apagamento absoluto dessa 

disciplina no texto legal que determinava a estrutura dos currículos 

escolares. Ou seja: se o decreto de 1942 valorizava a presença das línguas 

estrangeiras (modernas e clássicas) como disciplinas obrigatórias nos 

currículos do então Ensino Secundário, a LDB de 1961 rompeu esse 

movimento de valorização e deu início a um processo que temos 

chamado de “desoficialização” do ensino de línguas estrangeiras por 

parte do Estado em suas escolas, com a exclusão dessa disciplina da 

grade curricular obrigatória (RODRIGUES, 2010b, p.18).   

 

 Diante do apagamento promovido pela LDB/1961,  a lei 11.161/2005 contribuiu , 

em certa medida, para o resgate do movimento de valorização do espanhol no currículo do 

ensino médio da escola pública  e, ao mesmo tempo, desencadeou uma série de ações, 

articulações políticas e embates que cresceram e tomaram corpo no período estabelecido 

para sua implementação  - com término previsto para o ano de 2010. 

 Uma das iniciativas positivas no fortalecimento do ensino do espanhol após a 

aprovação da lei foi a publicação pelo Ministério da Educação (MEC), no ano de 2006,  

das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), documento cujo objetivo é 

“sinalizar os rumos que esse ensino deve seguir” (BRASIL, 2006, p. 127). Apesar do seu 

caráter regulador, as OCEM não são um plano curricular, mas um direcionamento do 

ensino do espanhol, ressaltando a importância de se conceber a língua de maneira plural, 
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em sua diversidade de manifestações e contribuindo para a formação crítica do aluno 

brasileiro. Segundo o próprio documento (BRASIL, 2006, p.29): 

 

As OCEM constituíram-se, e ainda se constituem, portanto, na abertura 

de um caminho que terá de ser permanentemente revisto,  reavaliado à 

medida que for sendo percorrido. Mas indica um rumo e esse rumo está 

diretamente relacionado a um determinado momento histórico e político, 

bem como a um momento da pesquisa  no campo dos estudos da 

linguagem e da linguística aplicada.  

 

 Outra iniciativa importante foi a inclusão das línguas adicionais, espanhol e inglês, 

no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do Ministério da Educação. O programa 

destinado à avaliação e distribuição dos livros didáticos voltados para os ensinos 

fundamental e médio é executado pela Secretaria de Educação Básica – SEB/MEC e pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Educação (FNDE). No edital de 2011, pela primeira 

vez, os livros didáticos de espanhol e inglês passaram pela comissão de avaliadores do 

programa para, só então, serem distribuídos às escolas de ensino fundamental. No ano 

seguinte foi a vez do ensino médio através do PNLD 2012. 

 O programa, cujas origens estão em 1929, passou por muitas mudanças ao longo 

dos anos até chegar a contornos semelhantes ao formato atual
3
. Algumas destas mudanças 

aconteceram em 1985, quando pelo decreto 9.1542, de 19 de agosto de 1985, o PLIDEF – 

Programa do Livro Didático para o ensino fundamental – foi transformado no PNLD e, 

como consequência,  os professores passaram a escolher o livro que desejavam usar e os 

exemplares comprados deixaram de ser consumíveis, podendo, portanto, ser reutilizados 

por outro aluno no ano seguinte. Além disso, houve a intenção da ampliação do programa a 

fim de atender a todos os anos do ensino fundamental, o que só ocorreu de fato a partir de 

1996 (ALVES, 2010).  

  Quanto ao Ensino Médio, o programa só se estendeu a esse nível de ensino em 

2004 com a distribuição de livros de matemática e português. Nos anos seguintes, outras 

disciplinas foram sendo inseridas na distribuição: em 2008, história e química; em 2009, 

geografia e física; e em 2012, sociologia, filosofia e línguas adicionais (espanhol e inglês). 

 A iniciativa, aparentemente pontual, de inclusão dos livros de espanhol e inglês, no 

PNLD marca, na verdade, a universalização do acesso ao livro didático de língua adicional 

pelo estudante brasileiro do ensino público (ALVES, 2010). Isso é um grande avanço se 

levarmos em conta os altos preços do material destinado à aprendizagem de línguas.  Além 

                                                           
3
 Para um aprofundamento do tema, ver ref. Alves, 2010. 
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disso, o programa cria uma espécie de “selo de qualidade” para o material com o qual o 

estudante das classes menos favorecidas terá contato, garantindo a adequação do material 

às necessidades do estudante brasileiro, haja vista o fato de a avaliação das coleções contar 

com critérios rigorosos
4
.   

 Ao tratar do tema das avaliações das coleções inscritas no PNLD 2011 - em 

especial, as de línguas adicionais -, González (2010, p.54) faz as seguintes observações: 

 

Espera-se que essas primeiras avaliações contribuam, de fato, para uma 

mudança qualitativa nos materiais produzidos, mas também na formação 

dos que produzem materiais e na forma de pensar e praticar o ensino de 

línguas na  escola regular. Espera-se que as editoras passem a produzir os 

livros  que interessam à nossa escola, aos nossos alunos e ao sentido de  

educação linguística, mais do que propriamente de ensino de línguas, que 

queremos privilegiar. Isso tudo para que o lema adotado no Guia de 

Livros Didáticos do PNLD 2011 possa de fato ser posto em  prática: 

“Lugar de aprender língua estrangeira é na escola.  

 

Nesse sentido, se durante muito tempo o ensino de línguas adicionais teve um papel 

secundário na escola regular, podemos dizer que as OCEM e a inclusão do componente 

curricular Língua Estrangeira Moderna (LEM) no PNLD, de certa forma, devolvem à 

escola a responsabilidade pelo ensino de línguas adicionais. 

 Por outro lado, a lei 11.161, que faz parte desse panorama de transformação do 

ensino de espanhol na educação básica, acabou por oportunizar manobras de 

desvalorização tanto da aprendizagem da língua pelo aluno brasileiro quanto do trabalho 

do professor de espanhol do ensino básico e criar uma dicotomia entre o ensino do idioma 

na rede pública e na rede privada. Isso porque, enquanto o artigo 2º dessa lei estabelece 

para a escola pública que o ensino do espanhol deve ocorrer no horário regular de aula do 

aluno, no artigo 4º, a mesma lei estabelece que a rede privada possa oferecer a disciplina 

“por meio de diferentes estratégias que incluam desde aulas convencionais no horário 

normal dos alunos até a matrícula em cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna” 

(BRASIL, 2005).  

 A lei promove um afrouxamento do ensino de espanhol na rede particular e acaba 

ratificando uma prática muito comum entre as escolas desse sistema, que consiste na oferta 

de línguas adicionais a partir de convênios estabelecidos com cursos livres de idioma fora 

do horário escolar do aluno e, em muitos casos, fora do espaço da escola “de maneira 

totalmente alheia não apenas à grade curricular do estabelecimento, mas também, e o que é 

                                                           
4
 Sobre o processo detalhado pelo qual passam as obras avaliadas no PNLD, ver Ref. BRASIL, 2012.  
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mais preocupante, sem nenhuma conexão com seu projeto pedagógico” (RODRIGUES, 

2010b, p.21).  

 Segundo Rodrigues (2010b, p.21), essa abertura dada às escolas privadas, 

desencadeia novamente um processo de “desoficialização” do ensino de língua adicional 

em contexto escolar iniciado na LDB de 1961 e contribui para o mito do fracasso do ensino 

de línguas adicionais na escola regular: 

 

Segundo uma imagem que ganha espessura e se estende pelo Brasil a 

partir dos anos 60, a escola “não ensina bem as línguas estrangeiras” e, 

por isso, essa disciplina deve ser concebida como um conteúdo 

extracurricular, podendo ser estudada isoladamente, sem vínculos com as 

demais disciplinas que compõem a grade do Ensino Médio, em centros e 

institutos que se dedicam exclusivamente a esse ramo de atividade e não 

se vinculam  ao planejamento escolar de modo geral. 

  

 Sob esse aspecto, a lei parece desconsiderar o fato de que os centros de ensino livre 

de idiomas, como a própria denominação aponta, não estão obrigados a se submeter à 

mínima regulamentação que atenda aos propósitos do ensino de língua adicional no 

contexto nacional estabelecidos pelos documentos que regulamentam e orientam o ensino 

de LA na educação básica, como as  OCEM - no caso do ensino médio - e dos PCN - no 

caso do ensino fundamental. 

 É importante ressaltar que os cursos livres de idiomas, com a configuração que têm 

hoje, além de não se adequarem às propostas que inserem o estudo da LA no ensino 

regular, ainda sobrepõe aos princípios educacionais a natureza comercial da prática. 

Segundo Freitas (2010, p.33), os cursos livres são uma atividade econômica “se não 

nascida, [...] ao menos disseminada com o capitalismo”.   

 No próximo item ampliaremos a discussão percorrendo a trajetória dos centros de 

idiomas privados de modo a conhecer como se deu sua inserção no ensino de espanhol no 

contexto nacional - e no Rio de Janeiro, mais especificamente - e as aproximações que vêm 

tentando estabelecer com a escola regular. 

    

1.3. Cursos livres de idiomas: da inserção no Brasil às aproximações com o 

ensino regular  

 

  A pesquisa de Freitas (2010) tem sido uma referência na investigação da história do 

curso livre de idiomas no Brasil. Através dela se tem acesso a uma quantidade de textos 

que ajudam a entender o trabalho do professor nesses espaços e a reunir informações sobre 
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o ensino do espanhol. Sua pesquisa nos aproxima de uma série de questionamentos que 

envolvem a natureza dessas instituições, como a sua origem, os seus propósitos e a 

existência de políticas linguísticas que trabalhem em sua engrenagem. Entretanto, ainda é 

escassa bibliografia sobre o tema. Por isso, tendo em vista o quase desconhecimento da 

memória dessas instituições, neste item traçaremos um percurso um pouco mais extenso 

em comparação ao traçado para tratar do ensino regular com a finalidade de recuperar parte 

dessa memória. 

 No final do século XIX, desenvolvem-se as primeiras instituições que se ocupam 

especificamente do ensino de línguas adicionais. No Brasil, entretanto, somente no século 

XX, nas décadas de 1950 e 1960 são fundadas as primeiras instituições de ensino de 

espanhol. Criaram-se os Institutos de Cultura Hispânica por iniciativa da Espanha como 

parte da política externa de Franco após a Segunda Guerra Mundial. Segundo Freitas 

(2010, p.36): 

 

Em um mundo que  acabara  de  derrotar  o  Nazifascismo,  a  Espanha  

teve  seu regime  condenado internacionalmente e seu pedido de ingresso 

na recém-criada ONU negado. A sua política externa  tinha,  portanto,  

em especial na segunda  metade da década de 40, características  

defensivas  cujo  objetivo  era  conseguir  a  aceitação  do  país  e  de  seu  

governo  pela  comunidade internacional. 

  

 Os Institutos de Cultura Hispânica têm origem no Instituto de Cultura Hispánica 

(ICH), criado em Madri no ano de 1946. O ICH, por sua vez, fazia parte das atividades do 

Consejo de Hispanidad, instituição criada para empreender o ideal de Hispanidad 

assumido pela Espanha (FREITAS, 2010). Com a proposta de atrair o Brasil para seus 

objetivos, foram fundados aqui os Institutos de Cultura Hispânica. Embora não fossem 

filiais do ICH espanhol, estes institutos independentes juridicamente estavam 

“inegavelmente vinculados a Madri e à política espanhola, inclusive no aspecto financeiro” 

(FREITAS, 2010, p.36). 

 O primeiro instituto, denominado Instituto Brasileiro de Cultura Hispânica (IBCH), 

surge no Rio de Janeiro em 1956 e começa a oferecer cursos de língua espanhola dois anos 

depois (FREITAS, 2010). Em pouco tempo, instituições dessa natureza nasciam em outras 

cidades do país:  

 
Tendo em vista a dimensão continental do Brasil, outros ICH surgiram no 

país nos anos que se seguiram: em Salvador (1956), em Porto Alegre 

(1956), em Fortaleza (1961), em São Paulo (1963) e em Brasília (1976). 
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Todos ofereciam cursos de língua, consoante à política de hegemonia 

linguística franquista e de sua identificação ideológica entre língua, nação 

e Estado (FREITAS, 2010, p.37). 

 

 Além do IBCH, surge no Rio de Janeiro, em 1967, o Instituto Cultural Brasil-

Argentina (ICBA) por iniciativa do embaixador da Argentina no Brasil, Mario Amadeo, e 

como parte da estrutura da Embaixada Argentina no Rio de Janeiro
5
. O Instituto tinha 

como público primordial “mulheres da alta burguesia que estudavam a língua com o 

objetivo de realizar  viagens” (FREITAS, 2010, p.38). Dedicava-se, além da língua, ao 

ensino da história, da geografia e da literatura da Argentina entre outras ações, tais como 

exposições de artistas argentinos.  

 Além dessas duas referências, Freitas (2010) cita, ainda, como iniciativa de ensino 

de espanhol em cursos livres no Rio de Janeiro, o Centro de Línguas Estrangeiras 

Modernas, que, criado em 1979, na Escola Estadual Nilo Peçanha em Niterói, oferecia 

cursos de línguas à comunidade. Sobre esse Centro, Paraquett (2009) enfatiza que sua 

origem marca o início de uma modalidade de ensino de espanhol que vai crescer e se 

desenvolver em todo o país. 

 De fato, Freitas afirma que (2010), nas duas últimas décadas, a oferta de cursos 

livres dedicados ao ensino de línguas cresceu de maneira exorbitante. No que se refere à 

oferta de espanhol, o boom do ensino da língua se dá com o tratado do Mercosul em 1991. 

É nessa época que se intensificam as atividades do curso da Casa de Espanha – fundado em 

um clube de imigrantes espanhóis em 1986 e cuja finalidade inicial era ensinar o idioma 

aos filhos dos imigrantes espanhóis no Rio de Janeiro. Segundo Freitas (2010, p.45),  

 

Nos anos 90, o curso da Casa de Espanha foi, sem dúvida, a grande 

referência do ensino não regular de espanhol no Rio de Janeiro. Como 

dado comparativo, ainda nos primórdios do boom do espanhol, em 1992,  

enquanto  a  Casa  de  Espanha,  como  se  viu,  contava  com  326  

alunos  e  dezesseis  professores, o IBCH tinha 260 estudantes e oito 

professores e o ICBA tinha 200 alunos e  cinco docentes.   

 

 No final da década de 1990, surge no Brasil o Instituto Cervantes, instituição 

vinculada ao Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (FREITAS, 2010). A 

instituição é criada na Espanha em 1991 e tem por finalidade “promocionar el español y 

las lenguas cooficiales de España y difundir la cultura de los países hispanohablantes” 

                                                           
5
 Atualmente o curso faz parte do Consulado Geral da República. (MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO, 2013) 
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(INSTITUTO CERVANTES, 2013). Instala-se primeiramente na cidade de São Paulo e 

apenas em 2001 no Rio de Janeiro. O Instituto oferece atividades de didática e metodologia 

e, a partir de 2002, passa a oferecer cursos livres de língua. Sua vinculação ao Ministerio 

de Asuntos Exteriores torna claro seu propósito de consolidação de uma política linguística 

e cultural em torno do espanhol. Segundo Freitas (2010, p. 48),   

 

O IC é globalizado, oficial e tem funcionamento articulado e 

padronizado.  Isso evidencia uma organização cada vez maior da política 

de expansão do espanhol como língua estrangeira, o que se entende na 

medida em que os negócios em torno da língua já representam a segunda 

maior fonte de ingressos da Espanha.   

 

 Após esse breve levantamento, é possível notar que, como reforça Freitas (2010, 

p.38),“os primeiros cursos livres de língua espanhola de que se têm notícia no Brasil não 

nasceram de  uma  iniciativa  comercial,  mas  de  uma  política  linguístico-cultural  que  

estava  atrelada  a  uma  política  externa  com  objetivos  específicos”. A política 

linguística instaurada visava a atender não às necessidades do aluno brasileiro, mas aos 

interesses externos, mais especificamente da Espanha, como ressalta González ( 2009, 

p.3177): 

 

Curiosa e sintomaticamente,  no  entanto,  não  são  os  países  desse  

bloco  e  sim  a  Espanha  a  nação  que  mais  tem  investido nessa 

política (linguística, mas não só), em todos os sentidos, com a criação  

das  muitas  Assessorias  Linguísticas,  a  instalação  de  diversas  sedes  

do  Instituto  Cervantes, a disseminação de cursos tanto de língua 

espanhola quanto de atualização de  professores  e  de  difusão  cultural,  

uma  política  de  oferta  diversificada  de  bolsas, várias  delas  com  

apoio  de  poderosas  instituições  financeiras,  a  ampliação  de  seu  

parque editorial e o apoio às publicações voltadas para o ensino da língua 

e da cultura espanholas  (nem  sempre  claramente  voltadas  para  

público  brasileiro,  embora  por  vezes com tentativas, mais ou menos 

bem-sucedidas, de adaptações) e, ao menos em tese, de difusão da 

“hispanofonia”.  

 

 Mais recentemente, percebe-se uma expansão no ensino de espanhol através desse  

tipo de instituição. Das grandes franquias de empresas multinacionais aos cursos de 

pequeno porte, essas empresas vêm ganhando espaço com propósitos claramente 

comerciais.   Esses centros, em muitos casos, já ofereciam o curso de inglês e tiveram seu 

desenvolvimento impulsionado, em grade parte, pelo boom das franquias na década de 

1990 após a promulgação da Lei 8955/1994 (BRASIL, 1994) – denominada Lei da 

Franchising.  
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 O ensino de espanhol veio depois como tentativa de abarcar a procura crescente 

pelo idioma. Atualmente, é possível afirmar que praticamente todas essas empresas de 

ensino de idiomas oferecem o inglês e o espanhol, embora este ainda não tenha alcançado 

o prestígio daquele. Em busca de novos mercados, essas empresas também vêm 

estabelecendo aproximações com o ensino regular a fim de atrair novos alunos. Como já 

foi comentado, na rede particular de ensino tem sido comum a oferta de línguas adicionais 

deixada a cargo dos cursos livres de idiomas por conta de convênios estabelecidos para o 

ensino da língua. Segundo Freitas (2010, p.18-19): 

 

Estão abertas as portas, definitivamente, para que cursos ocupem, nas 

escolas privadas brasileiras, o lugar que seria do ensino regular da língua 

estrangeira. [...] A  língua  estrangeira  na  escola,  cujo  papel  deveria  

ser  educativo,  visando  à formação  de  cidadãos  críticos  e  atuantes,  

em  articulação  com  as  demais disciplinas  e levando  em  consideração  

a  diversidade  sociocultural  brasileira,  torna-se  um  bem  de consumo,  

ou  seja,  um  “produto”  que  visa  a  atender  uma  necessidade  de  

consumo.  Seu ensino  passa  a  ser  instrumentalizado,  priorizando  o  

aprendizado  de  determinadas habilidades linguísticas. 

 

 No que tange à escola pública já há informações de tentativas de acordo  - e em 

alguns casos, a sua efetivação – para a oferta de ensino de idiomas na rede básica de 

ensino. Merece destaque, na cidade do Rio de Janeiro, o convênio firmado entre a 

Secretaria Municipal de Educação – SME/RJ - e a escola de idiomas Cultura Inglesa. 

Através de um projeto intitulado Rio, Criança Global, a rede oferece o inglês aos alunos 

do 1º segmento do ensino fundamental
6
, utilizando materiais didáticos do referido centro 

de idiomas. Embora os participantes do projeto sejam professores concursados, o 

treinamento para o uso do material é realizado por profissionais do referido curso livre. 

Segundo informações do site da prefeitura em notícia publicada em 2010, a meta 

estabelecida era a de estender o projeto aos demais anos do ensino fundamental até chegar 

ao 9º ano em 2016 (RIO DE JANEIRO, 2010).    

  No que diz respeito ao espanhol, essas aproximações entre o público e o privado no 

ensino do idioma também têm sido observadas.  No ano de 2009, o Ministério da Educação 

– MEC – firma uma Carta de Intenções com o Instituto Cervantes (IC), através da qual o 

Instituto passaria a se responsabilizar por “formar professores brasileiros e tornar 

disponíveis recursos didáticos e técnicos para o ensino do espanhol nas escolas públicas” 

                                                           
6
 Vale lembrar que os alunos da rede municipal do Rio de Janeiro já têm a disciplina de inglês na grade 

curricular do 2º segmento do ensino fundamental. 
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(MEC, 2009). Na ocasião, houve uma grande mobilização por parte de professores, alunos, 

pesquisadores e organizações de docentes de espanhol.  Entre as iniciativas, estavam a 

formação de um grupo de discussão virtual, a criação de um blog, o envio de cartas ao 

Ministério da Educação, a organização de mesas redondas e de semana de debates para a 

discussão da questão em diferentes universidades, a elaboração de abaixo-assinado e a 

organização de uma Comissão Permanente para o Acompanhamento da Implantação do 

Espanhol no Sistema Educativo Brasileiro (FREITAS; COSTA; RODRIGUES; 2009).   

  Essas e outras medidas visavam pressionar o governo federal para fazer cumprir a 

legislação em vigor, que estabelece que para atuar nas escolas brasileiras, a formação dos 

professores de espanhol deve ser de nível superior, estando a cargo das universidades, 

conforme o artigo 62 da LDBN/1996. O acordo feria uma série de princípios, entre eles a 

autonomia garantida pelas universidades brasileiras, e passava por cima da legislação 

vigente, sobretudo ao vincular de algum modo a formação de professores a um instituto 

sem o licenciamento necessário para isso, conforme alertam Freitas, Costa e Rodrigues 

(2009, p.2): 

 

O IC não é uma instituição brasileira de ensino superior, mas sim um "centro 

cultural" subordinado ao Ministério de Assuntos Exteriores e de Cooperação da 

Espanha. Sua finalidade é divulgar a língua e a cultura espanholas pelo mundo e 

sua principal atuação está na oferta de cursos livres de língua espanhola. [...] 
Esse Instituto não está, portanto, habilitado para formar professores ou interferir 

na preparação de profissionais e na elaboração de materiais para o ensino 

regular, muito menos no contexto brasileiro. O acordo contrariaria, então, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, que atribui a formação de 

professores exclusivamente às universidades. 
 

 No ano seguinte  - em 2010 -, novamente entra em cena o Instituto Cervantes, mas 

desta vez na esfera municipal,  através de uma tentativa de acordo com a Fundação 

Municipal de Educação de Niterói – FME/Niterói – no Estado do Rio de Janeiro. O 

objetivo era a oferta de curso de capacitação destinado aos professores de espanhol recém-

contratados pela prefeitura por meio de concurso público. O acordo contava ainda com a 

oferta de cursos de espanhol para os alunos da rede.  

 A iniciativa foi denunciada pelos docentes recém-empossados e houve uma rápida 

intervenção da Associação dos Professores do Estado do Rio de Janeiro – APEERJ -  a fim 

de obter esclarecimentos sobre o fato. Ocorreram neste período manifestações de 

professores e da própria Associação através de cartas abertas à fundação e notas de 

esclarecimento com ampla divulgação no blog da instituição e nos meios virtuais de 
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difusão e debate de questões relativas ao espanhol, mencionados anteriormente. As ações 

contaram com o apoio de outras associações que já vinham acompanhando a atuações do 

IC em outros estados (APEERJ, 2011). 

 As colocações aqui apresentadas sobre a inserção da disciplina de espanhol no 

ensino regular e no curso livre demonstram como as políticas linguísticas voltadas para o 

ensino de espanhol empreendidas no contexto da publicação da lei 11.161/95, por um lado, 

promovem o desenvolvimento de ações em prol do ensino da LA na escola, entendendo a 

necessidade da qualidade dos materiais pedagógicos utilizados e de orientações que situem 

o papel do ensino da língua em contexto escolar, e, por outro, promovem uma aproximação 

com instituições que concebem a língua como bem de consumo que atende a interesses 

econômicos, mercadológicos e diplomáticos (FREITAS, 2010). 

 As aproximações que algumas políticas linguísticas instituídas pelos governos vêm 

permitindo que aconteçam entre instituições com propósitos tão distintos como os cursos 

livres e as escolas regulares evidenciam o desconhecimento dos diferentes propósitos do 

ensino de espanhol no curso e na escola, promovem uma descaracterização da função 

social do espaço escolar, desprestigiam a formação de professores empreendida pelas 

universidades brasileiras e se contrapõem às próprias propostas do governo em prol do 

ensino de espanhol - como compra e avaliação de livro didático. 

 Sendo assim, no próximo item traçaremos um panorama da situação de trabalho do 

professor de espanhol nas escolas de ensino básico da rede pública e nos cursos livres da 

cidade do Rio de Janeiro.  

 

1.4. Ensino regular e curso livre de idiomas: O trabalho do professor e o 

ensino espanhol no Estado do Rio de Janeiro 

  

 A implementação da lei 11.161, a expansão dos cursos livres de idiomas, a 

interpenetração desses centros de idiomas no ensino regular e seus propósitos comerciais 

são ações que incidem diretamente sobre o trabalho do professor nesses espaços, 

principalmente quando as iniciativas, ainda que respaldadas pela lei, não levam em conta 

as condições de trabalho do professor de espanhol. 

 No que tange ao Estado do Rio de Janeiro, a reinserção do espanhol na grade 

curricular do ensino básico ocorre em 1980 nos Centros de Estudos Supletivos. Em 1984, 

por uma solicitação da recém-criada APEERJ à Secretaria Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro, o espanhol retorna à grade curricular das escolas do antigo Segundo Grau em 
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obediência a um parecer do Conselho Estadual de Educação (FREITAS, 2010). Mais tarde, 

em 1989, é aprovada Proposta Popular de Emenda ao Projeto de Constituição do Estado do 

Rio de Janeiro pelo ensino obrigatório do espanhol na Rede Estadual (FREITAS, 2010). 

Após o movimento liderado por organizações educacionais, políticas e sociais, no qual se 

incluía a APEERJ, “o Rio de Janeiro passa a ser o único estado do país que tem, em sua 

constituição, a obrigatoriedade do ensino  de  espanhol,  quase  duas  décadas antes  da  lei  

federal  11.161/2005” (FREITAS, 2010, p.41). 

 Apesar desse pioneirismo na reintrodução do espanhol na rede básica, o ensino de 

espanhol nas escolas do estado vem sofrendo um paulatino retrocesso das vitórias 

conquistadas na década de 1980. Para que fique clara a situação atual do ensino do língua 

na rede faz-se necessário chamar a atenção para os concursos organizados pela Rede 

Estadual para o cargo efetivo de professor de espanhol.  

 O primeiro grande concurso da Rede ocorreu um ano após a reinserção do espanhol 

na grade - em 1985 -  à pedido da APEERJ a fim de atender à nova demanda de 

profissionais que surgiria. Foram oferecidas 720 vagas, que não foram preenchidas 

integralmente  (FREITAS, 2010). Após longo jejum, foram realizados mais dois concursos 

-  em 2001 e em 2004 (DAHER, 2011). A partir de 2007, os exames passaram a ocorrer em 

intervalos menores. Tem-se notícia de concursos realizados em 2007, 2008, 2009, 2011 e 

2013 – este último, destinado à formação de cadastro de reserva. Vale dizer que alguns 

desses concursos se realizaram mesmo sem que o banco de aprovados estivesse zerado. O 

exame realizado em 2009, por exemplo, ocorreu embora os professores aprovados em 2008 

ainda não tivessem sido todos convocados
7
.  

 A situação mudou em 2010 quando a Secretaria Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro – SEEDUC – realizou um grande número de convocações do banco de aprovados 

dos concursos de 2007 e 2008. Segundo Freitas (2010), as convocações atingiram, em 

janeiro de 2010, a marca de 500 aprovados e fez praticamente dobrar o número de 

professores da Rede, que até então possuía 557 professores de espanhol. Ao final de 2010, 

mais de mil aprovados já haviam sido convocados
8
.  

 Apesar da aparente preocupação em oferecer a língua adicional nas escolas, o que 

se viu foi uma rede acelerando o processo de contratação de professores de espanhol às 

                                                           
7
As informações relacionadas às convocações foram extraídas do site da organizadora dos concursos 

(CEPERJ – Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio 

de Janeiro). Ver Ref. CEPERJ, 2013. 
8
 Um levantamento realizado por Renato Pazos Vazquez contabilizou o número de 1126 convocados no ano 

de 2010.  
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vésperas da expiração do prazo de cinco anos para a implementação da lei 11.161 – em 

2010. Os professores foram lotados, mas sem que fossem criadas condições para que o 

trabalho se desenvolvesse de maneira permanente e com qualidade. Contrariamente, a 

situação de ensino do espanhol piorou significativamente. 

 Se observamos a matriz curricular estabelecida para o ensino básico da rede 

estadual do Rio de Janeiro em 2004, é possível notar que o espanhol figurava entre as 

línguas adicionais possíveis de serem oferecidas aos alunos com 2 tempos de aula. Na 

prática, se a escola optasse por oferecer aos seus alunos o espanhol, a disciplina deveria ser 

oferecida indistintamente com 2 tempos de aula por turma: 

 

Quadro 1: Matriz curricular do ensino médio – 2004 

 

 

Fonte: Resolução see nº 2640/2004 – disponível em:<http://download.rj.gov.br/documentos /10112 

/485574/DLFE-33312.pdf/RESOLUCAON264004DE22DEJANEIRODE2004.pdf> 

 

  

 A partir de 2010, entretanto, a nova matriz curricular publicada no ano anterior, não 

favoreceu o ensino de espanhol, como fica claro no documento produzido pela APEERJ 

(2013b): 

 

Até 2009, o espanhol era uma das línguas estrangeiras, junto com inglês e 

francês, oferecidas aos estudantes do anos finais do Fundamental e do 

Médio, com dois tempos de aulas semanais. A partir de 2010, com a 

nova matriz curricular da Educação Básica da rede estadual, estipulou-se 

que haveria, no Ensino Médio, uma língua estrangeira obrigatória, com 

dois tempos semanais de aulas, e uma optativa, com apenas um tempo. A 

http://download.rj.gov.br/documentos%20/10112%20/485574/DLFE-33312.pdf/RESOLUCAON264004DE22DEJANEIRODE2004.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos%20/10112%20/485574/DLFE-33312.pdf/RESOLUCAON264004DE22DEJANEIRODE2004.pdf
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distribuição de qual seria a obrigatória e a optativa decorreria dos 

“recursos humanos existentes na instituição”. Tendo em vista a 

incontestável superioridade quantitativa de docentes de inglês, o espanhol 

acabou relegado, na maioria das escolas, à condição de disciplina 

optativa. 

 

 Por conta das condições acima descritas, nos últimos dois anos, há inúmeros relatos 

de professores de espanhol que se dizem sem horário na grade devido à redução da carga 

horária ou mesmo à retirada de sua disciplina da grade curricular.  Há professores que, 

diante desse impasse, vêm sendo devolvidos pelas suas escolas de lotação às 

Coordenadorias Metropolitanas a fim de que sejam realocados. Em alguns casos, para se 

manter na escola, esses docentes aceitam assumir outras funções, dando aulas de outras 

disciplinas ou realizando serviço de secretaria. Há relatos de professores, que, sem outras 

funções a exercer, apenas cumprem sua carga horária na sala dos professores. 

 Passado o novo boom do espanhol  - ocorrido em 2010 graças à necessidade de 

cumprir a lei - houve novamente a diminuição paulatina da oferta até chegar à extinção da 

disciplina em algumas escolas.  

 No que diz respeito ao ensino do idioma no Município do Rio de Janeiro, segundo 

documento de manifesto da APEERJ (2013b) sobre a situação do ensino da língua, desde 

1998 o espanhol é oferecido na rede como uma das línguas adicionais dos anos finais do 

ensino fundamental. A oferta tem início três anos após a sanção da Lei nº. 2447/1995, que 

institui a obrigatoriedade do ensino da língua em todas as escolas públicas do estado, tanto 

as de 1º quanto as de 2º Grau. Em âmbito municipal, em 1999, o ensino da língua se torna 

obrigatório em toda a Educação Básica do Rio de Janeiro a partir da aprovação da lei 

2.939/1999 (RIO DE JANEIRO, 1999).  

 Houve seleção de professor de espanhol da rede em 1998 e em 2001. (DAHER, 

2011; FREITAS, 2010). No ano de 2012, pouco mais de 10 anos após a realização do 

segundo concurso, a Secretaria Municipal de Educação realiza novo exame para a seleção 

de professores de espanhol. Foram oferecidas 100 vagas distribuídas entre as 10 

Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) – exatamente 10 vagas para cada uma 

(RIO DE JANEIRO, 2012b). A surpresa dos aprovados recém-empossados veio ao saber 

que a carência sugerida pelo número de vagas oferecidas no edital parecia não existir, já 

que, ao proceder à escolha da escola, muitos professores se depararam com o baixo número 

de unidades que ofereciam a disciplina e o número reduzido de turmas nas quais poderiam 

atuar. Por conta disso, professores de diferentes CREs relataram que tiveram de escolher 
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duas ou mais escolas. 

 No que diz respeito à redução de turmas, a questão da lotação dos novos 

professores revelou uma situação que vem se construindo ao longo dos anos e que pode 

culminar com a extinção do espanhol da grade curricular: a redução drástica dos anos de 

escolaridade em que a língua é oferecida. No ano de 2012, por exemplo, segundo 

professores antigos da rede, a disciplina ainda chegou a ser oferecida em algumas escolas 

no 8º e 9º anos do ensino fundamental.  

 Essa situação foi validada pela resolução de 2 de fevereiro de 2012, documento que 

institui a matriz curricular da Rede Municipal do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 

2012a). Nela, não obstante o concurso para provimento de cargo de professor de espanhol 

da rede, cujo edital foi publicado no mesmo mês, o espanhol é discriminada com apenas 

dois tempos nos anos finais do ensino fundamental (8º e 9º). O Ato dispõe, ainda, no artigo 

2º, parágrafo 4º que o “Inglês poderá ser oferecido no 8º e 9º ano do ensino fundamental, 

desde que todas as turmas do 1º ao 7º ano da Coordenadoria Regional já tenham sido 

atendidas”. Na prática, esse é o fim do espanhol na Rede Municipal, já que desobriga os 

diretores a oferecer o ensino da língua na escola, principalmente se o professor de inglês 

ainda não estiver, por exemplo, com a carga horária completa, o que naturalmente o 

obrigará a atuar no 8º e 9º anos, período destinado ao ensino de espanhol. 

 Em 2013, já há relatos de professores que não conseguiram, como no ano anterior, 

se alocar em apenas uma unidade escolar, em alguns casos, devido à oferta do ensino do 

espanhol apenas aos alunos do 9º ano; em outros casos, devido à decisão de algumas 

dessas escolas de não oferecer a disciplina em nenhum dos anos do ensino fundamental. 

Segundo o manifesto da APEERJ já referido aqui, há uma “previsão de retirada [do 

espanhol] da grade curricular regular em 2014”.   

 Essa situação tem sido denunciada pelos docentes que vivenciam o descaso com o 

idioma e providências já vêm sendo construídas a fim de marcar uma posição e evitar que 

uma conquista histórica passe mais uma vez – nas palavras de Rodrigues (2010b) – por um 

processo de “desoficialização”. A título de ilustração, temos as ações encabeçadas pela 

APEERJ, como a publicação do referido “Manifesto sobre a situação do ensino de 

espanhol no Rio de Janeiro” (APEERJ, 2013b), a elaboração e divulgação de um abaixo-

assinado “Contra a exclusão do espanhol da grade curricular da Rede Municipal do Rio de 

Janeiro” (APEERJ, 2013b) e o requerimento de informações encaminhado à Secretaria 

Municipal de Educação em março de 2013 sobre o papel da disciplina de espanhol na 

matriz curricular do Município e a situação dos professores de espanhol da rede. O 
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documento foi encaminhado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RIO DE 

JANEIRO, 2013).    

 Os casos da SME/RJ e da SEEDUC/RJ são tomados aqui a fim de elucidar a 

situação em que se encontram os professores de espanhol na rede pública no estado do Rio 

de Janeiro. Essas medidas, entretanto, desencadeiam outros problemas que, se não se 

originaram com as iniciativas aqui mencionadas, ao menos são agravadas por elas, como as 

licenças médicas devido à carga excessiva de trabalho. Um professor da rede estadual que 

tenha apenas um tempo por turma, para completar sua carga de 12 horas em sala de aula 

terá de ministrar classes para 12 turmas. Além do esgotamento gerado por essa situação na 

escola, existe o desgaste pelo deslocamento ao trabalhar em duas ou mais unidades. Freitas 

(2010, p.141-142) aponta esses e outros problemas como parte da precarização do trabalho 

do professor no ensino básico: 

 

Outros elementos que podem ser mencionados como índices da  

precarização  do trabalho docente são o pluriemprego, com sua 

consequente carga horária de trabalho e de ensino  fatigante,  a  ausência  

ou  insignificância  de  tempo  remunerado  destinado  à preparação  de  

atividades  e  a  reuniões  pedagógicas,  bem  como  a  carência  de  

recursos materiais.  Sampaio  e  Marin  (2004)  se  referem  a  alguns  

desses  índices  e  discutem  seus efeitos nocivos sobre as práticas 

curriculares.  

