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RESUMO 

NEGOCIAÇÕES INTERACIONAIS DE RELAÇÕES DE PODER EM UMA SALA DE 

AULA DE INGLÊS EM CONTEXTO MILITAR 

Natalia de Andrade Raymundo 

Orientador: Luiz Paulo da Moita Lopes 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 

como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Linguística 

Aplicada. 

 

Tendo como base a concepção de sala de aula como um ambiente no qual relações de poder 

são construídas, ratificadas e negociadas a todo o momento (VEIGA-NETO, 2003) e a 

compreensão de que práticas discursivas são permeadas por relações de poder 

(FOUCAULT, 1988/2003), tenho como objetivo central neste trabalho apresentar algumas 

reflexões sobre como se dão as negociações interacionais de relações de poder em uma sala 

de aula de inglês para fins específicos em contexto militar, que é historicamente marcado 

por relações de poder hierarquicamente definidas. Por meio de uma pesquisa de cunho 

etnográfico, investiguei aulas de inglês de um curso de imersão para controladores militares 

de voo de diferentes patentes, ou seja, diferentes hierarquias dentro do ambiente militar. Os 

dados foram gerados por meio de gravações em áudio em um total de 90 horas, além de 

anotações dos professores e de entrevista de grupo focal com os alunos ao término do 

curso. Busco, debruçando-me sobre esses dados, analisar como as relações de poder entre 

indivíduos de status hierárquicos diversos e professora civil são negociadas durante as 

aulas. Para desenvolver este estudo, utilizei as seguintes ferramentas teórico-

metodológicas: performances (BUTLER, 2003), comunidade de prática (WENGER 1998), 

pistas de contextualização (GUMPERZ, [1982] 1998), enquadre (GOFFMAN, [1959] 

1975), alinhamento (GOFFMAN, 1981) e posicionamento (DAVIES & HARRÉ, 1990; 

HARRÉ & VAN LANGENHOVEN, 1999). A análise aponta para tentativas de mitigação 

das relações de poder entre professora civil e alunos militares e também entre professor 

militar e alunos militares dentro do enquadre interacional da sala de aula de língua inglesa. 

 

Palavras-chave: relações de poder; performances; posicionamento; aulas de inglês, contexto 

militar. 

 

Abril de 2012 

Rio de Janeiro 
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ABSTRACT 

INTERACTIONAL NEGOTIATIONS OF POWER RELATIONS IN AN ENGLISH 

LANGUAGE CLASSROOM IN A MILITARY CONTEXT 

 

Natalia de Andrade Raymundo 

Orientador: Luiz Paulo da Moita Lopes 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 

como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Linguística 

Aplicada. 

 

 

Based on the understanding of the classroom as a place where power relations are 

constructed, negotiated and corroborated all the time (Veiga-Neto, 2003) and also on the 

idea that discursive practices are permeated by power relations (Foucault, 1988 / 2003), my 

aim in this dissertation is to present some thoughts on how power relations in a 

classroom of English for specific purposes in the military context are negotiated through 

interaction. The research context is historically marked by well-defined power 

relations. Through an ethnography-based study, I investigated English lessons in a course 

for military flight controllers of different ranks, that is, they occupy different positions in 

the hierarchy within the military environment. The data were generated through 90 

hour audio recordings, plus teacher’s field notes and a focus-group interview with 

students at the end of the course. Paying close attention to the data, my aim is to analyze 

how power relations between individuals of different hierarchical status and a civilian 

teacher are negotiated during the classes. In order to develop this study, I used the 

following theoretical and methodological tools: performance (BUTLER, 2003), 

communities of practice (WENGER 1998), contextualization cues (GUMPERZ, [1982] 

1998), frame (GOFFMAN, [1959] 1975), alignment (GOFFMAN, 1981) and 

positioning (DAVIES & HARRÉ, 1990; HARRÉ & VAN LANGENHOVEN, 1999). The 

analysis shows attempts to mitigate the power relations between the civilian teacher and 

military students and between military teacher and military students in the English language 

classroom. 

 

Key words: power relations; performances; positioning; militarism; English classes; 

military context. 

 

Abril de 2012 

Rio de Janeiro 
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CONVENÇÕES DE TRANSCRIÇÃO (adaptadas de Schnack, Pisoni & Osterman, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

[texto] 

Falas sobrepostas 

Colchete esquerdo indica o início da sobreposição de vozes. Colchete 

direito indica o final. 

= 

Fala colada 

Indica que não há espaço entre a fala de um interlocutor e outro. 

 

(1.8) 

Pausa 

Representa ausência de fala ou vocalização. A pausa é medida em 

segundos ou décimos de segundos. 

(.) 

Micropausa 

Equivale a menos de 0.2 segundos de ausência de fala ou vocalização. 

, 

Entonação 

Contínua 

Indica entonação contínua, como ao listar itens. 

 

. 

Entonação 

descendente 

Indica entonação descendente e final. 

 

? 

Entonação 

ascendente 

Indica entonação ascendente. 

 

 : 

Alongamento de 

som 

Indica alongamento de vogal ou consoante. 

 

MAIÚSCULA 

Fala com volume 

mais alto 

Indica volume mais alto em relação ao contexto anterior e posterior. 

 

Texto em 

Negrito 

 

Trecho destacado sobre o qual há comentários específicos. 

(comentário )  

 

Elementos visuais incluídos com base em notas de campo. 
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1 – INTRODUÇÃO 

  

“A verdade é que não há verdade” 

(Pablo Neruda) 

 

Inicio este estudo em consonância com a epígrafe acima. Não em busca do 

estabelecimento de verdades, mas em busca de reflexões sobre o contexto no qual minha 

prática pedagógica está inserida no momento atual. Foi no final de 2009, que tive meu 

primeiro contato com esse mundo antes inimaginável para mim: o mundo do militarismo, 

em que, diferentemente do que eu costumava verificar nos contextos sociais nos quais eu 

tive a oportunidade de transitar, as identidades pareciam bastante definidas e estanques. 

Esse novo contexto, definido por Lipovetsky (2000, apud LOPES 2005b) como verdadeiras 

‘fortalezas’, nas quais reconstruções interacionais não seriam possíveis, se tornou instigante 

para mim. 

Meus questionamentos se iniciaram com a seguinte pergunta: será que, no meio 

militar, performances e relações de poder são definidas somente pela hierarquia e não 

podem ser negociadas? Foi então que participei do meu primeiro curso como professora de 

controladores de voo militares, que se deu no estado de São Paulo. Tinha como parceiro de 

aulas o controlador de voo/instrutor de inglês Sub Oficial Pereira
1
 e como alunos 14 

terceiros-sargentos
2
 recém-chegados da escola de formação de graduados, instituição na 

                                                           
1
 Todos os nomes dos participantes da presente pesquisa são fictícios por motivos éticos. 

2
 Terceiro-sargento é a base da hierarquia dentro da categoria dos graduados, que são aqueles que prestam 

concurso de nível médio nas Forças Armadas.  
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qual aprenderam sobre a função que escolheram desempenhar e sobre militarismo. Dos 14 

alunos, 12 eram homens e 2 eram mulheres.  Dentro do contexto militar, os alunos 

encontravam-se em uma posição hierárquica inferior à minha, civil concursada de nível 

superior e à do SO Pereira, ocupante do último cargo da carreira de graduados
3
. Inserida 

nesse contexto tão novo para mim, comecei a perceber indícios de que a sala de aula de 

língua estrangeira em contexto militar poderia ser um ambiente de (re-) negociações, no 

qual as relações de poder, que são bem definidas em tal contexto e devem sempre ser 

respeitadas, de acordo com o Estatuto de Disciplina Militar (1990), bem como as 

construções de gênero, que perpassam as interações em sala de aula (LOPES 2005b), 

podem ser performadas de modos diferenciados.  