 

 No que tange ao trabalho nos cursos livres, a situação também não é das mais 

dignas. Apesar do crescimento desenfreado dessas instituições, sua atuação se dá sem 

legislação específica que dê conta de regulamentar ou pelo menos orientar o ensino nesses 

espaços.  

 Quanto às relações de trabalho, Freitas (2010) constata que ocorrem, sob muitos 

aspectos, de forma mais precarizada que no ensino regular.  Essa precarização começa, em 

várias empresas, já no registro do trabalhador como instrutor e não como professor – uma 

demonstração de seu não reconhecimento profissional – e se desdobra no que Freitas 

(2010) chamou de práticas tayloristas nas situações de trabalho; um exemplo é a tentativa 

de divisão entre os que prescrevem o trabalho, isto é, quem se dedica a estudá-lo, pensá-lo 

e planejar suas ações – consultores técnico-pedagógicos, por exemplo – e os que apenas o 

executam – o professor ou instrutor.   

 

A primeira questão que se coloca ao se buscar uma reflexão sobre as 

condições de trabalho do professor de cursos  livres  diz  respeito  ao  

estatuto  jurídico  dessa  atividade.  Como se  previa,  a  maioria  dos  
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integrantes  do  coletivo  tem  seu  registro  em  carteira  de  trabalho 

como “instrutor” ou “técnico”, não como “professor”. (FREITAS, 2010, 

p. 143) 

 

 Essa divisão estabelecida por alguns cursos de idiomas entre “professores” e 

“instrutores” passa pela formação do profissional que se encontra ali. Isso se dá tendo em 

vista a prática da contratação de profissionais que não possuem a licenciatura em Letras ou 

que ainda se encontram realizando os estudos na área. Nessas instituições, o profissional 

sem a habilitação em Letras – Espanhol é frequentemente registrado como “instrutor” e o 

habilitado como “professor”. 

 É importante dizer que tanto a profissão de “instrutor” quanto a de “professor” não 

apresentam uma legislação que as defina, determine suas atribuições, estipule a formação 

ou a forma de registro profissional que deve ser empregada (FREITAS, 2010). Contudo, no 

que tange ao ensino regular, a LDBN/1996 estabelece critérios para o exercício da 

profissão no ensino regular e institui como formação mínima dos docentes para exercer 

atividade de ensino na educação básica o diploma de licenciatura, emitido por instituição 

de ensino superior.  

 No caso do curso livre, segundo Freitas (2010),  não há lei que defina a profissão 

docente, a formação desse profissional ou as suas atribuições. Na Classificação Brasileira 

de Ocupação (CBO)
9
, é possível encontrar informações sobre a profissão, entretanto, este 

documento do Ministério do trabalho - sem caráter de lei – apenas descreve as ocupações e 

funciona, entre outras coisas, como um apoio, um horizonte, para o registro em carteira de 

trabalho (FREITAS, 2010).    Nele, embora, se encontre a denominação “professor” e 

“instrutor” no âmbito do curso livre, não há uma distinção explícita entre esses termos. De 

acordo com Freitas (2010):  

 

No documento, não há uma distinção explícita entre “instrutor” e 

“professor”, mas, se observadas todas as ocorrências de “instrutor”, 

verifica se que o termo sempre aparece relacionado a ocupações que não 

exigem formação superior (por exemplo, instrutor de voo e instrutor de 

ensino profissional). De qualquer maneira, permanece uma certa 

imprecisão  com relação a essa problema, principalmente porque parece 

haver um descompasso entre o aspecto formal, com o registro dos 

docentes de cursos sob o título de “instrutor”, e as vozes circulantes em 

nossa sociedade, que os designam “professores”(grifo do autor). 

 

                                                           
9
 Em sua tese, Freitas (2010) faz um levantamento bastante detalhado de informações sobre as entradas que 

descrevem a atividade exercida pelo docente do ensino regular – descrita como “ocupação” – e do 

profissional que se dedica ao ensino em cursos livres.  
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 Quanto ao perfil dos docentes dessas instituições, em sua pesquisa, Freitas (2010) 

observou, através dos relatos dos entrevistados, que o curso muitas vezes é a sua primeira 

experiência de trabalho antes mesmo do término dos estudos acadêmicos. Dos 10 

participantes de sua investigação, por exemplo, “sete professores tiveram sua primeira 

experiência em cursos de línguas. Os três  que  não  iniciaram  suas atividades docentes em 

tais instituições, haviam tido experiência anterior em curso livre de outra natureza, o Pré-

vestibular comunitário” (FREITAS, 2010, p.133). A não exigência por parte dessas 

empresas do diploma de licenciatura parece contribuir para essa situação, que tende a se 

modificar após a conclusão da licenciatura, quando muitos desses profissionais buscam 

outros espaços, como as escolas privadas e públicas, ampliando as possibilidades de 

trabalho. 

  Freitas (2010, p. 134), observa que essa situação também diz muito sobre as 

relações de trabalho que o curso estabelece com os seus professores:  

 

É  importante  observar  que  se,  por  um  lado,  os  cursos  livres  

cumprem  um importante papel ao proporcionarem aos estudantes e 

recém-formados a oportunidade do primeiro  emprego,  por  outro,  esse  

recurso  pode  ser  também  uma  estratégia  para manutenção de salários 

baixos e condições de trabalho débeis, em níveis que talvez sejam 

inaceitáveis para um professor que já tenha uma maior experiência. 

 

 De fato, os baixos salários praticados nessas empresas são um fator que amplia o 

pluriemprego entre os professores. Freitas (2010) constata, por exemplo, que há 

profissionais que têm a necessidade de trabalhar em mais de um lugar, alguns em duas ou 

mais unidades do mesmo curso livre, outros em cursos pertencentes a empresas diferentes 

e, ainda, aqueles  que trabalham em curso e escola – é o caso dos licenciados.  Chama a 

atenção também o tempo de permanência dos professores exercendo essa atividade. Uma 

grande parcela de docentes passa pouco tempo trabalhando no curso livre. A deterioração 

dos trabalhos nesses espaços contribui muito para essa condição (FREITAS, 2010).  

 No que tange ao ensino regular, conforme relatado anteriormente, as condições de 

trabalho tampouco se distanciam da precarização. Se no curso existem manobras para a 

manutenção dos baixos salários, ocasionando o desgaste do docente por conta do 

pluriemprego, na escola, as condições de trabalho em determinadas instituições trazem 

uma série de implicações. O espaço reduzido na grade curricular para o ensino de 

espanhol, por exemplo, provoca ao docente o aumento do número de turmas, distribuídas 

muitas vezes em mais de uma escola. Além disso, os salários, embora melhores que os dos 
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centros de idiomas, ainda não permitem a muitos professores concentrar suas atividades 

em apenas uma rede de ensino, levando-os a trabalhar não somente em mais de uma 

escola, mas também em instituições de sistemas e esferas diferentes – escolas privadas e 

públicas, da esfera federal, estadual, municipal –, percorrendo longas distâncias em um dia 

de trabalho. Nota-se, assim, que o pluriemprego e a deterioração do trabalho também são 

realidades do ensino regular.  
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2. CONSTRUINDO CONCEITOS: AS CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA 

LINGUAGEM 

 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar as ciências do trabalho que dão suporte a 

nossa pesquisa - Ergologia e Ergonomia situada -, fazendo uma breve reflexão sobre sua 

história e seus elementos constitutivos. Apresentaremos, também, as ciências da linguagem 

e as concepções do círculo de Bakhtin, ressaltando o conceito de dialogismo. Buscaremos, 

por último, trazer à luz a relação que os estudos da linguagem vêm procurando estabelecer 

com o trabalho, em especial a fala sobre o trabalho - recorte privilegiado por esta pesquisa. 

As verbalizações do trabalhador sobre sua atividade cumprem papel importante na análise 

do trabalho, uma vez que, por meio delas, é possível estabelecer uma aproximação daquilo 

que o trabalhador diz vivenciar. Para nós, importa, especificamente, a fala do professor 

sobre práticas e situações as quais não teríamos acesso senão pela fala do próprio docente.   

 

 

2.1.  O trabalho sob uma perspectiva ergonômica e ergológica 

 

 Ergonomia, Ergonomia situada, Ergologia.  Um olhar atento para os conceitos nos 

revela que, embora o trabalho – ergon - atravesse todos eles, há um universo de 

aproximações e distanciamentos entre suas definições que ora nos tranquilizam ora nos 

incomodam, ora se clarificam ora se tornam turvos ou opacos tanto quanto a própria 

atividade de trabalho. Este item, portanto, é uma tentativa de trazer à luz os conceitos de 

Ergonomia e Ergologia – bem como seus desdobramentos -, buscando, assim, delimitar seu 

espaço no campo da análise do trabalho, tendo claro, porém, que em muitos momentos a 

linha que os separa é extremamente tênue ou quase nula.  

 

2.1.1. Ergonomia e Ergonomia situada 

  

 O homem sempre procurou meios de realizar suas tarefas de modo mais eficaz e 

com a demanda mínima de esforços. Pode-se dizer que, desde os primórdios, o homem das 

cavernas já procurava adaptar o meio ambiente a sua anatomia quando, de forma 

experimental, desenvolvia utensílios de caça e coleta a fim de melhorar sua 

manuseabilidade, resultando em eficiência (VIDAL, 2000).    
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 O estudo científico da relação entre o homem e seu trabalho só começou a se 

desenvolver, enquanto disciplina acadêmica, a partir de 1947 na Inglaterra. A disciplina era 

nova, mas o termo já havia sido citado pela primeira vez em 1857 pelo polonês Wojciech 

Jastrzembowsky em seu artigo intitulado “Ensaios de ergonomia ou ciência do trabalho, 

baseados nas leis objetivas da ciência sobre a natureza” (VIDAL, 2000). Do grego ergon 

(trabalho) e nomos (lei), Wojciech criou o termo “ergonomia” e o definiu como uma 

ciência do trabalho que “requer que entendamos a atividade humana em termos de esforço, 

pensamento, relacionamento e dedicação” (JASTRZEMBOWSKI apud VIDAL, 2000).  

Assim, a Ergonomia nasceu como uma ciência que procurava projetar produtos e postos de 

trabalho através de pesquisas em laboratório (FREITAS, 2010, p.70).   

 A Segunda Guerra Mundial se configurou como uma espécie de mola propulsora 

para o desenvolvimento da disciplina. É nesse período que surge a necessidade de facilitar 

o uso dos equipamentos e de todo arsenal bélico, minimizando os esforços humanos. O 

progresso tecnológico acontecia, mas o homem precisava acompanhá-lo, aumentando o 

nível de atenção para a tomada de decisão rápida e a execução de tarefas que exigiam 

maior precisão.  A partir dessas novas circunstâncias, surgem grupos interdisciplinares de 

estudo que têm como objetivo "elevar a eficácia combativa, a segurança e o conforto dos 

soldados, marinheiros e aviadores" (VIDAL, 2000, p.10). Nota-se nesse movimento que os 

primeiros estudos do campo da Ergonomia foram voltados para a indústria bélica e 

financiados por ela. Com o fim da guerra, esses mesmos grupos, percebendo a 

aplicabilidade de seus estudos em outras áreas, passam a atuar no setor da indústria civil. 

Surge, assim, a Sociedade de Pesquisa Ergonômica, cujo intuito era adaptar a máquina ao 

homem. Almeida (2011, p. 115) afirma que: 

 

Os ergonomistas atuavam na tentativa de diminuir os constrangimentos 

provocados pela exposição do homem aos postos de trabalho, projetando 

ou redesenhando máquinas, equipamentos, instrumentos e ferramentas 

laborais, na busca por melhorias nas condições de trabalho do homem e 

minimização de problemas provocados na execução da tarefa.  

 

 A Ergonomia se disseminou e passou a ser praticada em vários países, que deram 

direcionamentos diferenciados para a matéria de acordo com o momento histórico e as 

condições sociais e econômicas vividas. Dessa forma, duas vertentes ganharam força no 

desenvolvimento de estudos de análise do trabalho: a Ergonomia anglo-saxônica e a 

Ergonomia francesa. 
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 Também conhecida como Ergonomia clássica, a anglo-saxônica preocupa-se com a 

integração completa entre homem-máquina. Seu foco está voltado para os métodos e as 

tecnologias utilizadas no processo de produção. Nesse sentido, criam-se generalizações 

sobre a relação entre o homem e seu posto de trabalho a partir da análise de dados 

quantitativos e da eliminação de variáveis que possam vir a interferir no trabalho. 

Montmollin (1995, p.4-5) explica que:  

 

A Ergonomia do componente Humano [ou Ergonomia anglo-saxônica] 

não necessita, em absoluto, de uma análise do trabalho. Ela é substituída 

pela construção de uma lista de exigências da tarefa, em geral 

estabelecida através de perguntas realizadas aos chefes, a partir de 

questionários pré-elaborados, com bases de dados sobre as características 

humanas  supostamente  presentes nas tarefas em foco. Experimentações 

mais específicas são conduzidas quando os dados padrões são 

insuficientemente  precisos;  mas  se  trata  sempre  de  funções  isoladas. 

Ciência em primeiro lugar (mas uma ciência a-teórica), aplicações em 

seguida.  

 

 A ergonomia francesa, por sua vez, surge quase que paralelamente à anglo-

saxônica, contudo, com um entendimento sobre a atividade e uma abordagem do trabalho 

bastante singular. O efeito devastador deixado pela Guerra e a ausência da França na 

corrida tecnológica promovida pelas exigências militares permitiram ao país desenvolver 

estudos voltados para a reconstrução dos postos de trabalho - principalmente no setor da 

indústria - utilizando uma abordagem que levasse em conta não situações hipotéticas, 

ensaiadas em laboratório - como vinha sendo feito até então -, mas a situação dos operários 

em sua atividade de trabalho
10

.  

 Dessa forma, o início do século XX é marcado pelo surgimento de um serviço 

especializado dentro das indústrias (ALMEIDA, 2011). Tais pesquisas – mais 

especificamente os estudos de Pacaud em 1949 – levaram ao nascimento da análise da 

atividade em situação real, que, mais tarde, formalizada por Wisner, deu origem em 1966 à 

metodologia de Análise Ergonômica do Trabalho (AET) ou Abordagem Situada. 

 A Ergonomia situada, portanto, analisa a atividade humana, isto é, a atividade de 

sujeitos em ação, e como bem resume Souza-e-Silva (2004, p.87), citando Wisner, 

“enquanto na Grã-Bretanha, a Ergonomia visava à adaptação da máquina ao homem, na 

França, a preocupação central era com a adaptação do trabalho ao homem”. Nessa 

                                                           
10

 Não se pode perder de vista que neste mesmo período, entre as décadas de 1960 e 1970, desenvolvia-se na 

Itália o MOI (Modelo Operário Italiano). Liderado por Ivar Oddone, um grupo constituído por médicos, 

psicólogos e trabalhadores propunha uma análise-intervenção do trabalho operário tomando por base a 

valorização da experiência do trabalhador (RAMMINGER; ATHAYDE; BRITO; 2013).  
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abordagem, o conceito de “intervenção ergonômica” (VIDAL, 2000) cumpre um papel 

importante, já que na Ergonomia situada a análise da situação de trabalho não é um fim em 

si mesmo, mas um processo que busca como resultado promover transformações positivas 

no ambiente de trabalho.   

 Freitas (2010, p.71) explica que na abordagem situada - diferentemente da clássica - 

“observa-se o comportamento, os gestos, as posturas, as falas para, com isso, buscar uma 

compreensão das condutas em situação de trabalho. No entanto, não se trata apenas de 

compreender, mas de compreender para transformar”. Esse processo de compreensão do 

trabalho é construído em parceria com o trabalhador. De acordo com Duraffourg (2010), 

existe na análise da atividade uma tentativa de introduzir no debate social o ponto de vista 

da atividade de trabalho, ou seja, o olhar dos homens e mulheres que trabalham em seu 

coletivo, mas de modo singular. É para essa singularidade que os analistas do trabalho 

querem chamar a atenção, pois “por trás dos gestos os mais simples, há sensibilidade, 

estratégia, inteligência, todo um saber fazer amplamente subestimado” (DURAFFOURG, 

2010, p. 63). 

 Um princípio básico da abordagem situada é a distinção entre trabalho prescrito e 

trabalho realizado, em que o primeiro – também entendido como tarefa – é aquilo que a 

instituição prescreve e espera que o trabalhador realize, e o segundo – definido também 

como atividade – é aquilo que de fato o trabalhador faz, que, em hipótese alguma, será 

exatamente o mesmo que o prescrito. A preocupação do ergonomista, nesse sentido, se 

encontra na distância entre o trabalho prescrito e o realizado, isto é, nos meios que o 

trabalhador encontra com vistas a administrar a distância entre o que lhe é pedido e aquilo 

que realiza em seu posto de trabalho.  

 O trabalho prescrito – ou tarefa – é, na concepção ergonômica, uma determinação 

externa, o que implica dizer que mesmo não se limitando a instruções dadas de maneira 

específica pela instituição, ele “remete a elementos externos ao trabalhador” (FREITAS, 

2010, p.79), tais como objetivos a serem alcançados, protocolos e normas a serem 

seguidos, recursos disponibilizados para a execução do trabalho. Nessa relação, cabe ao 

trabalhador apenas executar sua atividade, que foi previamente prescrita pela empresa ou 

pelo legislador. É preciso notar, entretanto, que o trabalho não se restringe à execução de 

normas; nele existem variações de condições que permitem ao trabalhador controlar sua 

atividade e promover mudanças de modo a regular a distância entre o que lhe é pedido e o 

que faz. Segundo Freitas (2010, p.72): 
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Essas variações são as situações imprevistas, imponderáveis e que podem 

tanto se situar no âmbito das condições externas quanto internas. Trata-se 

de uma busca por manter a atividade satisfatória para a instituição e para 

si mesmo. 

  

 É importante considerar que para além do trabalho prescrito estão as prescrições, 

que, apesar da semelhança etimológica e conceitual com o primeiro, possui traços 

peculiares. As prescrições são uma “injunção de fazer em uma dada atividade” (FREITAS, 

2010, p.80). Diferente do trabalho prescrito, não são apenas exteriores ao trabalhador, 

tampouco são dirigidas apenas de cima para baixo numa relação hierarquizada. Como já 

afirmou Daniellou (2002), elas não vêm apenas de uma direção. Essa condição nos leva a 

refletir sobre uma distinção que vem sendo traçada entre alguns autores entre prescrições 

ascendentes e descendentes.  

 Nas palavras de Freitas (2010, p.80), as prescrições descendentes são aquelas que 

“se originam na estrutura organizacional, emanadas da hierarquia, ou, é importante 

acrescentar, advindas de instituições governamentais”. No trabalho do professor, estão 

entre elas, por exemplo, as regras internas de uma empresa ou de uma escola e os 

documentos que regulamentam o ensino.  

 Quanto às ascendentes, nascem muitas vezes, segundo Daniellou (2002), de um 

“déficit de prescrições descendentes”, isto é, são reformulações de outras prescrições a fim 

de regular a atividade e torná-la possível. As prescrições ascendentes podem advir dos 

mais variados lugares, e também se encontram no próprio trabalhador, em sua capacidade 

física e mental de cumprir com as prescrições descendentes e a possibilidade de criar suas 

próprias prescrições. É o caso de um professor que constrói seu planejamento anual a partir 

de um currículo institucional e seleciona aqueles conteúdos que acredita se adequar a sua 

realidade de trabalho; pode ser também a construção de regras em sala para o bom 

funcionamento da aula.   

 Os conceitos de trabalho prescrito, trabalho realizado e prescrições - explicitados 

anteriormente - são mais tarde reformulados e ampliados por Yves Schwartz, que propõe 

na década de 70 a abordagem ergológica do trabalho, da qual trataremos no próximo 

subitem. 
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2.1.2. Ergologia 

 

 A perspectiva ergológica surge na França, sob a orientação do filósofo Yves 

Schwartz, no final da década de 70 e início dos anos 80. A partir das reflexões de um 

pequeno grupo de pesquisadores - que incluía Yves Schwartz, Daniel Faïta, Bernard 

Vuillon e Jacques Duraffourg –, nasce em 1983, o grupo Analyse Pluridisciplinaire des 

Situations de Travail (APST) na Université de Provence.  Mais tarde, o grupo passa a atuar 

de forma autônoma, dando origem ao Departamento de Ergologia, atual Instituto de 

Ergologia
11

. 

 Com raízes na ergonomia, a ergologia toma para si os conceitos de trabalho 

realizado – aquilo que o trabalhador realiza - e trabalho prescrito – aquilo que se espera 

que ele faça -  e os amplia, mostrando que na atividade de trabalho, o operador está 

constantemente renormalizando aquilo que lhe foi prescrito. Mais do que uma mera 

substituição de termos, com a abordagem ergológica, o trabalhador é inserido na 

construção de sua atividade de trabalho, levando em consideração os saberes que mobiliza 

e constrói na realização de sua tarefa, que é sempre permeada por escolhas. A grande 

questão para a ergologia é essa gestão que o trabalhador faz entre as exigências que 

impõem a ele e o que este exige de si mesmo. Segundo Durrive (2011, p.49), emerge daí 

um debate de normas e de valores:  

 

O homem não se deixa totalmente comandar de fora, ele está, ao 

contrário, numa relação polêmica com o mundo das normas nas quais se 

encontra. Isto não significa que esteja sistematicamente em oposição ao 

meio, contra o que se espera dele, porque a saúde significa vida em 

flexão, vida com capacidade própria de ajustamento. 

  

 Essa ampliação dos conceitos de trabalho prescrito e realizado – ou tarefa e 

atividade – originou na perspectiva ergológica a concepção de normas antecedentes e 

renormalizações. Enquanto estas são a organização viva do trabalho, aquelas são um 

conjunto de elementos bastante heterogêneos que antecipa a atividade. Segundo Freitas 

(2010, p.78), as normas antecedentes: 

 

Abarcam do micro ao macro, ou seja, vão de regras e prescrições 

particulares a conceitos mais amplos, como divisão do trabalho, relações 

de poder, princípios econômicos, políticos e sociais, passando pelos 

                                                           
11

Atualmente os cursos oferecidos pelo extinto Departamento de Ergologia estão a cargo do Instituto de 

Ergologia ligado ao Departamento de Filosofia da Université de Provence. 
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conhecimentos técnicos e demais tratados na formação profissional, bem 

como pelo que circula em sociedade sobre o trabalho e sobre uma 

atividade específica. 

 

 De acordo com Durrive (2011, p.49), as normas podem ser exteriores ao indivíduo, 

isto é, aquilo que lhe é imposto, mas podem ser também oriundas do próprio indivíduo, já 

que “cada ser tende a definir suas próprias normas para agir”, isto é, “cada um tenta estar 

na origem das exigências que o governam”.  

 Trazendo à luz as concepções de Schwartz, Freitas (2010, p.75) diz que as normas 

antecedentes:  

 

São construções históricas que vão de elementos mais específicos, como 

as prescrições particulares para a realização do trabalho de um operador, 

aos mais amplos, como os políticos, econômicos e sociais. Incluem, 

portanto, os conceitos, os saberes científicos e técnicos, as aquisições da 

inteligência e experiência coletivas, as redes de poder e de autoridade, os 

valores do bem comum. 

   

 Por outro lado, a renormalização é o resultado do debate de normas e valores, que 

desencadeia a reorganização dessas normas de modo a adaptá-las às novas situações e ao 

meio do qual faz parte o trabalhador (FREITAS, 2010). A renormalização pode ser 

entendida, portanto, como a transformação das normas em outras normas, definidas desta 

vez pelo próprio trabalhador de modo a desenvolver melhor sua atividade.   

 Nesse processo de negociação de normas (SCHWARTZ, 2010), isto é, de 

renormalização das normas antecedentes, o trabalhador faz uso de si – de seus valores, de 

sua história, de suas experiências de sua capacidade física e de reflexão, de sua 

racionalidade – e singulariza sua atividade. Por isso, Schwartz (2010) afirma que o ser 

humano no trabalho sempre procura recompor o meio de trabalho em função do que é e do 

que gostaria que fosse o universo que o circunda. É isso que faz, por exemplo, o professor 

todos os dias em sua atividade de trabalho, seja na escola seja fora dela. 

 Embora em cada instituição existam ideias sobre como o trabalho vai ser operado, 

sobre suas regularidades quanto às dificuldades e à produção, por exemplo, existe a 

possibilidade – e a necessidade – de recriação desse trabalho bem como a aprendizagem 

dessa recriação.  As atitudes tomadas por um professor, as escolhas coletivas e individuais 

feitas na realização da atividade contribuem para reorganizar o seu meio de trabalho. A 

recriação é condição sine qua non da atividade, pois não existe situação de trabalho que já 
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não traga em si mesma a transformação ou tentativa de transformação (SCHWARTZ, 

2010). 

 A transformação do trabalho, dita anteriormente, passa por escolhas feitas pelo 

trabalhador que não são irracionais – como pode parecer quando as confrontamos com a 

racionalidade empregada na produção das normas antecedentes
12

. Mesmo as atividades 

mais simples e, aparentemente, mecânicas exigem do trabalhador atividade físico-mental 

para gerir seu trabalho. Por isso, a Ergologia entende que não existe apenas um tipo de 

racionalidade e, no caso do trabalhador, sua racionalização é o corpo-si (SCHWARTZ, 

2010), ou seja, uma entidade que mobiliza o sujeito integralmente – corpo e  mente -  de 

modo consciente ou não na gestão da distância presente na atividade: 

 

Esta entidade que racionaliza é o “corpo si”, ou seja, alguma coisa que 

atravessa tanto o intelectual, o cultural, quanto o fisiológico, o muscular, 

o sistema nervoso. [...] isso assinala a dificuldade de pensar o sujeito da 

atividade, porque não é nem o sujeito perfeitamente consciente, nem o 

sujeito perfeitamente inconsciente, enfim esta entidade atravessa tudo 

isso. A atividade remete a isto.   (SCHWARTZ, 2010, p.44) 

 

 Para além dos conceitos mencionados acima, Schwartz (2010, p.42) considera que a 

atividade humana apresenta quatro características que são especificamente ergológicas, 

muito embora se situem também no campo da ergonomia: 

 

1. a distância entre o prescrito e o real: sempre haverá uma distância, em qualquer 

situação, entre o trabalho que é pensado antes de ser executado  -“que a gente 

mesmo pensa, mas frequentemente que os outros pensam em nosso lugar” 

(SCHWARTZ, 2010, p.42) - e a realidade desse trabalho; 

2.  a ressingularização do conteúdo da distância: ainda que essa distância entre o 

prescrito e o realizado seja constitutiva, ela é sempre parcialmente singular, ou 

seja, é impossível de ser prevista, mas pode apresentar certa regularidade, o que nos 

ajudará a levantar hipóteses sobre ela; 

3.  a distância e a atividade do corpo si: essa recomposição do trabalho prescrito, 

transformado em real envolve escolhas por parte de quem trabalha, que se dão não 

só no nível da consciência, mas também, segundo Schwartz (2010), no nível de 

                                                           
12

 Referimos-nos aqui à racionalização minuciosa desenvolvida pela Organização Científica do Trabalho 

(OCT) a fim de antecipar ao máximo as normas e as formas de execução do trabalho de modo que o operador 

não precisasse pensar para realizá-lo (SCHWARTZ; DURRIVE,2010).  
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uma economia do corpo. Essa coisa mais ou menos consciente que leva à tomada 

de decisões, à racionalização é denominado por Schwartz  “corpo-si”; 

4.  a distância e os debates sobre os valores: as escolhas feitas pelo trabalhador são 

mediadas pelos seus valores, que são postos em debate – consigo mesmo e com a 

ordem social. Ignorar esse debate de valores é ignorar a passagem do prescrito para 

o realizado, ignorando, portanto, a própria dinâmica do trabalho. 

 

 As proposições acima apresentadas resumem o ponto de vista da ergologia sobre a 

atividade humana e revelam a necessidade de olhar para o trabalho com certo “desconforto 

intelectual” (SCHWARTZ, 2010), desnaturalizando-o a fim de perceber que a atividade  

não pode ser entendida como algo já posto e conhecido por si só; ainda que minúsculas, os 

trabalhadores promovem em suas ações recriações que só podem ser vistas com um olhar 

atento e consciente da opacidade que há nas atividades humanas. A proposta de Schwartz é 

que deixemos de lado as crenças e os pré-julgamentos sobre o trabalho e voltemos nosso 

olhar para os trabalhadores em sua atividade, dando-lhes voz para verbalizar sua própria 

atividade. 

A complexidade dos conceitos apresentados aqui nos revela quão singular pode ser 

a atividade do professor, que já é tida como um ato de planejar constante. A fala desse 

docente sobre sua prática cumpre um papel importante no estudo da situação de trabalho, 

já que ajuda a entender melhor as regras de funcionamento do lugar onde atua e o modo 

como este  professor se organiza e transita entre o que lhe é prescrito - a tarefa - e o que 

executa - a atividade - e como administra a distância entre as normas antecedentes e o seu 

retrabalho. 

No próximo item, trataremos, portanto, das ciências da linguagem e das possíveis 

aproximações que a linguagem vem procurando estabelecer com o trabalho em pesquisas 

recentes. 

 

2.2.  A LINGUAGEM SOB UMA PERSPECTIVA ENUNCIATIVA 
 

Neste item, nosso objetivo é trazer à luz os estudos da linguagem, enfatizando seu 

aspecto discursivo e procurando evidenciar o lugar que ocupa a Análise do discurso de 

base enunciativa nessa outra forma de conceber a linguagem, que coloca o discurso como 

objeto de estudo e o concebe como atravessado por outros discursos. Tendo em vista essa 

interação, procuraremos apresentar também a noção de dialogismo do Círculo de Bakhtin, 
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com o qual esta Análise do discurso dialoga, apropriando-se de algumas ideias 

relacionadas à perspectiva dialógica da linguagem.  

 

2.2.1. Os estudos da linguagem e a AD 

 

 Durante o século XIX, os estudos linguísticos tiveram como grande preocupação a 

estrutura das línguas. O método de comparação entre as línguas à procura de semelhanças 

e origem comum - denominado método histórico-comparativo - predominou durante esse 

período e teve com Saussure grande desenvolvimento. Segundo Pietroforte (2010, p. 76), 

Saussure, “além de contribuir para os avanços da Linguística histórica e comparativa com 

importantes trabalhos nesse campo de pesquisa, definiu, no século XX, um novo objeto de 

estudos para a Linguística”.  

 Das dicotomias elaboradas pelo pensador, a que mais chama a atenção e tem sido 

alvo de inúmeras discussões é a langue/parole, da qual o linguista destacou a primeira para 

ser seu objeto de estudos. Baseados nas teorias Saussurianas, os estudos linguísticos 

daquele período tinham como grande preocupação o estudo da langue.  

 Embora a estrutura da língua e seus mecanismos de funcionamento tenham 

continuado a ser tomados como objeto da Linguística, a fala e os elementos que a 

compõem passaram a merecer grande atenção dentro dos estudos linguísticos. Destacam-se 

neste campo, por um lado, os trabalhos de E. Benveniste, que, ancorado na teoria da 

enunciação, concebe a língua “não apenas como sistema combinatório, mas como 

linguagem assumida por um sujeito” (FLORES; TEIXEIRA, 2005, p. 12) e, por outro, os 

trabalhos de Harris (discourse analysis, 1952), que propõem uma forma de abordar a 

linguagem para além das frases. Assim, enquanto Harris estende os procedimentos de 

análise da linguística ao estudo dos enunciados, Benveniste, introduz o sujeito falante no 

discurso e procura estabelecer relação entre locutor, enunciado e mundo (BRANDÃO, 

2004). 

 É possível notar que os estudos de Harris e Benveniste seguem por caminhos 

diferentes, apontando, assim, para o surgimento do que constituirá duas perspectivas da 

Análise do Discurso – a americana e  a europeia.  Segundo Mussalim (2001), enquanto a 

Análise do Discurso anglo-saxônica considera as intenções dos sujeitos na interação verbal 

como um dos seus pilares de sustentação, a Análise do Discurso de linha francesa – a 

europeia -  não considera esse aspecto como determinante e se debruça sobre as condições 
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históricas e sociais de produção desses enunciados produzidos por sujeitos condicionados 

por uma ideologia.   

 Dentro da perspectiva da Análise do Discurso europeia, têm início na França os 

estudos de linguagem desenvolvidos pela chamada Escola francesa de análise do discurso 

(de agora em diante denominada AD). Tal tendência tem seu início na década de 1960 

alavancada por Jean Dubois e Michel Pêcheux, cujas principais preocupações eram as lutas 

de classe, a política e os movimentos sociais - questões que emergiam do pensamento 

marxista em plena ebulição na época. Somando-se a isso o crescimento da Linguística, 

constrói-se a conjuntura em que se inscreve o projeto da AD, fundamentado em três 

pilares: a linguística, o marxismo e a psicanálise.  

 Desde a sua origem até as recentes contribuições aos estudos da linguagem, a AD 

passou por diferentes fases e se abriu a diferentes perspectivas, que, apesar de tudo, 

mantiveram em seu bojo a preocupação com a definição do seu objeto: o discurso. No 

próximo subitem, portanto, trataremos das diferentes noções de discurso e de como ele se 

inscreve no projeto da AD propriamente.  

 

2.2.2. A AD e a noção de discurso 

 

 O termo “análise do discurso” tem sido empregado de maneira variada em 

diferentes contextos de estudos da linguagem, o que contribui ainda mais para a aparente 

indefinição do objeto da disciplina de mesmo nome. Segundo Maingueneau (1997, p.11) 

“há uma verdadeira ‘proliferação’ da expressão análise do discurso, que vem incutindo no 

termo a designação de ‘qualquer coisa’”. Isso tem ocorrido, ainda segundo Maingueneau 

(1997, p.11) tendo em vista que “toda produção de linguagem pode ser considerada 

discurso”. Para o autor, o termo se tornou uma espécie de “coringa”, do qual se apropriam 

diferentes quadros teóricos, e atribui parte da falta de clareza à carga polissêmica da 

própria palavra “discurso”. Os dicionários apresentam um número considerável de 

acepções para o termo - tanto na área de linguística quanto em outras tantas que fazem uso 

contínuo do conceito.  

 O Dicionário de Linguística (DUBOIS et al., 2004, p. 192), por exemplo, entre as 

diferentes discussões  e concepções teóricas que apresenta na tentativa de definir o termo, 

atribui lugar de destaque à E. Benveniste, precursor dos estudos da enunciação, em cujas 

pesquisas concebe a língua como instrumento de comunicação, sendo a frase, portanto,  a 

unidade do discurso.  
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 Mais recentemente, no cerne da perspectiva da AD, Maingueneau (2008a, p.15) 

afirma que o discurso pode ser entendido como “uma dispersão de textos, cujo modo de 

inscrição histórica permite definir como um espaço de regularidades enunciativas”. 

Recuperando as ideias de Foucault (MAINGUENEAU, 2008a, p.16), o linguista 

compreende o discurso no cerne das formações discursivas e o caracteriza como “um 

conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que 

definiram, em dada época, e para uma área social, econômica, geográfica ou linguística 

dada, as condições de exercícios da função enunciativa”. 

 Nota-se que Maingueneau situa o discurso em outro nível em relação às limitações 

impostas à língua pelos estudos de Saussure e de outros linguistas, uma vez que tanto em 

sua definição quanto na de Foucault é possível perceber que se imbricam a linguagem e a 

história. Isto significa que o discurso não se separa das condições sociais, temporais e 

espaciais em que se constrói. E mais do que isso, o discurso para Maingueneau só pode ser 

concebido no interior do interdiscurso, isto é, só adquire sentido no interior de outros 

discursos. 

 Longe de definir a noção de discurso, as concepções apresentadas anteriormente 

nos dão apenas algumas pistas do que ele representa para a AD. Na tentativa de sintetizá-

las, apresentamos a seguir algumas ideias-força que demonstram para Maingueneau (2011, 

p.51-56) suas características essenciais, ajudando-nos a delimitá-lo: 

1) é uma organização situada para além da frase; 2) é orientado, porque se desenvolve no 

tempo e está dirigido a algum lugar por um sujeito enunciador que assume uma 

perspectiva;  3) é assumido por um sujeito que, quando fala, age sobre o outro e visa a 

modificar uma situação ou provocar mudanças no coenunciador, atribuindo ao discurso, 

assim, um caráter de ação e de interatividade; 4) é contextualizado, já que um enunciado só 

adquire sentido dentro de um contexto; 5) é regido por normas tendo em vista que é ato de 

linguagem; 6) é assumido por um sujeito, “que se põe como fonte de referências pessoais, 

temporais, espaciais, e indica qual atitude adota em relação àquilo que diz e em relação ao 

seu interlocutor”; 7) se constrói e só faz sentido no interior de um interdiscurso, isto é, na 

relação com outros discursos “que se comentam, parodiam, citam”.  

 Essa relação dialógica estabelecida pelo primado do interdiscurso tem sua fonte de 

referência no círculo de Bakhtin, que concebe o dialogismo muito além da relação entre os 

enunciados. Trataremos, por isso, mais detidamente no próximo subitem da perspectiva 

dialógica que conduz os estudos do círculo.  
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2.2.3. O dialogismo 

 

 Em oposição a uma concepção monológica da linguagem proposta por Saussure, 

Bakhtin (1995; 2003) constrói sua teoria a partir da ideia de que todo discurso passa pela 

presença do outro, sendo, por isso, heterogêneo e sua heterogeneidade, constitutiva. Essa 

concepção de linguagem é o dialogismo, que prevê não somente a interação entre os 

interlocutores, mas também entre os enunciados por eles produzidos e a sua relação com a 

história e com a sociedade.  O dialogismo bakthtiniano não diz respeito propriamente ao 

diálogo face a face, mas a uma dialogização do discurso, isto é, ao entendimento de que 

todo discurso se orienta para outro discurso e para o outro. Como esclarece Mussalim 

(2001, p.127), “a própria palavra, que de fato deve ser atravessada por sentidos 

constituídos historicamente, não é monológica, não é neutra, mas atravessada pelos 

discursos nos quais viveu sua existência socialmente sustentada”.  

 Nesse sentido, os sujeitos do discurso não são ouvintes passivos, mas participantes 

da comunicação, de quem se espera uma resposta ou uma ativa compreensão responsiva: 

“É como se todo enunciado se construísse ao encontro dessa resposta” (BAKHTIN, 2003, 

p.272). Deste modo, o ouvinte nunca é passivo ao discurso do outro; ele o responde (ainda 

que silenciosamente, ou com gestos), concorda, discorda, refuta-o; e de uma forma ou de 

outra, como parte fundamental da compreensão do enunciado proferido, ele se torna 

falante, respondendo ao que ouviu. Essa posição intercambiável entre falante e ouvinte, 

desconstrói a imagem tradicional dos sujeitos do discurso como simples “emissor” ou 

“receptor”, porque, para Bakhtin (1995; 2003), a base da relação entre os sujeitos do 

discurso é dialógica. 

 No cerne do dialogismo, dentro da própria relação entre o “eu” e o “outro”, estão os 

enunciados concretos, que se colocam como parte de uma cadeia de enunciados anteriores 

ou posteriores ao momento do dizer. Assim, por mais originais que pareçam, são fruto de 

construções sócio-históricas, crenças, valores e de outros já ditos. Segundo Bakhtin (2003, 

p.299-300): 

 

O objeto do discurso do falante, seja  esse  objeto  qual  for,  não  se  

torna  pela  primeira vez objeto do discurso em um dado enunciado, e um 

dado falante não é  o  primeiro  a  falar  sobre  ele.  O objeto, por assim 

dizer,  já  está  ressalvado,  contestado, elucidado e avaliado de diferentes 

modos; nele se cruzam diferentes  pontos de vista, visões de mundo, 

correntes. O falante não é um Adão bíblico, só relacionado com objetos 

virgens ainda não nomeados, aos quais da nome pela primeira vez. 



52 

 

 

 O enunciado, portanto, não é pensado isoladamente, mas “como elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados” e como eco de outros discursos. E é por 

isso que todo falante torna-se respondente, em maior ou menor grau, dos discursos que se 

relacionam com os já ditos – por ele mesmo ou por outrem. Segundo Bakhtin (2003, 

p.297), 

 

Os enunciados não são indiferentes entre si, nem se bastam cada um a si 

mesmos; uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns aos 

outros. Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros 

enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de 

comunicação discursiva e deve ser visto como uma resposta aos 

enunciados precedentes de um determinado campo: ela os rejeita, 

confirma, completa, baseia- se neles, subentende-os como conhecidos, de 

certo modo os leva em conta. 

 

 A manifestação mais latente do dialogismo bakhtiniano é a polifonia, que se 

constitui dentro dos enunciados e de gêneros discursivos. Ela é produto e produtora das 

interações entre as diferentes vozes; é o próprio diálogo entre o eu e o outro do discurso e 

as diferentes vozes que dialogam com eles.  Embora muitos textos tratem do dialogismo e 

da polifonia como sinônimos, Barros (2005, p.34) estabelece uma distinção entre os 

termos, definindo dialogismo como um “princípio dialógico constitutivo da linguagem e de 

todo discurso” e polifonia como “um certo tipo de texto, aquele em que o dialogismo se 

deixa ver, aquele em que são percebidas muitas vozes”.   

 A perspectiva dialógica aqui explicitada tem atravessado muitas produções que se 

encontram na interface linguagem e trabalho (DI FANTI, 2004; FRANÇA, 2007; 

FREITAS 2010). Para a nossa pesquisa, cujo intuito é analisar as falas de professores de 

espanhol sobre o trabalho, partindo dos gêneros entrevista coletiva e grupo de discussão, a 

relação dialógica está imbricada na situação discursiva e na relação entre o “eu” e o 

“outro” que se constroem no momento mesmo dos eventos, implicando, assim, a 

construção de uma imagem de si para o outro. 

 Esta imagem construída discursivamente num processo dialógico é o tema do 

próximo item. Nele, discutiremos como a noção de etos – imagem de si no discurso - se 

inscreve no projeto da Análise do Discurso sob a perspectiva de Dominique Maingueneau. 
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2.2.4. O etos 

  

 A palavra ethos – “personagem” em grego - desde seu uso entre os antigos já servia 

para designar a construção de uma imagem pelos oradores a fim de obter sucesso na 

exposição oratória (AMOSSY, 2008). O conceito sempre esteve diretamente ligado à 

retórica e consistia na construção consciente de uma imagem de si de modo a persuadir o 

auditório.  Na retórica antiga, essa imagem se configurava não somente através da palavra, 

mas através da própria conduta do orador, isto é, do seu modo de se portar no mundo. Isso 

pode ser evidenciado na introdução à obra de Aristóteles feita por Manuel Alexandre 

Junior (ARISTÓTELES, 2005, p.25): 

 

Quando os antigos dizem que a retórica é a arte de bem falar, fazem-no 

na consciência de que, para se falar bem é necessário pensar bem, e de 

que o pensar bem pressupõe, não só ter ideias e tê-las lógica e 

esteticamente arrumadas, mas também ter um estilo de vida, um viver em 

conformidade com o que se crê. 

 

 Na concepção aristotélica, entretanto,  a arte de persuadir prescinde de diferentes 

elementos, tomados como provas. Entre eles estão as provas artísticas e inartísticas - 

provas fornecidas pelo discurso e aquelas que preexistem ao discurso
13

, como documentos 

escritos e testemunhos (ARISTÓTELES, 2005) 

 No que diz respeito às provas artísticas, ou seja, as engendradas pelo discurso, 

Aristóteles reconhece três: ethos, pathos e logos. Para o pensador,  “umas residem no 

caráter moral do orador; outras, no modo como se dispõe o ouvinte; e outras, no próprio 

discurso, pelo que este demonstra ou parece demostrar”  (ARISTÓTELES, 2005, p.96).  

 No que tange mais especificamente ao orador, Aristóteles (2005, p.96) deixa claro 

que a tentativa de persuadir se faz pelo que este orador diz e pela imagem de honestidade, 

idoneidade, fiabilidade, que é construída e transmitida em seu discurso: 

 

Persuade-se pelo caráter quando o discurso é proferido de tal maneira que 

deixa a impressão de o orador ser digno de fé. Pois acreditamos mais e 

bem mais depressa em pessoas honestas. (...) é porém necessário que esta 

confiança seja resultado do discurso e não de uma opinião prévia sobre o 

caráter do orador. 

 

                                                           
13

 A palavra discurso está sendo empregada aqui no sentido retórico de tomada da palavra por um orador, o 

momento da fala.  
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  A Retórica de Aristóteles revela que, embora a tomada da palavra com fins 

persuasivos tenha se mantido, há um avanço em relação aos seus antecessores no sentido 

de entender o etos como a imagem de si construída pelo locutor em seu discurso
14

. 

Diferente dos antigos não se trata apenas de persuadir o público através de uma imagem 

pré-concebida do orador tendo em vista sua conduta moral, mas de uma argumentação 

persuasiva com base, entre outras coisas, no próprio discurso e na imagem que o orador 

constrói sobre si neste discurso. 

 Essa concepção aristotélica de etos baseada na construção de uma imagem de si no 

discurso, tem atravessado os estudos das ciências da linguagem, como a Pragmática e a 

Análise do Discurso (AD).  

  Na pragmática, sob a perspectiva dos trabalhos de Oswald Ducrot, o termo etos se 

integra às ciências da linguagem através da teoria polifônica da enunciação. Embora não 

tenha desenvolvido sua reflexão de maneira aprofundada, as ideias de Ducrot se destacam 

por direcionar o olhar para o enunciado, isto é, para a percepção de que as próprias 

modalidades do dizer fornecem os elementos para a construção da imagem dos 

participantes da enunciação e dão a conhecer melhor os locutores. Segundo Amossy (2008, 

p.14), “a pragmático-semântica abandona o falante sujeito real para se interessar pela 

instância discursiva  do locutor [...]”.  

 De fato, Ducrot (apud AMOSSY, 2008) estabelece uma distinção entre o locutor 

tomado como enunciador – denominado “locutor-L”- e o locutor tomado como ser do 

mundo – denominado “locutor-lambda” ou “locutor-λ”. Nesse contexto, o etos se coloca 

como um recurso para designar a imagem do locutor como ser do discurso e não como 

falante real. Além disso, como bem lembra Amossy (2008, p.71), essa categorização 

estabelecida pelo autor “recobre a distinção dos pragmaticistas entre mostrar e dizer: o 

ethos se mostra, ele não é dito”.  

 Ao tratar da distinção entre locutor-L e locutor-λ, Maingueneau (2008c, p.13) 

recupera a seguinte afirmação de Ducrot sobre a questão: 

 

O que o orador pretende ser, ele o dá a entender e mostra: não diz que é 

simples ou honesto, mostra-o por sua maneira de se exprimir. O ethos 

está,  dessa maneira, vinculado ao exercício da palavra, ao papel que 

corresponde a  seu discurso, e não ao indivíduo “real”, (apreendido) 

independentemente de  seu desempenho oratório: é, portanto, sujeito da 

enunciação uma vez que enuncia que está em jogo aqui. (grifos do autor)  

 

                                                           
14

 A palavra discurso é tomada aqui para referir-se à peça oratória.  
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 Sob o ponto de vista da AD – nossa perspectiva neste trabalho – a noção de etos 

tem sido bastante discutida nos trabalhos de Maingueneau (2011; 2008c, 2008b; 2008ª; 

1997). Abaixo são apresentados alguns princípios mínimos a partir dos quais o analista do 

discurso reformula e amplia sua teoria (MAINGUENEAU, 2008c, p.16): 

 

– o etos é uma noção discursiva, ele se constrói através do discurso, não é 

uma “imagem” do locutor exterior a sua fala; 

– o etos é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o 

outro; 

– é uma noção fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um 

comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora 

de uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma numa 

determinada conjuntura sócio-histórica. 

 

 O etos em Maingueneau é pensado para além da ideia de persuasão, já que, através 

dos argumentos, o enunciador se atribui uma posição institucional e marca sua relação a 

um saber com o intuito de legitimar seu dizer (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2012). Maingueneau (1997, p.45) reconhece, ainda, que o papel que desempenha o 

enunciador não depende de uma escolha: “[A AD] precisa afastar qualquer preocupação 

‘psicologizante’ e ‘voluntarista’, de acordo com a qual o enunciador, à semelhança do 

autor, desempenharia o papel de sua escolha em função dos efeitos que pretende produzir 

sobre seu auditório”.  

 É nesse ponto que a noção de etos em Maingueneau exerce um duplo afastamento 

da noção de imagem de si da retórica antiga. Para o autor,  “o ethos não é um dado 

preexistente que se apoia na autoridade individual e institucional do orador” (AMOSSY, 

2008, p.17), ou seja, não pertence à esfera do caráter do orador construído, entre outras 

coisas, com base em sua história de vida e de sua família – como ocorria na retórica antiga. 

A imagem do orador se contrói no discurso.  Além disso, não existe uma escolha de papéis 

pura e simplesmente; ela passa pelo discurso. O papel atribuído ao orador – ou enunciador 

- é uma imagem construída pelo outro - ou coenunciador - a partir do que este enunciador 

mostra pela sua enunciação. 

 Entretanto, Maingueneau( 2008b, p.71) reconhece que, embora a noção de etos 

guarde estreita relação com o ato de enunciação, há casos em que “o público constrói 

representações do ethos do enunciador antes mesmo que ele fale”.  Maingueneau (2008b) 

propõe, assim, que a construção de um ethos efetivo de um dado enunciador implica um 

ethos pré-discursivo e um ethos discursivo conforme exposto no esquema seguinte 

elaborado pelo autor (MAINGUENEAU, 2008b, p.83): 
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  Quadro 2: Etos efetivo segundo Maingueneau. 

 

 No esquema acima, o etos pré-discursivo  - também denominado por Amossy 

(2008) como ethos prévio – é a representação que se faz do locutor antes mesmo que tome 

a palavra. Segundo Maingueneau (2008b), mesmo que co-enunciador não tenha nenhuma 

informação prévia sobre o caráter do enunciador, o fato de um texto pertencer a 

determinado gênero já cria uma expectativa em termos de etos. Tendo em vista que esse 

etos é a  representação da pessoa do locutor, sua construção se ancora numa posição 

extradiscursiva, que pode ser consolidada, retificada, retrabalhada ou atenuada no discurso 

desse enunciador(MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2012).  

 O etos discursivo, como se pode observar no esquema apresentado, se divide em 

etos dito e etos mostrado. Em diferentes trabalhos Maingueneau (2011; 2008b; 2008c) 

ratifica essa divisão, definindo o etos mostrado como o próprio etos discursivo e o etos dito 

como  as partes do texto  nas quais o enunciador faz uma evocação direta ou indireta a sua 

própria enunciação, como em frases do tipo “É um amigo que lhes fala” 

(MAINGUENEAU, 2008c, p.18). Apesar da distinção, o autor reconhece que existe uma 

linha muito tênue separando o dito e o mostrado pela enunciação. 

 Ao tratar do etos, Maingueneau explicita, ainda, que esse sujeito que se instaura no 

discurso ganha voz – o que o autor chama de “tom” – e corporalidade – um “corpo 

anunciante”. Com a introdução dessas duas noções, Maingueneau propõe a existência de 

um etos não apenas em textos orais, mas também escritos. Além disso, essa corporalidade 

permite estender a noção a dimensões que extrapolam o verbal. O etos passa, assim, a 

cobrir um conjunto de elementos de ordem física e psíquica ligada a um enunciador 

“encarnado” na figura de um fiador, que não pode ser definido de melhor forma:   

   ethos efetivo 
 
 
  ethos pré-discursivo                                                        ethos discursivo 
   
           
                                                                ethos dito             ethos mostrado 
 
 
 
estereótipos ligados aos mundos éticos 
 

   ethos efetivo 
 
 
  ethos pré-discursivo                                                        ethos discursivo 
   
           
                                                                ethos dito             ethos mostrado 
 
 
 
estereótipos ligados aos mundos éticos 
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A instância subjetiva que se manifesta no discurso não se deixa  conceber 

apenas como um estatuto (professor, profesta, amigo...) associado a uma 

cena genérica ou a uma cenografia, mas uma ‘voz” indissociável de um 

corpo enunciante historicamente especificado (MAINGUENEAU, 2008c, 

p.17) 
  

 A complexidade do etos efetivo construído pelos participantes do discurso reside 

justamente na coadunação dos elementos anteriormente expostos. Mas essa noção de etos 

instaurada por Maingueneu é circundada por outras noções que a legitimam no quadro da 

AD, como as noções de cena e cenografia. O conceito de cena se refere mais 

especificamente à instância de comunicação onde se inscrevem os enunciadores e onde 

estes assumem papéis no discurso. Um enunciado só adquire sentido no interior de um 

espaço estável, isto é, de uma cena.  

 A noção de cena estabelece aproximações à teoria dialógica de Bakhtin e os 

gêneros discursivos. De fato, a cena de enunciação integra três cenas, as quais 

Maingueneau propôs chamar de cena englobante, cena genérica e cenografia. A primeira 

corresponde ao tipo de discurso (religioso, filosófico, etc.); a segunda define o gênero do 

discurso da qual faz parte a enunciação e através da qual se conhece os papéis atribuídos ao 

participantes e as circunstâncias em que se insere seu dizer; a terceira se refere duplamente 

a àquilo “de onde vem o discurso e  aquilo que esse discurso engendra”. 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012).  

 A cenografia é, portanto, a cena que se funda no próprio discurso através da 

enunciação e é, ao mesmo tempo, validada por essa enunciação. Se por um lado é uma 

imposição do gênero, por outro, é uma construção do próprio texto. 

 Em nossa pesquisa a noção de etos contribui para o entendimento da fala dos 

professores sobre o seu trabalho, do estatuto que os enunciadores atribuem a si e ao outro 

na cena de enunciação e dos enunciados construídos nesse contexto. Em nossa análise, será 

importante ter em vista algumas noções aqui levantadas tanto no que concerne às ciências 

da linguagem quanto às ciências do trabalho. No próximo item, portanto, trataremos mais 

de perto das diferentes relações que a linguagem estabelece com o trabalho, levando em 

conta as aproximações que as ciências da linguagem e as ciências do trabalho vêm 

estabelecendo em investigações recentes. Explicitaremos, ainda, o recorte privilegiado pela 

nossa pesquisa e de que forma a linguagem e o trabalho são abordados nela.    
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2.2.5. As práticas linguageiras e a linguagem sobre o trabalho 

 

 A relação do homem com o trabalho vem se modificando com o passar do tempo e 

a linguagem sempre participou desse processo. Se nas fábricas tayloristas
15

 do início do 

século XX a comunicação era tolhida e, em muitos casos, até proibida com a justificativa 

de aumentar a desatenção e prejudicar a eficiência do sistema de produção, ao longo dos 

anos ela é cada vez mais solicitada e – em muitas áreas - exigida em diferentes atividades 

(DUARTE; FEITOSA, 1998; SCHWARTZ, 2010; NOUROUDINE, 2002). 

 Mesmo em contextos em que a fala não é tida como uma prática positiva ao meio 

laboral, apesar de controlada, a comunicação não é nula. Teiger (apud Nouroudine, 2002, 

p. 21) traz à luz a voz de uma operária, que  revela como as próprias trabalhadoras de uma 

linha de montagem já estavam convencidas dos prejuízos da fala a sua atividade: “se a 

gente fala, a gente diminui o ritmo, a produção diminui”. Apesar disso, não se pode negar 

que mesmo cerceadas, as trocas verbais são inevitáveis, haja vista que mesmo não fazendo 

parte propriamente da realização do trabalho, sempre existiu e existirá na atividade algum 

tipo de interação verbal (FREITAS, 2010).  

 Johnson e Kaplan, em 1979, perceberam que a linguagem pode estabelecer relações 

diversas e se manifestar de diferentes formas no local de trabalho, podendo ser usada, entre 

outras coisas, para avaliar a atividade, para executá-la ou mesmo para tratar de temas 

exteriores ao trabalho. Tendo essa clareza, os pensadores propuseram a tripartição 

linguagem como trabalho, linguagem no trabalho e linguagem sobre o trabalho, que seria 

desenvolvida mais tarde por Lacoste (1998).  Nouroudine (2002, p. 26) resume esses três 

elementos, que formam o todo das práticas linguageiras, como “uma linguagem que faz (a 

linguagem como trabalho), uma linguagem circundante (a linguagem no trabalho) e uma 

linguagem que interpreta (a linguagem sobre o trabalho)”.  

 É preciso ressaltar que os limites entre uma e outra nem sempre são tão claros em 

determinadas práticas. Na atividade do professor, por exemplo, é difícil encontrar as 

fronteiras entre a fala circundante, a fala que interpreta e a fala que faz. Numa 

despretensiosa visita à sala dos professores, no intervalo entre as aulas - momento de 

descanso - os professores são surpreendidos, muitas vezes,  falando dos erros e acertos de 

sua ação, dos desencontros entre teoria e prática, das dificuldades encontradas na aula que 

acabaram de ministrar, ao mesmo tempo em que surge o comentário sobre a partida de 

                                                           
15

 A racionalização excessiva do trabalho implementada pela OCT nas fábricas tayloristas procurava 

controlar o comportamento do trabalhador inclusive no que tangia às trocas verbais na execução do trabalho.  
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futebol da noite anterior, uma notícia de jornal que lhes chamou a atenção, uma piada para 

descontrair. Nesse caso, definir onde começa e onde termina cada uma dessas práticas de 

linguagem é um grande desafio e nos interpela a pensar se realmente há uma separação 

entre elas.  

 Segundo Nouroudine, a linguagem como trabalho não apenas constitui uma das 

dimensões do trabalho como é o próprio trabalho em si, isto é, “funciona como parte 

legitimada da atividade” (NOUROUDINE, 2002, p.21). Isso ocorre, por exemplo, na 

atividade de um operador de telemarketing, de um guia de turismo ou mesmo na de um 

professor, que tem a fala não somente como parte, mas como algo fundamental para a 

constituição do todo de seu trabalho; é aquilo que sustenta o seu fazer.  

 A linguagem no trabalho, por outro lado, não está, segundo Nouroudine (2002) 

diretamente ligada às atividades realizadas pelos operadores, mas se encontra no seio da 

situação de trabalho e, muito embora não seja diretamente útil à realização do trabalho, não 

deve ser desconsiderada como atividade plena. Como defende o autor (NOUROUDINE, 

2002, p.24), 

 

A linguagem no trabalho pode veicular conteúdos de natureza variada e, 

às vezes, muito distanciada da atividade executada pelos atores em seu 

coletivo. Conversar sobre a vida pessoal de um ou de outro, sobre 

problemas da política atual, fazer observações sobre as ferramentas 

empregadas no setor vizinho ou na empresa concorrente, comentar o jogo 

de futebol da véspera etc. – todos esses assuntos fazem parte da 

linguagem no trabalho, uma vez que favorecem trocas na situação de 

trabalho. 

 

 A linguagem sobre o trabalho - opção teórica desta pesquisa - é uma dimensão das 

práticas de linguagem que vem ganhando corpo e recebendo grande atenção nos estudos da 

Análise do discurso de base enunciativa (DAHER, ROCHA; SANT’ANNA, 2002), em 

especial naqueles que tomam como dispositivo metodológico a observação do que diz o 

trabalhador sobre sua atividade em situação de entrevista. Quando se pensa essa 

linguagem, é comum a associação direta entre pesquisador e entrevistado e a fala sobre o 

trabalho tomada apenas como uma iniciativa do pesquisador, que impõe um tema aos 

operadores como “artifício” metodológico (LACOSTE, 1998). Entretanto, existe uma outra 

dimensão que é a fala desses trabalhadores entre si sobre sua prática estando no interior 

dessa atividade ou fora dela. Segundo Lacoste (1998, p.16), “o trabalho é mencionado para 

ser comentado, avaliado, registrado na memória, para que as pessoas se justifiquem ou por 

mil outras razões que surgem no momento”. 
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 A fala sobre o trabalho, além de ser uma das formas de se ter acesso ao trabalho de 

quem o opera, está diretamente relacionada à produção de saberes, uma vez que é uma 

forma de aproximação do trabalho através do próprio trabalhador e do que diz ser sua 

atividade. Portanto, falar sobre o trabalho significa aprender com o trabalhador como ele 

vivencia determinada situação e implica construir com ele no momento mesmo da situação 

de enunciação os saberes sobre o trabalho. 

 Como afirma Bakhtin, o conhecimento de um objeto não é o mesmo que o 

conhecimento de um indivíduo; um objeto exige um conhecimento unilateral, ao passo que 

o indivíduo, ao mesmo tempo em que fala de si, produz conhecimento sobre si para o 

outro, ou seja, precisa do outro para conhecer a si mesmo: “Eu tomo consciência de mim e 

me torno eu mesmo unicamente me revelando para o outro, através do outro e com o 

auxílio do outro” (BAKHTIN, 2003, p.341). Nesta pesquisa, essa troca possibilitará a 

construção coletiva de saberes sobre o trabalho do professor de espanhol de cursos livres e 

de escolas regulares.  
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3. RELATANDO AS ESCOLHAS: O PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Conhecer o caminho de constituição de dado 

objeto equivale a caminhar com esse objeto, 

constituir esse próprio caminho, constituir-se no 

caminho (PASSOS; KASTRUP;  ESCÓSSIA, 

2009, p.31). 

 

 Os caminhos percorridos para a constituição de uma pesquisa nem sempre são 

fáceis. Em se tratando de uma pesquisa discursiva, os caminhos muitas vezes não existem 

previamente e vão se construindo ao longo da caminhada; outras vezes, existem e já foram 

percorridos por outros, mas, quando começamos a andar por eles, notamos que não nos 

levarão aonde pretendemos chegar. Assim, o processo metodológico torna-se uma 

constante reconstrução de estradas e abertura de novos caminhos que deem conta de nossos 

objetivos e que contribuirão – essa é sempre a expectativa – para a caminhada de outros. 

  Segundo Passos, Kastrup e Escossia (2009, p.30), a constituição metodológica da 

pesquisa é um movimento de caminhar que vai traçando no percurso suas metas e 

causando efeitos sobre o objeto pesquisado, sobre o pesquisador e sobre os próprios 

resultados da investigação
16

. As ideias de Passos, Kastrup e Escossia (2009) coadunam 

com os propósitos e dilemas próprios das pesquisas discursivas, principalmente quando o 

objeto da investigação - em nosso caso, o professor de espanhol - é sujeito que constrói 

conhecimento sobre si e se reconstrói a través de sua fala, modificando-se e modificando o 

seu trabalho. A construção do percurso metodológico é um processo que conduz não 

somente ao conhecimento de um dado objeto, mas também a sua transformação: 

 
Quando já não nos contentamos com a mera representação do objeto, 

quando apostamos que todo conhecimento é uma transformação da 

realidade, o processo de pesquisar ganha uma complexidade que nos 

obriga a forçar os limites de nossos procedimentos metodológicos” 

(PASSOS; KASTRUP;  ESCÓSSIA, 2009, p.30).  

 

 Este capítulo, portanto, tem por objetivo discutir os passos percorridos na pesquisa, 

revelando questões que se interpuseram na construção metodológica da investigação e 

explicitando estratégias adotadas. 

                                                           
16 Passos, Kastrup e Escossia (2009) tratam mais especificamente da pesquisa cartográfica, método de 

pesquisa-intervenção baseado nas formulações de Gilles Deleuze e Félix Guattari que visa a enfocar o 

processo de construção de uma investigação. 
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3.1. O panorama da pesquisa 

 

 O objetivo desta investigação é analisar, por meio do que diz o professor de 

espanhol sobre o seu trabalho, as imagens que constrói sobre si e sobre a sua atividade no 

curso livre de idiomas (CL) e no ensino regular (ER).  Dentro das práticas de linguagem, 

nossa perspectiva é a da fala sobre o trabalho (LACOSTE, 1998).  

A existência dessas diferentes espaços de trabalho revela a complexidade da prática 

do professor, que tem de lidar com diferentes fontes de prescrições, situações diversas e 

adversas e sempre renormalizando sua atividade. Por outro lado, verifica-se um grande 

número de textos sobre a aprendizagem, que acaba por tratar direta ou indiretamente do 

papel do professor nesse processo. São vozes da escola, da mídia e de documentos que 

debatem sobre o que deve ou não fazer o professor em sala de aula. O que há em comum 

entre todas essas vozes é o fato colocarem constantemente em lados opostos o professor do 

ER e o do CL em termos de formação e prática profissional. 

 As reuniões de orientação, os diferentes momentos de diálogo com docentes, 

pesquisadores e o contato com estudos que relacionam linguagem e práticas sociais, como 

os dos grupos de pesquisa Práticas de Linguagem, Trabalho e Formação Docente (UFF), 

Atelier - Linguagem e Trabalho (PUC/SP) - e PraLinS - Práticas de Linguagem e 

Subjetividade (UERJ) -, ajudaram-me a repensar o trabalho do professor sob novas 

perspectivas. Os aprendizados construídos com o auxílio da comunidade na qual me insiro 

enquanto pesquisadora me fizeram seguir com o objetivo de pensar o trabalho do professor 

de espanhol, mas, a partir do que ele tem a dizer sobre sua atividade de trabalho no ER e 

no CL. 

A fala do docente sobre a sua atividade se faz importante, já que ela permite uma 

aproximação com o que esse professor diz ser o seu trabalho, ao mesmo tempo em que os 

sentidos construídos nessa enunciação o ajudam a refletir criticamente sobre a sua própria 

prática.  

 Feitos os esclarecimentos necessários, a seguir tratamos da construção do coletivo 

da pesquisa
17

.  

                                                           
17 O conceito de “coletivo de pesquisa” é bastante utilizado na frança em pesquisas dos grupos de ergonomia 

e ergologia. Isso se justifica porque ali, muitas vezes, a demanda da intervenção surge por parte da empresa 

e/ou dos seus trabalhadores. Entretanto, no Brasil, tais estudos, de um modo geral, são iniciativa dos próprios 

pesquisadores atrelados à universidade. Sem perder de vista essas questões e o fato de os docentes da 

pesquisa trabalharem em instituições diferentes, optamos ainda assim por manter o termo devido ao 

envolvimento dos docentes no processo de construção da pesquisa, o que os converteu, em nosso ponto de 

vista, em um coletivo.  
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3.2. Os sujeitos da pesquisa 

 

 Tendo em vista a proposta da pesquisa de analisar a fala dos professores de 

espanhol que trabalham no CL e no ER, estabeleci, como primeiro recorte, que os docentes 

deveriam trabalhar em cursos livres de idiomas e escolas do ensino regular em 

concomitância. Isso se explica pelo fato de esses docentes, com a dupla experiência, 

poderem falar sobre o trabalho a partir de um lugar privilegiado, com um olhar de quem 

vivencia as situações que se constroem em instituições de ensino de natureza tão diversa. É 

o olhar de quem está dentro, lidando com as prescrições e renormalizando constantemente 

a atividade (SCHWARTZ, 2010) em espaços diferentes de trabalho. 

 Para a seleção dos sujeitos, tendo em vista que sou professora de escolas públicas 

de nível fundamental e médio, realizei contato com docentes do meu âmbito profissional. 

Isso facilitou o acesso aos docentes do ensino regular, mas não necessariamente àqueles 

que trabalhavam no CL e no ER, pois, apesar de grande parte desses profissionais já haver 

trabalhado em cursos livres, ao adquirir a matrícula no ensino básico, muitos optaram por 

trabalhar apenas na escola, o que não deixa de ser uma questão importante a se pensar 

sobre a natureza dos cursos livres e as relações de trabalho que se estabelecem ali
18

. 

 Outra via de acesso aos professores foram os contatos mantidos com antigos 

coordenadores de cursos livres em que trabalhei. Mas, opostamente, aqueles que se 

dispuseram a participar da pesquisa trabalhavam apenas em escolas de idioma – alguns em 

mais de uma empresa, mas de ensino livre
19

. 

  Diante dessas dificuldades, apenas três professoras preenchiam os pré-requisitos da 

pesquisa e aceitaram o convite: a primeira se graduou com a pesquisadora; a segunda 

também estudou com a pesquisadora e agora atua em rede pública de ensino em que a 

pesquisadora trabalhou; e a terceira trabalha em uma das escolas públicas em que atua a 

pesquisadora.   

 É importante dizer que o fato de o coletivo da pesquisa ser constituído por um 

número reduzido de participantes não desqualifica a investigação tendo em vista que não 

há intenção neste trabalho de criar generalização de resultados. Do ponto de vista dos 

estudos do trabalho e do discurso, a atividade e tudo que a envolve é observado de maneira 

                                                           
18

 Esse fenômeno de migração maciça dos docentes de cursos livres para o ensino regular envolve, entre 

outras coisas, questões que dizem respeito à formação e às relações de trabalho. O tema será desenvolvido no 

capítulo referente à análise, entretanto, para aprofundar o assunto, ver Freitas, 2010. 
19

 Muitos docentes dos cursos livres que contatei ainda não haviam concluído o curso de licenciatura e, por 

isso, ainda não possuíam habilitação para atuar no ensino regular.  
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singular. Em nosso caso, a análise da fala das professoras sobre o seu trabalho se dá a 

partir do entendimento da singularidade que há no fazer de cada uma das envolvidas sem 

perder de vista as questões comuns ao trabalho das três. Nesse sentido, embora possa vir a 

interferir no processo de construção de dispositivos metodológicos, a quantidade de 

participantes não muda o foco da investigação.  

 A escolha dos sujeitos da pesquisa não considerou o nível de ensino de atuação dos 

docentes no ER – fundamental, médio – ou no CL - básico, intermediário, avançado, etc. -, 

mas levou em conta o perfil das instituições – as escolas do ER são todas públicas e os 

cursos são privados e grandes franquias. Esse traço foi considerado pelo fato de o CL e o 

ER se configurarem em espaços com propostas pedagógicas bastante distantes no que 

tange ao ensino de línguas adicionais.  Por conseguinte, pressupõe-se, que o trabalho do 

professor seja também bastante peculiar.  

 Quanto à delimitação de as escolas do ER serem públicas, a razão, em grande parte, 

se encontra no fato de as aproximações que o CL vem tentando estabelecer com o ER 

ainda não terem obtido êxito na escola pública com relação ao espanhol, ao menos no 

âmbito do Rio de Janeiro.  Diferente da escola particular, onde em muitos casos, a oferta 

da língua adicional fica a cargo de parcerias com cursos livres de idiomas conforme 

discutimos no capítulo 1, na escola pública, essas tentativas vêm sendo frustradas, 

ratificando, assim, o distanciamento entre esses dois espaços.  

   Outro aspecto considerado na seleção foi que, além de trabalhar no ER e no CL em 

concomitância, os professores deveriam estar atuando em sala de aula mesmo que 

acumulassem outras funções na escola e/ou no curso. Está claro nesta pesquisa que a 

atividade de trabalho do professor vai muito além do que desenvolve no espaço escolar e 

em sala de aula mais especificamente, mas o recorte neste caso é importante para que as 

respostas no momento da entrevista e o debate no grupo de discussão possam convergir 

para situações e temas em comum. 

 Temos consciência de que muitas das circunstâncias que foram desconsideradas – 

instituições, público que atende, localização, etc. - podem influenciar nas imagens criadas 

sobre a prática do professor, contudo, também temos a clareza de que esses recortes 

tornam-se bastante difíceis se levarmos em conta o grande número de cursos de idiomas e 

os mais variados métodos de ensino que utilizam, além dos diferentes públicos que 

recebem graças à facilitação do acesso - em termos econômicos - de diferentes classes 

sociais. O recorte por instituições de ensino regular tampouco facilitaria nosso trabalho, 
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haja vista os diferentes níveis de ensino e a singularidade das escolas - em termos de gestão 

dos recursos financeiros, autonomia, filosofia, localização, etc.  

 A diversificação de experiências e formações dos sujeitos envolvidos na pesquisa 

são fatores que só têm a contribuir para a diversidade de falas sobre o trabalho que podem 

surgir no momento da entrevista e no grupo de discussão. Segue abaixo breve descrição 

das professoras: 

 

Carla 

Tem entre 25 e 35 anos e é graduada em Português-Espanhol por uma universidade pública 

do Rio de Janeiro.  Trabalha há mais de cinco anos em uma unidade de um curso livre de 

idiomas (denominado de agora em diante CL1) e há quatro anos em outro (denominado de 

agora em diante CL2). Trabalha, ainda, em duas escolas públicas: há três anos, em uma 

unidade da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro (denominada de agora em diante 

ER1) e, há dois, em uma da rede pública de um município também do estado do Rio 

(denominada de agora em diante ER2)
 20

.  

 

Érica 

Tem entre 30 e 35, é graduada em Português-Espanhol por uma universidade pública do 

Rio de Janeiro – na mesma em que estudou Carla. Possui especialização na área de ensino 

de espanhol e mestrado na área de Letras, ambos os estudos realizados na mesma 

universidade em que se graduou. Trabalha há 12 anos em um curso livre de idiomas 

(denominado de agora em diante CL), porém seu ingresso se deu como docente de inglês. 