É importante mencionar que, inicialmente, esta pesquisa passou por alguns 

percalços, pois um olhar investigativo para a Instituição Militar não foi aceito, nem pelos 

responsáveis pela Instituição, nem pelos possíveis participantes da pesquisa, que receavam 

terem suas interações em sala de aula analisadas. Foi necessário um trabalho de 

conscientização junto aos diretores da Instituição e aos participantes da pesquisa, 

demonstrando a importância de projetos de pesquisa em tal contexto para a aceitação da 

geração e análise de dados. Preciso também indicar que depois dessa conscientização, todos 

aceitaram gentilmente que se gravassem e analisassem as aulas. 

Dessa forma, após aceitação da Instituição e dos participantes da pesquisa, decidi 

desenvolver este trabalho a fim de responder a seguinte pergunta de investigação:  

                                                           
3
 Na hierarquia militar, as categorias dos graduados são, em ordem crescente: terceiro-sargento, segundo-

sargento, primeiro-sargento e sub-oficial. 
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Como são (re-) negociadas interacionalmente as relações de poder entre 

professora civil, instrutor militar e alunos inseridos em uma ordem de discurso militar 

em uma sala de aula de língua estrangeira para fins específicos? 

Primeiramente, para tentar respondê-la, busquei, no Programa Interdisciplinar de 

Linguística Aplicada da UFRJ, trabalhos que dialogassem com meus questionamentos e me 

auxiliassem a delinear minha pesquisa. Foi então que encontrei as dissertações de Andreia 

de Almeida Lopes (LOPES 2005b), orientada também pelo Professor Luiz Paulo da Moita 

Lopes e Fabiana Teixeira Lopes (LOPES 2005a), coorientada pelo mesmo Professor. 

Embora com objetivos e caminhos teórico-metodológicos diferentes, ambas me auxiliaram 

na busca de um arcabouço teórico que desse conta das especificidades do contexto 

analisado. Ambas passaram, também, pela angústia de estarem inseridas em um contexto 

sobre qual possuíam questionamentos e anseios de mudança, o contexto militar. As duas 

atuavam como professoras de línguas estrangeiras, assim como eu, porém eram militares 

em uma Instituição de ensino.  

Em sua dissertação, Andreia de Almeida Lopes (LOPES 2005b) tinha como 

objetivo mapear algumas crenças sobre feminilidade em práticas de letramento não-escolar 

com outras seis militares do Exército Brasileiro. Seus resultados apontaram para a 

reiteração de discursos essencializados e hegemônicos sobre as mulheres nas Forças 

Armadas. Fabiana Teixeira Lopes (LOPES 2005a), por outro lado, trabalhou com práticas 

de letramento em sala de aula de língua espanhola em contexto militar com o objetivo de 

desconstruir crenças naturalizadas sobre as identidades sociais de gênero. Seus resultados 

demonstraram possibilidades de (re-) construção de discursos hegemônicos. Meu trabalho 
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de pesquisa, assim com as dissertações citadas, busca apurar o olhar para o contexto militar, 

porém em uma sala de aula de língua inglesa, e perceber as tentativas de negociações 

interacionais das relações de poder, que fora do enquadre de sala de aula são bastante 

estáveis, devido à ordem de discurso militar (c.f..: 2.1; FOUCAUT, 1988). 

Analisei, então, os dados gerados por gravações em áudio em um curso de inglês 

para controladores de voo militares, no qual tais profissionais entram em contato com a 

língua inglesa durante seis horas diárias em um período de três semanas, totalizando 

noventa horas de curso. Participaram como instrutores: 1) eu, professora civil, concursada 

de nível superior equiparada a oficial dentro do contexto militar; 2) SO Bento, suboficial da 

ativa da especialidade meteorologia. Participou também como estagiário o Tenente da ativa 

(concurso de nível superior de carreira, tendo como posto mais alto o cargo de Coronel), 2º 

tenente Silva, formado pelo curso de instrutores de inglês/ controladores de voo aplicado 

pela equipe de língua inglesa no Instituto no qual desenvolvo a atividade de profissional de 

língua inglesa. O 2º tenente Silva foi meu aluno no curso de formação de instrutores no ano 

de 2010 e faria seu estágio a fim de ser inserido na equipe, se bem avaliado. Suas aulas 

seriam observadas e avaliadas por mim e pelo SO Bento.  

O que proponho com esta análise, e através do arsenal teórico que a sustenta, é uma 

ação de desconstrução, que vai além da negação ou destruição de regimes de verdade 

(FOUCAULT, 1979; c.f.: capítulo 2). Proponho uma análise, sobretudo, de (re-) criações e 

(re-) descrições das relações interacionais entre os sujeitos envolvidos em momentos de 

interação que os possibilitam negociar interacionalmente performances e relações de poder 

pré-moldadas pelo discurso institucional no qual estão inseridos. Tais sujeitos podem 
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assumir discursivamente uma posição de agência, mesmo que de forma sutil, frente ao 

evento social no qual estão envolvidos (LOURO, 1997), ou seja, a sala de aula de língua 

estrangeira em contexto militar. 

A fim de responder à minha pergunta, esta dissertação foi dividida em oito 

capítulos. O primeiro capítulo destina-se, então, à introdução da presente pesquisa, na qual 

são salientados a pergunta e o objetivo da análise de dados. Pretende-se, também, 

desenvolver uma contextualização geral dos demais capítulos, como se segue. 

No capítulo dois, apresento como pilares de minha análise, a concepção de 

conhecimento, poder e verdade como fabricados e situados, ou seja, criados pela e na 

sociedade, em um determinado momento histórico. Para tal, servi-me das teorizações de 

Foucault (1979; [1975] 1977; 1988; [1971]1996) com o objetivo de desmistificar o 

conceito tradicional de “verdade”, aproximando nossa percepção de realidade a um 

momento que é definido pelas situações sócio-históricas e culturais. Ainda no capítulo dois, 

focalizo a construção social do poder segundo Foucault e estabeleço uma relação entre 

regimes de verdade, ordens do discurso e o Estatuto de Disciplina Militar.  

No capítulo três, esclareço minha compreensão de discurso e identidades. Focalizo a 

visão de discurso como prática social, enfatizando o caráter constitutivo da linguagem. É 

pela linguagem que inauguramos o novo dos sentidos, que ao serem repetidos em 

performances cotidianas se perdem em ilusões de “verdade”, ganham estabilidade e força. 

Tal visão nos possibilita entender como os discursos tecem o mundo social, as relações de 

poder, as performances etc.  
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Ainda no capítulo três, explicito o conceito de linguagem utilizado nesta pesquisa e 

também o conceito de identidades como construídas através de performances e da 

performatividade (BUTLER 2003; PENNYCOOK 2007) de forma a compreender a 

multiplicidade de opções de discursos e suas adequações com a audiência e o contexto. 

Afasto-me da visão essencialista que postula a existência de identidades unas, fixas e 

inerentes aos indivíduos, a fim de alinhar-me com a visão de identidades como práticas 

perfomativas situadas dependentes dos contextos nos quais os indivíduos transitam. Nesse 

capítulo, identifico meu contexto de pesquisa como uma comunidade de prática, ou seja, 

um espaço de repertórios de sentido compartilhados (WENGER 1998) no qual 

performances podem ser reconstruídas.  

No capítulo quatro, indico que recorri, como ferramentas teórico-analíticas, aos 

construtos de posicionamentos discursivos (DAVIES & HARRÉ, 1990; HARRÉ & VAN 

LAGENHOVEN, 1999), enquadre (GOFFMAN, ([1959] 1975) e GUMPERZ, [1982] 

2002)), alinhamento (GOFFMAN, 1981) e pistas de contextualização (GUMPERZ ([1982] 

1998)) de forma a entender como os participantes tecem novas possibilidades discursivas e 

(re-) constroem relações de poder em uma sala de aula de inglês. Tais noções são 

fundamentais, também, para que se possam compreender que, dependendo de certos 

aspectos contextuais, os posicionamentos dos participantes serão influenciados e poderão 

ser (re-) negociados. 

No capítulo cinco, apresento a metodologia e o contexto de pesquisa. Por meio da 

microanálise etnográfica, utilizo-me de gravações em áudio das aulas de inglês em contexto 

militar para observar as sequências das aulas. Afilio meu trabalho de pesquisa à Linguística 

Aplicada Indisciplinar (MOITA LOPES, 2006) por acreditar que o tema da possibilidade de 
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análise de renegociações interacionais de relações de poder em uma sala de aula em 

contexto militar é contemporâneo e demonstra a possibilidade de análise do contexto 

macrossocial em oposição ao que ocorre no contexto microssocial a partir de 

micromovimentos que desestabilizam relações pré-fixadas. Acredito que seja uma 

oportunidade de observar, unindo ferramentas analíticas de diferentes áreas do saber, como 

a sociologia, a sociolinguística interacional e a psicologia social, um contexto sócio-

historicamente marcado por relações pré-definidas e as possibilidades de renegociações 

interacionais proporcionadas por movimentos microcapilares dentro de sala de aula. 

Selecionei, então, oito sequências representativas do contexto analisado e busquei 

identificar indícios de relações de poder pré-estabelecidas, bem como de (re-) negociações 

de relações de poder. Em seguida, transcrevi tais sequências e busquei analisá-las com base 

nas concepções teóricas das quais me utilizo neste trabalho. Além das gravações em áudio, 

utilizei como instrumentos de análise os diários de campo feitos por mim, nos quais eu 

anotava minhas impressões em relação aos eventos discursivos, bem como dados gerados 

em entrevista de grupo focal com os alunos participantes do curso. Tais dados foram 

essenciais para triangular os dados gerados em sala de aula e analisar as percepções dos 

participantes envolvidos no contexto de pesquisa sobre os dados gerados.  

Reconheço que, como qualquer outro participante da interação, possuo marcas 

identitárias que me “posicionam de forma singular no discurso” (MOITA LOPES, 2003) e 

que tais marcas influenciaram minha análise. Nesse sentido, falo como mulher, solteira, de 

26 anos, de classe média, professora há oito anos, formada por Universidade Pública em 

Letras Português/Inglês, concursada desde 2009 como civil em uma Instituição Militar 
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federal. Com tais marcas identitárias, desenvolvo, no capítulo seis, a minha interpretação 

dos eventos discursivos em questão, que está dividida em duas subseções. Na primeira 

subseção, analiso interações que atuam na manutenção de relações de poder pré-

estabelecidas pela ordem do discurso militar. Já na segunda, procuro analisar interações que 

indicam tentativas de mitigação das relações de poder pré-estabelecidas e indicam 

possibilidades de renegociar sentido em uma sala de aula de contexto militar. Ao finalizar o 

capítulo analítico, respondo à minha pergunta de pesquisa, tentando mapear as negociações 

interacionais das relações de poder em sala de aula.  

Finalmente, no último capítulo, apresento minhas considerações finais, buscando 

refletir sobre os possíveis ganhos que alcancei ao término deste trabalho. Ao (re-) pensar 

sobre a prática e sobre a sala de aula como ambiente de negociações interacionais de 

relações de poder, pode-se vislumbrar novas possibilidades de se construir conhecimento 

em tal contexto.  
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2 – DISCURSO E PODER SOB A ÓTICA FOUCAULTIANA 

 

Os discursos, como os silêncios, nem são submetidos 

de uma vez por todas ao poder, nem opostos a ele. É 

preciso admitir um jogo complexo e instável em que o 

discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e 

efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de 

resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta 

(FOUCAULT 1998, p.152). 

 

2.1- Os discursos e as construções de realidades 

 

Neste capítulo, procurarei aproximar a construção dos significados no mundo social 

às ações discursivas e aos efeitos dessas ações (FOUCAULT, 1979). Essa compreensão 

coloca como ponto central a compreensão dos significados como sendo feitos e refeitos a 

todo o momento em eventos discursivos. Ao entendermos o discurso como sendo 

socialmente constituinte e constitutivo, em uma relação constante de mutualidade, 

entendemos que ele contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social, 

que também o moldam e o restringem direta ou indiretamente (convenções, instituições, 

normas). Dessa forma, o discurso tem papel central na (re-) construção do mundo social e 

na (re-) criação das relações humanas.  

Foucault (1979, p.50) define discurso como “prática que produz realidade”. 

Utilizando-me das palavras do autor, complementaria que não acredito que haja realidade 

que pré-existe às práticas discursivas, mas que tais práticas constroem realidades diversas. 

Os discursos produzem os objetos sobre os quais fala; assim, é através do discurso que o 
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mundo social é construído. Segundo essa perspectiva, pode-se dizer que o discurso não 

somente constrói desde as identidades sociais e os posicionamentos dos sujeitos aos 

sistemas de conhecimentos e de crenças, mas também atua na ressignificação das relações 

sociais e de poder.  

As práticas discursivas estão sempre localizadas em momentos sócio-históricos 

específicos (FOUCAULT 1979), e por esse motivo, a situacionalidade seria um fator 

central para a análise discursiva. Cada grupo social, inserido em um dado momento sócio-

histórico, cria, recria e faz circular discursos que são acolhidos como verdades ou não, 

dependendo de quem fala, onde fala e como fala, pois, não se pode dizer tudo em qualquer 

circunstância.  Sobre isso, Foucault afirma que  

Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, 

que não se pode falar de tudo em qualquer 

circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar 

de qualquer coisa ([1971] 1996, p. 9). 

 

Para se entender os embates discursivos nos quais nos engajamos, por exemplo, é 

fundamental que observemos as contingências dos agenciamentos de seus participantes, bem 

como os efeitos de suas práticas discursivas. Tais efeitos devem ser sempre observados 

considerando-se a interação imediata entre os participantes, ou seja, o nível micro, em diálogo 

com o nível macro, o contexto sócio-histórico. Assim, faz-se necessário entender a dinâmica 

dos contextos macro e micro analisados (no caso da presente pesquisa, a sala de aula de língua 

estrangeira para fins específicos sendo o contexto micro e a ordem de discurso militar sendo o 

contexto macro) e também os recursos que engendram os efeitos das relações interacionais.  
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Ao compreendermos o discurso como prática situada e dialógica, entendemos que os 

significados estão sempre sendo (re-) feitos e (re-) inventados (c.f. 3.1), e assim ampliamos a 

gama de possibilidades de posições e ações neste mundo (MOITA LOPES, 2003). Tais 

possibilidades movimentam sempre uma série de crenças e valores, e podem reconstruir 

práticas discursivas que nos posicionam assimetricamente nos eventos discursivos dos quais 

participamos.  

Foucault aponta a ideia da construção e da produção da realidade como uma prática 

permeada pelas relações de poder na sociedade e determinada pelas ordens do discurso, 

cuja função é normativa e reguladora; as ordens do discurso estabelecem o que pode ser 

dito e o que é interdito. Cada grupo social possuiria uma ordem do discurso distinta criada 

por normas internas, as quais apenas os participantes teriam acesso. A respeito disso, o 

autor afirma que  

em toda sociedade, a produção do discurso é ao 

mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por certo número de procedimentos que 

têm por função conjurar seus poderes e perigos, 

dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 

pesada e temível materialidade ([1971]1996, p.9). 

 

Os discursos, para Foucault ([1971]1996, p.8), são definidos como conjuntos de 

acontecimentos discursivos, séries descontínuas perpassadas por relações de acaso, que são 

continuamente (re-) construídas no âmbito do saber. Seguindo Araújo (2004), para Foucault 

o discurso vai além do léxico, do semântico e da sintaxe. Em outras palavras, o discurso é 

pertencente a um conjunto limitado e finito de regras e não se encerra em si, não se esgota 

em categorias gramaticais, semânticas ou lexicais.  
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Foucault compreende o discurso como uma forma de investir sobre o outro, 

localizada em um dado contexto de uma determinada época. Ao compreender o discurso 

como uma prática em meio a outras práticas, Foucault lança mão de uma perspectiva 

discursiva na construção das relações de poder. Tal noção é extremamente importante para 

localizar o discurso dentro do conceito foucaultiano de enunciado, que se refere às 

condições de possibilidade do surgimento de discursos. O enunciado, portanto, diz respeito 

a um momento histórico, podendo ser repetido ou transformado, porém sempre situado e 

dependente do contexto macrossocial em que é produzido. 