Com o espanhol, trabalha nessa empresa há pouca mais de 5 anos. Também é docente há 5 

anos de uma rede municipal (denominada de agora em diante ER). 

 

Laura
21

 

Tem entre 35 e 40 anos, é graduada em Português-Espanhol por uma universidade 

particular do Rio de Janeiro. Trabalha há 10 anos em um curso livre de idiomas e há pouco 

mais de 1 ano em uma escola pública da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. No 

curso livre, além de professora, Laura já trabalhou durante alguns anos como 

coordenadora.  

 

                                                           
20

 A distinção se faz necessária tendo em vista a quantidade de instituições em que trabalha a docente. 
21

 Como explicamos mais adiante neste capítulo, Laura participou apenas do evento-piloto. 
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 Escolhidos os sujeitos, nosso passo seguinte foi pensar um dispositivo e 

desenvolver uma metodologia que desse conta dos diferentes propósitos da pesquisa. 

Nossa escolha, como já antecipamos, foram os dispositivos entrevista (EC) e grupo de 

discussão (GD).  Nos próximos itens, trataremos de cada um e de sua importância na 

pesquisa.  

 

3.3. Os dispositivos metodológicos 

 

3.3.1. A entrevista acadêmica 

  

 A escolha do dispositivo metodológico, nesta pesquisa, deveria passar pela 

necessidade de conhecer o universo em que se insere o professor, sua formação, suas 

experiências de trabalho e as instituições em que desenvolve sua tarefa a fim de nos 

aproximar do coletivo da pesquisa. Deveria também passar por um dos principais objetivos 

da investigação: construir saberes sobre o trabalho dentro de uma perspectiva dialógica 

(BAKHTIN, 1995; 2003). Para isso, parecia interessante confrontar os ditos sobre o 

trabalho do professor e os pontos de vista das docentes participantes sobre esses ditos a fim 

de verificar no debate de ideias, concordâncias, discordâncias e tudo que pudesse 

desconstruir certas imagens sobre o trabalho do professor do CL e do ER, construir 

coletivamente outras imagens ou ratificar as mesmas, quem sabe. 

 Num primeiro momento, todas as expectativas foram depositadas na entrevista, que 

logo foi transformada - erroneamente - numa ancoragem capaz de dar conta da pesquisa e 

levar a atingir todos os objetivos propostos por ela. Entretanto, no processo de construção 

do roteiro para o evento, entre erros e acertos, foi possível perceber que havia a 

necessidade de estabelecer limites claros para a relevância da entrevista, concebendo seus 

reais propósitos enquanto dispositivo metodológico.   

 Rocha, Daher e Sant’Anna (2004) entendem a entrevista como um dispositivo que 

não deve ser visto como uma ferramenta de acesso a uma informação com valor de 

verdade dita pelo entrevistado.  Amorim (2007, p.12), por sua vez, diz que nas pesquisas 

em ciências humanas é preciso “renunciar a toda ilusão de que os discursos são 

transparentes”.  Deve-se, portanto, ver certa opacidade nos discursos que circulam no 

contexto da entrevista.  Essa opacidade é uma via de mão dupla, tendo em vista que, se por 

um lado o entrevistado não é o portador da verdade, por outro, o pesquisador não é o 
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detentor de um saber acadêmico pronto, que, do seu lugar de pensador, vem, através da 

entrevista, apenas confirmar suas teorias pré-concebidas. 

 A entrevista é, nesse sentido, um dispositivo enunciativo que dá materialidade a um 

texto co-construído pelos atores participantes (entrevistador e entrevistado): “um texto 

construído a várias mãos” (ROCHA; DAHER; SANT’ANNA, 2004). Os autores afirmam, 

ainda, que a entrevista possibilita a reunião de uma gama de textos que se encontram 

dispersos e aos quais não se teria acesso, em muitos casos, senão através desse dispositivo. 

Em nosso caso, adotamos a entrevista como possibilidade de acesso a textos que se 

relacionam à formação, às experiências e às situações de trabalho do professor de 

espanhol, tendo a clareza, entretanto, de que estes textos não estão prontos, mas vão sendo 

recortados e construídos pelos participantes da entrevista.  

 Esse novo texto co-construído nos aproximará, de alguma forma, do trabalho do 

professor, muito embora, como afirma Freitas (2010, p.108), “numa perspectiva 

ergológica, a entrevista dá respostas sobre o trabalho num nível ‘ideal’, relacionado ao 

plano do prescrito, ou seja, de como os trabalhadores veem as suas atividades”. Algumas 

pesquisas apontam para a conjectura de que, na entrevista, ao falar sobre o trabalho, “o 

trabalhador falaria não exatamente sobre o que ele faz, mas sobre o que deveria fazer” 

(FREITAS, 2010, p.108). 

 Quanto ao formato do evento, a proposta inicial era de realização de entrevistas 

individuais, porém, ao estabelecer contato com as pesquisas de Kramer (2007) passamos a 

conceber a entrevista coletiva (de agora em diante denominada EC) como um dispositivo 

metodológico em consonância com a perspectiva dialógica que dá suporte à investigação. 

No próximo item, explicitamos melhor essa escolha.  

   

3.3.2. A entrevista coletiva 

 

 A entrevista coletiva é concebida frequentemente no senso comum como um evento 

midiático em que jornalistas são convidados a ouvir e fazer perguntas para um ou mais 

entrevistados, ou seja, há vários entrevistadores direcionando perguntas a um número 

reduzido de entrevistados. É a chamada coletiva de imprensa. Entretanto, nas pesquisas 

acadêmicas, tem-se observado o uso da entrevista coletiva (EC) como dispositivo 

metodológico tomando outros contornos. Enquanto na coletiva de imprensa o(s) 

entrevistado(s) limita(m)-se a responder ao que é inquirido por vários entrevistadores, na 
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EC sob a perspectiva de Kramer (2007), é possível notar que há apenas um entrevistador - 

o pesquisador - realizando perguntas a diferentes entrevistados no mesmo evento. Além 

disso, embora este único entrevistador seja o responsável pelo encaminhamento das 

perguntas, ele não é o único que pode assumir esse papel.  

 O diferencial da EC está justamente no fato de outros participantes poderem ocupar 

a posição do entrevistador, interrompendo, intervindo, completando a resposta dos demais 

entrevistados, comentando e expondo sua opinião. Ao relatar uma experiência bem-

sucedida, Kramer (2007, p. 73) afirma que “nas entrevistas coletivas, as pessoas se 

mostraram mais espontâneas, faziam perguntas umas às outras, mudando, portanto, de 

lugar, e assumindo o que seria o papel do entrevistador”.  

 Para chegar à decisão quanto à escolha da entrevista coletiva em detrimento da 

individual, alguns questionamentos foram feitos e receios colocados em jogo. Algumas das 

perguntas que nos fizemos foram: Qual é o papel que cumpre a entrevista numa pesquisa 

que procura analisar a fala do professor sobre o seu trabalho? O que se espera do professor 

participante desse evento?  Esses e outros questionamentos convergiam não só para a 

necessidade de ter acesso ao que o docente diz sobre si e sobre as instituições onde 

trabalha, mas também para o entendimento da EC como um espaço discursivo que 

contribui para a construção da imagem do professor. O que o professor diz ao pesquisador 

e ao coletivo da pesquisa sobre sua formação, sobre as suas experiências e sobre as 

instituições em que trabalha tem não só o caráter de informar, mas também o de incidir 

diretamente sobre o coletivo, possibilitando a construção do lugar de onde cada docente 

fala no momento da entrevista e falará no espaço do grupo de discussão.  

 Nesse sentido, a EC nesta pesquisa tem como função principal permitir à 

pesquisadora e às participantes da pesquisa obter informações sobre a formação, as 

experiências e sobre a situação de trabalho umas das outras. Entretanto, acaba por 

contribuir também, de alguma forma, no processo de construção dos possíveis 

enunciadores que se manifestam nos discursos que se materializam na própria EC e, 

especialmente, no GD. 

  Respondidos os questionamentos, faltava ainda eliminar – ou dialogar – com o 

receio de trabalhar com esse formato de entrevista: Como conduzir o processo? Que lugar, 

ou lugares, ocupo neste processo? O de pesquisadora? O de professora do ER e ex- 

professora do CL? Qual é a hora de falar e de calar?  

 Essas dúvidas se colocaram diante do novo e só começaram a ser desfeitas a partir 

do momento que entendi que as entrevistas individuais e coletivas não são um simples 
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rearranjo dos entrevistados. Elas têm objetivos específicos e revelam diferenças 

significativas no que diz respeito à diversidade de enunciados, à hierarquia, à distribuição 

do poder e aos sentidos construídos sobre o trabalho. Segundo Kramer (2007, p.64) na EC, 

“como não só o pesquisador detém autoridade para fazer perguntas ou comentários sobre a 

fala dos entrevistados, a influência do poder e da posição hierárquica parecem diminuir”. 

De fato, não só o papel de entrevistador e entrevistados muda como os sentidos construídos 

na enunciação tomam outros contornos.  

 O roteiro de entrevista pensado para o evento também merecia atenção já que 

demandaria pensar tipos de perguntas e uma ordenação que favorecesse o formato coletivo 

escolhido como dispositivo. Assim, o roteiro concebido para a EC foi inspirado na 

proposta de Daher (1998). Vale dizer que, embora tenha sido concebido originalmente para 

uma circunstância específica, o roteiro proposto por Daher vem se expandindo em 

pesquisas com objetivos diversos, atendendo a novas circunstâncias (FREITAS, 2010). 

Nesta pesquisa sua estruturação se deu a partir da constituição de blocos temáticos, onde se 

apresentam objetivos, questionamentos, conjecturas, os quais dão origem a perguntas 

específicas. Os objetivos aqui descritos não são aqueles estabelecidos para a pesquisa, mas 

os que nos levaram a formular as perguntas de cada bloco.  

 Os blocos temáticos foram divididos e nomeados da seguinte forma: 1) O professor 

de espanhol e sua formação; 2) O professor de espanhol e suas experiências 3) O professor 

de espanhol e seu trabalho no CL e no ER. Sobre as perguntas, embora a construção do 

roteiro tenha levado em conta o formato da EC, as perguntas foram elaboradas de modo 

que o encaminhamento dado no momento do evento fosse para que cada um respondesse 

individualmente. Mesmo havendo as eventuais, e necessárias, interrupções, 

complementações, réplicas por parte de outros sujeitos, todos teriam a oportunidade de 

responder às perguntas dos blocos. Diante do que foi dito, segue o roteiro elaborado para a 

EC. 



Quadro 3: Roteiro elaborado para o evento entrevista Coletiva (EC) 

BLOCOS 

TEMÁTICOS  

OBJETIVOS QUESTIONAMENTOS CONJECTURAS PERGUNTAS  
O
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su

a 

fo
rm

aç
ão

 

Obter informações 

sobre  a formação do 

professor de 

espanhol que atua no 

CL e no ER em 

concomitância 

Qual é a formação do professor 

de espanhol que trabalha no CL 

e no ER em concomitância?  

Relato de experiências como estudantes em 

cursos de idiomas; 

 

Relato da formação inicial no Curso de 

Letras; 

 

Relato de Cursos de formação continuada; 

1) Como se deu sua formação 

como professor de espanhol? 

2) Ainda realiza estudos 

relacionados ao espanhol? 

O
 

p
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ss

o
r 

d
e 

es
p
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o
l 

e 
su

as
 

ex
p
er
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n
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as
  

 

Identificar as 

experiências de 

trabalho do professor 

de espanhol 

Quais são as experiências 

profissionais do professor de 

espanhol relacionadas ao 

idioma? 

Relato de experiência de trabalho em 

diferentes cursos livres de idiomas; 

 

Relato de experiência em escolas públicas e 

particulares do ensino regular. 

3) Em quais instituições você 

trabalhou como professor de 

espanhol e durante quanto 

tempo?  
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se
u

 t
ra

b
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h
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e 
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R
 

Depreender o que diz 

o professor sobre seu 

trabalho no CL e no 

ER 

Que aspectos da atividade o 

professor ressalta ao falar sobre 

sua prática em cada um desses 

espaços? 

 

Sob que condições ocorre a 

renormalização do trabalho 

segundo o professor? 

 

Sob que aspecto o processo para 

ingresso nessas instituições 

contribui para a concepção do 

trabalho que irá realizar? 

 

 

O docente relata suas atribuições no CL e 

no ER e ressalta as diferenças entre a 

dinâmica de trabalho nessas instituições.  

 

 

  

O professor atribui às condições em que o 

ensino se processa o fator determinante 

para a renormalização do seu trabalho. 

 

Apesar de os processos para ingresso no 

CL e no ER se distinguirem 

significativamente, em ambos, o processo 

seletivo parece ser, para o professor, uma 

antecipação das prescrições com as quais 

terá de lidar em seu trabalho.  

 

4) Onde você trabalha 

atualmente? 

5) Que cargo (s) você ocupa 

nessas instituições? 

6) Fale um pouco sobre o trabalho 

que desempenha nessas 

instituições e o processo pelo 

qual passou para ingressar 

nelas. 

7) Você acha que no processo de 

ingresso foi levada em conta 

sua experiência em outras 

instituições ou a sua formação? 

8) Você vê relação entre o 

processo pelo qual passou para 

ingressar nessas instituições e o 

trabalho que desenvolve ali? 
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3.3.3. O grupo de discussão 

 

 Após a escolha da EC como dispositivo metodológico, faltava, ainda, uma 

possibilidade de confrontar os textos que circulam sobre o professor de espanhol do ER e do 

CL com o que esses próprios docentes teriam a dizer sobre seu trabalho, de forma que o 

debate de ideias viesse à tona. Foi preciso, então, avaliar a necessidade de agregar outro 

dispositivo. A opção, portanto, foi trabalhar com a entrevista coletiva (EC) e com o grupo de 

discussão (GD). 

 O grupo de discussão  - focus group -  é método de investigação utilizado desde a 

década de 1920. Seu foco, na época, era a análise de mercado e, um pouco mais tarde, ganhou 

muita força em estudos sociológicos voltados para a opinião pública. Mais recentemente, vem 

ocupando espaço considerável em investigações com foco na análise etnográfica 

(KJAERBECK, 2001). O grupo consiste em uma organização de pessoas selecionadas e 

convidadas a participar de uma discussão que gira em torno de um tema ou de temas 

escolhidos previamente pelo pesquisador. Durante o evento, destaca-se a figura do 

moderador, cuja função é não apenas de participar da discussão, mas de garantir que sejam 

discutidos todos os temas propostos, fazendo intervenções oportunas (KJAERBECK, 2001). 

 Em nossa investigação, o grupo é composto pelos mesmos participantes da EC: três 

professoras de espanhol que atuam em CLs e escolas do ER em concomitância. O moderador 

foi a própria pesquisadora, responsável também pela seleção e organização dos temas. 

 O GD parece ser um importante espaço de reflexão e construção de saberes sobre o 

trabalho do professor. Segundo Kjaerbeck (2001, p.47), “no hay duda de que los focus groups 

nos proporcionan un acceso especial al conocimiento, la opinión y la motivación de los 

participantes en relación con los asuntos planteados”
22

. No GD, o coletivo tem a possibilidade 

de construir sentidos sobre a atividade ao mesmo tempo em que se constrói como sujeitos. 

Para França (2007), o homem não só se torna conhecido por intermédio dos textos, como  

também se constrói neles e por eles.  

 Nosso objetivo, com o GD, portanto, é possibilitar a confrontação entre as reflexões 

que as professoras fazem sobre o seu trabalho e os ditos exteriores a ele a fim de que o debate 

de ideias produza textos construídos num processo dialógico. Se com a entrevista coletiva 

(EC) temos a possibilidade de acessar determinados textos que revelam aspectos do trabalho 

                                                           
22

 Tradução nossa: “não há dúvida de que os focus group nos proporcionam um acesso especial ao 

conhecimento, à opinião e à motivação dos participantes em relação aos assuntos abordados”.   
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das docentes, com o GD  nos propomos a estimular a fala sobre o trabalho, promovendo o 

debate e a exposição de diferentes pontos de vista a fim de construir saberes sobre o trabalho 

das professoras no CL e no ER. Para kjaerbeck (2001, p.47),  

 

al contrario de lo que sucede con las entrevistas, aquí tenemos ocasión de oír 

y observar a los participantes expresando sus puntos de vista, sus 

experiencias, etc., en un contexto que se parece a su ambiente social 

habitual, i.e., cuando se relacionan con gente de su mismo grupo.
23

 

 

 A preparação do GD teve início com a coleta e seleção de textos que trazem ditos 

sobre o trabalho do professor de línguas adicionais, em especial de espanhol. São crenças, 

opiniões, teorias extraídas de documentos oficiais, relatos de professores de espanhol. Esses 

textos foram coletados em contextos diferentes através de leituras, da realização da revisão 

bibliográfica, participações em eventos que tratavam da temática e de reuniões pedagógicas. 

Foram colhidos pela pesquisadora através de anotações por conterem algum ponto polêmico 

ao tratar do professor, de seu trabalho de sua experiência e de sua formação. E foram 

apresentados ao coletivo da pesquisa com o intuito de estimular o debate com essas vozes, a 

reflexão crítica e a tomada de consciência sobre si mesmo e sobre sua própria prática. 

 Sobre os textos citados anteriormente, ao final do período da revisão bibliográfica, já 

haviam sido coletados quatorze fragmentos orais e escritos, de documentos oficiais, pesquisas 

acadêmicas, reuniões pedagógicas, debates em eventos acadêmicos, conversas informais com 

outros docentes. Apesar da diversidade de fontes, os textos têm em comum imagens 

discursivas do professor de espanhol do CL e do ER e do seu trabalho nessas instituições.   

 Foram selecionados entre os quatorze, dez textos que tratavam especificamente do 

professor de espanhol, de seu trabalho e sua formação, dos quais foram mantidos oito, já que 

os outros dois traziam questões muito semelhantes aos já selecionados. Observou-se também 

que havia mais fragmentos que tratavam do curso do que da escola. Para que houvesse um 

equilíbrio, foram extraídos três.  

 Os cinco textos selecionados têm, em comum, vozes que representam discursivamente 

o professor de espanhol, seu trabalho e sua formação, e colocam, direta ou indiretamente, o 

docente do CL em oposição ao docente do ER. Essa oposição pode gerar debates bastante 

significativos tendo em vista que nossos sujeitos da pesquisa trabalham no curso e na escola.   

                                                           
23

 Tradução nossa: “ao contrário do que ocorre com as entrevistas, aqui temos a oportunidade de ouvir e observar 

os participantes expressando seus pontos de vista, suas experiências, etc., em um contexto que se parece com seu 

ambiente social habitual, isto é, quando se relacionam com pessoas de seu grupo”. 
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 A partir do que foi explicitado, seguem os fragmentos selecionados (de agora em 

diante denominados excertos): 

 

Excerto 1 

“O ensino de língua estrangeira na escola pública muitas vezes é precário porque o professor proficiente 

na língua prefere trabalhar no curso e fica na escola aquele que não tem tanto domínio da oralidade.” 

 

(professor de espanhol de uma rede municipal) 

 

Excerto 2   

“[...] o sistema educacional brasileiro coloca no mercado de trabalho professores despreparados e 

muitos recorrem aos cursos de especialização em busca de uma regraduação, o que naturalmente não 

encontram. Esse contexto reforça, dia-a-dia, o preconceito de que só se aprende língua estrangeira em 

cursos livres. (DUTRA E MELLO, 2004, p. 37).” 

 

(OCEM - Orientações  Curriculares Nacionais  para o Ensino Médio, p. 88-89.) 

 

Excerto 3 

“O grande choque foi como conseguir controlar 40 pessoas numa sala de aula, estando preocupado com o 

conteúdo a passar, com uma cobrança  da  escola,  um  livro  enorme,  coisas  que  num  cursinho  poderia  

até  contornar melhor, devido ao número de pessoas, de alunos ser mais reduzido.” 

 

(Relato de professor do curso livre e do ensino regular extraído de CRISTÓVÃO, 2010.) 

 

Excerto 4 

“É sempre importante lembrar que lugar de aprender línguas estrangeiras é na escola de educação básica. 

Tão importante para a formação e a inclusão social do indivíduo, a aprendizagem das habilidades de ler, 

falar, ouvir e escrever em outras línguas não deve ou não precisa ser um privilégio exclusivo das camadas 

favorecidas.” 

 

(PNLD, 2011. Língua Estrangeira Moderna. –  Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Básica, 2010. p.11.) 

 

Excerto 5 

“Soubemos, FME, que o Diretor do IC esteve hoje em uma reunião com você, com a presença dos 

professores recém empossados. Soubemos que foram divulgadas as seguintes notícias: o Cervantes 

capacitará esses docentes de espanhol e, no futuro, planeja-se a oferta de cursos oferecidos pelo Instituto aos 

alunos da rede. 

[...] 

Há também muitos outros professores de espanhol por este país afora, que podem não ter tantos títulos, mas 

que conhecem as nossas escolas, os nossos alunos. Eles foram, inclusive, aprovados no recente concurso 

para a sua rede de escolas. Garantimos que eles têm mais a ensinar  sobre espanhol no Brasil ao Cervantes 

que o Cervantes a eles.” 

 

(Carta da professora Luciana Maria Almeida de Freitas à Fundação Municipal de Educação de 

Niterói - FME) 
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3.4.O evento 

 

 Em dezembro, ocorreu o evento-piloto com a Laura. Cabe lembrar que, entre as muitas 

tentativas de realizar a EC e o GD, nossa penúltima ocorreu em dezembro de 2012, porém, 

quando tudo parecia organizado para a realização nesse mês, Érica teve de desmarcar por 

motivos pessoais. Ocorre que Laura já havia comunicado que não poderia participar do evento 

caso ocorresse em janeiro por motivo de viagem. Ainda assim, não havendo outra 

possibilidade, tivemos de reagendar para o referido mês e, por conta disso, a EC e o GD se 

realizaram com apenas duas professoras e a participação de Laura se converteu em entrevista-

piloto. 

 Embora a entrevista individual realizada com Laura não nos tenha dado muitas 

mostras de como as perguntas e os temas selecionados funcionariam em grupo, a experiência 

foi importante para verificar a relevância dos fragmentos analisados e as contribuições das 

perguntas do GD para o acesso a determinadas informações sobre a atividade de Laura no ER 

e no CL. Isso nos deu indícios de que as perguntas da EC e os fragmentos do GD estavam de 

acordo com nossa proposta
24

.  

 O evento constituído da EC e do GD ocorreu no dia 3 de janeiro de 2013 e contou com 

a presença de Carla e Érica. O local escolhido foi o apartamento da Carla, devido à facilidade 

de acesso a transporte na região. Além disso, a residência se localiza em rua tranquila, com 

pouco movimento de carros, o que contribuiu para a concentração das participantes e para a 

qualidade das gravações. 

 O evento se dividiu em duas partes: a primeira foi a realização da EC, que durou em 

torno de 35 minutos, e a segunda, o GD, de duração aproximada de 45 minutos. A gravação 

teve início às 10h30 aproximadamente, e, antes  da realização do evento propriamente, foram 

feitas as seguintes colocações:  

 1) agradecimento às professoras pela participação na pesquisa e no evento, que estava 

ocorrendo no período correspondente às férias escolares devido aos muitos desencontros até 

chegar àquele momento; 

 2) esclarecimento sobre o registro em áudio da entrevista e solicitação de autorização 

para sua continuidade. Neste momento, a pesquisadora salientou que o nome das professoras 

                                                           
24

 Cabe mencionar que, apesar da adequação dos fragmentos, o evento piloto nos permitiu observar que havia um 

desequilíbrio na quantidade de textos relacionados ao CL e ao ER, o que levou a docente a tratar mais do curso 

que da escola. A partir dessa constatação, foram retirados alguns fragmentos a fim de equilibrar a discussão, 

conforme mencionado no item 3.3.3. 
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seria alterado de modo a preservar sua identidade e que, na transcrição do áudio o nome das 

instituições citadas que se relacionassem diretamente às professoras seria omitido;  

 3) explicação sobre os momentos que constituiriam aquele evento e como se 

desenvolveria a EC e o GD. Sobre a EC, a pesquisadora explicou que as mesmas perguntas 

seriam feitas às duas entrevistadas separadamente, entretanto, as participantes teriam a 

oportunidade de fazer acréscimos, observações, questionamentos a partir das respostas da 

outra. Sobre o grupo de discussão, explicou-se que as duas participantes receberiam 5 

fragmentos cada uma  - os mesmos fragmentos – para que pudessem ler e comentar 

relacionando-os ao trabalho, à experiência e a sua formação enquanto professoras de 

espanhol. 

 Feitos os esclarecimentos, a pesquisadora deu início à EC realizando as perguntas 

individualmente e silenciando no momento em que as professoras respondiam. Quando 

alguma informação não era suficientemente clara, esperava a pausa das entrevistadas e 

realizava perguntas adicionais. No início, as professoras pareciam tensas e preocupadas em 

responder “adequadamente” ao que era perguntado. As respostas eram curtas, bastante 

pausadas e constantemente reelaboradas, corrigidas.  Porém, conforme foram esquecendo a 

presença do gravador, passaram a se ouvir mais e a complementar suas respostas a partir do 

que ouviam na resposta da outra.  

 Quanto ao GD, como já foi explicado, cada professora recebeu 5 fragmentos de textos 

em papéis coloridos para facilitar a identificação na hora da escolha. Antes de começar a 

discussão, tiveram a oportunidade de ler todos os excertos e, alternadamente, cada uma 

escolhia um papel, dizia a cor  - para que a outra identificasse rapidamente entre os seus - e lia 

em voz alta. A partir daí foi explicado que poderia dar início à discussão aquela que se 

sentisse mais à vontade para começar a abordar o tema e expor seu ponto de vista. Entretanto, 

naturalmente, dava sua contribuição inicial a professora que escolhia o fragmento e o lia. 

 O evento transcorreu com tranquilidade e foi finalizado depois de todos os temas 

terem sido abordados e as professoras se sentiram satisfeitas com as colocações feitas no GD. 

No encerramento, mais uma vez, a pesquisadora fez os devidos agradecimentos e finalizou a 

gravação.  

 Após a realização do evento, foi possível perceber mais claramente uma aproximação 

natural entre a EC e o GD, propiciada, por um lado, pela escolha da realização de um único 

evento abarcando os dois dispositivos e, por outro, pelo fato de ambos os dispositivos serem 

coletivos e contarem com a participação das mesmas docentes. Essas escolhas criaram uma 

continuidade na passagem de um dispositivo ao outro e favoreceram, em maior ou menor 
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grau, trocas verbais que extrapolaram a relação entrevistador-entrevistado, já que em ambos 

se gerou algum tipo de discussão entre as participantes.  

 Essa continuidade pode, de alguma forma, levar a crer que a proposta de ambos os 

dispositivos se sobrepôs. Entretanto, apesar da linha aparentemente tênue que os separa, é 

importante deixar claro que, nesta investigação, a EC e o GD têm objetivos bastante 

específicos: com a primeira, visamos o acesso a determinadas informações sobre as 

professoras e com o segundo, nos propomos gerar o debate, confrontando pontos de vista 

diferentes.  

 Portanto, as perguntas e as informações trazidas na EC permitiram às docentes obter 

informações e aprofundar o conhecimento sobre as outras. Como desdobramento, ajudou a 

prepará-las para o debate proposto no GD, uma vez que muitas questões levantadas na EC 

com caráter de informação foram retomadas no momento do GD como argumento e 

fundamentação de pontos de vista, como questões que se relacionavam à natureza do trabalho 

nos cursos livres.   Desta forma, a imbricação entre EC e GD foi algo considerado por nós 

como positivo para a construção de relações dialógicas na fala sobre o trabalho.  

 No próximo item, trataremos mais detidamente dos critérios que balizaram a análise 

de alguns textos construídos no evento. 

  

3.5. Os parâmetros de análise 

 

 A análise das falas das docentes sobre o seu trabalho abarcou os textos produzidos na 

EC e o GD e, por isso, não seguiu parâmetros rígidos ou convencionais. Embora sendo 

eventos distintos, muitas colocações feitas pelas professoras no primeiro foram retomadas por 

elas no segundo, reforçando, assim, o caráter dialógico de todo enunciado (BAKTHIN, 2003). 

Por conta disso, em lugar de estabelecer uma divisão que segmentasse esses dois momentos, 

propusemos uma análise baseada na recorrência de determinados temas na fala das docentes 

na EC e no GD e nas imagens discursivas construídas pelas professoras.  

 Sendo assim, esta análise se divide em duas partes. A primeira trata dos temas que 

mais se destacaram na fala das docentes sobre o trabalho e a segunda se constituiu a partir da 

identificação de enunciadores no discurso.  

 Na parte I, principalmente,  houve uma alternância entre o tratamento dos textos como 

fonte de informação e o processo discursivo construído para falar da atividade de trabalho. 

Desta forma, ao mesmo tempo em que nos interessaram as informações trazidas pelas 

professoras sobre a formação, a experiência, a atividade de trabalho e as prescrições, nos 
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pareceu importante observar também de que forma esses discursos se constituíam e que 

marcas contribuíam para a construção das relações dialógicas presentes nos enunciados, como 

as escolhas lexicais, as marcas de pessoa, o discurso relatado. Observamos também as pistas 

expressas na materialidade linguística relacionadas à expressividade, isto é, à relação do 

sujeito com o seu dizer e o efeito emocional e valorativo dessa relação.  

 Na parte II, chamou-nos a atenção a referência recorrente à formação e à experiência e 

a forma como diferentes enunciadores se inscreviam no discurso construído pelas professoras 

ao se referir aos temas na EC e no GD. Por conta disso, nesta parte, nos dedicamos a observar 

a manifestação dos enunciadores que se destacam nas sequências analisadas e de que forma 

corroboram para a construção de diferentes imagens discursivas.  

 Tanto na parte I quanto na parte II, não houve o privilégio de uma categoria de análise, 

mas a coadunação de diferentes aspectos a fim de tornar a observação dos fragmentos 

selecionados mais rica e em conformidade com os nossos objetivos.  

 Foram considerados na análise, primeiramente: 

 

- recursos e categorias que se inserem nos estudos de Maingueneau (2011), tais como: 

  a) as escolhas lexicais, em especial qualificadores, quantificadores e designações;  

 b) o discurso citado, principalmente o discurso direto; 

 c) o valor injuntivo de alguns verbos modais; 

 d) os risos, as ironias e outras manifestações apreciativas expressas por meio de 

 diferentes marcas prosódicas; 

 e) o uso das pessoas, especialmente o “nós”, o “você”, o “a gente” e o “ele” (não-

 pessoa). 

 

- negação polêmica, categoria que se insere na Teoria Polifônica da Enunciação de Ducrot 

(1987) 

 

- modalização autonímica, fenômeno observado por Authier-Revuz e retomado por 

Maingueneau (2011) 

   

 Feitos os esclarecimentos, no próximo capítulo segue a análise das sequências.  
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4. ANALISANDO A FALA SOBRE O TRABALHO 

 

 

 Este capítulo tem como propósito a análise de algumas sequências discursivas em dois 

eventos diferentes, a entrevista coletiva (EC) e o grupo de discussão (GD)
25

. O capítulo se 

divide em duas partes. 

 Na primeira parte, cujo objetivo é a análise de temas que mais se destacaram na EC e 

no GD, o primeiro item discute a formação das participantes da pesquisa, professoras de 

cursos livres de idiomas (CL) e de escolas do ensino regular (ER) e as imagens discursivas 

construídas sobre a formação inicial e a continuada. Nesse item, discute-se também a 

importância que as professoras atribuem aos cursos de formação oferecidos pelas instituições 

em que trabalham e o caráter prescritivo de alguns deles.  

 O segundo item se volta para a seleção para o trabalho, isto é, para o processo pelo 

qual as docentes passaram para compor o quadro de profissionais das instituições em que 

atuam. A ênfase dada à seleção explica-se tendo em vista nossa conjectura de que, em 

algumas dessas instituições, a seleção se configura como uma antecipação das prescrições ao 

trabalho a ser desenvolvido após a aprovação. 

 O terceiro item trata das dimensões do trabalho analisadas nos itens anteriores - a 

formação, a seleção e a experiência -, porém estas agora são observadas sob a luz do que 

dizem as professoras sobre sua atividade de trabalho. Nesse sentido, nesta parte, as noções de 

normas antecedentes e renormalizações, trabalho prescrito e realizado são mais bem 

desenvolvidas e confrontadas a partir da fala sobre a atividade. 

 Para finalizar a primeira parte, realizo algumas considerações a fim de amarrar os 

temas e antecipar algumas conclusões sobre os saberes construídos sobre o trabalho das 

professoras no CL e no ER.   

   Na segunda parte, as sequências discursivas analisadas pertencem aos dois eventos - 

como já foi mencionado -, entretanto, há uma predominância de sequências do GD. Isso se 

justifica pelo fato de que neste evento as professoras tiveram contato com fragmentos de 

textos que levantavam questões sobre o trabalho do professor de espanhol do CL e do ER, a 

função do ensino do idioma nessas instituições e as imagens do professor de espanhol 

presentes no senso comum, em documentos oficiais e em pesquisas acadêmicas
26

. A 

confrontação das docentes com esses ditos fez emergir colocações onde fica marcada a 

                                                           
25

 As regras de transcrição das sequências discursivas encontram-se no Apêndice. 
26

 A seleção dos fragmentos está mais bem detalhada no capítulo 3 desta dissertação. 
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construção e sustentação de diferentes etos com posições ora estáveis ora oscilantes no que 

tange à formação, à delimitação das atribuições do professor e à valorização dos saberes da 

experiência.  

   

 

4.1. PARTE I: OS TEMAS 

 

4.1.2. A formação 

 

 Nesta parte são analisados fragmentos relacionados às perguntas da EC e aos 

momentos do GD em que a questão da formação inicial e continuada foi levantada. Tendo em 

vista a importância desse tema para a construção de saberes sobre o trabalho, observamos os 

discursos recuperados pelas docentes, sujeitos da pesquisa, sobre aspectos relevantes da sua 

formação inicial e de como entendem a formação continuada para o desenvolvimento de sua 

atividade de trabalho.  

 O primeiro fragmento se refere à primeira pergunta do roteiro da EC e trata dos 

estudos relacionados ao espanhol. 

 

Professora Carla 

Michele: [...] Carla, como se deu sua formação como professora de espanhol? 

 

Carla: É:: me formei pela ((nome da universidade)), fiz o curso de graduação APENAS / até o momento ++, 

fiz também curso de espanhol durante a faculdade por conta:: das dificuldades que eu vinha tendo pra 

acompanhar o ritmo :: das matérias no que dizia respeito ao espanhol. Então:: durante a época que eu fiz a 

faculdade/ acho que um ano depois, eu comecei no curso de espanhol, que antes eu não tinha. Eu tinha um 

conhecimento muito pequeno  e:: eu vi a necessidade de me aprimorar fazendo esse curso. Depois de formada, 

confesso que parei um pouquinho, mas fiz alguns cursinhos:: de formação/ um e outro + pra ajudar também, 

principalmente na parte didática. 

 

 Carla começa a relatar seus estudos voltados para o espanhol a partir do curso de 

graduação em Letras Português-Espanhol, mas ressalta que, ainda durante a graduação, sentiu 

a necessidade de fazer um curso de espanhol para aprofundar o conhecimento do idioma. É 

possível observar a importância que Carla atribui a sua graduação em comparação ao curso de 

línguas realizado posteriormente. Ainda que mencione em sua formação inicial o curso de 

espanhol, a professora centra as motivações para a realização desse curso nas necessidades 

provenientes da graduação em Letras: “acompanhar o ritmo:: das matérias”. 

 Quanto à formação continuada, embora tenha realizado outros cursos de atualização 

didática após a conclusão da graduação, Carla diz não ter dado continuidade aos estudos, 
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referindo-se especificamente à pós-graduação. A docente usa a palavra “apenas” e reformula 

seu enunciado usando o sintagma “até o momento” para falar do fato de não ter realizado 

cursos de pós-graduação – especialização, mestrado, doutorado. As escolhas lexicais revelam 

a valorização da formação acadêmica no nível da pós-graduação em comparação com a 

graduação.  A palavra “apenas” e o sintagma “até o momento” reforçam a ideia de 

incompletude temporária pela não realização de tais cursos, em oposição à Érica. Esta ideia é 

ratificada mais adiante pelo tom de confissão de culpa da professora: “confesso que parei um 

pouquinho”. 