Foucault vislumbra os enunciados como parte das condições sócio-históricas para o 

surgimento de novos discursos e também como parte de um complexo feixe de relações, 

que determinam que tipos de construções serão validadas ou refutadas em uma determinada 

época. Segundo o autor, a materialidade dos enunciados deve ser passível de repetições, 

obedecendo a condições que permitam aos enunciados produzir efeitos de sentido. Dessa 

forma, percebe-se o caráter situacional e construtor do discurso para Foucault. Para o autor, 

as estruturas sistêmicas não poderiam funcionar em um vácuo social ou fora de um 

determinado contexto e, por isso, deve-se trabalhar com uma noção discursiva, a noção de 

discurso como um acontecimento no âmbito do saber. 

Seguindo a perspectiva foucaultiana, entendo o discurso como sempre conectado a 

construção do conhecimento, do saber e do poder que permeiam as relações sociais. Os 

significados construídos nas relações cotidianas são de natureza micro-socio-histórica e 

podem ser localmente (re-) construídos nas práticas discursivas. Assim, os significados são 

continuamente recontextualizados nas interações cotidianas (FABRÍCIO & MOITA 

LOPES, 2008).  
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Assim como os significados são (re-) construídos nas relações cotidianas, acredito 

também que os sujeitos estejam sempre em processo de (re-) construção e (re-) formulação. 

Ecoando o pensador francês, esta pesquisa vislumbra a noção de sujeito como não sendo 

uno, independente e a-histórico; ao contrário, o sujeito se constitui no interior da história, 

nas e pelas práticas discursivas, que, por sua vez, são constituídas por práticas de poder e de 

conhecimento.  

O sujeito é efeito de sentido das práticas discursivas vigentes em determinada 

sociedade, sendo, portanto, uma fabricação socio-histórica. Amarrado a esses contextos e 

condicionado por regras e dispositivos de poder que controlam o discurso, o sujeito não é 

livre para falar o que quer, pois “não se pode falar em qualquer época [e lugar] de qualquer 

coisa” (FOUCAULT, 1979, p. 61). Ter clareza, então, dessa noção de sujeito e dos 

constrangimentos socioculturais que restringem nossas ações e moldam nossas práticas é 

fundamental para a compreensão da dinâmica social. No caso do presente trabalho, é, 

também, fundamental para compreender que existem regras de discurso na sala de aula de 

língua estrangeira em contexto militar que moldam os discursos dos sujeitos envolvidos 

para, assim, tentar perceber como tais regras podem ser reinventadas e rearticuladas 

interacionalmente.  

Tendo em vista essa concepção de discurso como prática situada e dialógica, 

compreendo que as possibilidades de ações e posições neste mundo são infinitas (MOITA 

LOPES, 2003) e movimentam crenças, valores, relações de poder, regimes de verdade e 

formas de vida, que podem (re-) construir práticas discursivas que nos posicionam 

assimetricamente nos embates discursivos no quais nos engajamos.
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2.2 – O poder produtivo segundo Foucault 

 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja 

aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma 

força que diz não, mas que de fato ele permeia, 

produz coisas, induz ao prazer, produz discurso. 

Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que 

atravessa todo corpo social, muito mais que uma 

instância negativa (...) (FOUCAULT 1979, p. 8). 

 

 

No excerto acima, a fluidez das relações de poder é demonstrada. Sob essa ótica, 

pode-se vislumbrar que o poder está em todos os lugares, permeia todas as relações sociais 

e não se apresenta de maneira unilateral. Da mesma forma, o poder não é negativo, mas 

produtor de significados.  

O poder, para Foucault, é, assim, produtivo, pois fabrica as verdades de um 

momento histórico, não sendo localizado em um contexto específico; ao contrário, 

encontra-se em todos os locais, em todas as práticas na forma de micropoderes – que, em 

seu conjunto, sustentam verdades em momentos específicos.  

Segundo o autor, não existe um grupo ou um indivíduo em particular que exerça o 

poder de forma unilateral e inquestionável sobre alguém. Assim, o poder apresenta-se como 

um conjunto de correlações de força, coconstruídas e cossustentadas pelos atores sociais 

(FOUCAULT 1988, p.87). O poder não é possuído por alguém ou por determinado grupo 

de pessoas (FOUCAULT, 1979). Ele se apresenta como algo pulverizado, exercido 

diariamente em práticas cotidianas de construção dos significados. Tais práticas estão em 

processo de coconstrução ininterrupto. 
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É sob esse prisma que as práticas discursivas têm sido concebidas como tendo uma 

natureza socioconstrucionista, visto que vivemos sob a contingência dos significados que 

estão sendo (re-) produzidos, confirmados e (re-) inventados a todo o momento em nossos 

embates discursivos cotidianos.  

Assim, pode-se dizer que circulamos por diferentes comunidades que organizam 

seus discursos de formas distintas e tecem diferentes sentidos, que, por serem repetidos e 

ratificados, são compreendidos como “verdades”. Existe a preocupação da sociedade em 

estabelecer o que são tais “verdades”, o que é aceito ou refutado, e isso é nomeado por 

Foucault como vontade de verdade. Essa vontade produz um tipo de poder que pode 

normatizar, julgar, classificar e criar. Em outras palavras, quando um saber se baseia em um 

discurso de verdade, dele emerge o poder, que pode excluir, separar e interditar, mas 

também produzir e mudar. Foucault indica que “essa vontade de verdade, como os outros 

sistemas de exclusão, apoia-se sobre um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e 

reconduzida por todo um compacto conjunto de práticas (FOUCAULT, 1971, p.17)”.  

Foucault define regimes de verdade como: 

(...) política geral de verdade: isto é, os tipos de 

discurso que ela [sociedade] acolhe e faz funcionar 

como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que 

permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos 

falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as 

técnicas e os procedimentos que são valorizados para 

a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o 

encargo de dizer o que funciona como verdadeiro 

(FOUCAULT 1979, p. 12). 

 

Tais regimes são coconstruídos dentro de uma sociedade, dentro de uma instituição 

e podem adquirir novas configurações. Esse fato aponta para a possibilidade de mudança. 
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De acordo com essa perspectiva, os significados – aquilo que se diz que as coisas são – não 

são fixos, nem naturais, nem normais, nem lógicos.  

Natureza, normalidade e lógica são categorias inventadas no interior de uma “ordem 

do discurso” que as estabeleceu arbitrariamente segundo um regime ligado a sistemas de 

poder, inscrito em uma “política geral” de verdade (FOUCAULT 1979). Como já afirmara 

Foucault ([1979, p.45), “a verdade é deste mundo [...]. Cada grupo tem seus regimes de 

verdade, que operam divulgando ideias, valores e posicionamentos fundantes da maneira 

como os participantes de eventos discursivos interpretam e coconstroem a dita ‘realidade’”. 

O interesse de Foucault situa-se, sobretudo, no efeito de estabilidade de relações 

sociais, no processo de hegemonização e de reificação das verdades. Para ele, a 

investigação desses fenômenos deve voltar-se para a análise microfísica da rede de práticas 

discursivas cotidianas e institucionais que atuam como instrumento, produzindo 

significados e relações de poder, que, por sua vez, alimentam-na e lhe dão sustentação. 

Segundo o autor, deve-se olhar para o nível capilar das relações para se perceber como se 

dão as microrrelações de poder. Entretanto, o contexto macro também se faz imprescindível 

para a compreensão das relações micro. 

Em relação à construção de poder que reflete a macroestrutura do contexto 

analisado, cabe ressaltar que as interações são moldadas por meio do grau hierárquico 

dos/das militares. Foram desenvolvidos regulamentos que delimitam a autoridade aos/às 

militares de maior patente, como prevê o Estatuto dos Militares:
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A hierarquia militar é uma ordenação da autoridade, 

em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças 

Armadas. A ordenação se faz por postos ou 

graduações; dentro de um mesmo posto ou graduação 

se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O 

respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de 

acatamento à sequência da autoridade (Brasil, 1980, 

Art. 14, Par 1º).  

 

Como documentado e regulamentado no Estatuto dos Militares, as interações entre 

militares dentro de uma Instituição Militar devem ser constituídas na ordenação 

hierárquica, na qual os militares de maior patente devem exercer autoridade sobre os/as 

demais.  Patentes são graus hierárquicos aos quais os militares pertencem de acordo com 

seu tempo de estudo e de carreira militar
4
. Os alunos controladores de voo, interagentes 

desta presente pesquisa, podem ser graduados ou oficiais; todos dentro da ordem militar 

possuem como preceito básico a premissa: “Hierarquia e Disciplina”.  

As relações de poder características do contexto militar tem como um de seus 

sustentáculos o olhar hierárquico, ou, em outras palavras, um olhar panóptico 

(FOUCAULT 1988, p.143). Um olhar invisível, que a tudo enxerga, mas que não tem um 

foco definido. É esta característica, a de “ser visto sem cessar, de sempre poder ser visto, 

que mantém sujeito o indivíduo disciplinar” de forma a fabricar indivíduos úteis 

(FOUCAULT 1988, p.156-174). Desta forma, a pessoa permanece sempre em alerta, pois 

                                                           
4
 Dentro da hierarquia militar, os oficiais são os que prestaram concurso de nível superior, os graduados são 

aqueles que prestaram concurso de nível médio e os praças são aqueles que prestaram concurso de nível 

fundamental. 
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talvez esteja sendo observada. Esse efeito pode ser entendido como uma característica do 

sujeito no modelo panóptico (ibdem). 

Todavia, ecoando Foucault (1979, p.91), que tem como pressuposto “que lá onde há 

poder, há resistência”, entendo que as relações de poder entre militares não se encontram 

engessadas em razão das posições hierárquicas relacionadas ao nível macro, pois sempre 

existem espaços para a variação e renegociação dessas relações. Foucault (1979, p.89) 

ressalta que “o poder não é algo que se adquira, arrebate ou compartilhe, algo que se guarde 

ou deixe escapar”, ele é “exercido” por meio dos discursos. 

Foucault (1979) aponta que existem pontos de resistências que, como a concepção 

de poder, não podem ser fixados e atribuídos a um grupo específico. O autor indica que 

da mesma forma que a rede das relações de poder 

acaba formando um tecido espesso que atravessa os 

aparelhos e as instituições, sem se localizar 

exatamente neles, também a pulverização dos pontos 

de resistência atravessa as estratificações sociais e as 

unidades individuais. E é certamente a codificação 

estratégica desses pontos de resistência que torna 

possível uma revolução (...) (FOUCAULT 1979, p. 

92). 

 

Foucault indica que a relação entre discurso e poder rompe com as concepções 

clássicas desses termos. Segundo ele, o poder não pode ser localizado em uma Instituição 

ou no Estado simplesmente. Ao ser tratado como relacional, o poder se torna onipresente: 

uma rede de relações de discursos e de poder interdependentes e em constante movimento. 

Portanto, para o autor, o poder não somente reprime, mas também produz efeitos de 
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verdade e saber, constituindo verdades, práticas e subjetividades por meio dos discursos 

(FOUCAULT, 1979). 

Foucault entende o poder, sobretudo, como uma correlação de forças e, como tal, 

pressupõe uma interação de parte a parte, e não somente num sentido de imposição e de 

supremacia. Desta forma, é possível pensar que, para qualquer tipo de poder, pode haver 

sempre resistência (FOUCAULT, 1979). É exatamente por meio desse embate que o 

próprio poder se estabelece: o alvo sobre o qual se exerce o poder resiste, e este alvo são os 

próprios sujeitos. Essa visão mostra que sempre há possibilidade de mudança. Tal conceito 

torna-nos responsáveis por nossas atitudes, já que o dinamismo das relações de poder nos 

impele a mudanças. 

Para desenvolver uma perspectiva analítica – como a presente neste trabalho – 

associo a ótica foucaultiana a uma visão performativa do discurso e dos sujeitos sociais, a 

qual explicito na próxima seção. Acredito, dialogando com autores como Foucault (1979), 

Butler (2003) e Pennycook (2007), que o que somos é sempre constituído em 

performances, que ocorrem mesmo em contextos de regimes de verdade pré-estabelecidos 

como o analisado na presente pesquisa. Tais regimes de verdades podem ser (re-) 

negociados através de microrresistências discursivas, sobre as quais comento a seguir. 
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3 – LINGUAGEM E IDENTIDADES: PERFORMANCES 

 

3.1 – A concepção de linguagem que norteia este trabalho 

 

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.” 

(José Saramago) 

 

Este estudo utiliza como um de seus pilares a compreensão de linguagem como 

forma de ação e criação. Wittgenstein ([1953] 2005, p.56) suscita uma crítica à busca ao 

essencialismo e ao representacionismo e nos convida a “constatar as inúmeras outras 

funções que motivam o uso da linguagem” e salienta que “'falar das coisas' é somente uma 

delas, e que, na maioria das vezes, nos referimos às coisas enquanto fazemos as mais 

diversas coisas com nossas sentenças". A linguagem é, também para esse autor, um tipo de 

ação, uma atividade, um posicionamento, uma forma de vida em que agimos e tomamos 

parte.  

Assim como José Saramago na epígrafe acima, Wittgenstein convida-nos a observar 

a linguagem que nos cerca, e como a linguagem, usada em diferentes contextos, constrói 

diferentes significados (WITTGENSTEIN, [1953] 2005, p. 66). O autor nos aponta para 

caráter público e ordinário da linguagem, cujos significados são construídos no dia-a-dia.  

Com isso, Wittgenstein enfatiza que a linguagem é um fenômeno social por 

excelência. Ao nos convidar a observar como esses jogos de linguagem se articulam, 

Wittgenstein parece querer deixar claro que o que importa não é nos perguntarmos sobre o 
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significado de alguma palavra, mas sobre o processo de construção de sentido, que só se dá 

no uso (WITTGENSTEIN, [1953] 2005). 

 Busco operar aqui também com a dimensão performativa da linguagem de Austin 

(1976). Pode-se dizer que a obra de Austin constituiu um marco divisor dos estudos 

linguísticos, pois inaugurou uma nova concepção de linguagem: uma concepção 

performativa e pragmática de uso da linguagem, rompendo, assim, com uma longa tradição 

de estudos linguísticos, caracterizada por uma concepção meramente descritiva da 

linguagem. Por sua vez, tal visão remete à perspectiva de que tudo que dizemos faz algo no 

mundo social.  

Segundo Austin, “todo dizer é um fazer” (1976, p.78), ou seja, a linguagem, no 

momento da enunciação, tem como função a realização de ações, e tais ações estão sempre 

inseridas em um contexto (quem fala, com quem se fala, para que se fala, onde se fala, o 

que se fala, etc.), que fornece importantes pistas para a análise dos enunciados. O contexto 

é um fator determinante na questão da significação, segundo Austin (1976). Isso vem 

consolidar a perspectiva a respeito do significado das palavras já destacada por 

Wittgenstein: “não pergunte pelo sentido das palavras, pergunte por suas condições de uso” 

(WITTGENSTEIN, [1953] 2005; p.42). Em outras palavras, segundo o autor, os discursos 

devem ser entendidos como inseridos em um contexto específico com determinado objetivo 

de ação. 