 Carla cita de maneira superficial os cursos de atualização didática dos quais participou 

após a conclusão da licenciatura, entretanto, parece ter pouco apreço por esses eventos: “mas 

fiz alguns cursinhos:: de formação/ um e outro + pra ajudar também”. O uso do diminutivo 

“cursinhos” na situação de enunciação refere-se não apenas à duração dos cursos, mas 

também lhes atribui uma valoração depreciativa se levamos em conta a oposição que 

estabelece com a palavra “curso” usada para se referir à graduação (curso de graduação 

versus cursinho de formação). A expressão indefinida “um e outro” também merece 

destaque, já que demonstra a ausência da necessidade de identificar esses “cursinhos” dada a 

pouca importância que a docente lhes dá.  

 As ressalvas feitas por Carla demonstram, por um lado, a necessidade em dar 

continuidade aos estudos após a conclusão da licenciatura e, por outro, um desprestígio de 

outros espaços de formação que não estejam relacionados ao âmbito acadêmico e aos títulos 

conferidos por ele. Evidencia-se uma filiação a determinadas formações discursivas que 

atribuem unicamente à universidade o papel de propiciar a base teórica necessária para a 

construção de saberes sobre o trabalho. 

 Além disso, a descrença nos cursos de formação promovidos pelas instituições em que 

trabalha possivelmente tem como motivo o não reconhecimento desses eventos como 

momentos de discussão e construção de saberes, como veremos mais adiante quando nos 

detivermos sobre determinados aspectos desses cursos.  

 Quanto à Érica, a valorização dos estudos acadêmicos também é reforçada em sua fala 

sobre a formação: 

 
Professora Érica 

Michele: Érica, como se deu a sua formação como professora de espanhol? 

 

Érica: Também me formei na ((nome da universidade)) e:: antes de eu me formar na ((nome da 

universidade)) já tinha feito curso de espanhol, né? E aí quando eu entrei na ((nome da universidade)), eu 

continuei depois da graduação, fiz a especialização voltada pra ensino de leitura + pra espanhol e fiz o 

mestrado também. 
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 Érica menciona o estudo do espanhol realizado em um CL antes de ingressar na 

universidade. Mas seu relato sobre a formação também acaba se concentrando, como o de 

Carla, na formação acadêmica no nível da graduação e da pós-graduação – especialização e 

mestrado. Enquanto Carla minimiza os comentários sobre os cursos que realizou fora da 

universidade, Érica nem ao menos cita os estudos posteriores não atrelados à formação 

acadêmica. Apenas quando insisto na pergunta, a professora faz referência a outros cursos:  

 

Professora Érica 

Michele: Hum hum. E aí::, depois disso você fez algum outro tipo de::/de curso::/ [ou nesse período/durante 

esse período::] 

 

Érica:  [Sim/durante/ao longo], né? a gente acaba participando assim de várias oficinas, né? Não só nas 

universidades com congresso::, essas coisas, mas também, às vezes a própria instituição onde a gente trabalha 

oferece/ou a prefeitura ou o que for/ cursos, oficinas:: pra gente tá revendo algumas coisas e estudando um 

pouco mais ((Carla concorda com a cabeça)). Eu fiz isso tanto na instituição, trabalhando e mesmo por meio 

de congresso de que eu participava, de oficinas  que a própria ((nome da universidade)) e outras instituições 

tavam oferecendo pra continuar  em contato:: com os estudos. 

 

 Desta vez, Érica ressalta também os cursos promovidos pelas instituições em que 

trabalha. Além disso, relaciona as atividades desenvolvidas no mestrado – participações em 

congressos - como contribuições a sua formação.  

 Durante a fala de Érica, Carla demonstra concordância balançando a cabeça 

afirmativamente. Entretanto, quando lhe direciono a pergunta, a professora apenas cita os 

mesmos cursos mencionados em sua fala anterior, e, novamente, deixa de dar maiores 

detalhes sobre as possíveis contribuições para a sua formação: 

 

Professora Carla 

Michele: Nesse momento, Carla, você ainda realiza algum tipo de estudo relacionado ao espanhol? 

Atualmente.    

Carla: É. Basicamente esses cursos de formação ++ dados por cursos em que eu trabalho ou entidades como 

prefeitura de (nome do município), Estado, que oferecem alguns cursinhos. 

 

 Tendo em vista o quase apagamento das informações sobre uma provável formação 

continuada promovida pelas instituições em que trabalham, pergunto às professoras se elas 

encontram relação entre esses eventos promovidos pelas instituições empregadoras e o 

trabalho que desenvolvem: 

 

Professora Carla 

Michele: É::, Carla/ e esse serve também pra você, Érica/ esses cursos nessas instituições/ pelo que eu 

entendi, no curso e na escola vocês têm acesso a esses cursos. Eles são voltados para o trabalho de vocês na 

escola e no curso ((livre))? Vocês veem relação entre o curso que vocês participaram ao longo do trabalho E o 

trabalho efetivo, que vocês realizam na escola + ou no curso ((livre))? Carla ((determinando quem 
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responderia)). 

Carla: Basicamente no que diz respeito a prefeituras e tal, é uma coisa mais integrada. Não vem direcionada 

exatamente ao espanhol, né? É um trabalho/ tem a ver com o trabalho realizado na escola, mas não 

direcionado ao espanhol. Já no curso sim. É totalmente entregue à língua, é um contato maior com a língua. 

 

 No ER, Carla não relaciona os cursos a sua atividade de trabalho tendo em vista que 

não guardam relação direta com a disciplina que leciona embora entenda que sua proposta 

esteja voltada para o universo da escola. Já no CL, o direcionamento dado aos cursos – com 

ênfase na língua - conduz a professora a identificá-los com o trabalho. 

 Érica, por sua vez, possui outro entendimento sobre esses eventos em suas instituições: 

 

Professora Érica 

Érica: O meu já é um pouco oposto ao da Carla ((risos da Carla)), porque [...] NA PREFEITURA, ao longo 

do ano nós temos alguns encontros, que seriam GERAL, que a gente tem com todas as disciplinas e aí 

conversa questões + pedagógicas da prefeitura/ o que que ela entende como avaliação, o que tem que ser 

feito:: Coisas relativas/ de um âmbito mais geral. E a gente também tem ao longo encontros específicos da 

área. E aí nesses encontros específicos da área, são os professores de espanhol, de inglês::/ geralmente 

colocam de línguas, inglês e espanhol, juntos pra poder tá falando sobre as dificuldades  que tão tendo::/ 

depende, né? Cada encontro tem um tema diferente. Já NO CURSO que eu trabalho ((riso)), esses encontros 

assim::, são raros de acontecer e quando acontecem::, é pra falar  da metodologia  ou então de alguns 

problemas referentes ao curso/  com relação a aluno, né, frequência, questão de quantidade de aluno ou não 

[...]. 

 

 Além de mencionar os dois momentos característicos dos cursos de formação 

continuada oferecidos pelo ER – denominados como “geral” e “específico” –, Érica define 

esses cursos como momentos de reflexão voltados para questões relativas ao trabalho na 

instituição, como as concepções teórico-metodológicas de ensino e aprendizagem (“conversa 

questões + pedagógicas da prefeitura/ o que que ela entende como avaliação”) e o ensino das 

línguas adicionais especificamente (“pra poder tá falando sobre as dificuldades  que tão 

tendo”).  

 Já no CL, a professora diz que tais encontros acontecem em menor quantidade, e se 

percebe que, na contramão do que propõe o ER, não possuem caráter de formação continuada, 

já que, ao menos no que tange ao espanhol, o CL se propõe apenas a expor questões 

relacionadas à burocracia da empresa - como a frequência dos alunos - ou à “metodologia”
27

.  

A reflexão sobre o trabalho fica a cargo dos professores e só acontece por iniciativa deles, 

como é possível observar na continuação de sua fala: 

 

Professora Érica 

                                                           
27

 O que as docentes chamam de “metodologia”, nesta pesquisa é entendido apenas como um conjunto de 

procedimentos e que, portanto, chamaremos de “método”. Contudo, é possível que em determinados momentos 

façamos uso daquela designação a fim de recuperar a fala das docentes e os sentidos atribuídos por elas aos 

métodos empreendidos pelos CL. 
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Érica: [...] Então, quando a gente tinha esse momento antes que era uma coisa só, essa central se 

responsabilizava de organizar:: julho, janeiro::, meio que momentos de “reciclagem” , que eles falavam, né? 

Que era  rever mesmo metodologia e, por exemplo, você vai pegar um livro  novo, né?/ havia uma assistência, 

essa assistência era para passar todo o livro para o professor para ele conhecer, mas nós acabávamos/ era 

interessante/ por que acabava um dando ideia pro outro. Ah isso aqui você, usa assim, e tal. Mas não 

discussão. E sim troca de ideias. Isso antes, né? Agora::, como é franquia, quase não existe ou não existe. 

 

 Érica revela que já houve, em épocas anteriores, períodos específicos para a realização 

de cursos, mas a própria professora não sabe – ou evita – definir o que eram esses eventos. 

Primeiramente utiliza a expressão “meio que”, estabelecendo uma aproximação desses cursos 

ao que denomina “reciclagem”. Ao optar pela  expressão, Érica compara, mas não iguala -é 

como se fosse, é parecido. Além disso, em lugar de definir o que eram aqueles momentos, a 

professora prefere recuperar a voz da instituição através do discurso relatado: “meio que 

momentos de reciclagem, que eles falavam, né?”.  

 O uso do discurso citado vai de encontro às colocações de Bakhtin - recuperadas por 

Maingueneau - sobre polifonia. Para Maingueneau (2011), o indivíduo que se manifesta no 

enunciado como um “eu” se responsabiliza por esse enunciado. Entretanto, no que tange ao 

discurso citado, há diferentes recursos para que o enunciador possa se eximir da 

responsabilidade de um enunciado. Uma delas é a modalização em discurso segundo através 

da qual o enunciador deixa claro que está se apoiando em um outro discurso, que não o seu. 

Tal recurso se constrói com o auxílio de modalizadores, que têm por função não apenas 

remeter ao discurso de outra pessoa, mas comentar a própria fala do enunciador ( segundo x.., 

parece..., talvez..., etc.) (MAINGUENEAU, 2011).  

 No enunciado de Érica, a articulação entre os modalizadores “meio que” e “que eles 

falavam” promovem uma separação entre o seu discurso e o do CL. Além de remeter ao 

discurso da instituição, expresso por um enunciador genérico
28

 “eles” (MAINGUENEAU, 

2011) em discurso segundo (“que eles falavam” = segundo eles falavam), essas escolhas 

revelam uma espécie de comentário de Érica sobre a designação “momentos de reciclagem” 

(“meio que momentos de reciclagem” = momentos parecidos, mas não iguais à reciclagem).  

 Mais adiante, Érica dá detalhes da natureza desses cursos promovidos pelo CL, 

tornando mais fácil entender porque a própria professora prefere não definir tais eventos: 

 

Professora Érica  

Michele: Então, nesses encontros, na verdade não se trata especificamente dos problemas que vocês vêm 

encontrando na sala de aula:: ou de estratégias PARA o ensino de espanhol:: +Algo mais geral. 

Érica: no curso que você tá falando? 

                                                           
28

 Maingueneau denomina enunciador genérico aquele que representa um conjunto, uma classe. Na sequência 

acima, o “eles” representa a instituição CL.  
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Michele: no curso. 

Érica: Não porque/ não sei com relação ao da Carla, mas no meu curso, a metodologia É AQUELA. Não 

existe muito o que questionar [...] O que você vai fazer é RELEMBRAR aquilo que você já sabe pra que você 

possa aplicar di-rei-tinho. E:: aí foi o que eu falei, existe sim algumas reflexões sobre ((mudando o tom de voz 

e a postura, levantando os ombros)) que atividades extras, né?, que coisas diferentes a gente pode fazer::/ até 

numa ideia mais de atrair o aluno. Naquela questão de NÚMERO. ((mudando o tom de voz)) Vamos fazer 

isso, porque você vai atrair mais alunos e tal:: ou vai manter:: aquele número de alunos que estão. [...] Não há 

uma DISCUSSÃO sobre a metodologia, há uma lembrança do que tem que ser feito. 

 

 

Reciclagem [De re- + ciclo + -agem.] 1. Atualização pedagógica, cultural, 

profissional, etc. (FERREIRA, 2004) 

 

Reciclagem 
1.   Formação complementar dada a um profissional, para permitir-lhe 

adaptar-se aos progressos industriais, científicos, pedagógicos etc. 

 

  

 As definições acima extraídas de dicionários de uso geral demonstram que, de fato, o 

curso promovido pelo CL de Érica parece não se caracterizar como “reciclagem”, já que mais 

se aproxima de uma preparação para a aplicação de um método: “você vai pegar um livro 

novo, né?/ havia uma assistência, essa assistência era para passar todo o livro para o professor 

para ele conhecer”. 

 Nota-se também, a partir das definições apresentadas, que há um distanciamento 

desses cursos da concepção de “formação”, parecendo estar mais próximos da ideia de 

“treinamento”. Freitas (2010, p.157) já havia observado isso em sua pesquisa ao tratar do 

trabalho do professor do CL. Em sua investigação, procurou definir o sentido construído por 

cada uma dessas expressões no âmbito da formação para o trabalho, sendo o treinamento 

entendido “como uma atividade que visa à destreza em uma competência” e o ensino – 

diretamente relacionado à formação -  “como uma construção complexa de um saber”.  

 No fragmento analisado, é possível apreender a recuperação da voz de um 

representante da instituição – provavelmente o coordenador do CL - através do discurso 

direto (MAINGUENEAU, 2011) para explicar melhor o que se faz nesses cursos: “o que 

você vai fazer é RELEMBRAR aquilo que você já sabe pra que você possa aplicar di-rei-

tinho, né?”.  

 Segundo Maingueneau (2011, p.140), o discurso direto vai além do discurso segundo, 

uma vez que “não se contenta em eximir o enunciador de qualquer responsabilidade”, mas 

cria o efeito de que, através dele, se indicam as exatas palavras do enunciador citado. Seu uso 

pode estar ligado ao propósito de criar o efeito de autenticidade e/ou distanciamento do que 
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está sendo dito. No caso do enunciado de Érica, o recurso do discurso direto livre
29

 é usado 

nesta passagem como forma de ratificar suas colocações sobre a falta de reflexão sobre o 

trabalho nesses treinamentos e o engessamento dos procedimentos explicitados na passagem 

“no meu curso, a metodologia É AQUELA”. O discurso relatado dá, portanto, autenticidade 

ao que está sendo afirmado. 

 O discurso relatado na forma de discurso direto também é empregado pela professora 

para justificar sua afirmação de que as propostas estão sempre voltadas para a preocupação 

com a quantidade de alunos: “Vamos fazer isso, porque você vai atrair mais alunos e tal:: ou 

vai manter:: aquele número de alunos que estão”. O uso da 1ª pessoa, neste caso, não 

representa necessariamente uma inscrição da docente no discurso da instituição, mas a fala 

dos representantes da instituição inserindo o professor em suas propostas. Logo em seguida, 

esse mesmo enunciador que representa a instituição se exclui do discurso e se refere apenas ao 

professor, designado como “você”.  

 Além dos recursos tipográficos – enfatizados pela transcrição das sequências 

discursivas – os eventos GD e EC propiciaram a observação de outras marcas adotadas pelas 

docentes de modo a estabelecer separação entre seu discurso e o da instituição. Tendo em 

vista que os eventos produziram textos orais, além das escolhas lexicais, os gestos e a 

prosódia também colaboraram para a distinção das vozes no texto. Como afirma Bakhtin 

(2003, p.309), “a entonação expressiva que se entende distintamente na execução oral, é um 

dos recursos para expressar a relação emotivo-valorativa do locutor com o objeto do seu 

discurso”. Sendo assim, a expressividade prosódica corrobora para a construção da 

significação de um enunciado assim como a relação dialógica entre os interlocutores, o gênero 

e a situação de enunciação.   

 Érica altera o tom de voz, movimenta-se e modifica a prosódia a fim de recuperar a 

voz da instituição. Na sequência “O que você vai fazer é RELEMBRAR aquilo que você já 

sabe pra que você possa aplicar di-rei-tinho”, a fala do responsável pelo treinamento 

recuperada pela professora ratifica a proposta do treinamento e o seu caráter prescritivo, 

reforçado pela injunção presente na perífrase “vai fazer”.  

 O uso do diminutivo também é uma marca bastante expressiva no que se refere ao tom 

prescritivo. Segundo Costa (2003), “na linguagem coloquial, onde as manifestações de ternura 

caracterizam-se por sua intensidade e natural exagero, é comum o advérbio e o adjetivo, por 
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 Maingueneau (2011) estabelece uma distinção entre o discurso direto (DD) e o discurso direto livre. Este 

último diferencia-se do primeiro por não apresentar recursos explícitos  - como os introdutores -  e marcas 

tipográficas - como aspas, negrito, dois pontos, etc. - separando o discurso citante do discurso citado.  
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afinidade com os substantivos, assumirem uma forma diminutiva, utilizando os sufixos ‘inho 

(a)’ com um valor de superlativo”. É o que ocorre com a palavra “direitinho”. O advérbio de 

modo tem valor superlativo e dá a ideia de algo que deve ser feito de maneira muito correta, 

isto é, de acordo com o que foi prescrito.  

 No final do fragmento analisado, Érica expõe o único objetivo do treinamento: “Não 

há uma DISCUSSÃO sobre a metodologia, há uma lembrança do que tem que ser feito”. 

Com isso, a professora nega qualquer outra contribuição desse momento, já que nele não se 

aprende, apenas se relembra e reproduz o que já foi ensinado pela instituição. Não existe 

intenção de construir saberes, mas de rememorizar o que já foi ensinado sobre o trabalho sem, 

com isso, modificá-lo. O caráter de prescrição também fica fortemente marcado pela injunção 

presente na perífrase “tem que” observada na fala da professora, dando a ideia de obrigação. 

Todos esses elementos contribuem para reforçar a ideia de que o curso oferecido pelo CL de 

Érica de fato se aproxima de um “treinamento”. 

 Carla também dá detalhes sobre a natureza dos cursos promovidos pelos CL em que 

trabalha. Com relação ao CL1, a professora admite contribuição dos cursos ao trabalho do 

professor apesar de não explicar quais. Contudo, o que se destaca em sua fala é um constante 

embate entre os interesses do CL e as necessidades do professor em sua atividade de trabalho: 

 

Professora Carla 

Carla: No meu, eu acho que tem um espaço  PEQUENO, mas que existe um espaço para a discu/++ não:: 

exatamente discussão da metodologia, ((mas))  pra um aprimoramento dos professores. Existe esse espaço,  

mas realmente, o que se trabalha mais é pensar  vamos ver o que nós podemos fazer de mais lúdico pra 

chamar a atenção do aluno pra que ele queira continuar. É sempre voltado pra essa coisa do para que ele 

QUEIRA continuar, pra que nós tenhamos mais alunos sempre::. Geralmente é voltado pra isso. Tem alguns 

sim/ tem uns cursos que dão:: ++ ((pensando)) uma:: ba/ não é bem uma base/ acho que oferecem alguma/ 

acrescentam alguma coisa ao professor, mas a maioria seria visando aos interesses DELES, né? 

 

 Essa oposição entre instituição e professor se manifesta, entre outros momentos, 

quando Carla faz uso do discurso direto para referir-se à forma como esses cursos são 

conduzidos pelos representantes da empresa: “vamos ver o que nós podemos fazer de mais 

lúdico pra chamar a atenção do aluno pra que ele queira continuar”. Isso também ocorre na 

escolha das marcas de pessoa para designar a instituição e os professores. É possível notar que 

essas marcas no enunciado de Carla e na voz atribuída à instituição se referem a pessoas 

diferentes. Na voz da instituição, o “ele” se refere ao aluno, enquanto que o “nós” se refere a 

própria empresa e engloba os professores, como um coletivo de trabalho: “vamos ver o que 

nós podemos fazer de mais lúdico pra chamar a atenção do aluno pra que ele queira 

continuar”. Entretanto, o “eles”, na materialidade do discurso de Carla, refere-se apenas à 
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instituição: “acrescentam alguma coisa ao professor, mas a maioria seria visando aos 

interesses DELES, né?”. A ênfase na palavra DELES é uma evidencia da tentativa de deixar 

marcado esse distanciamento e a não adesão às propostas da instituição.  

 Com relação ao CL2, a professora destaca que há um pseudo-espaço de reflexão nos 

cursos promovidos: 

 

Professora Carla 

Carla: [...] é interessante essa visão do ter um momento pra discutir o livro/ o livro novo, se funciona ou não 

[...]. Já aconteceu em determinado momento, mas é engraçado que tem, por exemplo, um livro que não 

FUNCIONA, que todos reclamam, NÃO DÁ CERTO aquele livro ((sendo bastante enfática)). Todos os 

professores têm a mesma opinião e NÃO É modificado. Eles dão esse momento pra você abrir e ((dizer)) o 

que que acha, mas na verdade /.../ eles vêm sempre com uma ideia pra rebater a sua e + ((alterando o tom de 

voz) não vai ser modificado. 

  

 Carla menciona a oportunidade de se discutir o livro utilizado na instituição e o 

levantamento de questões sobre ele, como sugestões e críticas: “Eles dão esse momento pra 

você abrir e ((dizer)) o que acha [...]”. Entretanto a professora tem consciência de que, no 

final, a última palavra é da instituição: “eles vêm sempre com uma ideia pra rebater a sua e + 

não vai ser modificado”.  

 Tendo em vista que o livro didático também é um prescrito do trabalho do professor, 

como já constatou Freitas (2010), quando o assunto é avaliar a eficácia do material da 

instituição e propor mudanças para dar conta das necessidades do professor, a voz do docente 

é silenciada. Os professores, que usam o livro no seu cotidiano, não têm a sua fala respeitada 

quando se trata de formular normas para o seu próprio trabalho. A prescrição que vale é 

aquela que vem do CL. Esse silenciamento parece representar uma negação dos saberes do 

docente e corroborar para uma tentativa de afastamento entre os que prescrevem e os que 

executam o trabalho (FREITAS, 2010).  

  

 

4.1.2.  A seleção para o trabalho 

 

 

 Nesta parte os fragmentos analisados se relacionam ao processo pelo qual as 

professoras passaram para trabalhar no CL e no ER. O direcionamento dado à seleção parte 

da conjectura de que, se por um lado o processo seletivo deveria avaliar os saberes teóricos e 

práticos das docentes, por outro, tal processo cria no professor uma expectativa quanto ao 

trabalho que irá desenvolver. A seleção, portanto, parece ser, sob determinado aspecto, uma 
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antecipação das prescrições, isto é, daquilo que se espera que o trabalhador realize em sua 

atividade de trabalho. Tendo isso claro, o primeiro fragmento analisado procura recuperar a 

fala das docentes sobre a forma de ingresso nos CL e nos ER em que trabalham.  

 Érica trabalha no CL como professora de inglês e de espanhol. Seu relacionamento 

profissional com a empresa teve início através do inglês, já que o primeiro contato da 

professora com a instituição foi como aluna do curso livre. Após o término do estudo do 

idioma, Érica participou de um curso específico voltado para preparação de professores
30

 e, 

depois de concluir com êxito esta última etapa, começou a dar aulas na empresa.  Quanto ao 

espanhol, no fragmento a seguir, Érica explica como se deu a passagem do inglês a esta 

língua:  

 

Professora Érica  

Érica: E aí eu entrei no inglês assim e era super difícil porque só ((entravam)) os dois, três primeiros que 

tiravam CEM:: E era superdifícil. [...] Aí como eu já estava trabalhando com o inglês, eu resolvi, investir no 

espanhol também, que era a minha vontade. Fui pra faculdade. Nesse meio do processo: ah, ela já é 

professora, já sabe a metodologia, vem pro espanhol. 

Michele: Já sabe a metodologia, independente de ser de espanhol ou inglês. 

Carla: É:: 

Érica: Exatamente. Na parte do espanhol não houve nenhuma PROVA, não houve nenhuma avaliação disso.  

 

 Érica relata que não precisou realizar nenhuma avaliação específica para lecionar 

espanhol, uma vez que já era professora de inglês da própria instituição. Através de sua 

enunciação, é possível apreender que o processo de seleção para ingresso no quadro de 

profissionais de ensino de seu CL é interno e se basta a si mesmo, isto é, o profissional passa 

de aluno a docente após estudar todos os níveis do curso livre de idiomas e depois realizar o 

“curso de formação”, ambos oferecidos exclusivamente pela instituição.  Nem no processo de 

seleção para o ensino do inglês nem na passagem para o espanhol exigiu-se da professora 

habilitação acadêmica para o exercício da profissão embora, por iniciativa própria, a docente 

tenha decidido investir em sua formação. 

 

Professora Érica  

Érica: Então, o que acontece? Os ((professores)) de espanhol que estão chegando hoje, são aqueles alunos 

que foram muito bons. 

Michele: Ponto. 

Érica: O cara foi MUITO bom. Aí eu ACREDITO::, não tenho certeza, que se pegue um professor mais 

experiente em espanhol pra fazer alguma avaliação + mais oral com ele, ou alguma coisa do tipo. O que eles 

tentam fazer é que existe um curso lá /.../ existe um tal de ((nome do curso extensivo do CL)) que é o 

avançado, tipo assim, e nesse curso de dois semestres/ um ano/, as aulas são bem diferentes porque trabalha 

cultura, é o aluno que dá aula::/ é uma coisa mais interativa. Completamente diferente da metodologia do livro 

que você tinha antes. Aí eles usam esse curso, como se fosse um curso meio que “formação de professores” e 
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 A instituição em que trabalha Érica é conhecida, entre outras coisas, por aproveitar seus alunos, capacitando-

os através de um “curso de formação” para dar aula na instituição. Ver Freitas, 2010. 
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dali tiram alguns alunos, os que se destacaram mais. Mas mesmo assim, esse curso nem sempre é aberto. E aí, 

se existe necessidade, a verdade é essa: “vai pegar o professor de espanhol que precisa dar aula? Vamos pegar 

alguém que a gente conheça, um professor de inglês que já estudou:: 

Michele: Entendi. 

Érica: Entendeu? E já ocorreram situações/ eu tenho uma colega que ela era muito boa aluna de espanhol, ela 

fazia espanhol, era excelente e a diretora chamou ela pra dar aula de espanhol e ela não queria. Ela falou 

assim: “eu posso ser boa aluna, isso não quer dizer que eu sou uma boa professora de espanhol e ela não se 

sentia preparada, não se sentia à vontade de estar nessa função. Mas aí acabou, não sei se por pressão, não sei 

o quê, ela acabou assumindo a turma de espanhol. E isso acontece com frequência. 

  

 Nota-se que no CL de Érica, a seleção para o trabalho está diretamente relacionada à 

“formação” - de caráter obrigatório - dada pelo curso. Em sua pesquisa, Freitas (2010, p.239) 

já havia constatado que há uma tentativa nos CL pesquisados por ela de substituir a formação 

acadêmica pelos cursos de capacitação e treinamento oferecidos pela própria instituição. 

Segundo a pesquisadora, “não se trata de prescrever ao professor a aula de acordo com os 

procedimentos e o livro didático utilizado [...], mas de dar ao professor uma formação que 

concorre com a proporcionada pela licenciatura”. 

 Nesse sentido, a capacitação dada pelo CL, ganha maior peso que a formação 

universitária (CRISTÓVÃO, 2010). No caso do espanhol, a situação é mais grave, já que a 

exigência é ainda menor, como expôs Érica. O simples fato de ser “bom aluno” de espanhol e/ 

ou docente da instituição, conhecendo, assim, o método – leia-se método de ensino de inglês – 

já parece ser suficiente para o ingresso como docente de espanhol: 

 

Professora Érica  

Érica: [...] Na parte do espanhol não tem. Então na parte do espanhol, se o cara foi bom aluno ou ele já é 

professor de inglês/ principalmente isso: se ele já é professor de inglês e já conhece a metodologia, vai dar 

menos trabalho. Se eu pegar um cara que é bom no espanhol ((referindo-se ao licenciado em Letras- 

Espanhol)), vou ter que explicar tudo pra ele::, então vai ficar mais complicado [...]. Eu vejo um descaso 

muito grande com o Espanhol. No inglês, não.  O cara tem que ser impecável, tem que ser pelo curso, tirar 

CEM. No Espanhol, não vejo tanto isso.  

 

 Além de não haver um treinamento específico para o espanhol, em lugar dele, sequer 

se cogita a possibilidade da formação universitária valer. Privilegia-se o “bom aluno” ainda 

que não seja professor com formação acadêmica adequada para isso. As regras internas do 

curso valem mais do que as normas vigentes. No caso do inglês, a formação empreendida pelo 

CL substitui o curso de licenciatura e habilita o professor a trabalhar na empresa. Entretanto, 

esse mesmo curso – voltado para o inglês -, também parece substituir o curso de licenciatura 

em espanhol.    

 Reunindo todos esses aspectos que envolvem o processo de seleção descrito por Érica, 

a partir de sua fala, é possível apreender a imagem de professor de espanhol ideal construída 

pelo seu CL: ex-aluno que concluiu todos os níveis do curso livre da empresa, realizou o 
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curso de “formação de professores” e atua como docente da instituição, realiza estudos de 

espanhol na empresa e vem se destacando na aprendizagem do idioma. Esse é o profissional 

que está apto ao exercício do ensino de espanhol no CL de Érica. 

 No que diz respeito aos CL de Carla, o processo seletivo pelo qual passou a professora 

para ingressar no CL1 e no CL2 envolveu prova escrita e oral no formato de entrevista. Além 

disso, houve um treinamento sobre a aplicação do método que culminou em uma prova de 

aula. Diante disso, Carla vê o processo para ingresso em seus CL mais rigoroso que o vivido 

por Érica: 

 

Professora Carla 

Carla: Eu acho interessante essa questão sobre quem cai de paraquedas/ sai do curso ((como aluno)) e cai de 

paraquedas. Que eu não vejo isso acontecer muito com o espanhol, porque na verdade nos cursos em que eu 

trabalho tem uma dificuldade grande de se achar até alunos interessados em seguir a profissão de professor e 

instrutor da língua espanhola. Principalmente no CL2 eu vejo muito isso acontecer com o inglês. No inglês, 

eles têm um sistema de monitoria, que o aluno primeiro é monitor e futuramente acaba caindo na sala de aula. 

Com o espanhol isso não acontece. Eu nunca vi acontecer. Acho que tem um cuidado maior na escolha do 

professor de espanhol do que do de inglês no CL2, a princípio. No CL1 nunca vi acontecer mesmo. Escolha 

de aluno, seleção de aluno pra um futuro cargo na escola:: nunca vi acontecer. 

  

 Carla usa a expressão “cair de paraquedas” para referir-se à seleção de ex-alunos para 

atuar após realização de capacitação oferecida pela instituição. Segundo a professora, isso não 

ocorre em seus CL e diz haver “um cuidado maior na escolha do professor”. No CL1, 

conforme explicou a professora em outro momento, além de o professor ter de passar por 

todas as etapas do processo de seleção – prova escrita, prova oral, treinamento, prova de aula 

– exige-se a conclusão da licenciatura para fins de registro profissional, isto é, profissionais 

com o curso de licenciatura em Letras – Português/espanhol são registrados como 

professores e os que estão realizando o curso de licenciatura, mas ainda não o concluíram, 

são registrados como instrutores.  

 Como já havia observado Freitas (2010, p.157), tal distinção no registro “pode 

funcionar como uma estratégia para escapar do âmbito do Sindicato dos Professores que, 

apesar de apresentar problemas, têm uma capacidade de negociação bastante superior à do 

Senalba-RJ
31

 e é capaz de conquistar salários mais altos em suas convenções e acordos”. De 

fato, segundo a própria professora afirmou em conversa informal, a diferença do valor da hora 

aula de um “instrutor” e de um “professor” é substancial.   

                                                           
31

 O Senalba-RJ - Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de 

Orientação e Formação Profissional no Estado do  Rio de Janeiro -  é o sindicato que se ocupa de trabalhadores 

de cursos livres. 
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 Por outro lado, é importante observar que, se a formação eleva o trabalhador à 

condição de “professor” no que tange aos direitos trabalhistas, na prática, a falta da 

habilitação não é um impeditivo ao trabalho. A formação acadêmica modifica a situação 

financeira do profissional habilitado, mas não o isenta de realizar as capacitações e 

treinamentos para o ingresso. Quanto ao professor sem habilitação – chamado de “instrutor” -,   

este é incumbido das mesmas tarefas que o professor habilitado, como ministrar classes, 

preparar atividades, corrigir avaliações, etc.   

 Na fala das docentes sobre o ER, o tema da seleção para o trabalho trouxe informações 

menos detalhadas. Ambas se limitaram a pontuar determinadas etapas do processo de 

ingresso: 

 

Professora Érica  

Michele: E em relação ao ER1? 

Érica: No ER1, eu passei por um processo seletivo que foi só de uma prova de múltipla escolha. Não teve 

parte discursiva. 

 

 Érica relatou que no ER1, o processo constava de prova escrita objetiva e esclareceu 

que não houve parte discursiva, entretanto, num outro momento da EC, quando inquirida 

novamente, a professora se recorda de que nesta mesma prova havia uma questão para 

discorrer sobre determinado tema.  

 Quanto às escolas de ER de Carla, os processos variaram: 

 

Professora Carla 

Michele: [...] Como é que foi o processo pelo qual você passou pra ingressar nessas instituições? 

Carla: Nas escolas, que são escolas públicas, foi por meio de provas, provas de múltipla escolha, 

dissertação/uma redação. Foi esse o tipo de processo seletivo. 

 

 Num primeiro momento, Carla não discriminou o processo próprio de cada ER, e se 

limitou a resumir tudo em prova objetiva e discursiva. Tendo em vista o conhecimento prévio 

sobre os processos seletivos do ER1, questiono a existência de prova discursiva nesse 

processo. A partir disso, a professora detalha que no ER1 o processo se constituiu apenas de 

prova objetiva e no ER2, prova objetiva e discursiva. 

 Nota-se que apesar de as instituições serem públicas e exigirem, por isso, concurso 

para o ingresso, os processos são bastante heterogêneos. Os ER de Carla e o ER de Érica 

exigiram além da prova objetiva a prova de título – mencionada posteriormente pelas 

professoras. Por outro lado, enquanto o ER de Érica e o ER1 – de Carla - tiveram prova 



92 

 

discursiva, o  ER2 não teve. Além disso, os conteúdos exigidos e a forma como eram 

cobrados variaram.  

 Segundo Daher (2011, p.7), “los exámenes cumplen muchas más tareas que las ya 

enumeradas de evaluar, seleccionar y clasificar a los profesores que serán considerados aptos 

para dar clase. De ellos se desprende una gran cantidad de otros efectos tanto en el campo de 

lo social como en lo discursivo”. Daher (2011) observa que a figura legitimada do sujeito 

professor dentro de uma dada sociedade é uma construção de diversas práticas sociais das 

quais participam os exames de seleção.  A autora reconhece, ainda,  que muitas vezes para 

selecionar professores para atuar no mesmo nível de ensino, existem diferentes tipos de 

processos seletivos a depender do âmbito da instituição - municipal, estadual, federal. Além 

disso, compreende que em meio a essa diversidade de processos, o que parece prevalecer é o 

tipo de cargo e não o trabalho que será desenvolvido ali.   

 Essa multiplicidade de procedimentos poderia revelar também a antecipação de uma 

série de prescrições descendentes com as quais o professor terá de lidar ao ser aprovado no 

processo. É preciso ter claro, porém, que as provas, raramente são elaboradas pela própria 

instituição que oferece as vagas. De um modo geral são produzidas por instituições 

contratadas com bancas aleatórias. Ainda assim, partindo dessa diversidade e da conjectura de 

que as provas poderiam, no entender do candidato, refletir, entre outras coisas, a concepção de 

professor construída pela instituição e o tipo de trabalho que espera que realize, pergunto se as 

professoras encontraram relação entre o trabalho e o processo pelo qual passaram.  

 

Professora Érica  

Michele: [...] em relação à escola, Érica? Você percebeu alguma semelhança entre aquilo que é cobrado no 

processo seletivo e o que de fato você encontrou na sala de aula ou no ER ((de um modo geral))? 

Érica: Na prova pra escola pública:: não::. Inclusive a minha prova, eu me perguntava se era uma prova ((de 

professor))/ a prova me causou estranhamento se aquilo que se estava propondo ali era o que se espera de um 

professor, e quem dirá que eu vou passar aquilo pro meu aluno? Porque uma das questões da prova, que eu me 

lembro/ que marcou muito era: como se escreve o número vinte em espanhol de maneira correta? ((tom de 

indignação)) Aí tinha as opções lá veinte, viente, sei lá, nem sei como estavam as outras formas, mas 

colocaram várias opções. Eu fiquei assim: gente, então é só saber como se escreve o número 20? Não é? 

Agora eu tô me lembrando que tinha uma partezinha no final que era pra gente escrever, acho que era em 

espanhol mesmo/ fazer uma pequena redação, mas o tema também não me lembro porque ((risos)) 

provavelmente++((risos)).  Então, a prova muito ((fazendo careta)) inclusive de PROFESSOR, porque eu 

acho que perguntar prum PROFESSOR se ele sabe como é que se escreve 20 em espanhol+++. 

 

 Quando pergunto sobre a relação entre o processo para ingresso e o trabalho 

propriamente, Carla é bastante segura e diz não ter encontrado relação alguma. Tomando por 

base a avaliação escrita, a professora exemplifica esse afastamento entre as propostas da 

prova escrita e a sua atividade de trabalho quando diz “quem dirá que eu vou passar aquilo 
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para o meu aluno”. O fragmento reflete a busca de Érica, na prova, por semelhanças de 

conteúdos a serem ministrados aos alunos em sala de aula. Além disso, a professora procura 

identificar na avaliação a imagem de professor construída pela instituição e o que se espera 

desse docente: “a prova me causou estranhamento se aquilo que se estava propondo ali era o 

que se espera de um professor”.   

 A professora questiona também se o tipo de conhecimento exigido era o que o 

professor de espanhol deveria ter para exercer seu trabalho: “gente, então é só saber como se 

escreve o número 20?”. E num tom de indignação, faz uma crítica a essa avaliação e à 

imagem de professor que se constrói ali: “porque eu acho que perguntar prum PROFESSOR 

se ele sabe como é que se escreve 20 em espanhol+++”. O tom utilizado ao designar o 

“professor” revela uma carga semântica  que remete a uma valorização da profissão docente. 

Érica entende que os saberes desse profissional vão além do que a prova exigia e toma a 

avaliação escrita realizada por ela como uma espécie de ofensa aos saberes docentes.  

 Carla, nos seus ER, também não vê relação entre o processo seletivo e a sua atividade 

de trabalho: 

 

Professora Carla 

Michele: E vocês veem relação entre o processo pelo qual vocês passaram pra ingressar tanto no curso quanto 

na escola e o trabalho de fato que vocês realizam nesses espaços? [...] 

Carla: [...]  o conhecimento que se pede naquela prova e o que é colocado em prática, realmente, eu acho que 

são dois universos muito distantes. São completamente diferentes. Não sei se é uma dificuldade minha++, mas 

eu acho que o que é trabalhado em sala de aula é um tipo de competência leitora/ é o que realmente vai fazer a 

maior diferença para o aluno. E eles vêm com uma dificuldade de português incrível, enfim, e que na verdade 

quando nós nos deparamos em sala de aula, a gente tem que lidar mais com essas dificuldades e outros casos 

do que o ensino de gramática ou o que tenha sido cobrado na prova de múltipla escolha.  

 

 Assim como Érica, Carla promove um distanciamento entre os saberes teóricos 

cobrados na avaliação e os saberes práticos de sua atividade de trabalho. Ao mesmo tempo, a 

professora levanta um questionamento sobre como a prova é descomprometida com a 

realidade da escola pública brasileira: “a gente tem que lidar mais com essas dificuldades e 

outros casos do que o ensino de gramática ou o que tenha sido cobrado na prova de múltipla 

escolha”.   

 Érica opõe “competência leitora” e “ensino de gramática”, circunscrevendo a primeira 

no campo do trabalho real - aquele que de fato precisa ser pensado em sala de aula - e o 

segundo, no campo do prescrito – aquilo que se espera que realize, mas que não atende às 

necessidades do aluno. Nota-se que o abismo entre a tarefa e a atividade, isto é, entre a 

proposta da avaliação e a realidade de trabalho, é tão grande que a prova perde seu sentido: 
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nem avalia os saberes do professor nem realiza uma prescrição válida diante da realidade que 

a professora encontra a impede de realizar minimamente o que é proposto ali.  

 Quanto ao CL, também perguntei se havia relação entre o que se exigia no processo 

seletivo e o trabalho. Neste caso, as professoras foram unânimes em dizer que havia relação 

entre eles:  

 

Professora Carla 

Michele: E em relação ao curso, Carla, o processo da entrevista, as questões objetivas, há algum tipo de 

relação com a sala de aula ou outras situações vivenciadas no curso? 

Carla: sim, porque é o que eles esperam que nós repassemos aos alunos. A questão de seguir a metodologia, 

de como deve-se trabalhar o livro. Então a prova prática, a prova de aula, é praticamente uma receita de bolo 

que nós tínhamos de seguir para sermos aprovados na verdade. Então é o que eles esperavam que o professor 

fizesse em sala de aula. E realmente no início, né, gente seguia etapa por etapa o livro inteirinho, bonitinho 

conforme o mandado e o feito na prova de aula. Mas em termos de conteúdo++, eu não me lembro muito bem, 

mas acredito que tinha uma equivalência do que é trabalhado. Nada tão absurdo como saber escrever 20 

((Érica ri)), mas algumas coisas assim bobas e algumas coisas interessantes de se saber e ensinar. 

 

 No caso de Carla, o processo envolveu prova escrita e oral no formato de entrevista. 

Além disso, houve também um momento que funcionou ao mesmo tempo como critério de 

seleção e preparação para o trabalho: uma prova de aula realizada após um treinamento de 

uma semana, que tratava de aspectos do procedimento adotado no CL e contou com uma aula-

modelo dada pelo coordenador da empresa.  

 Diferentemente da fala sobre o ER, surge na fala de Carla sobre o CL - e na de Érica, 

como veremos mais adiante – além da prova escrita, o destaque à prova de aula. Isso se dá, 

talvez, porque esta última tenha um peso maior na contratação, já que, por mais que o 

professor tenha bom desempenho na prova escrita ou na entrevista oral, a prova de aula define 

sua aprovação ou reprovação no processo.  

 Carla compara a prova de aula a uma “receita de bolo”: “Então a prova prática, a 

prova de aula, é praticamente uma receita de bolo que nós tínhamos de seguir para sermos 

aprovados na verdade”.  A “receita de bolo” mencionada por Carla é um passo-a-passo a ser 

seguido a fim de obter o resultado esperado - no caso do bolo, um prato saboroso; no caso do 

CL, a aprovação no processo. Nota-se que tal prova não tem por objetivo avaliar os 

conhecimentos prévios do professor ou sua vivência no ensino do idioma, mas treinar e 

avaliar sua capacidade de seguir o prescrito, a saber, os procedimentos ensinados – a “receita 

de bolo”. 

 Diante da fala de Carla, fica claro que os dois momentos do processo – o treinamento 

com uma aula modelo e a prova de aula -  mais parecem uma encenação do trabalho, uma 
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teatralização que visa a prescrever e controlar o que será ensinado e como será ensinado pelo 

professor em sua atividade de sala de aula. 

 A ênfase dada aos procedimentos também é observada no relato de Érica: 

  

Professora Érica  

Michele: E você, Érica, com relação ao curso, há algum tipo de equivalência entre aquilo que você passou no 

processo seletivo e a sala de aula ou o trabalho de um modo geral? 

Érica: Eu acho que a gente pode aqui discutir bastante a questão do curso ou não, mas uma coisa é certa: a 

prova é bem coerente com o que ela se propõe. Minha metodologia de ensino é essa, minha forma de ensinar é 

essa, então o que eu quero que você saiba é isso. Eu quero que na prova você me mostre que+/ a gente aqui 

não tá julgando que aquilo é realmente interessante ou se aquilo de repente funciona ou não, mas o que o cara 

propôs realmente tem tudo a ver. Então tudo aquilo que ele quer que eu faça, tudo aquilo que ele espera que o 

professor dele faça, na prova realmente tem /.../.  Mas eu acho que eles focam muito mais na metodologia em 

si do que em outras questões. Aí claro tem que ver também a questão da postura ++. Eu lembro que na prova 

eles tinham folhinha e avaliavam a gente. Ali tem tudo isso, gramática sim, questões de oralidade, questão da 

postura, da criatividade, mas o foco mesmo é se você sabe aplicar a metodologia. [...] Nesse aspecto, 

realmente eles eram coerentes com o que eles estavam se propondo. 

 

 Érica é mais enfática ao tratar da coerência entre o processo de seleção e o trabalho. A 

professora em diferentes momentos recupera a voz da instituição através do discurso relatado 

a fim de atestar suas colocações: “Minha metodologia de ensino é essa, minha forma de 

ensinar é essa, então o que eu quero que você saiba é isso”. 

 Através do discurso direto, Érica expõe o posicionamento da instituição frente ao 

processo seletivo e àquilo que a empresa espera do professor: que ele cumpra as normas da 

empresa, construídas em torno de uma “metodologia” imutável. Apesar de não haver uma 

passagem clara entre a sua voz e a da instituição – gesto, prosódia, entonação – a professora 

procura outras formas de estabelecer essa fronteira. Érica começa recuperando a voz da 

instituição através do discurso direto: “Minha metodologia de ensino é essa, minha forma de 

ensinar é essa, então o que eu quero que você saiba é isso”. Para evitar que o uso da 1ª pessoa 

associe esse posicionamento a ela, a professora interrompe de maneira abrupta e explica: “a 

gente aqui não tá julgando que aquilo é realmente interessante ou se aquilo de repente 

funciona ou não, mas o que o cara propôs realmente têm tudo a ver”.  

 O emprego da negação em “a gente aqui não tá julgando que aquilo é realmente 

interessante” pode ser entendido como uma pista da existência de um enunciado subjacente, 

segundo o qual haveria uma possível concordância com a prática de seleção do CL. A 

negação instituída pelo locutor instaura uma polêmica na cena de enunciação (VARGENS, 

2012), que opõe o discurso de Érica ao da instituição. 

 A negação é um dos temas dos estudos de Ducrot (1987) sobre a teoria polifônica da 

linguagem.  A partir dela, o autor desconstrói a ideia de que os enunciados devem ser 
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atribuídos a um sujeito falante único e defende a existência de pelo menos dois personagens 

além do sujeito falante (ser empírico): o locutor e o enunciador (BRANDÃO, 2004 ). O 

locutor é o responsável pelo enunciado, ou seja, é “alguém a quem se deve imputar a 

responsabilidade deste enunciado” (DUCROT, 1987, p.182). É a ele que se referem as marcas 

de 1ª pessoa, como  o “eu”. O enunciador, por sua parte, é um ponto de vista a partir do qual 

são apresentados os acontecimentos: “o locutor, responsável pelo enunciado, dá existência, 

através deste, a enunciadores de quem ele organiza os pontos de vista e as atitudes” 

(DUCROT, 1987, p. 193). 

  A defesa da existência de enunciadores e locutores implica, na teoria de Ducrot, 

(1987) a concepção de uma diversidade de vozes na enunciação que, por vezes, se opõem, 

como na ironia e na negação. No que tange à negação - nosso interesse neste momento - 

Ducrot (1987) a define como a apresentação de dois pontos de vista distintos em um mesmo 

enunciado, sendo um positivo e o outro negativo. No que se refere mais especificamente à 

negação polêmica – uma entre as três apontadas pelo autor
32

 –, os pontos de vista 

mencionados acima são atribuídos a enunciadores distintos – designados como E1 e E2.   

 A polêmica se instaura justamente quando o locutor – designado L -  assimila o ponto 

de vista de um dos enunciadores – o negativo - e recusa o outro – o positivo. Para 

exemplificar, Ducrot (1987) toma o enunciado “Pedro não é inteligente” e mostra que nele 

subjaz o ponto de vista positivo de E1 – “Pedro é inteligente” – e o negativo de E2 com o qual 

L concorda – “Pedro não é inteligente”. A negação polêmica é a recusa de L pelo ponto de 

vista de E1 através de E2, ou seja, “a recusa se dá através de um outro enunciador colocado em 

cena pelo locutor e ao qual este, na maioria dos casos, se assimila (DUCROT, 1987, p. 207).  

 No enunciado de Érica, a negação deixa ver o ponto de vista de um enunciador  - E1 na 

designação de Ducrot (1987) - que acredita que o método empreendido pelo curso é 

interessante, em oposição a outro enunciador  - o E2  -  que rejeita essa perspectiva. Nota-se 

que o locutor que assume o enunciado assimila o ponto de vista de E2 e vai buscando nas 

sequências seguintes outras estratégias para manter certa distância de E1. Após a tentativa de 

esclarecimento, a professora reconstrói a sua fala sobre a instituição usando a 3ª pessoa, ora se 

inscrevendo no discurso como docente da instituição ora se afastando dele: “Então tudo aquilo 

que ele quer que eu faça, tudo aquilo que ele espera que o professor dele faça, na prova 

realmente tem”.  

                                                           
32

 Ducrot (1987) apresenta em seu “quadro  da concepção polifônica” três tipos de negação: polifônica, 

polêmica e metalinguística. 
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 Érica não nega que haja avaliação de outros aspectos que a empresa considera 

importantes como critério de seleção do professor, mas deixa claro que o principal é a 

assimilação de procedimentos: “Ali tem tudo isso, gramática sim, questões de oralidade, 

questão da postura, da criatividade, mas o foco mesmo é se você sabe aplicar a metodologia”. 

 É importante esclarecer que embora não haja concordância – como já foi explicitado - 

as professoras encontram uma coerência entre o que o curso exige no ingresso e aquilo que 

exige no trabalho, isto é, a prova, de fato, antecipa as prescrições com as quais as docentes 

lidam e há normas claras ao exercício do trabalho. Carla e Érica dizem que a empresa sabe o 

que quer do professor. Isso reforça a ideia de que a imagem que o CL constrói do docente no 

processo seletivo é mantida pela instituição ao longo do trabalho: o professor como executor 

do método.  

 A seguir, vamos analisar os aspectos da formação, da seleção para o trabalho e da 

experiência sob o viés do que diz o professor sobre sua atividade no CL e no ER. 

 

4.1.3. A atividade de trabalho 

 

 Neste item, tratamos mais detidamente do que dizem as professoras sobre sua 

atividade de trabalho. Para isso retomamos a formação, a seleção e as experiências, 

entendendo-as como dimensões do trabalho, uma vez que funcionam como parte das normas 

antecedentes que direcionam a tomada de decisões do professor em sua atividade.  

 O fragmento analisado a seguir é a continuação da pergunta observada no item 

anterior sobre a relação entre o processo seletivo e o trabalho que desenvolvem as professoras 

no CL e no ER.  Aqui, Carla fala como lida com o método - a “receita de bolo” – em sua 

atividade no CL: 

 

Professora Carla 

Michele: Você falou que no início você seguia essa receitinha. Como assim “no início”? E depois? 

Carla: Ah, eu acho que a gente vai mudando, né? Vai sabendo onde tá deficiente pro aluno, onde o conteúdo 

merece mais atenção e que o livro, o curso, a metodologia não dá e:: você vai criando as suas próprias 

maneiras de fazer a aula acontecer.  

 

 Neste fragmento, Carla fala sobre como, após o ingresso no curso, continuou seguindo 

o que foi estabelecido no treinamento, mas fazendo as necessárias modificações ao longo do 

tempo. Com essa fala, Carla admite que os procedimentos não dão conta do todo e que, como 

algo natural e intrínseco ao trabalho, as renormalizações acontecem: “Ah, eu acho que a gente 

vai mudando, né?”.  Ao escolher o termo a gente em lugar da 1ª pessoa, Carla leva a crer que 



98 

 

não só ela, mas todo o professor “vai criando as suas próprias maneiras de fazer a aula 

acontecer”.  

 É possível estabelecer, a partir de Maingueneau (2011) uma aproximação entre os 

sentidos do termo “ a gente” e o termo “on” do francês, termo tão polivalente a ponto de ter a 

propriedade de designar a diferentes pessoas do discurso – enunciador, coenunciador e até a 

não pessoa – e não se prender a nenhuma dessas formas. No fragmento acima analisado, o 

termo “a gente” exerce função semelhante. Com seu uso, o enunciador não somente designa a 

si, mas a todos os professores, isto é, a classe na qual se inclui. Desta forma, a professora 

ratifica a renormalização como algo inerente ao trabalho.  

 Érica, por sua parte, também se manifesta sobre o tema de seguir ou não o método no 

CL: 

 

Professora Érica  

Érica: E isso é tão engraçado porque, por exemplo, quando a gente tava falando na questão de metodologia e 

a Carla disse “Ah, no começo eu seguia, depois não e tal”, lá no curso em que trabalho, especificamente, com 

a coordenadora pedagógica, que é professora também, a gente nunca teve esse problema de não SEGUIR 

exatamente, porque ela sabe que é IMPOSSÍVEL você seguir à risca o que tem ali e terminar o livro em 

tempo.  É claro que ela jamais fala isso tão abertamente e é claro que você tem que seguir sim:, mas ao invés 

de fazer três repetições pode fazer duas ((risos)) ou fazer uma vez só.  Mas há um incentivo muito grande 

porque no fundo, no fundo eles sabem que a metodologia só não vai segurar o aluno.   

  

 Érica afirma não ter problemas quanto a não seguir o método “ à risca". Sua 

justificativa está no fato de não haver uma exigência completamente rígida quanto a isso. O 

fato de a coordenadora de Érica ser professora a faz ocupar, ao mesmo tempo, o papel de 

representante da empresa e de docente. Por isso, se por um lado prescreve o trabalho ao 

professor, por outro, como docente, sabe que para respeitar determinado prescrito (“terminar o 

livro em tempo”) é necessário abrir mão de outros (“seguir à risca o que tem ali”).   

 Tanto na fala de Carla quanto na de Érica, é possível notar que há um reconhecimento 

de que na atividade do professor a transformação acontece, seja para atender ao docente e ao 

aluno, como relata Carla, seja para atender a outras prescrições do curso, como terminar o 

livro. Segundo Freitas (2011, p.341), a relevância disso está no fato de que “em uma situação 

de trabalho fortemente prescrita como é a dos professores de cursos livres, o entendimento de 

que a recriação é constitutiva da atividade é um importante elemento de conscientização do 

trabalhador e de valorização do seu trabalho”.   



99 

 

 O tema do retrabalho se evidencia quando as professoras são chamadas a dialogar com 

o texto do excerto 3, que apresenta o relato de um professor que atua no CL e no ER e 

descreve essa experiência.
33

 Segue abaixo fragmento da discussão desencadeada pelo excerto: 

 

Carla: Eu trabalho no Estado. Para eu fazer as minhas 12 horas do Estado, eu tenho que pegar 12 turmas de 

espanhol e cada uma com mais de 40 alunos. O Estado foi a primeira ESCOLA em que eu trabalhei. E eu 

vinha de cursinho em que eu tenho no máximo 12 alunos por turma.  Então, realmente, como experiência, EU 

tive um choque muito grande. Eu cheguei pensando em acrescentar conteúdos, não só conteúdos gramaticais, 

mas também culturais da língua espanhola. Eu cheguei querendo falar com eles em espanhol, querendo levar 

textos, áudios, enfim, querendo fazer uma série de coisas com eles e vir com 40 alunos em sala foi bem 

complicado. 

Érica: Com um tempo de aula. 

[...] 

Carla: [...] o que eles cobram no currículo mínimo e  com a quantidade de alunos e com a diversidade de 

coisas que você quer apresentar e passar para aquele aluno, é um trabalho que só com o tempo você vê  como 

pode fazer, mas que A PRINCÍPIO,  na minha inexperiência, foi bastante árduo. 

 

 Carla emprega o mesmo recurso utilizado no excerto lido e inicia a discussão 

descrevendo primeiro sua situação de trabalho no CL e no ER para depois expressar sua 

percepção sobre ela. A docente relata que em seu primeiro contato com o ensino de espanhol 

no ER se deparou com uma série de situações que lhe fizeram atentar para a distância entre o 

trabalho que gostaria de realizar e as condições existentes.  

 Carla tinha uma concepção de ensino de espanhol construída com base em saberes 

provenientes da sua formação e de suas experiências anteriores em CLs:  “Eu cheguei 

pensando em acrescentar conteúdos, não só conteúdos gramaticais, mas também culturais da 

língua espanhola. Eu cheguei querendo falar com eles em espanhol, querendo levar textos, 

áudios”. Contudo, havia uma distância muito grande entre o que a professora tinha em si 

como norma antecedente ao ensino da língua adicional – baseado no ensino das 4 habilidades 

-  e aquilo que ela conseguia realizar diante de condições tão desfavoráveis: “eu tenho que 

pegar 12 turmas de espanhol  e cada uma com mais de 40 alunos”.  

 Regular as prescrições ascendentes e descendentes – “12 turmas”, “40 alunos”, 

“currículo mínimo”, etc. - foi um processo considerado pela professora “A PRINCÍPIO” 

“bastante árduo” e exigiu tempo, vivência e construção de conhecimentos sobre aquele espaço 

de trabalho: “só com o tempo você vê como pode fazer”.  

 Érica também expõe suas dificuldades em regular a atividade. Isso pode ser observado 

nas sequências discursivas abaixo, que, embora desencadeadas pela leitura do excerto 4, 

dialogam com o enunciado de Carla comentado anteriormente: 

 

                                                           
33

 O texto completo se encontra no capítulo 3, página 70. 
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Érica: Então, você vê que você tem todos esses percalços para enfrentar::  Não é que não seja possível. É. 

Mas você vai bater bastante naquela tecla ((gesticulando com as mãos)) até conseguir, e aí você tem que lidar 

com várias situações, como a Carla falou, por exemplo, tem lugares que você dá um tempo de aula com uma 

turma com 50 alunos::, só o tempo que você perde fazendo chamada, já acabou. Aí você tem um tempo de 

aula e zilhões de turmas, claro, a atenção não vai ser ((a mesma)). Então eu acho que tudo isso na verdade é 

uma contribuição/ se é que eu posso chamar contribuição/ PERVERSA para que as coisas permaneçam do 

jeito que estão, entendeu? Então, é função da escola que o aluno tenha todas as habilidades, todas as 

competências, mas  que condições a gente tem? E aí eu digo de todo mundo: do professor mesmo, como ele 

está diante dessa situação; dos alunos, como é que chegam. Então, há uma carência de tanta coisa que você 

tem que dar conta em tão pouco tempo, que acabam realmente, eu acho, algumas coisas ficando deixadas de 

lado. 

[...] 

Então é partir do nada em vários aspectos. É obvio que eu acho que a escola tem a função de trabalhar a 

questão de leitura, de oralidade, de tudo, mas TUDO com o NADA que às vezes a gente encontra e não estou 

falando dos alunos só, NÃO. Tô falando da estrutura, de tudo.  É bem difícil.  É um trabalho que você 

consegue? Consegue, mas vai levar anos:: + bastante tempo. 

 

 Partindo dos saberes construídos através de sua formação, Érica fala de maneira 

convicta sobre a importância do ensino de línguas adicionais na escola, mas, como Carla, 

admite que as condições não favorecem o desenvolvimento do  ensino e incidem diretamente 

sobre a atividade. É preciso travar uma verdadeira batalha para desenvolver qualquer trabalho 

com a língua: “Então, você vê que você tem todos esses percalços para enfrentar::  Não é que 

não seja possível. É. Mas você vai bater bastante naquela tecla ((gesticulando com as mãos)) 

até conseguir”.  

 É importante dizer que, quando falam do ER, em nenhum momento as professoras 

citam normas explicitamente direcionadas para a execução do seu trabalho, mas é possível 

perceber que elas existem e que vêm de diferentes lugares, como dos documentos oficiais 

norteadores do ensino, de sua formação e de suas experiências anteriores com o idioma:  “É 

obvio que eu acho que a escola tem a função de trabalhar a questão de leitura, de oralidade, de 

tudo”. Tais normas são o que gera um verdadeiro debate de valores entre o ideal e o possível, 

isto é, entre as normas antecedentes e a renormalização do trabalho. 

 Ainda sobre essa distância é importante chamar a atenção para a oposição que Érica 

estabelece entre as palavras “TUDO” e “NADA” no fragmento analisado.  O primeiro se 

refere não somente àquilo que se espera que o professor realize, mas aquilo que ele mesmo, 

professor, traz em si como valor, saber e crença sobre o ensino de línguas adicionais. O 

“TUDO” de Érica são as normas antecedentes onde estão, entre outras coisas, as prescrições 

advindas de documentos norteadores do ensino de ELE na escola básica e os saberes 

construídos a partir de sua formação como mestre e especialista em ensino de leitura.  

Enquanto o “NADA” são as condições de trabalho em que o ensino se processa - turmas 

lotadas, pouco tempo de aula, deficiências dos alunos na língua materna, questões sociais 
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vivenciadas pelo alunado fora da escola, etc. Embora de naturezas distintas, ambos habitam o 

campo das prescrições.  Entre o TUDO e o NADA do ER - mais especificamente, das escolas 

públicas de Érica e de Carla - estão as professoras tentando administrar a distância – ou 

minimizar o abismo -  que se interpõe ao seu trabalho.  

 No que tange ao CL, ao longo do GD, Carla e Érica levantam uma série de questões 

inerentes a este espaço, principalmente sobre as condições de trabalho. A leitura do excerto 3 

serviu de fio condutor para que as professoras estabelecessem distanciamentos e 

aproximações entre o ER e o CL. Enquanto Carla finalizava sua fala sobre os percalços 

vividos no primeiro contato com o ER, Érica faz uma intervenção: 

  

Érica: É, mas eu vou falar uma coisa: claro/ com certeza essa questão SURREAL que eu estive inclusive 

falando em um momento anterior, sobre como o sistema acaba comprometendo/ essa questão de que no 

cursinho isso se resolve, também não está bem resolvido, não. 

[...] 

Érica: Porque o que acontece? Quando você entra no Estado e você tem 40 alunos, uma situação x e y, você 

vai procurar ver o que pode fazer dentro daquela situação para resolver, dar a sua aula e tal. No curso, às vezes 

isso também fica muito complicado porque eles entendem que todos são a mesma forma, ou melhor, que a 

metodologia é tão perfeita que se  você fizer aquilo tudo tão certinho, você consegue. E o livro é enorme 

também. No cursinho, o livro é ENORME. Não existe essa possibilidade de que se você fizer desde o A até o 

Z da forma que eles mandam você fazer: repete três vezes, agora volta:: e faz duas vezes::, você não consegue 

acabar o livro no tempo proposto. Então é FATO de que o prescrito ali ((risos)) NÃO DÁ (incompreensível). 

Não existe/ não tem como, mesmo com a turma reduzida. Outro fator também: você tem dez ou doze alunos, 

beleza.  Mas, e se os doze alunos tiverem muita dificuldade?  Porque eu sentia isso. Muitas vezes ficava 

agoniada, porque via alunos que ficavam para trás. 

 

 Na fala de Érica fica claro que, se na escola o professor não segue exatamente o que 

ele se impõe ou o que lhe é imposto como tarefa, no curso, mesmo diante de condições 

aparentemente melhores – como o número reduzido de alunos - também não é possível 

realizar o que lhe é determinado. Apreende-se que no ER, com toda a adversidade, o professor 

encontra um espaço para a renormalização e gestão do seu trabalho. No curso, entretanto, o 

espaço é mínimo e o excesso de prescrições – os procedimentos, o livro, o tempo, as 

dificuldades dos alunos – tornam até o retrabalho mais difícil.  

 Se na escola as condições são, na fala de Érica, “perversas”, no curso, a crença 

excessiva no método engessa o trabalho e minimiza o papel do professor, que, como já foi 

dito anteriormente, é concebido pela instituição como mero executor de tarefas. A ele não é 

atribuído crédito pelo êxito na aprendizagem: “porque eles entendem que todos são a mesma 

forma, ou melhor, que a metodologia é tão perfeita que se  você fizer aquilo tudo tão certinho, 

você consegue”.  

 Por outro lado, a responsabilidade pelo fracasso do aluno sempre recai sobre o docente 

conforme podemos apreender do fragmento abaixo: 
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Érica: Eu já levei bronca porque o aluno foi reprovado::+ 

Michele:  No curso. 

Érica: No curso.  E a diretora entrou na SALA no meio de todos os professores e falou: Nós perdemos uma 

aluna por sua causa++. E aí eu falei pra ela: Mas eu não tenho condições ((risos)) e aí?. Eu sei que foi uma 

coisa tão horrível:: de chegar na frente dos outros e falar, que você começa a ligar aquele botãozinho: Ah, tá 

bom, o que você quer fazer? Aprovar? Aí ela disse: Não, não vou passar por cima da sua autoridade de 

professora. [Mas já tá passando] 

Carla: [Mas já tá passando]. 

Érica: Está questionando se eu tenho a capacidade ou não de dizer, então já tá passando. 

 

 Nota-se que a instituição, na figura da diretora, põe em xeque a competência da 

professora e a capacidade de tomar decisões e refletir criticamente sobre o seu trabalho: “Está 

questionando se eu tenho a capacidade ou não de dizer”. A partir da análise das sequências 

discursivas de Érica percebe-se que o CL em questão, ao mesmo tempo em que limita ao 

máximo a intervenção da docente creditando a si o êxito da aprendizagem, deposita na 

professora a responsabilidade pelo insucesso dos alunos: “Eu já levei bronca porque o aluno 

foi reprovado”. O sucesso ocorre graças ao método de ensino, o insucesso é culpa do 

professor: “‘Nós perdemos uma aluna por sua causa’”.  

 Assim, tendo em vista que a imagem do professor construída pela instituição é a de 

mero executor de tarefas, o excesso de prescrições advindas da empresa parece ser uma 

tentativa de minimizar as intervenções do docente no processo de aprendizagem empreendido 

pelo método de ensino do CL. Evita-se que o professor reflita, questione, modifique o 

trabalho. Com isso, anulam-se seus saberes, sua formação, suas experiências. 

 Quanto ao ER, tanto nos relatos de Carla quanto nos de Érica, percebe-se que as 

condições em que o ensino se desenvolve são um dificultador que exige constantemente um 

renormalizar da atividade. É um trabalho “árduo” que mobiliza corpo e mente na tentativa de 

por em prática tudo o que a formação acadêmica lhe proporcionou e tudo o que os 

documentos prescritivos orientam a que se realize. É um trabalho que exige tempo, isto é, 

uma construção de saberes da experiência que permitirá direcionar o trabalho e realizá-lo 

dentro da realidade “perversa”. 

 

 

4.1.4. Algumas considerações 

 

 Nesta primeira parte da análise que teve como foco a formação, o processo de ingresso 

no trabalho e a atividade de trabalho, é importante, como forma de fechamento do capítulo, 

realizar algumas considerações sobre os temas abordados.  
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 No que tange à formação inicial e continuada, fica marcado nos enunciados das 

professoras a valorização dos estudos acadêmicos em detrimento daqueles realizados em 

outros contextos de formação. Essa valoração se dá, de certa forma, devido ao prestígio 

historicamente construído da titulação acadêmica entre algumas classes profissionais, entre 

elas a do magistério. Por outro lado, os estudos realizados pelas professoras em outros 

espaços – mais especificamente aqueles promovidos pelas instituições empregadoras - 

recebem menor consideração. No que diz respeito ao CL, isso se dá, possivelmente, por não 

haver uma proposta clara para os cursos oferecidos, o que leva as docentes a defini-los de 

diferentes formas: ora “capacitação”, ora “treinamento”, ora “curso de formação”. Além 

disso,  sua característica principal é a modelagem de comportamentos e não a reflexão para a 

construção de saberes.  

 Quanto ao processo de seleção vivenciado pelas docentes para o ingresso nas 

instituições em que atuam, apreende-se no ER, uma falta de identificação entre o professor 

que realiza a prova e o professor esperado por ela. Notamos na fala das docentes a percepção 

de que há um descompasso entre a imagem de professor de espanhol construída por elas 

mesmas e a imagem que a avaliação revela.  

 No curso, ao contrário, as professoras encontram coerência entre o que a prova propõe 

e o trabalho que a empresa espera que desenvolvam. De fato, a seleção, que inclui 

treinamento e prova de aula é um passo-a-passo, como uma “receita de bolo”, de cunho 

instrucional, que o curso espera que o professor siga estritamente a fim de obter sucesso. 

Deste modo, o processo seletivo é considerado uma antecipação das prescrições com as quais 

as professoras lidam no trabalho. 

 Nesta análise foi possível apreender, ainda, que apesar da relação entre as etapas do 

processo e o trabalho que desenvolvem, as docentes questionam o excesso de prescrições no 

CL por minimizar a intervenção do professor em seu trabalho e a concebê-lo como mero 

executor de tarefas. Essa concepção do CL deposita no método o sucesso da aprendizagem e 

culpabiliza o professor pelo fracasso do aluno. O ER, por sua vez, embora apresente um 

conjunto menor de prescrições, e muitas vezes uma aparente ausência delas, requer do 

professor um constante renormalizar do trabalho tendo em vista as condições em que o ensino 

se processa.  

 Para finalizar, é importante reforçar que ao longo da análise realizada nesta pesquisa 

foi possível observar um desequilíbrio entre as questões desenvolvidas sobre o ER e o CL. 

Pelos fragmentos selecionados fica claro que, apesar de as perguntas da EC e os temas do GD 

fazerem um contraponto entre o CL e o ER, houve uma tendência por parte das professoras de 
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se concentrar mais nas questões relativas ao CL na EC. Por outro lado, no GD, as discussões 

penderam mais para o ER.   

 Na EC, por exemplo, uma das perguntas se relacionava ao processo seletivo pelo qual 

passaram para ingressar no CL e no ER. Nesse ponto as professoras trouxeram poucas 

informações sobre a escola e se debruçaram mais sobre o processo inerente ao curso, como os 

procedimentos, o método, o excesso de prescrições e a forma de lidar com elas. No GD, por 

outro lado, as professoras levantaram mais questões relacionadas ao ER e discutiram mais 

intensamente os fragmentos que tratavam das condições de trabalho na escola, como as 

deficiências dos alunos em relação à própria língua materna.  

 Essa ênfase ora no CL ora no ER também merece uma reflexão já que diz muito sobre 

a imagem que as próprias professoras fazem do curso livre e da escola de ensino regular no 

que tange ao trabalho que desenvolvem em instituições desse tipo.  Os discursos co-

construídos revelam diferentes representações que as professoras fazem de si mesmas e do 

outro nesses espaços. Essas representações passam pela concepção de ensino de língua 

construída a partir da formação inicial e continuada e pelos saberes da experiência, e revelam 

a filiação dos enunciadores a diferentes formações discursivas.  Nesse sentido, tendo em vista 

os aspectos ressaltados, na segunda parte desta análise, trataremos mais especificamente dos 

diferentes enunciadores inscritos no discurso das docentes e observados na materialidade das 

sequências produzidas no EC e no GD.  

 

 

4.2. PARTE II: OS ENUNCIADORES 

 

  

 Como pudemos observar na primeira parte desta análise, na fala das professoras, foi 

dada ênfase aos estudos realizados na universidade  – cursos de graduação e pós-graduação – 

e houve desprestígio dos cursos de formação continuada relacionados a outros espaços. Além 

disso, percebemos uma valorização dos saberes da experiência, em maior ou menor grau, 

tanto na fala de Carla quanto na de Érica. Partindo dessas referências, embora as sequências 

da EC e do GD estejam fortemente marcadas por discursos de diferentes formações 

discursivas, destacamos dois enunciadores que se sobressaíram e para cada um escolhemos 

um adjetivo específico que propõe, de alguma forma, definir o etos construído 

discursivamente pelas docentes. São eles: o professor-pesquisador e o professor-

experiente.  
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  Vale ressaltar que a análise em questão não se baseia na observação do enunciador 

empírico, isto é, não está relacionada à Carla e ou à Érica, mas aos enunciadores inscritos no 

discurso construído pelas professoras. 

 

 

 

4.2.1. Érica: a professora especialista  

 

 

Especialista  

 

*substantivo de dois gêneros 

1. Indivíduo que possui habilidades ou conhecimentos especiais ou 

excepcionais em determinada prática, atividade, ramo do saber, 

ocupação, profissão etc. 

*adjetivo de dois gêneros 

2. Que se especializou em determinado domínio, conhecimento, atividade 

etc. (HOUAISS, 2004) 

 

 

Erica: Também me formei na ((nome da universidade)) e:: antes de eu me formar na ((nome da 

universidade)) já tinha feito curso de espanhol, né? E aí quando eu entrei na ((nome da universidade)), eu 

continuei depois da graduação, fiz a especialização voltada pra ensino de leitura (+) pra espanhol e fiz o 

mestrado também. 

 

 

 O fragmento acima foi recuperado da EC para ilustrar a importância da formação 

universitária no enunciado de Érica - como já foi visto na primeira parte deste capítulo (item 

4.1.1). A formação inicial no curso de graduação, a formação continuada através dos estudos 

de pós-graduação, as participações em eventos acadêmicos, a experiência de trabalho com o 

ensino de espanhol em um curso de extensão da universidade são temas recorrentes na fala de 

Érica que colocam a formação acadêmica e o trabalho de pesquisa em lugar de destaque. 

 O primeiro fragmento a ser analisado tem como contexto a discussão que girou em 

torno do excerto 4 do GD
34

, que no evento foi o primeiro a ser escolhido pelas professoras. 