Ao invés de representar o mundo, a linguagem teria um papel constitutivo, isso quer 

dizer que, ao contrário da visão tradicional da linguística, não falamos A, B ou C porque 
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somos X, Y ou Z. A partir dessa perspectiva, constituímo-nos como X, Y ou Z ao falarmos 

A, B ou C (BORBA 2011, p. 1376). A esse respeito, Pennycook (2006) indica que ao 

privilegiar a natureza social da linguagem, o conceito de performatividade abre “novos 

caminhos para pensar sobre a língua, a identidade e a mudança”, apresentando, assim, “uma 

agenda interessante e poderosa para a pesquisa nos estudos linguísticos” (PENNYCOOK, 

2006, p. 62). Seguindo Austin (1976), Pennycook propõe que “a língua pode operar como 

uma forma de atividade social, promovendo diferentes efeitos, levando as pessoas a agir, 

desencadeando múltiplas reações” (2007, p. 10). 

Caminhando de encontro à visão representacionista da linguagem, na qual a 

linguagem não atuaria na construção, mas sim na representação do mundo social, Austin 

pontua que deveríamos analisar sentenças como: i) Batizo esta criança com o nome de 

Renato; ii)  Aposto quanto você quiser que vai chover amanhã.  Ambas não descrevem o 

ato, não realizam uma declaração e não podem ser somente julgadas como verdadeiras ou 

falsas. Elas têm como função realizar algo, isto é, realizar uma ação.  Segundo Ottoni 

(2002, p. 129), “o performativo é o próprio ato de realização da fala-ação”.   

Assim, Austin propõe chamar enunciados como esses de proferimentos 

performativos, Para que um enunciado performativo seja bem-sucedido, ou seja, para que a 

ação por ele designada seja de fato realizada, é preciso, ainda, que as circunstâncias sejam 

adequadas. Um enunciado performativo pronunciado em circunstâncias inadequadas não é 

falso, mas sim nulo, sem efeito: ele simplesmente fracassa. Seriam condições para um 

proferimento performativo bem-sucedido: i) as circunstâncias em que as palavras são 

proferidas devem ser apropriadas; ii) o falante deve realizar determinadas ações que sejam 
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físicas ou mentais, ou ainda, o proferimento de algumas palavras adicionais; iii) a pessoa 

deve ter autoridade para executar o ato. 

Inicialmente, Austin cria a dicotomia constatativo- performativo, sendo os 

enunciados constatativos – sob o nome de afirmações - aqueles que descrevem algo sob os 

valores de verdadeiro ou falso, enquanto os enunciados performativos indicam que, ao 

emitir proferir uma sentença, está se realizando uma ação. Nesse sentido, mais uma vez 

ratifica-se que dizer algo é fazer algo. Mais tarde, ao concluir que todos os enunciados são 

performativos (já que, no momento em que são enunciados, realizam algum tipo de ação), 

Austin identifica três atos simultâneos que se realizam em cada enunciado: o locucionário, 

o ilocucionário e o perlocucionário (Ottoni 1998, p.35): 

a) ato locucionário: é o que produz tanto os sons pertencentes a um vocabulário quanto a 

sua articulação entre a sintaxe e a semântica, lugar em que se dá a significação no sentido 

tradicional; 

b) ato ilocucionário: é o ato de realização de uma ação através de um enunciado, por 

exemplo, o ato de promessa, que pode ser realizado por um enunciado que se inicie  por “eu 

prometo...”, ou por outra realização linguística (este ato possibilita fazer a  distinção entre o 

dizer e o dito); 

c) atos perlocucionário: é o ato que produz efeito sobre o interlocutor. 

É importante mencionar que essa separação deve-se a questões metodológicas.  Na 

verdade, elas estão intrinsicamente correlacionadas, conforme o próprio Austin (1990, p.75) 
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afirma: “em geral, o ato locucionário como o ato ilocucionário é apenas uma abstração: 

todo ato lingüístico é ambas as coisas de uma só vez”.  

A visão de linguagem como performativa nos possibilita compreender os processos 

sociointeracionais, como responsáveis pela construção dos significados atribuídos ao mundo 

social. Assim, o discurso é o lugar onde os sentidos sobre nós mesmos e nossas subjetividades 

são (re) moldados, cossustentados e constantemente (re) feitos; é o lugar onde formas ‘reais’ e 

possíveis de organização social são definidas e contestadas (PENNYCOOK, 2006) . 

Na próxima subseção, tratarei como essa linguagem atua na construção dos seres 

sociais.           

3.2 – Identidades como performances 

 

“Tudo que existe, existe porque outra coisa existe. 

Nada é; tudo coexiste: talvez assim seja certo...” 

(Fernando Pessoa) 

 

Vários questionamentos em Linguística Aplicada e também em outros campos do 

saber vêm sendo suscitados em torno das questões identitárias no mundo contemporâneo 

(MOITA LOPES 2006; 2008; PENNYCOOK 2007; BAUMAN 2004). Tais 

questionamentos trazem como contribuição o conceito de que somos construídos em um 

novo momento histórico, por novas tecnologias, por novas relações sociais e por relações 

de poder. Somos cada vez mais desafiados pelo não-essencialismo e pela situacionalidade 

de nossa existência. Relacionamo-nos com a alteridade e somos, ao mesmo tempo, 

construídos por e construtores de outros múltiplos, de verdades localizadas, de 

conhecimentos situados (MOITA LOPES, 2006).  
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Alinho-me à visão de que as identidades são negociadas e renegociadas com base 

nas práticas discursivas nas quais os indivíduos se engajam. Assim, compreendo 

identidades como “algo formado, ao longo do tempo” que “permanece sempre incompleta, 

está sempre em ‘processo, sempre ‘sendo formada’” (HALL 2003, p.38).  Compreender 

identidades como um processo contínuo de formação e (re-) formulação é identificar novas 

e múltiplas formas de vivenciar/entender o mundo social. Dessa forma, este estudo 

compreende as identidades sociais como em constante processo de construção e como 

sendo constituída de forma relacional, o que vai de encontro à crença de que somos uma 

expressão fixa e natural (PENNYCOOK, 2006). 

Nessa perspectiva, Butler (2003, p.48) entende que os sujeitos sociais não são pré-

existentes ao uso que fazem da linguagem em suas práticas discursivas. Em outras palavras, 

só nos constituímos como sujeitos através do uso da linguagem. Assim, através das práticas 

discursivas, construímos determinadas performances e, quando nos deparamos com novas 

possibilidades, podemos renegociar nossas construções identitárias (MOITA LOPES, 

2003). Neste trabalho, o construto de identidades como algo fluido e performado será 

necessário para ajudar a compreender como se dão as negociações interacionais das 

relações de poder em uma sala de aula de língua inglesa em contexto militar através das 

múltiplas possibilidades de (re-) criações de identidade e de performances. Em tal contexto, 

que é perpassado por relações de poder amalgamadas por regulamentos pré-estabelecidos, 

percebe-se uma gama de possibilidades de performances, (re-) construções identitárias e 

(re-) posicionamentos. 
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A concepção de categorias identitárias, por exemplo, representam artifícios 

precários na defesa de uma identidade fixa e estável. Entendo identidades como fluidas e 

constituídas por um mosaico de performances que se entrelaçam. Conforme indicado por 

Louro (2001), essas performances se articulam e são relacionais. A identidade seria, assim, 

“efeitos” de práticas discursivas sobre corpos que são construídos com outros e por outros. 

Em outras palavras, usar o discurso é posicionar-se no mundo; é uma forma de agir à luz 

dos interlocutores, ao mesmo tempo em que o indivíduo se constrói e constrói seus 

interlocutores (MOITA LOPES 2003, p.26). 

A identidade não é inerente, individual e intencional. Ecoando Bucholtz e Hall 

(2004), esta presente pesquisa segue a premissa de que 

a identidade não pode ser inerente se ela é um 

resultado emergente (em vez de uma fonte pré-

existente) das ações sociais; ela não pode ser 

individual se é socialmente negociada; e não pode ser 

totalmente intencional já que é produzida por práticas 

e ideologias que excedem nossa consciência (p. 493). 