Trata-se de texto extraído do PNLD 2012 que enfatiza a importância do ensino de línguas 

adicionais na escola: 

 

Erica: Eu acho que realmente o lugar de aprender qualquer coisa com relação não só à língua, mas as outras 

matérias também como a gente tá falando é realmente na escola, mas a gente esta vivendo num momento de 

um sistema que tenta burlar isso, que tenta não prover isso e:: por mais que a gente tente fazer, e a gente 

consegue muitas coisas,  mas realmente a gente está nadando bastante contra a corrente porque:: muita coisa 

você tem que driblar para poder conseguir fazer. E é um sistema com um ciclo vicioso tão complicado, que tá 

                                                           
34

 Ver texto dos excerto no Capítulo 3, página 70. 
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tudo errado desde a formação, como esse cara entra, como é que fica, ele mesmo e os alunos/como é que estão 

passando por todo esse processo/ fica realmente uma coisa muito complicada.  

 

 Érica inicia sua fala demonstrando concordância com o excerto 4 e, inclusive, 

reproduz, parcialmente o texto que diz que “lugar de aprender línguas estrangeiras é na escola 

de educação básica”. Ao empregar a palavra “realmente”, a professora ratifica sua 

concordância quanto ao papel do ER no que tange ao ensino e à aprendizagem.   Ao dizer que 

a escola é lugar de aprendizagem não apenas de línguas adicionais, mas de “outras matérias”, 

apreende-se um enunciador que dialoga com textos que valorizam  o espaço da escola e tem 

uma percepção sobre ele que vai além do senso comum. Há um enunciador que se filia a uma 

formação discursiva que pensa não apenas o ensino de línguas, mas a educação como um 

todo. Este enunciador parece dialogar com textos que reforçam a importância da escola, como 

os de documentos oficiais e pesquisas acadêmicas sobre educação.  

 Mais adiante, no mesmo fragmento, a professora expõe os problemas da escola e as 

circunstâncias que dificultam o ensino e a aprendizagem. Nota-se que, embora acredite na 

escola como lugar de aprendizagem, a professora revela uma postura realista ao expor as 

adversidades do ER. Érica faz uma crítica abrangente que não restringe o problema ao espaço 

da escola e às condições de trabalho, mas aos alunos, à formação do professor e ao processo 

pelo qual o docente passa para ingressar na rede, revelando críticas ao próprio exame de 

seleção. Em muitos momentos, identificamos, por um lado, um enunciador que está em 

contato direto com essa realidade e vivencia esse problema e, por outro, um enunciador que 

reproduz o discurso acadêmico sobre a educação brasileira e expõe questões que vêm sendo 

discutidas em pesquisas, como a formação e a seleção para o trabalho.  

 Érica se coloca como professora e assume uma visão crítica e fundamentada da 

situação da educação como quem vivencia aquela realidade. Isso pode ser percebido através 

de diferentes elementos, como o próprio fato de não haver uma culpabilização do docente em 

sua fala. O professor é aquele que tenta fazer e que “está nadando bastante contra a corrente”. 

O que impede o ER de ser um lugar de aprendizagem é o sistema “que tenta não prover isso”. 

 Outra marca são as palavras escolhidas para designar o professor. Em algumas, Érica 

se inclui (“a gente consegue muitas coisas”) e em outras se mantém de fora ao fazer uso da 2ª 

pessoa e da não pessoa (“muita coisa você tem que driblar”; “como esse cara entra”; “ele 

mesmo e os alunos”). 

 Em outra passagem, Érica chama a atenção para problemas com os quais lida 

diretamente em seu trabalho.  A professora conta sobre uma atividade na qual os alunos 
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deveriam escrever seu nome e sobrenome (em espanhol, nombre e apellido) e as dificuldades 

que a atividade gerou: 

 

Érica: Eu fiquei passada, naquele dia e a semana inteira fiquei pensando nisso porque eu tive que ir de mesa 

em mesa, porque eles me chamavam pra eu dizer, no nome deles, o que era o nome e o que era o sobrenome.  

Até saí um pouco mais aliviada: “poxa pelo menos eu ajudei ele a preencher uma ficha”,  porque ele no sexto 

ano, com 12 anos, não saberia identificar o que é o nome dele e o que não é. 

[...] 

Enfim, eles não têm a identidade deles. Então, você tem que trabalhar? TEM, acho que tem. E eu saí até um 

pouco feliz naquele dia ((risos)), como eu disse, porque de alguma forma eu devo ter ajudado, porque é uma 

coisa básica. Ele vai preencher um formulário um dia, e ele já sabe qual é o nome dele, mas é uma coisa 

apavorante ao mesmo tempo.  

 

 Percebe-se na fala de Érica que existe o entendimento de que, devido a carências que 

extrapolam os muros da escola e são da ordem do social, o ensino e a aprendizagem no ER 

ultrapassam a exploração de conteúdos formais: “eles não têm a identidade deles”. Érica 

demonstra que a situação foge ao que considera ideal (“é apavorante”), mas entende que o 

ER, enquanto espaço de educação integral, precisa assumir esse papel. Inscreve-se nesse 

discurso um enunciador que revela preocupação com a formação integral e com a formação 

para a cidadania; formação de um ser capaz de fazer parte do mundo social, sabendo, por 

exemplo, preencher uma ficha cadastral, reconhecendo seu nome e sobrenome.  

 A consciência de que este é também um papel da escola se manifesta através da 

injunção presente no verbo “ter” e na perífrase de obrigação “tem que” (“Então, você tem que 

trabalhar? TEM, acho que tem”). Apesar de não os citar diretamente, existe um enunciador 

que dialoga com os documentos oficiais e com o discurso da formação integral presente nos 

documentos norteadores da educação básica. O jogo de pergunta e reposta revela um 

verdadeiro embate de valores: “Então, você tem que trabalhar? TEM, acho que tem”. Estão 

colocadas crenças na educação, construídas com base na formação, e os desafios dessa 

educação, constatados através dessa mesma formação, mas também através dos saberes da 

experiência. Esse debate se repete abaixo: 

 

Érica: Então, é função da escola que o aluno tenha todas as habilidades, todas as competências, mas  que 

condições a gente tem? E aí eu digo de todo mundo: do professor mesmo, como ele está diante dessa situação 

dos alunos, como é que chegam ((os alunos))::. Então, há uma carência de tanta coisa que você tem que dar 

conta em tão pouco tempo, que acabam realmente, eu acho, algumas coisas ficando deixadas de lado. 

 

 No fragmento acima, identifica-se, por um lado, a recuperação da voz de documentos 

oficiais da educação na defesa do ensino com base em habilidades e competências (“Então, é 

função da escola que o aluno tenha todas as habilidades, todas as competências”) e, por outro, 
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uma voz que questiona a situação de trabalho do professor (“mas que condições a gente 

tem?”). E no final, a constatação de que não é possível realizar tudo: “realmente, eu acho, 

algumas coisas ficando deixadas de lado”. 

 Apesar de todos os problemas, na fala de Érica, a visão da escola é sempre positiva. 

Há uma concordância com o discurso oficial e com aquilo que se espera que a escola proveja 

ao aluno, mas há também uma percepção bastante realista e consciente de que existe uma 

contradição muito grande entre o que se espera e aquilo que é possível realizar. Vejamos o 

fragmento abaixo:  

 

 Érica: É obvio que eu acho que a escola tem a função de trabalhar a questão de leitura, de oralidade, de tudo, 

mas TUDO com o NADA que às vezes a gente encontra e não estou falando dos alunos só NÃO. To falando 

da estrutura, de tudo.  É bem difícil, é um trabalho que você consegue? Consegue, mas vai levar anos::, 

bastante tempo. 

 

 Como já mencionamos na primeira parte desta análise, neste fragmento, fica evidente 

o choque entre TUDO  - que a professora acredita ser papel da escola -  e o NADA  - que são 

as condições de trabalho encontradas. São duas vozes que se confrontam e criam uma visão 

bastante realista do ER: a voz de textos prescritivos e a de uma professora que vivencia a 

situação. Ao final prevalece mais uma vez a visão otimista: “Consegue, mas vai levar anos:: 

bastante tempo”.  

 Nos fragmentos seguintes o foco não é mais o ER diretamente, mas o professor. O 

fragmento abaixo faz parte da discussão gerada pela leitura do excerto 1, que traz o relato de 

uma professora sobre a precariedade do ensino de línguas adicionais na escola pública e a 

proficiência do professor do CL e do ER. Aqui, a discussão gira em torno da imagem do 

professor do CL e do ER construídas discursivamente.  

 

Érica: Bom, eu acho que essa verdade aqui, se é que foi verdade, já acabou há muito tempo /.../. Como eu 

falei, eu trabalhei nesse curso em dois momentos, então eu via realmente que as pessoas tinham horror a 

trabalhar em escola pública e que dava status você trabalhar no curso. Hoje em dia, nessa outra fase, o que eu 

vejo é exatamente o oposto.  E pessoas que jamais pensaram em entrar em colégio PÚBLICO e tal ((alterando 

o tom de voz)), estão fazendo curso ((de licenciatura)).  Eu não sei se essa questão alguma vez foi verdade 

agora ((risos)) COM CERTEZA na minha realidade  que eu vivencio NÃO É. 

 

  Há, no enunciado de Érica, marcas da desconstrução do estereótipo de 

professor fracassado atrelado ao docente que trabalha no ER. A professora utiliza a palavra 

“verdade”, porém, depois realiza uma apreciação de sua escolha: “se é que foi verdade”. 

Segundo, Maingueneau (2011), esse recurso denominado de modalização autonímica é uma 

forma de o enunciador comentar sua própria fala enquanto está sendo produzida. Engloba “o 
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conjunto de procedimentos por meio dos quais o enunciador desdobra, de certa maneira, seu 

discurso para comentar sua fala”. (MAINGUENEAU, 2011, p.158). 

 Segundo o autor, há uma grande variedade de categorias ou construções onde se 

manifesta a modalização autonímica, como os recursos gráficos que incluem as aspas e as 

construções como  “desculpe  a expressão”, “ou melhor”, “se eu posso dizer” e “para falar 

como diz X”(MAINGUENEAU, 2011, p.159). Suas colocações sobre o tema são um 

desdobramento da teoria de J. Authier-Revuz sobre “as não coincidências do dizer”. Segundo 

a qual, há classificações específicas para esses comentários que o enunciador faz sobre sua 

própria fala. Maingueneau (2011) procura apresentar de maneira simplificada os quatro tipos 

desenvolvidos Authier-Revuz (MAINGUENEAU, 2011, p.159):  

 

-  não coincidência interlocutiva – quando se revela através das modalizações uma distância 

entre os coenunciadores. Ex. “se se pode dizer”; 

-  não coincidência do discurso consigo mesmo – quando um enunciador demarca a presença 

de um outro discurso em seu próprio discurso. Ex. “para usar as palavras de X”; 

- não coincidência entre as palavras e as coisas -  quando o enunciador esclarece que as 

palavras empregadas não são exatamente a realidade que deveriam designar. Ex. “o que é 

preciso chamar X”; 

- não coincidência das palavras consigo mesmas – quando o enunciador demonstra perceber 

que há ambiguidade no sentido das palavras empregadas. Ex. “em todos os sentidos da 

palavra”. 

 A modalização autonímia no enunciado de Érica ajuda a questionar a veracidade do 

discurso que transmite o texto do excerto lido. No final, o riso seguido da afirmação enfática 

(“COM CERTEZA na minha realidade que eu vivencio NÃO É”) ratifica sua desconfiança de 

que o texto do fragmento não exprime a realidade como a professora a percebe e põe em 

descrédito o estereótipo de professor fracassado que se constrói no excerto.  

  Embora professora das duas instituições, é possível depreender na materialidade 

discursiva de Érica uma defesa do professor do ER e uma visão positiva que vai se 

construindo em torno da formação acadêmica, como veremos no fragmento seguinte. Trata-se 

de discussão a partir da leitura do texto do excerto 5. O contexto da argumentação é a 

especulação sobre a possibilidade de uma instituição de ensino livre de idiomas (CL) - com 

sede na Espanha -  ser responsável pela etapa de avaliação oral dos candidatos de um 

concurso público para o cargo professor de uma determinada rede municipal: 
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Érica: [...] E quando começou o processo seletivo pro espanhol, estavam começando até os burburinhos que 

teria a prova oral também. Nesse curso que eu trabalho um professor de inglês com uma professora de 

espanhol começaram a conversar: Ah, quem deve dar essa prova é o pessoal da (( centro de idiomas)). Aí eu 

falei: Não é possível, né, gente? Tomara que não.  [...] eu ouvi a seguinte citação da professora de espanhol:  

Tomara que seja, né,  Érica? Se for alguém pra me avaliar, que seja alguém que saiba falar espanhol de 

verdade. Eu pensei: Poxa, então eu falo espanhol de mentira?, Só quem fala espanhol de verdade é quem tá 

dentro do curso?. Aí, a gente até volta um pouquinho em uma das frases que tinha aqui, né? Só quem fala 

espanhol de verdade é quem tá no curso? E a universidade? Será que ninguém presta na universidade? 

((risos)). 

 

Carla: É:: parece que a pessoa está desacreditando na própria formação que teve, né? 

  

 Essa passagem sintetiza as colocações feitas por Érica sobre a formação e revela uma 

dicotomização entre o CL e ER que se constrói através de alguns elementos, entre eles a 

oposição entre “espanhol de verdade” – do CL – e “espanhol de mentira” – do ER. A docente 

questiona as colocações de seus companheiros de trabalho e ratifica sua adesão ao ER através 

do uso da 1ª pessoa: “Poxa, então eu falo espanhol de mentira?”. O questionamento de Érica 

apresenta também um tom irônico, já que sua constatação não demonstra na verdade uma 

concordância.  

 Segundo Maingueneau (2011, p.175), a ironia é um caso de polifonia em que o 

enunciador realiza espécie de encenação ao expressar com as suas palavras “a voz de uma 

personagem ridícula que falasse seriamente e do qual ele se distancia, pela entonação e pela 

mímica, no instante mesmo em que lhe dá a palavra”. Na ironia o enunciador deixa perceber 

através de sua própria voz o discurso de um outro. Por isso, como afirma o autor, a ironia se 

encontra na fronteira entre o que é assumido e o que é rejeitado. Érica não acredita que seu 

espanhol seja “de mentira”, apenas chega a uma conclusão sofística a partir das colocações de 

seus colegas de trabalho.  

 O tratamento irônico se repete ao falar do papel da universidade: “Será que ninguém 

presta na universidade? ((risos))”. Ao mesmo tempo em que produz o enunciado com base nas 

colocações de seus colegas de CL, esse enunciado é invalidado pelo próprio tom de pergunta, 

pelo riso de desqualificação e descrédito no final da fala e pela negação presente em 

enunciado anterior: “Não é possível, né, gente? Tomara que não”. Érica, na verdade, acaba 

questionando a desvalorização do papel da universidade na fala dos docentes. Revela-se, mais 

uma vez uma adesão ao meio acadêmico e a consciência de que é papel da universidade 

formar professores e que essa formação vai muito além da proficiência na modalidade oral da 

língua. 

 Nesse sentido, os fragmentos aqui analisados deixam transparecer marcas de um 

enunciador que dá indícios de que está a par de políticas educacionais, que é conhecedor dos 
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documentos oficiais que norteiam o ensino no ER e que tem uma visão bastante crítica da 

realidade de trabalho no ER. Sua maior filiação ao ER se ratifica por meio dos discursos que 

circulam em pesquisas acadêmicas sobre formação, trabalho do professor e ensino de línguas 

adicionais. São ideias que contribuem para a construção de um etos de professora especialista. 

 

 

 

4.2.2. Carla: a professora experiente 

 

 

 

Experiente 
 

*adjetivo e substantivo de dois gêneros 

1. Que ou aquele que tem experiência, que tem prática, que tem 

conhecimento das coisas  ETIM lat. experìens,entis 'que 

experimenta, que faz experiência'. (HOUAISS, 2004) 

 

 

 

Carla: É:: me formei pela ((nome da universidade)), fiz o curso de graduação APENAS / até o momento ++, 

fiz também curso de espanhol durante a faculdade por conta:: das dificuldades que eu vinha tendo pra 

acompanhar o ritmo :: das matérias no que dizia respeito ao espanhol. Então:: durante a época que eu fiz a 

faculdade/ acho que um ano depois, eu comecei no curso de espanhol, que antes eu não tinha. Eu tinha um 

conhecimento muito pequeno  e:: eu vi a necessidade de me aprimorar fazendo esse curso. Depois de formada, 

confesso que parei um pouquinho, mas fiz alguns cursinhos:: de formação/ um e outro + pra ajudar também, 

principalmente na parte didática. 

 

 Assim como na análise da fala de Érica, começamos a análise dos enunciados de Carla 

a partir da valorização da formação acadêmica. Embora já bastante explorado na primeira 

parte, é importante resgatar aqui o relato feito pela professora sobre sua formação, tendo em 

vista que a partir dele é possível depreender a imagem construída pela docente sobre si 

mesma. As escolhas lexicais da professora - como no uso dos termos “apenas”, “parei um 

pouquinho”, “até o momento” - e a depreciação de outros estudos desvinculados da formação 

acadêmica – expressa pelos termos “cursinhos”  e “um e outro” - nos levam a apreender um 

enunciador que se percebe incompleto pela não realização de cursos de pós-graduação. No 

fragmento acima, a culpa é a marca desse enunciador que, num tom de confissão, revela não 

ter dado segmento aos estudos universitários: “confesso que parei um pouquinho”.  

   É possível que esse discurso de valorização não se funde necessariamente na cena de 

enunciação, mas tenha nascido de um etos pré-discursivo de Érica construído por Carla. As 

professoras se graduaram juntas e conhecem a trajetória profissional uma da outra. O 
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enunciador presente na fala de Érica se justifica para um coenunciador visto como 

“especialista”.  

 Entretanto a formação não é o único tema que se depreende das sequências discursivas 

de Carla. Mais adiante veremos que a experiência é um ponto muito citado em sua fala e 

revela um enunciador que valoriza a vivência como elemento importante no trabalho do 

professor. Portanto, nas sequências discursivas de Carla, vamos nos ater à formação e à 

experiência.  

 No fragmento abaixo, a discussão se ancora no excerto 1, sobre a proficiência do 

professor do ER e do CL e a precarização da escola. 

 

Carla: [...]  Mas, ele é professor de espanhol porque ele fala espanhol. Como se eu fosse professora de 

português porque eu falo português:: independente da minha formação. Ninguém pensa isso no português, 

mas no espanhol, no inglês isso é totalmente possível, né? E justamente isso, eu vejo nas escolas em que eu 

trabalho professores altamente capacitados, politizados::, que TENTAM fazer o melhor de si e com grandes 

formações.  Tem professores doutores dando aula na escola PÚBLICA, que as pessoas pensam estão ali 

pessoas com uma formação muito aquém do que deveriam estar e na verdade eu acredito que não é. São 

pessoas altamente qualificadas, não só por serem doutoras, mestres, não sei, por tudo que elas vivenciaram, 

pela entrega de seus trabalhos que vejo na escola,  que muitas vezes é mal falada e no curso totalmente o 

contrário, pessoas que estão ali de outros países ou pessoas que sabem espanhol e inglês só porque viajaram 

estão ali dando aula. 

 

 

 Carla procura desconstruir o estereótipo de ineficiência do professor do ER, 

ressaltando que o docente do CL, apesar da dita proficiência no texto do excerto 1, não possui 

a formação acadêmica:: “tem professores doutores dando aula na escola PÚBLICA”.  Carla 

ainda retoma o termo “politizados”, utilizado por Érica em sua fala, para designar o professor 

do ER. Para referir-se ao CL, entretanto, Carla destaca a contratação de estrangeiros sem 

formação para o cargo de professor: “ele é professor de espanhol porque ele fala espanhol”. 

 A ênfase na formação não é o único discurso que se depreende dos enunciados acima, 

já que, ao mesmo tempo em que reconhece a importância da formação, a docente valoriza a 

experiência e a prática desse professor: “São pessoas altamente qualificadas, não só por serem 

doutoras, mestres, não sei, por tudo que elas vivenciaram, pela entrega de seus trabalhos 

que vejo na escola”. 

 O mesmo ocorre no fragmento seguinte. Neste caso, Carla valoriza a iniciativa, a 

pesquisa, a vivência, isto é, as atividades realizadas pelo professor fora da sala de aula e que 

participam da sua atividade de trabalho: 

 
Carla: [...] Como eu tinha dito, acredito que onde eu trabalho, pelo menos por experiência, eu vejo pessoas 

altamente preparadas, que tiveram sim seus estudos, mas muitas vezes especializações, enfim suas formações 

e cursos públicos ou até por iniciativa própria, com sua vivência com seu estudo em casa e suas buscas/ 
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pessoas que estão realmente preparadas para educar, para estar no mercado, nas escolas. 

 

 O etos que se constrói paulatinamente é o do professor experiente: valoriza-se a 

vivência e o conhecimento da realidade para o desenvolvimento de um bom trabalho: “com 

sua vivência com seu estudo em casa e suas buscas”. Enquanto nos enunciados de Érica se 

apreende um enunciador que enfatiza, sobretudo, a formação acadêmica, nos enunciados de 

Carla, evidencia-se a experiência, a vivência e o esforço do professor em lidar com a 

realidade. O conjunto composto por formação e experiência é o ingrediente principal na fala 

da docente para concepção do bom profissional: “pessoas que estão realmente preparadas para 

educar, para estar no mercado, nas escolas”. Além da importância atribuída à vivência de seus 

colegas do ER, a professora coloca sua própria experiência como forma de ratificar suas 

colocações: “pelo menos por experiência, eu vejo”. 

 O fragmento abaixo é parte da discussão em torno do excerto 5, que trata da tentativa 

de acordo entre escolas de uma rede pública de ensino e um centro de idiomas para a oferta de 

idiomas aos alunos e capacitação para os professores de espanhol. Nele, mais uma vez 

formação e a experiência caminham lado a lado. 

  

Carla: [...] E nós que passamos por toda uma formação, todo um estudo, e tem a questão do conhecimento de 

mundo. Vêm pessoas que não têm conhecimento daquela realidade, querendo aplicar as coisas de uma forma 

que eles não conhecem, não sabem lidar em uma escola pública, com um público completamente diferente do 

que é um público de um curso, não sei::+ 

  

 Note-se que diferente dos fragmentos anteriormente analisados, neste, através do 

emprego da 1ª pessoa do plural, a docente se inclui entre os professores que passaram por 

“toda uma formação, todo um estudo”. Esse “nós” não se refere a quaisquer professores, mas 

aos professores brasileiros e se opõe ao “eles” (“eles não conhecem”), presente no enunciado 

para designar o CL citado. Carla se inclui entre os professores brasileiros preparados para 

trabalhar nas escolas brasileiras: professores com formação e conhecimento de mundo. E se 

distancia dos professores estrangeiros
35

 “que não têm conhecimento daquela realidade”. 

 A formação mencionada por Carla engloba o curso de licenciatura, habilitação mínima 

exigida pela legislação brasileira para atuar nas escolas do ensino básico. A crítica da docente 

se dá por um lado, pela anulação de sua habilitação e, por outro, pelo distanciamento entre a 

                                                           
35

 Aqui se faz referência ao professor estrangeiro sem a formação necessária para dar aulas de línguas adicionais 

no Brasil.  
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instituição estrangeira e a cultura brasileira, e o consequente desconhecimento das 

necessidades do estudante brasileiro.  

  A experiência também perpassa a discussão sobre as condições de trabalho no ER. No 

fragmento abaixo, Carla discute o excerto 3, que traz  o relato de um professor sobre seu 

primeiro contato com o ER: 

 

  Carla: Eu trabalho no estado, para eu fazer as minhas 12 horas do Estado, eu tenho que pegar 12 turmas de 

espanhol  e cada uma com mais de 40 alunos. O Estado foi a primeira ESCOLA em que eu trabalhei. E eu 

vinha de cursinho em que eu tenho no máximo 12 alunos por turma.  Então, realmente,  como experiência, EU 

tive um choque muito grande. Eu cheguei pensando em acrescentar conteúdos, não só conteúdos gramaticais, 

mas também culturais da língua espanhola. Eu cheguei querendo falar com eles em espanhol, querendo levar 

textos, áudios, enfim, querendo fazer uma série de coisas com eles e vir com 40 alunos em sala foi bem 

complicado. 

  Érica: Com um tempo de aula. 

  Carla: Com um tempo de aula de 50 minutos, em que 30 eram para fazer a chamada, com quarenta e tantos 

na lista:: e seguir um livro enorme que o Estado providenciava pra aula, seria praticamente impossível. Então, 

no cursinho realmente tem uma facilidade de trabalhar por causa do número de alunos. Nos cursos que eu 

trabalho tem toda essa metodologia que acaba:: apropriando o livro ao tempo que se tem para divulgar aquele 

conteúdo e na escola, o que eles cobram no currículo mínimo e  com a quantidade de alunos e com a 

diversidade de coisas que você quer apresentar e passar para aquele aluno, é um trabalho que só com o tempo 

você vê  como pode fazer, mas que A PRINCÍPIO,  na minha inexperiência, foi bastante árduo. 

 

   Carla relata uma série de dificuldades com as quais tem de lidar no ER e como 

desenvolver seu trabalho pareceu impossível no seu primeiro contato com esse ambiente. 

Nota-se que quando fala de suas expectativas para o ER, a professora descreve algumas 

atividades típicas do universo do CL, como a ênfase na oralidade: “Eu cheguei querendo falar 

com eles em espanhol”. Percebe-se que, no seu primeiro contato com o universo do ER, a 

professora esperava por em prática trabalho semelhante ao que já desenvolvia no CL, tendo 

em vista que aquela era a experiência de ensino de LE que ela tinha.  

 Entretanto, atribui a sua inexperiência a dificuldade de lidar com aquela situação, já 

que sua vivência no CL era bastante diferente. A falta de experiência relatada por Carla não se 

refere propriamente ao ensino da língua, mas ao desconhecimento da dinâmica de trabalho e 

de como ensinar em condições tão adversas. Faltava-lhe vivência nesse novo espaço e tempo 

para a construção de saberes sobre o ensino de espanhol no ER: “é um trabalho que só com o 

tempo você vê como pode fazer”. 

 A vivência já havia sido ressaltada pela docente na EC ao tratar do treinamento 

empreendido pelo CL e das expectativas da instituição de que os docentes seguissem os 

procedimentos ensinados: 

 

Érica: [...] Então é o que eles esperavam que o professor fizesse em sala de aula. E realmente no início, né, a 

gente seguia etapa por etapa o livro inteirinho, bonitinho conforme o mandado e o feito na prova de aula.  
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[...] 

Michele: Você falou que no início você seguia essa receitinha. Como assim no início? E depois? 

Carla: Ah, eu acho que a gente vai mudando, né? Vai sabendo onde tá deficiente pro aluno, onde o conteúdo 

merece mais atenção e que o livro, o curso, a metodologia não dá e:: você vai criando as suas próprias 

maneiras de fazer a aula acontecer.  

 

 Se a inexperiência foi um dificultador ao trabalho quando Carla deu início as suas 

atividades no ER, conhecer o trabalho no CL possibilita à docente renormalizar as prescrições 

da instituição tendo em vista as necessidades do aluno e a consciência de que os 

procedimentos prescritos pela empresa nem sempre dão conta das circunstâncias em que o 

trabalho se inscreve: “Vai sabendo onde tá deficiente pro aluno, onde o conteúdo merece mais 

atenção e que o livro, o curso, a metodologia não dá e::”. Apreende-se na fala da professora, a 

ratificação da renormalização como algo inerente ao trabalho e revela que ela é possível 

devido aos saberes construídos através da experiência: “Ah, eu acho que a gente vai mudando, 

né? Vai sabendo onde tá deficiente”.  

 O que sobressai nesta análise das sequências discursivas de Carla é a importância dos 

saberes da experiência aliados aos conhecimentos adquiridos através da formação acadêmica. 

Entretanto, o enunciador que se inscreve em seu discurso valoriza aquilo que aparentemente 

tem sido mais explorado em sua atividade de trabalho: os saberes da experiência. Constrói-se, 

assim o etos da professora experiente. 

 A designação utilizada para referir-se ao etos construído por Carla não remete 

necessariamente ao domínio que a professora tem sobre determinados conhecimentos, mas a 

como constrói discursivamente a valorização da experiência como elemento importante no 

trabalho do professor e a sua concepção de que a falta dessa experiência dificulta o tratamento 

de determinadas situações do dia a dia da profissão, como a própria renormalização da 

atividade.  

 

4.2.3. Algumas considerações 

 

 A partir da análise das sequências discursivas recuperadas na parte II deste capítulo, 

pudemos perceber que embora, na fala das docentes tenha sido possível observar a recorrência 

de determinados temas, houve o predomínio na fala de Érica de questões que giravam em 

torno da formação. Enquanto na fala de Carla, a formação e a experiência foram questões 

mais comentadas. Essa recorrência desses temas bem como a forma como se manifestaram na 
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fala das docentes, possibilitaram a observação de determinados enunciadores inscritos 

discursivamente. 

 É importante dizer, entretanto, que essa divisão entre temas e enunciadores se justifica 

pela tentativa de dar maior clareza ao texto. Na prática, a relação que o docente mantém com 

a instituição incide diretamente sobre a construção da imagem que faz daquele espaço e do 

seu próprio trabalho - um professor pode ser mais distante, mais presente, mais engajado, 

menos engajado. O fato é que, ao se portar na escola, ao se relacionar com pais, alunos, 

funcionários, etc., o docente constrói sentidos para a sua própria atuação. Assim, o 

entendimento sobre a formação, as experiências, sobre as prescrições, por exemplo, passam 

por essas relações.  É um processo que não apenas se revela através da fala, mas se constrói 

no próprio fazer do professor. Nesse sentido, não podemos perder de vista esses elementos 

como importantes para o entendimento sobre a imagem que as docentes criam sobre o seu 

trabalho e sobre o professor de espanhol nesta pesquisa. 

 Nos relatos e comentários de Érica foi possível perceber que houve, por um lado, uma 

defesa do ensino de línguas adicionais na escola, e por outro lado, uma visão realista da falta 

de condições para que esse ensino aconteça. O enunciador inscrito no discurso construído por 

Érica demonstrou maior adesão ao ER do que ao CL ao se mostrar conhecedor e defensor do 

ensino de línguas adicionais na escola de ensino básico.  Entretanto, também sobressalta a 

consciência das limitações da escola e das propostas educacionais voltadas para o ER, o que 

acaba gerando um embate de valores. A ênfase na formação e a apropriação de ditos sobre 

educação, fundamentados em documentos oficiais e em pesquisas acadêmicas, corroboraram 

para a percepção de um enunciador denominado por nós como professora especialista. 

 Na fala de Carla, por outro lado, o destaque dado à experiência do professor, revelou 

um enunciador que valoriza a formação acadêmica, mas que também dá importância aos 

saberes construídos por meio da experiência.  Na atividade de trabalho, a vivência vai 

possibilitar o desenvolvimento de formas de lidar com as dificuldades, renormalizando o 

trabalho de modo a torna-lo possível. Ao ressaltar a experiência, Carla demonstra valorizar 

sua própria experiência como elemento importante em sua atividade. No ER a falta de 

experiência, de conhecimento sobre a dinâmica de trabalho naquele espaço a fez se chocar 

com realidade encontrada. No CL, o conhecimento adquirido com o tempo, permite à 

professora renormalizar constantemente sua atividade tendo em vista, entre outras coisas, as 

dificuldades do aluno e a adequação ao tempo. Essa ênfase na vivência nos fez denominar o 

enunciador inscrito no discurso construído por Carla como a professora experiente. 
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 É importante observar que a designação do enunciador de Érica como especialista e o 

enunciador de Carla como experiente nada tem a ver com o papel empírico das professoras. 

Isso se confirma ao se considerar o tempo de trabalho nas instituições mencionadas e a faixa 

etária em que se encontram as docentes. Carla tem entre 25 e 30 anos, enquanto Érica, entre 

30 e 35 anos. A primeira é, portanto, mais jovem e mais inexperiente que a segunda
36

. 

Entretanto, Carla enfatiza em sua fala a importância dos saberes da experiência, enquanto 

Érica recupera as vozes que permeiam a sua formação. Isso é o que as faz ocupar o lugar 

enunciativo de experiente e especialista respectivamente.  

 Por último, nesta parte da análise, o relato das docentes aponta para uma das questões 

que motivaram o desenvolvimento da pesquisa, isto é, o fato de diferentes ditos sobre o 

trabalho do professor de espanhol colocarem em lados opostos os docentes que trabalham no 

CL e no ER em termos de formação, experiência e proficiência na língua. Ao usar a expressão 

“espanhol de verdade” - para referir-se ironicamente aos professores do curso - em oposição a 

“espanhol de mentira” – para referir-se aos da escola-, Érica faz uma dura crítica a essa 

distinção e ironiza a inversão de valores que coloca a universidade  e a formação de 

professores empreendida por ela em segundo plano. Essa discussão, direta ou indiretamente, 

põe em xeque a crença no sucesso do ensino de línguas adicionais em cursos livres e 

desconstrói a crença na falta de proficiência do docente que trabalha em escolas, desfazendo 

assim, a desvalorização presente na concepção desse professor. 

 A seguir, apresentamos os resultados obtidos nas partes I e II desta análise e as 

considerações sobre conhecimentos construídos ao longo do desenvolvimento da pesquisa. 
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 Ver descrição das participantes da pesquisa no capítulo 3, item 3.2. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As pesquisas que se encontram na interface Linguagem e Trabalho vêm se 

desenvolvendo a partir de diferentes perspectivas: algumas se debruçam sobre documentos, 

outras sobre a palavra; e há ainda as que combinam os dois. A pesquisa desenvolvida e 

relatada nesta dissertação se ateve à palavra do trabalhador. Nosso objetivo foi analisar a fala 

de professores do CL e do ER sobre o seu trabalho nesses dois espaços.   

 Trazer a palavra do professor tem sido um caminho importante nas pesquisas 

discursivas por abrir ao docente um espaço onde ele pode falar sobre o seu trabalho e 

compartilhar suas experiências positivas e negativas. Embora desenvolva sua atividade em um 

espaço permeado de pessoas - alunos, professores, diretores, inspetores, etc. -, o trabalho do 

professor em algumas instituições é, aparentemente, solitário. Nas escolas em que há um 

momento para a discussão sobre o trabalho – centros de estudos, reuniões de planejamento – 

essa sensação de isolamento diminui, entretanto, quando não existe ao menos este momento, 

muitas vezes, o professor acredita lidar sozinho com as dificuldades do seu cotidiano e com a 

construção de soluções para os desafios que surgem.  

 Ouvir o professor, entretanto, não significa tomar a atitude de mudar sua vida, mas, ao 

ouvir e ao permitir a cada docente se ouvir e ouvir o outro, abre-se a possibilidade de uma 

tomada de consciência de que o modo como ele desenvolve sua atividade não é exatamente 

igual ao modo como o outro faz. Isso pode, de alguma forma, ajudá-lo a se valorizar ou a 

mudar o que tem feito e que não lhe parece adequado.  Assim, as pesquisas que visam trazer à 

tona a fala têm a qualidade de possibilitar que as pessoas revejam as suas posições - não 

somente os professores participantes da pesquisa, mas também a pesquisadora e aqueles que 

têm acesso à investigação. 

 Por ter como foco a fala do professor de espanhol, a pesquisa também permitiu trazer à 

tona uma dualidade vivenciada por esses trabalhadores e que é muito específica do trabalho 

com as línguas adicionais: a vida dupla do professor e o trânsito entre o curso livre de idiomas 

e a escola. Essa duplicidade não se refere apenas ao fato de trabalhar em mais de uma escola – 

algo comum a todos os professores de diferentes disciplinas -, mas ao fato de transitar entre 

instituições que se estruturam de maneira completamente diferente, que se aproximam e se 

distanciam sob vários aspectos.  Essa dualidade dificilmente é vivenciada por docentes de 

outras disciplinas. Embora o idioma seja o mesmo, ao transitar entre o curso e a escola, o 
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professor tem de lidar com propostas diferentes de ensino, formas diversas de organizar o 

trabalho e um conjunto singular de normas e prescrições. 

  Se, por um lado, pode-se considerar que essa dualidade que faz parte do cotidiano de 

trabalho do professor de línguas adicionais, por outro, ela, ainda assim, é incomodativa e traz 

à tona uma série de questões sobre o professor que vivencia essa duplicidade em termos de 

formação, experiências e as situações vivenciadas em seu cotidiano de trabalho. 