 

Sendo a identidade um construto social, sua produção não se dá por meio de 

consensos ou de diálogos interculturais que elegem a tolerância como moderador dos 

mesmos (MOITA LOPES, 2006). A construção da vida social é um processo permanente e 

que depende das condições específicas em que as pessoas interagem. Com efeito, a 

interação é, por excelência, o mecanismo que permite a constituição, manipulação e 

reformulação de significados sobre as formas de existência. Desse modo, os textos
5
 que 

                                                           
5
 Texto é compreendido nesta pesquisa como a materialidade de uma manifestação discursiva oral ou escrita. 
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circulam na vida cotidiana servem como repertórios de sentidos para que nas interações, 

face a face ou mediadas, as pessoas possam construir, reforçar ou transformar as várias 

dimensões que compõe sua identidade. Sob essa perspectiva, Moita Lopes (Ibidem, p. 34) 

afirma que: 

A construção da identidade social é vista como estando 

sempre em processo, pois é dependente da realização 

discursiva em circunstâncias particulares: os 

significados que os participantes dão a si mesmos e 

aos outros engajados no discurso. 

 

Conforme o excerto acima, as pessoas são o que são de acordo com os discursos que 

foram inscritos em seus corpos, em seus posicionamentos e em suas falas, ao longo de sua 

história e de suas práticas discursivas. Aliás, esse processo nos convida a não usar mais o 

enunciado “as pessoas são” e sim “as pessoas estão”, pois estamos permanentemente 

expostos, durante as interações, a novos discursos que produzem efeitos semânticos sobre o 

que somos. Essas novas histórias nos permitem criar novas perspectivas em relação aos 

outros, ao mundo e a nós mesmos. Com efeito, os novos significados, a que estamos 

sujeitos, ampliam nossas possibilidades de ser e de nos posicionarmos politicamente em 

diferentes contextos, mesmo que esse contexto seja construído por relações de poder pré-

concebidas, como o contexto militar. 

A identidade é, portanto, o resultado de processos sociais entre indivíduos que 

permanentemente reescrevem suas histórias de vida e assumem posições estratégicas de 

sujeito possibilitadas pelas múltiplas faces que compõe sua existência. Acerca dessa 

discussão, Judith Butler (1990, p. 48) aponta que “as identidades são performativamente 
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constituídas”. Tal perspectiva encontra base na dimensão performativa da linguagem 

(AUSTIN, 1976, c.f.: capítulo 3), cuja função vai além da expressão de ideias, do relato ou 

descrição de fatos ou coisas existentes. Operar com a linguagem promove a realização de 

atos e a construção de fatos que podem ser sedimentados na sociedade e assumir um caráter 

pré-discursivo perante os agentes sociais.  

Subjacente à expressão performance identitária, empregada neste trabalho, está a 

visão de que nossos projetos de constituição são delineados por convenções sociais 

produzidas e sustentadas pelo poder performativo da linguagem, mas envolve também a 

visão de que tais convenções podem também ser reconstruídas. Isso leva-nos a vislumbrar a 

questão da identidade como algo múltiplo, construído através de discurso e através de 

performances, como indicam Butler (1990) e Pennycook (2006; 2007), conceito esse que 

explicito na próxima subseção.  

3.3 – Performances: possibilidades de (re-) significação 

“Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou 

um ser condicionado, mas, consciente do 

inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Está é 

a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser 

determinado.” 

(Paulo Freire) 

 

Neste trabalho, busco operar com a visão proposta na epígrafe acima por Paulo 

Freire de “inacabamento”. Ao compreender que a relação entre linguagem e vida social está 

imbricada em uma visão específica das práticas discursivas, entendemos que os eventos 
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sociais bem como os seres sociais não são fixos e estanques no mundo; são (re-) moldados, 

(re-) significados e (re-) negociados em toda prática discursiva. Dessa forma, essas práticas 

são os lugares nos quais coconstruímos sentidos sobre nós mesmo e, assim, (re-) fazemos 

nossas subjetividades. O discurso é o lugar no qual podemos contestar e redefinir o dito 

“real” (PENNYCOOK, 2006) e ir mais além, como indica a epígrafe acima.  

Vislumbrar a vida social sob a ótica das práticas discursivas aumenta a gama de 

possibilidades de se entender as identidades sociais como algo fluido, variável e 

renegociado na dinâmica dos eventos discursivos. Ao negar qualquer resquício de um 

essencialismo ou de uma base natural para a constituição das identidades, Butler (Ibidem, p. 

37), considera o ser como “uma complexidade cuja totalidade é permanentemente 

protelada, jamais plenamente exibida em qualquer conjuntura considerada”.  

Essa forma de compreender as identidades sociais põe em xeque a crença de que 

nossas construções identitárias são uma expressão fixa, imutável e natural (PENNYCOOK, 

2006). Butler convoca-nos a pensar nas identidades como estando sempre em processo. 

Esse processo, que é sempre situado socio-historicamente, está “continuamente em 

construção, sendo feito e refeito, com idas e vindas, cortes, recortes e entrecortes” (MOITA 

LOPES, 2008, p. 135).  

Segundo Butler, as identidades seriam uma prática performativa contínua aberta a 

intervenções e ressignificações. Ao nos engajarmos em performances encenamos 

identidades, inauguramos sentidos, ratificamos e reconstruímos scripts identitários 

amalgamados, ou seja solidificados através de práticas sociais contínuas. Toda performance 

tem um aspecto único e emergente, pois está sempre situada socialmente (BUTLER 1990).  
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Compreendo performance
6
 como “uma série de atos repetidos dentro dos quais um 

enquadramento altamente rígido e regulador se solidifica com o passar do tempo para 

produzir a aparência de substância, de um tipo natural de ser” (BUTLER 1990, p.33). Dessa 

forma, de acordo com essa noção, as identidades são produzidas através da repetição de 

atos que acabam se estabilizando, e orientam o modo como somos construídos de maneira 

relacional. Adoto aqui o conceito de identidade como construída em performance porque 

tal noção se relaciona com o caráter dinâmico e situacional da construção das identidades 

sociais durante as práticas discursivas no contexto analisado. Através de construções 

performativas de identidades os participantes se (re-) posicionam sobre si e sobre o outro. É 

relevante ressaltar, ainda, que “identidade e diferença estão em uma relação estreita de 

dependência”, como aponta Tadeu da Silva (2000, p. 74). Portanto, ao construir 

discursivamente a si mesmo, um indivíduo automaticamente constrói discursivamente a 

alteridade. Compreendo que é o contato com o outro – com o novo, com o inesperado – que 

pode levar os seres sociais a sentirem-se inseguros diante de sua aparente estabilidade 

identitária. 

Butler nos aponta, também, para o fato de que uma visão estática de linguagem e do 

social não abarca as contingências locais, as possibilidades de agenciamento. Todavia, 

acreditar que somos “seres performativos” nos possibilita uma ação antes impensada: 

somos responsáveis pelo que ‘estamos sendo’, pela forma como nos construímos.  Assim, a 

autora (1990) coloca em xeque a estabilidade de nossas identidades e convida-nos a nos 

pensarmos como sendo construídos em processos, que são sempre sócio e historicamente 

situados. Essa visão (re-) posiciona os significados sobre a vida social como reiterados e 

                                                           
6
 Butler (1990) usa tal definição para focalizar o gênero, mas aqui a uso de modo mais geral. 
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(re-) significados em nossos posicionamentos discursivos, ou seja, como “processos que 

estão continuamente em construção, sendo feitos e refeitos, com idas, vindas, cortes, 

recortes e entrecortes” (MOITA LOPES, 2008, p.135). Entender nossas identidades sociais 

como construídas em performances, entretanto, não significa que sempre escrevemos nosso 

próprio “script” (PENNYCOOK, 2006). 