 Portanto, nesta pesquisa nos interessaram, principalmente, as discussões que se 

estabeleceram em torno da formação das professoras participantes, as experiências de trabalho 

em escolas e cursos livres de idiomas e o trabalho nas instituições de CL e ER em que 

atuavam no período do desenvolvimento da pesquisa. O acesso à fala das professoras se deu a 

partir de uma entrevista coletiva e de um grupo de discussão do qual fizeram parte duas 

professoras: Carla e Érica
37

.   

  Os resultados obtidos apontam para a construção de diferentes conhecimentos: alguns 

relativos ao trabalho, outros relativos à imagem que as professoras constroem sobre si 

mesmas e sobre o professor de espanhol do CL e do ER e outras ainda sobre a própria 

pesquisa e como as escolhas metodológicas feitas no caminho contribuíram para os resultados 

obtidos. 

 Primeiramente, no que diz respeito ao trabalho no CL e no ER, podemos destacar o 

tratamento dado pelas docentes às prescrições nesses espaços. Os discursos construídos na 

entrevista coletiva (EC) e no grupo de discussão (GD) revelam que existe um entendimento 

de que há uma fonte diferenciada de prescrições com as quais as docentes têm de lidar tanto 

no CL quanto no ER. Algumas já se manifestam no próprio processo seletivo como uma 

antecipação daquilo que a empresa espera que as professoras realizem durante o trabalho. No 

CL, as docentes deram ênfase ao treinamento oferecido pela empresa a fim de prepará-las 

para o trabalho. Contudo, o evento, que é critério de seleção, em lugar de valorizar 

conhecimentos dos candidatos adquiridos através da formação e/ou da experiência, apenas 

avalia se o professor é capaz de seguir o que é ensinado e determinado pela empresa.  

 No ER, ao contrário as docentes relataram surpresa ao se depararem com a prova e 

com a falta de uniformização dos processos seletivos. Percebeu-se na fala das docentes a 

crença na desvalorização dos saberes do professor nos processos pelos quais passaram, já que 

a prova escrita, por exemplo, exigia conhecimentos muito aquém do que esperavam que fosse 

cobrado de um professor. Houve pouca identificação entre a avaliação, a atividade das 
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 Como já mencionamos, estes são nomes fictícios.  
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docentes e as prescrições, isto é, aquilo que as próprias docentes acreditavam fazer parte das 

normas para a execução do seu trabalho. 

 As docentes reconheceram, ainda, que há no CL um excesso de prescrições que retira 

do professor a autonomia na tomada de decisões sobre o seu trabalho e, por conseguinte, 

desvaloriza-o enquanto formador, concebendo-o como mero executor de tarefas. No ER, por 

outro lado, percebeu-se que muitas das prescrições ressaltadas pelas professoras vinham de 

vozes de documentos oficias sobre a educação. Ficou claro um debate entre aquilo que é 

proposto como ensino de espanhol na escola e as condições encontradas pelas docentes para a 

realização do seu trabalho. Se, por um lado, se espera que o ensino se realize a partir de 

determinados parâmetros segundo os documentos prescritores, por outro, as docentes 

ressaltam diferentes obstáculos que lhes impedem de realizar o que é proposto. A solução para 

o embate é um constante renormalizar das tarefas, apropriando o que é proposto ao que é 

possível realizar tendo em vista, por exemplo, o tempo de 50 minutos de aula, com turmas de 

40 alunos.  

 Nesta pesquisa, observamos, ainda, que a fala sobre o trabalho revelava um diálogo 

com uma série de vozes que contribuíam para a construção de diferentes imagens do professor 

do CL e do ER. Observando mais detidamente algumas sequências discursivas da EC e do 

GD, percebemos que algumas dessas vozes se destacavam, principalmente na abordagem de 

temas, como a formação e a experiência.  Desta forma, ao observar as sequências discursivas 

de Érica, pudemos traçar o etos de uma professora especialista tendo em vista que seus 

enunciados são atravessados de vozes que recuperam pesquisas, documentos oficiais, leis para 

fundamentar sua crença no ensino de espanhol no ER. Em diferentes momentos, subjaz em 

seu relato o discurso de pesquisas acadêmicas sobre a formação do professor, o papel da 

universidade, a escola pública e os objetivos do ensino de espanhol nesse espaço 

especificamente. 

 Carla, por outro lado, embora mencione a formação, deixa ver em sua fala um 

enunciador que valoriza os saberes da experiência. Ao falar sobre os professores do ER e do 

CL, a professora, trata da formação desses docentes, mas dá ênfase também à experiência, à 

vivência que lhes permite conhecer melhor o espaço em que trabalham e as necessidades dos 

seus alunos. Essa mesma vivência é também o que dá aos professores a oportunidade de 

aprender a lidar com situações adversas em seu cotidiano.   

 Nesse movimento de recriação das normas antecedentes, há uma construção de saberes 

sobre o trabalho que mobiliza a experiência e os saberes acadêmicos e coloca a formação 

profissional no centro da discussão. Se por um lado a formação acadêmica é importante 
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elemento de antecipação do trabalho, por outro, é possível apreender que a mesma formação 

acadêmica não é o único elemento que contribui para a construção de saberes sobre a 

atividade. Como Freitas (2010) já havia concluído em sua pesquisa, a singularidade do 

trabalho demonstra que a formação acadêmica é apenas uma face da formação profissional.

 Nesse sentido, a fala das professoras sobre a formação e sobre a experiência, aponta 

para uma discussão importante e necessária sobre a formação de professores e sobre a estrita 

separação entre teoria e prática. Na própria fala sobre o trabalho, nos documentos oficiais e na 

tradição filosófica, existe um subentendido de que haveria uma teoria maior que fundamenta 

as práticas e as práticas, portanto, seriam dependentes de alguma teoria (informação oral
38

). 

Isso faz com que reflitamos sobre qual é o papel que ocupa a experiência na situação de 

trabalho e na situação de formação também.  

 Essa separação entre teoria e prática cria um cenário de disputa como se uma das duas 

tivesse, obrigatoriamente, de sair vencedora. Essa questão, entretanto, é vista sob um novo 

olhar nos estudos do trabalho, mais especificamente nos estudos de Schwartz. A partir deles, 

os saberes são pensados sob uma perspectiva que considera não só os saberes oriundos de 

uma formação prévia, mas os sabres construídos a partir do trabalho - os saberes da 

experiência -, que incluem os saberes acadêmicos, mas que se reconfiguram a partir dos erros 

e acertos do cotidiano de trabalho. 

 Esse entendimento desconstrói a concepção idealizada de que a formação acadêmica é 

completa e garantirá sucesso no trabalho, sendo o aparente fracasso no desenvolvimento da 

atividade  fruto unicamente de uma má formação. Esse pensamento é sustentado pela crença 

de que há uma separação não somente entre teoria e prática, mas entre a própria formação e o 

trabalho. 

 A formação não garante tudo em nenhuma profissão. E isso é da natureza da 

formação: “Ela jamais dará conta de todas as necessidades que o trabalho real vai te obrigar a 

se investir” (informação oral 
39

). Desconsidera-se, por exemplo, que há aprendizados sobre o 

trabalho que se constroem na própria prática, como já mencionamos. E isso é inerente à 

própria atividade. Essas relações entre teoria e prática e entre a formação e a experiência são 

questões que devem ser considerados na formação profissional e precisam de um espaço 

maior para a discussão, como em pesquisas que se debrucem sobre a formação de professores. 
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 Fala produzida pela Profª. Drª. Vera Lúcia de Albuquerque Sant’Anna em evento de apresentação de trabalho 

final de mestrado realizado em agosto de 2013. 
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 Ibidem.  
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 Além das questões tratadas acima, a fala das docentes nesta pesquisa acaba por 

apontar também para o modo como o trabalhador constrói sentidos para sua própria atuação e, 

por conseguinte, como se dá a relação do professor com a instituição.  Embora esse não tenha 

sido o foco do trabalho, a fala permitiu vislumbrar a importância das relações que o docente 

estabelece no CL e no ER e como, muitas vezes, o trabalho se torna penoso, não somente 

pelas condições materiais, mas também pelas relações humanas que se estabelecem ali. Da 

mesma forma, esse trabalho se torna viável, pese às condições, se as relações humanas são 

mais prazerosas.   

 Nesse sentido, o compromisso com a instituição e as relações afetivas que se 

desenvolvem no trabalho são um campo muito produtivo de investigações. Embora já tenha 

sido bastante desenvolvido pela pedagogia e pela psicologia, é um caminho por vir para os 

estudos que se encontram na interface linguagem e trabalho. É preciso ampliar as 

investigações que levantem essa discussão, considerando outros aspectos da prática do 

professor, partindo do ponto de vista da atividade.  

 No que tange às contribuições à pesquisa, desde a sua elaboração inicial como projeto 

para ingresso no programa de mestrado até o momento final, a pesquisa percorreu longos 

caminhos, passando por processos contínuos de desconstrução e reconstrução. As 

contribuições de colegas do programa de mestrado, de professores dos cursos realizados e as 

leituras de estudos que se encontram na interface linguagem e trabalho foram fundamentais 

para os contornos que a pesquisa veio tomando. Além disso, talvez como elemento mais 

importante, o próprio coletivo foi reconfigurando a cada dia a investigação e influenciando 

diretamente na tomada de decisão sobre o percurso metodológico.  

 O fato de a pesquisa ter como objeto de análise a fala sobre uma atividade humana fez 

com que a própria investigação fosse influenciada pelos sujeitos envolvidos e suas questões 

pessoais. De fato, a composição do coletivo da pesquisa teve de superar diferentes obstáculos, 

como encontrar professores que atendessem ao recorte estabelecido – que trabalhassem no CL 

e no ER em concomitância – e que aceitassem se envolver na pesquisa; e estabelecer contato 

com profissionais com dupla ou tripla jornada, conciliando horários de professores com 

cargas de trabalho diversificadas. Por algumas vezes, mesmo após a formação do coletivo, 

quando estávamos na iminência de realizar o evento, alguma dificuldade nos impedia: 

problemas pessoais dos sujeitos, afastamento da escola e/ou do curso de algum professor, 

desistências devido a mudanças de horário na instituição de trabalho;  tudo contribuiu para dar 

novos contornos à pesquisa. 
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 Em lugar de culpabilizar as professoras participantes pelos sucessivos desencontros, 

foi preciso ampliar a reflexão e entender que muitos desses problemas foram consequência da 

escolha dos dispositivos metodológicos: a EC e o GD. A opção pelo trabalho coletivo foi um 

risco assumido conscientemente.  Um risco necessário tendo em vista nossa convicção de que 

toda prática de linguagem envolve diálogo para a produção de sentidos. A perspectiva 

dialógica adotada na pesquisa nos levou a buscar mecanismos para compartilhar experiências, 

e saberes sobre o trabalho.  

 O uso desses dois dispositivos se fez necessário, por um lado para o acesso a 

informações sobre as professoras e sua atividade – no caso da EC -  e, por outro, para  o 

confronto das docentes com diferentes ditos sobre seu trabalho -  no caso do GD. A partir dos 

dois dispositivos, construídos coletivamente, surgiram discussões calorosas, apaixonadas, 

realistas e contundentes sobre o trabalho no CL e no ER e sobre as imagens de professor 

desses espaços.  

 A troca verbal na EC possibilitou às docentes repensar sua fala a partir da fala da 

outra, concordando, discordando e ampliando as informações fornecidas. O GD, por sua vez 

proporcionou um verdadeiro debate de vozes ao estabelecer um confronto entre os pontos de 

vista das docentes e os ditos sobre o seu trabalho presentes em fragmentos analisados. A 

recuperação de diferentes vozes contribuiu para a desconstrução de estereótipos do professor 

do ER e do CL e para a construção de outras imagens. 

 Desta forma, com o processo de construção dessa investigação, passamos a entender o 

dispositivo metodológico não como uma ferramenta que se encaixa na pesquisa; tampouco 

consideramos que a pesquisa deva servir aos propósitos de um dispositivo já construído. 

Passamos, portanto, a conceber a relação entre os dispositivos metodológicos adotados e a 

pesquisa como um processo contínuo de construção. Enquanto a pesquisa se consolida, os 

dispositivos se configuram  e acabam por reconfigurar a própria pesquisa. Foi um movimento 

de mão-dupla que promoveu a construção do caminho enquanto este era trilhado.   

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALMEIDA, R. G. A ergonomia sob a ótica anglo-saxônica e a ótica francesa. Disponível 

em:<http://www.essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/article/view/1223/646>. Acesso: 

10/01/2012. 

 

ALVES, R.C. O trabalho com o espanhol do município do RJ: relatos de professores. Rio 

de Janeiro: Letra Capital, nº 3, 2007, p.126-135. Disponível em:< 

http://www.pgletras.uerj.br/linguistica/linguagem03.html>. Acesso: 30/03/2012. 

 

________. Manuais do professor do ensino médio: imagens discursivas de professor e de 

ensino de ELE. 2010. 260 f. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em 

Letras da Universidade do Estado do RJ) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2010. 

 

AMARAL, M.V.B. Do funcionamento da língua ao funcionamento do discurso. In: Discurso 

e relações de trabalho. Maceió: Edufal, 2005.  

 

AMIGUES, R. Trabalho do professor e trabalho de ensino. In: MACHADO, A.R. O ensino 

como trabalho: uma abordagem discursiva. Londrina: Eduel, 2004. 

 

AMORIM, M. A contribuição de Mikhail Bakhtin: a tripla articulação ética, estética e 

epistemológica. In: FREITAS, M.T; SOUZA, S.J; KRAMER,S.Ciências humanas e 

pesquisa: Leituras de Mikhail Bakhtin. 2ªed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

AMOSSY, R. (org). Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto, 

2008b. 

 

APEERJ. Abaixo-assinado sobre a exclusão do espanhol da grade curricular da Rede 

Municipal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 02 de abril de 2013a. Disponível em: 

<http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2013N38954>. Acesso em 13/05/2013.  
 

_______. Manifesto da apeerj sobre a situação do ensino de espanhol no Rio de Janeiro. 

11 de março de 2013b. Disponível em: <http://apeerj.blogspot.com.br/2013/03/manifesto-da-

apeerj-sobre-situacao-do.html>. Acesso: 20/04/2013. 
 

_______. Carta aberta da APEERJ e de outras entidades hispanistas. Rio de Janeiro, 12 

de fevereiro de 2011. Disponível em: <http://apeerj.blogspot.com.br/search?updated-

min=2011-01-01T00:00:00-03:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-02:00&max-

results=11>. Acesso em 13/05/2013. 
 

ARIAS, J. Los centros de secundaria de Brasil ofrecerán español como asignatura. El País. 

08/07/2005. Disponível em:<http://elpais.com/diario/2005/07/08/sociedad/ 

1120773603850215.html>. Acesso em 13/04/2013. 

 

ARISTÓTELES. Retórica. Trad. Manuel Alexandre Júnior et al. Lisboa: Imprensa Nacional, 

2005. 

 

http://www.essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/article/view/1223/646
http://www.pgletras.uerj.br/linguistica/linguagem03.html
http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2013N38954
http://apeerj.blogspot.com.br/2013/03/manifesto-da-apeerj-sobre-situacao-do.html
http://apeerj.blogspot.com.br/2013/03/manifesto-da-apeerj-sobre-situacao-do.html
http://apeerj.blogspot.com.br/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-03:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-02:00&max-results=11
http://apeerj.blogspot.com.br/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-03:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-02:00&max-results=11
http://apeerj.blogspot.com.br/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-03:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-02:00&max-results=11
http://elpais.com/diario/2005/07/08/sociedad/%201120773603850215.html
http://elpais.com/diario/2005/07/08/sociedad/%201120773603850215.html


125 

 

BAJTÍN, M. Estética de la creación verbal. 1ªed. reimp. Buenos Aires: Siglo XXI Editores 

Argentina, 2005. 

 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

______ (Voloshinov). Marxismo e filosofia da linguagem. 7ªed. São Paulo, Hucitec, 1995. 

 

BARROS, D.L.P.de. Contribuições de Bakhtin às teorias do discurso. In: Bakhtin: 

dialogismo e construção de sentido. Campinas: Editora da Unicamp, 2005. 

 

BONOW, J. O livro didático de língua portuguesa e o trabalho do professor no ensino  

fundamental:  uma  abordagem  dialógica.  2008.  Dissertação  (Mestrado  em  Programa  de  

Pós  Graduação  em  Lingüística  Aplicada)  -  Universidade  Católica  de  Pelotas,  Pelotas,  

2008. 

 

BRAIT, B. (Org.). Bakthin: conceitos-chave. 4ª Ed.São Paulo: Contexto, 2010. 

 

BRANDÃO, H. H. N. Introdução à análise do discurso. Campinas. SP: Editora da 

UNICAMP, 2004. 

 

BRASIL. Edital de convocação para inscrição no processo de avaliação e seleção de 

obras didáticas para o programa nacional do livro didático pnld 2012 – Ensino Médio. 

FNDE. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-

editais/item/3014-editais-anteriores>. Acesso: 19/12/2012. 

 

________.  Lei  n.  11.161,  de  5  de  agosto  de  2005.  Dispõe  sobre  o  ensino  da  língua 

espanhola.    Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2005/Lei/L11161.htm> Acesso em 19/12/2012. 

 

________.  Lei n. 8955, de 15 de dezembro de 1994. Dispõe sobre o contrato de franquia 

empresarial (franchising) e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8955.htm>. Acesso: 27/01/13. 

 

________.  Orientações Curriculares Nacionais de Línguas Estrangeiras para o Ensino 

Médio – Língua Espanhola – (OCEM). BRASÍLIA, MEC, 2006. 

 

________. Parâmetros curriculares nacionais. Linguagens, códigos e suas  tecnologias.  

Secretaria de Educação Básica. Brasília, MEC, 1998. 

 

________. Referencial Curricular do Rio Grande do Sul. Disponível 

em:<http://www.educacao.rs.gov.br/dados/refer_curric_vol1.pdf>. Acesso em 09/07/2013. 

 

CEPERJ. Concursos em andamento. Disponível em: <http://www.ceperj.rj.gov.br/>. último 

acesso em: 22/05/2013. 

  

CHARAUDEAU, P.; MAINGUENEAU, D. Diccionario de análisis del discurso. Buenos 

Aires: Amorrrortu, 2005. 

 

CLOT,  Y.  A  função  psicológica  do  trabalho.  Tradução  A.Sobral.  São  Paulo:  Vozes,  

2006. 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-editais/item/3014-editais-anteriores
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-editais/item/3014-editais-anteriores
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8955.htm
http://www.educacao.rs.gov.br/dados/refer_curric_vol1.pdf
http://www.ceperj.rj.gov.br/


126 

 

 

COSTA, F.M. O uso dos diminutivos no cotidiano da língua portuguesa. Cadernos do   

CNLF, Série VII, nº10. Ano 2003. Disponível em:  <http://www.filologia.org.br/ 

viicnlf/anais/caderno10-13.html.> Acesso: 05/02/2013. 

 

CRISTÓVÃO, L.S.G. Ethos e práticas identitárias: um estudo das imagens de si no 

discurso de professores de Espanhol Língua Estrangeira. Dissertação (Mestrado em Letras). 

Rio de Janeiro: UFRJ/ Faculdade de Letras, 2010. 

 

DAHER, D. C. Quando informar é gerenciar conflitos: a entrevista como estratégia 

metodológica. The ESPecialist, v. 19, no especial, 1998, São Paulo: Educ, p. 287-303. 

 

______.  Enseñanzas del español y políticas lingüísticas en Brasil. Ensino do espanhol e 

políticas linguísticas  no  Brasil.  Revista  Hispanista,  Niterói,  n.27,  2006.  Disponível  em: 

http://www.hispanista.com.br/revista/artigo216.htm. Acesso: 17/11/2012. 

 

_______. Prácticas discursivas de selección de profesores de español como lengua extranjera 

la educación básica. Revista Hispanista, Niterói, n.47, 2011. Disponível em: 

http://www.hispanista.com.br/artigos%20autores%20e%20pdfs/365.pdf. Acesso: 20/11/2012. 

 

_______; _______; _______. Produtividade das investigações dos discursos sobre o trabalho. 

In: SOUZA-E-SILVA, M.C.P.; FAÏTA, D. linguagem e trabalho: construção de objetos de 

análise no Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

DANIELLOU,  F.  Le  travail  des  prescriptions.  In:  Congrès  Self , 37ème.  Actes…  Aix-

en-Provence: SELF/GREACT,  2002.  Disponível  em:  < http://www.ergonomie-

self.org/documents/37eme-Aix-en-Provence-2002/daniellou.pdf >. Acesso em: 23/05/2013. 

 

DEUSDARÁ, B. Imagens da alteridade no trabalho docente: enunciação e produção de 

subjetividade. 2006. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. 

 

DICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA. Editora Objetiva. 2004.  

Disponível em <http://200.241.192.6/cgi-bin/HouaissNeth.dll/creditos>. Acesso em 

08/06/2013. 

 

DI FANTI, M. G. C. Discurso, trabalho & dialogismo: a atividade jurídica e o conflito  

trabalhador/patrão.  São  Paulo,  2004.  Tese  (Doutorado  em  Lingüística Aplicada e Estudos 

da Linguagem) – Pontifícia Universidade  Católica de São Paulo, 2004.  

 

DUARTE, F.; FEITOSA, V. (org.). Linguagem e trabalho. Rio de Janeiro. Ed. Lucerna, 

1998. 

 

DUBOIS, J. et al. Dicionário de Lingüística. Trad. Frederico Pessoa de Barros [et al]. SP: 

Cultrix, 2004. 

 

DUCROT, O. O dizer e o dito. Campinas, SP: Pontes, 1987. 

 

http://www.filologia.org.br/viicnlf/anais/caderno10.html
http://www.filologia.org.br/viicnlf/anais/caderno10.html
http://www.filologia.org.br/%20viicnlf/anais/caderno10-13.html
http://www.filologia.org.br/%20viicnlf/anais/caderno10-13.html
http://www.hispanista.com.br/revista/artigo216.htm
http://www.hispanista.com.br/artigos%20autores%20e%20pdfs/365.pdf
http://www.ergonomie-self.org/documents/37eme-Aix-en-Provence-2002/daniellou.pdf
http://www.ergonomie-self.org/documents/37eme-Aix-en-Provence-2002/daniellou.pdf
http://200.241.192.6/cgi-bin/HouaissNeth.dll/creditos


127 

 

DURAFFOURG, J. O trabalho e o ponto de vista da atividade. In: SCHWARTZ, Y; 

DURRIVE, L. (Orgs.). Trabalho e Ergologia: conversas sobre a atividade humana. Niterói: 

Eduff, 2010. 

 

DURRIVE, L. A atividade humana, simultaneamente intelectual e vital: esclarecimentos 

complementares de Pierre Pastré e Ives Schwartz. Revista Trabalho Educação e Saúde, 

v.9, supl.1, p.47-67, 2011. Disponível em: 

http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=NumeroAnterior&Num=42. Acesso em: 

20/06/2013.  

 

FERREIRA,  Aurelio  Buarque  de  Holanda.  Novo Dicionário  Aurélio  da  Língua  

Portuguesa. Curitiba: Positivo, 2004. 

 

FLORES, V.N.; TEIXEIRA, M. Introdução à linguística da enunciação. São Paulo: 

Contexto, 2005. 

 

FRANÇA, M.B. Uma comunidade  dialógica  de  pesquisa:  Atividade e Discurso  em  

guichê hospitalar. São Paulo: EDUC/ FAPESP, 2007. 

 

FREITAS, L.M.A. Da fábrica à sala de aula: vozes e práticas tayloristas no trabalho do 

professor de espanhol em cursos de línguas. 2010. 309 f. Tese (Doutorado em Letras 

Neolatinas) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2010. 

______________.; COSTA, E.G.M. ; RODRIGUES, F.C. A implantação do espanhol nas 

escolas brasileiras: polêmicas e desafios. Linguasagem (São Paulo), v. 10, p. 1, 2009. 

 

GIORGI, M.C. Seleção docente: perfil de professor e saberes privilegiados pelo trabalho. 

2005. 136 f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2005. 

 

GONZÁLEZ. N.T.M. A lei 11.161, as Orientações Curriculares e as políticas públicas de 

formação de professores: a história de um descompasso entre o dizer e o fazer. In: Anais do 

V Congresso Brasileiro de Hispanistas. Belo Horizonte: Faculdade de Letras/UFMG, 2009, 

pp. 3175-3188.  

 

________________.  Iniciativas para a implantação do espanhol: a distância entre o discurso 

e a prática. In: BARROS, C.; COSTA, E. Espanhol. Ensino médio. Vol. 16 da Coleção 

Explorando o Ensino. Brasília: Ministério da Educação, 2010, p.25-54.  

 

GUÉRIN, F. at al. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia. 

Tradução de G.M.J. Ingratta e M. Maffei. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 2001. 

 

INSTITUTO CERVANTES.  Quiénes  somos.  La  institución.  Disponível  

em:<http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.htm > Acesso em: 

20/04/2013. 

 

KAYANO, L.M.D. A relação prescrito/real em sala  de  aula.  2005.  Dissertação 

(Mestrado  em  Lingüística  Aplicada  e  Estudos  da  Linguagem)  –  Pontifícia  Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2005. 

 

http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=NumeroAnterior&Num=42
http://lattes.cnpq.br/1182169907712352
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.htm


128 

 

KJAERBECK, S. “Nosotros los españoles” y “los de afuera”: un estudio de focus group sobre 

la identidad cultural y la formación de opinión. Discurso y Sociedad. Barcelona, v.3, nº1, 

2001. p.43-74.  

 

KRAMER, S. Entrevistas coletivas: uma alternativa para lidar com diversidade, hierarquia e 

poder na pesquisa em ciências humanas. In: ________;FREITAS, M.T;SOUZA, S.J. (Orgs.). 

Ciências humanas e pesquisa: Leituras de Mikhail Bakhtin. 2ªed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

LACOSTE, M. fala, atividade, situação. In: DUARTE, F.; FEITOSA, V. (Orgs.). Linguagem 

e trabalho. Rio de Janeiro. Ed. Lucerna, 1998. 

 

LEFFA, V. J. O ensino de línguas estrangeiras no contexto nacional. Contexturas, APLIESP, 

n. 4, p. 13- 24, 1999. Disponível em: http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/oensle.pdf 

 

MACHADO, A.R. O ensino como trabalho: uma abordagem discursiva. Londrina: Eduel, 

2004. 

 

MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise de discurso. Tradução de F. Indursky  

Campinas: Pontes, 1997. 

 

________. Análise de Textos de Comunicação. Tradução de D. Rocha e M.C. Souza-e-

Silva. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

________. Gênese dos discursos. Trad. Sírio Possenti. São Paulo: Parábola Editorial, 2008a. 

 

________. Ethos, cenografia, incorporação. In: AMOSSY, R. (org). Imagens de si no 

discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto, 2008b. 

 

________. A propósito do ethos. In: MOTTA, A. R; SALGADO, L. (orgs.). Ethos 

discursivo. São Paulo: Contexto, 2008c. 

 

MANFRINATO, R.  A  construção  das  normas:  o  trabalho  de  professores  de  espanhol 

como língua estrangeira junto a alunos deficientes visuais. 2008. Dissertação (Mestrado em 

Letras) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 

 

MEC. Acordo vai permitir a difusão do idioma nas escolas pública. 04 de agosto de 2009. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view= 

article&id=14072> . Acesso 20/12/2012. 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. Curso regulares de español. 

Disponível em: http://www.crioj.mrecic.gov.ar/node/1602. Acesso: 27/01/2013. 

 

MIRAPALHETE, D. R. Professoras de língua portuguesa em grupo de discussão: uma 

abordagem dialógica do fazer docente. 2007. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-

Graduação em Linguística Aplicada) - Universidade Católica de Pelotas, Pelotas, 2007. 

 

MOKODSI, R. D. Entre a negação e a possibilidade: um estudo discursivo da fala do 

professor sobre o seu trabalho. 2010. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

 

http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/oensle.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=%20article&id=14072
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=%20article&id=14072
http://www.crioj.mrecic.gov.ar/node/1602


129 

 

MONTMOLLIN, M. (dir.).  Vocabulaire  de  l'ergonomie.  Toulouse:  Octarès  Éditions,  

1995. 

 

MUSSALIM, F. Análise do discurso. In: ___________ BENTES, C. Introdução à 

Linguística, v. 1. São Paulo : Cortez, 2001. P. 101-142. 

 

NOUROUDINE, A. A linguagem: dispositivo revelador da complexidade do trabalho. In: 

SOUZA-E-SILVA, M.C.P.; FAÏTA, D. Linguagem e trabalho: construção de objetos de 

análise no Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

OLIVEIRA, M. A. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia  contemporânea. São 

Paulo: Edições Loyola, 1996. 

 

PARAQUETT, M. O papel que cumprimos os professores de espanhol como língua 

estrangeira (E/LE) no Brasil. Cadernos de Letras da UFF, v. 38, p. 123-138, 

2009.Disponível em http://www.uff.br/cadernosdeletrasuff/38/artigo7.pdf.  Acesso em 

29/12/2011. 

 

PASSOS, E.; KASTRUP, V.; ESCÓSSIA, L. (Orgs) Pistas do Método da Cartografia. 

Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009. 

 

PIETROFORTE, A. V. A língua como objeto da Linguística. In: FIORIN, José Luiz (org). 

Introdução à Linguística: I. Objetos teóricos. 6ª ed. São Paulo: Contexto, 2010. 

 

PLATAFORMA PERMANENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO 

DO ESPANHOL NO SISTEMA EDUCATIVO BRASILEIRO. Espanhol na escola é 

coisa séria, FME de Niterói! Disponível em: 

http://espanholdobrasil.wordpress.com/2011/01/29/carta-de-repudio-da-apeerj/.  Acesso: 

20/01/2013. 

 

PORTELA,  S.C.  A  imagem  discursiva  do  trabalho  do  professor  em  documentos  

oficiais. 2006. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) –  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. 

 

PRATES, I. F. A reunião  no  trabalho  do  professor:  espaço  dialógico  da  atividade  de  

ensino.  2006.  95 f. Dissertação  (Mestrado  em  Estudos  de  Linguagem)  -  Universidade  

Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2006. 

 

RAMMINGER, T. ; ATHAYDE, M.; BRITO, Jussara Cruz de. Ampliando o diálogo entre 

trabalhadores e profissionais de pesquisa: metodologias para o campo da Saúde do 

Trabalhador. Revista eletrônica Ciência e Saúde Coletiva. Disponível em 

http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/artigo_int.php?id_artigo=9589. Acesso: 

18/04/2013. 

 

RIO DE JANEIRO. Rio, Criança Global implanta ensino de Inglês desde o 1° ano na rede 

municipal. Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. 02 de setembro de 2010. 

Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=1100300. Acesso 

em 25/01/2013. 

 

http://www.uff.br/cadernosdeletrasuff/38/artigo7.pdf
http://espanholdobrasil.wordpress.com/2011/01/29/carta-de-repudio-da-apeerj/
http://lattes.cnpq.br/2303325295040936
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/artigo_int.php?id_artigo=9589
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=1100300


130 

 

_______________. Resolução SME nº 1178 de 02 de fevereiro de 2012. Estabelece a 

Matriz Curricular para o Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino da 

Cidade do Rio de Janeiro e dá outras providências. Diário Oficial do Município do Rio de 

Janeiro. Ano XXV • Nº229 • Rio de Janeiro. Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012. 

Disponível em: http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=1657&page=16. Acesso: 

28/01/2013.  

 

_______________. Edital SMA nº 54 que regulamenta  o  concurso  público  para  

Provimento de cargo de  professor  I - Espanhol , do quadro permanente de pessoal  Do  

município  do  rio  de  janeiro,  no  âmbito  da  Secretaria municipal de educação. SMA, 

16 fevereiro de 2012b. Disponível em: <http://www0.rio.rj.gov.br/concursos/>. Acesso em: 

18/02/2012. 

 

_______________. Requerimento de informações nº 151/2013. Ementa: requer à 

secretaria municipal de educação informações sobre a matriz curricular. Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1316.nsf/7906d21ae164114f032577590

05297cd/03bf88de3f90027703257b28005dabb5?OpenDocument>. Acesso em: 20/05/13.  

 

_______________. Lei n. 2.939, de 24 de novembro de 1999. Dispõe sobre a 

obrigatoriedade do ensino do idioma espanhol na Rede Municipal de Ensino e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/lei-

ordinaria/1999/293/2939/lei-ordinaria-n-2939-1999-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-

ensino-do-idioma-espanhol-na-rede-municipal-de-ensino-e-da-outras-providencias-1999-11-

24.html> Acesso em: 20/04/2013. 

 

ROCHA, D; DAHER, D.C; SANT’ANNA, V.L.A. A entrevista em situação de pesquisa 

acadêmica: reflexões numa perspectiva discursiva. Polifonia, Cuiabá, v. 8, 2004. 

 

RODRIGUES, F. S. C. Língua viva, letra morta: obrigatoriedade e ensino de espanhol 

noarquivo jurídico e legislativo brasileiro. 2010. 342 f. Tese (Doutorado  – Programa de Pós-

Graduação em  Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana)  – 

Faculdade de Filosofia, Letras e  Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2010a. 

 

_________________  .  Leis e línguas: o lugar do espanhol na escola brasileira. In: BARROS, 

C.; COSTA, E. Espanhol. Ensino médio. Vol. 16 da Coleção Explorando o Ensino. Brasília: 

Ministério da Educação, 2010b, p.13-24.  

 

SAUJAT, F. O trabalho do professor em pesquisas em educação: um panorama. In: 

MACHADO, A.R.(org). O ensino como trabalho: uma abordagem discursiva. Londrina: 

Eduel, 2004. 

 

SCHWARTZ, Y. Trabalho e Ergologia. In: ______; DURRIVE, L. Trabalho e Ergologia: 

conversas sobre a atividade humana. 2 ed. Niterói: Editora da Uff, 2010. 

 

_______; DURRIVE, L. Trabalho e Ergologia: conversas sobre a atividade humana. 2 ed. 

Niterói: Editora da Uff, 2010.  

 

http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=1657&page=16
http://www0.rio.rj.gov.br/concursos/
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1316.nsf/7906d21ae164114f03257759005297cd/03bf88de3f90027703257b28005dabb5?OpenDocument
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1316.nsf/7906d21ae164114f03257759005297cd/03bf88de3f90027703257b28005dabb5?OpenDocument
http://www.leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/lei-ordinaria/1999/293/2939/lei-ordinaria-n-2939-1999-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-ensino-do-idioma-espanhol-na-rede-municipal-de-ensino-e-da-outras-providencias-1999-11-24.html
http://www.leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/lei-ordinaria/1999/293/2939/lei-ordinaria-n-2939-1999-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-ensino-do-idioma-espanhol-na-rede-municipal-de-ensino-e-da-outras-providencias-1999-11-24.html
http://www.leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/lei-ordinaria/1999/293/2939/lei-ordinaria-n-2939-1999-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-ensino-do-idioma-espanhol-na-rede-municipal-de-ensino-e-da-outras-providencias-1999-11-24.html
http://www.leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/lei-ordinaria/1999/293/2939/lei-ordinaria-n-2939-1999-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-do-ensino-do-idioma-espanhol-na-rede-municipal-de-ensino-e-da-outras-providencias-1999-11-24.html


131 

 

SILVA, I. F. Do trabalho prescrito ao trabalho realizado: uma reflexão sobre as aulas de  

leitura. 2008. Dissertação (Mestrado em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem) –  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

SOUZA, J.C.S. Atividade de trabalho do professor: um estudo discursivo dos saberes da  

experiência. 2009. Dissertação (Mestrado em Letras) - Instituto de Letras, Universidade do  

Estado do Rio de Janeiro, 2009. 

 

SOUZA-E-SILVA, M.C.P O ensino como trabalho. In: MACHADO, A.R. O ensino como 

trabalho: uma abordagem discursiva. Londrina: Eduel, 2004. 

 

VARGENS, D. P. M. Uma história de politização do ensino de espanhol: Associação de 

Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro. 2012. 270f. Tese (Doutorado em Letras 

Neolatinas) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2012. 

 

VIDAL, M.C. (Org.). Introdução à Ergonomia. Rio de Janeiro: CESERG, 2000. 

 

WISNER, A. A Inteligência no trabalho: textos selecionados de ergonomia. Tradução de 

R.L. Ferreira. São Paulo: Fundacentro, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

APÊNDICE 

 

Regras para a transcrição das sequências da entrevista e do grupo de discussão 40
 

 

Pausas    + 

Truncamentos bruscos / 

Ênfase ou acento forte  MAIÚSCULA 

Indicativo de eliminação /.../ 

Comentário do pesquisador ((   )) 

Alongamento de vogal :: 

Trecho duvidoso ou 

incompreensível 

(incompreensível) 

Sobreposição de vozes [    ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Adaptadas com base em MARCUSCHI, L.A.  Análise da conversação. São Paulo: Ática, 2003. 