Entender traços identitários como construídos em performance nos permite 

visualizá-los dentro de uma gama de possibilidades de realização, o que, muitas vezes, 

torna seus significados e classificações muito fugidios. Cada noção identitária, assim, já 

não pode ser mais entendida como desvinculada de interseções sociais, institucionais, 

históricas e culturais nas quais ela é produzida, mas sim vista com um amálgama de 

identidades sociais em práticas discursivas particulares (MOITA LOPES, 2003). Assim, 

apresentam-se novas possibilidades de negociar e renegociar identidades de acordo com as 

diferentes práticas discursivas nas quais nos engajamos, pois “a identidade é realmente algo 

formado ao longo do tempo” que “permanece sempre incompleta, está sempre ‘em 

processo’, sempre ‘sendo formada’” (HALL 2003, p.38).  

Não somos mulheres, travestis, civis, professores, homens, negros, pardos, 

católicos, brancos, protestantes, militares; tais categorias são apenas símbolos de como 

estamos nos construindo, nos posicionando em nossas performances. Tais categorias são 

um ‘fazer’ contínuo e precisam ser sempre ratificadas através de atos e escolhas 

linguísticas. Os efeitos dessas escolhas discursivas, além de construírem nossas 

performances identitárias, sustentam, também, paradigmas culturais que dão suporte e 
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ajudam a (re-) criar outros discursos. Esse processo se dá em uma dinâmica de repetição e 

(re-) criação, e atua na manutenção e (re-) negociação de nossas práticas discursivas. 

Os padrões e formas de vida em nossa sociedade são efeitos de nossos 

agenciamentos, e são construídos pela repetitividade discursiva (BUTLER, 1990; 

PENNYCOOK, 2007). Todavia, esses padrões, mesmo que reiterados e aparentemente 

imutáveis, são produtos de nossas práticas discursivas. Assim, tais padrões podem ser (re-) 

construídos, já que somos seres constituídos em e por atravessamentos identitários.  

Segundo Butler (1990), a identidade não é algo essencial que define o indivíduo, 

mas sim um efeito da repetida performance, de certos signos e de convenções culturais, por 

exemplo, significações do gênero e da sexualidade: “Não há identidade de gênero por 

detrás das expressões de gênero; essa identidade é performativamente constituída por essas 

mesmas “expressões” que são ditas ser um seu resultado” (BUTLER, 1990, p.25). Essa 

noção de identidade tem um lugar particular na obra de alguns autores, que ressaltam a 

necessidade de se entender as identidades como construídas em ações performativas 

(BUTLER, 1990; LOURO, 2001; PENNYCOOK, 2006; MOITA LOPES, 2008). Tais 

autores refutam visões mais essencialistas e deterministas de identidades por meio da teoria 

de performatividade. 

A compreensão de performance deve estar atrelada à noção de performatividade 

(PENNYCOOK, 2007), ou seja, nada é definitivo, completo; estamos sempre em um 

processo contínuo e ininterrupto de reconstrução. Nesse sentido, dois conceitos butlerianos 

abordados por Pennycook (2007) nos são úteis na tentativa de entendermos o caráter 

inovador das performances. São eles: 1) a ideia de performativo, que dá conta do aspecto de 

repetição dos sentidos na performance e 2) a ideia de performatividade, que abre espaço 
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para a inovação e transformação de sentidos. Assim, esses conceitos nos fornecem, de 

acordo com Pennycook (2007, p. 76), “maneiras de entender a renovação do ‘eu’ para além 

da noção de originalidade e de mímica”.  

Butler (1990) desconstrói a visão de performance teatral e opcional, como 

anteriormente era definida por Goffman (1959) e argumenta que a performatividade não é 

livre. Para a autora, a noção de performatividade está ligada a uma história de repetição e 

de efeitos sedimentados, no sentido de que são as repetidas performances da linguagem e 

da identidade que produzem e sustentam a ‘coerência’ e a ‘continuidade’ daquilo que é 

potencialmente ‘incoerente’ e ‘descontínuo: a condição de ‘pessoa’ (PENNYCOOK, 2007, 

p.66; BUTLER, 1990).  

Busca-se sempre a uniformidade e a inteligibilidade dos traços identitários, ou seja, 

a manutenção de uma coerência de forma a manter uma regularidade; todavia, mesmo com 

toda rigidez imposta, há pessoas que conseguem, como explicado pelo construto teórico da 

performatividade, libertar-se de tais amarras e encenar outras possibilidades identitárias. 

Performatividade, segundo Pennycook (2007), seria, em outras palavras, uma forma de 

recriar os códigos de significação que subjazem a uma determinada performance, de modo 

a desafiar as percepções do senso-comum; através dela, é possível transformar scripts 

rígidos em múltiplas versões. 

Em relação à performatividade, Pennycook (2006, p. 82) salienta que é um conceito 

que “possibilita um modo de pensar o uso da linguagem e da identidade que evita 

categorias fundacionalistas, sugerindo que as identidades são formadas na performance 
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linguística em vez de serem pré-dadas”. Dessa forma, seguindo Pennycook (2007, p.58), 

acredito que performatividade “são condições que fazem a performance possível”. Dessa 

forma, conceber identidades como performativas não significa dizer que são performadas, 

mas sim construídas em performance (PENNYCOOK, 2007). Em outras palavras, não há 

nenhuma essência das identidades, nem tampouco um destino identitário para os seres. As 

identidades são, de outra forma, interpretações de uma complexa rede de características 

sustentadas em nossas práticas sociais. 

Vislumbrar as identidades como estando em um processo contínuo é compreender 

que podemos rearranjá-las à medida que nos deparamos com novas formas de entender o 

mundo social. Dessa forma, as práticas discursivas constroem determinadas formas de 

performance e, quando os indivíduos se deparam com novas possibilidades, esses podem 

renegociar suas performances identitárias (MOITA LOPES, 2003). Porém, é necessário 

compreender performances também como algo que segue determinados constrangimentos 

contextuais e dependem das contingências sociais para serem construídas.  

Na próxima seção, discutirei como se dão as construções de performances dentro de 

uma comunidade de prática. 
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3.4 – Performances tecidas em uma comunidade de prática 

 

 

“prática é, primeiro e antes de tudo, um processo pelo 

qual nós podemos experimentar o mundo e nosso 

engajamento nele de modo significativo” (WENGER 

1998, p.51).  

 

Engajar-se em embates interacionais com outros interagentes significa compartilhar 

práticas sociais de aprendizagem e interagir em comunidades de prática. Seguindo Wenger 

(1998), entendo que pertencemos a várias comunidades de prática ao mesmo tempo, posto 

que elas estão em todos os setores de nossa vida. Aprendemos de maneiras distintas uns 

com os outros nas variadas comunidades das quais fazemos parte: trabalho, família, dentre 

outras. Em nosso trabalho, por exemplo, ao estabelecermos rotinas, criamos práticas e 

convenções que nos diferenciam de outros grupos, que, por sua vez, também são outras 

comunidades de prática. Nossas performances sociais seriam, então, produzidas em nossas 

múltiplas participações nas diferentes comunidades, através das quais desenvolvemos um 

sentido de engajamento e pertencimento. 

Em sua constituição, uma comunidade de prática se diferencia da noção tradicional 

de comunidade, principalmente porque ela é definida tanto pela adesão de seus membros 

quanto pelas práticas nas quais eles se engajam. Dessa forma, pode-se definir uma 

comunidade de prática como um agrupamento de pessoas que se reúne através de mútuo 

engajamento em uma atividade comum, em outras palavras, “uma comunidade de prática 

não é um mero agregado de pessoas definidas por determinadas características. O termo 

não é sinônimo de grupo, equipe ou rede.” (WENGER 1998, pg. 74). O que faz com que 
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uma comunidade se torne uma comunidade de prática são as práticas por ela engendradas e 

as diferentes formas de participação de seus membros. 

As comunidades de prática podem ser definidas também como lugares sociais em 

que nossos empreendimentos e ações são coconstruídos. Aprendemos, ao participarmos de 

uma comunidade sociocultural, a criar um valor de pertencimento e a nos envolvermos em 

negociações dos significados como seres sociais (WENGER, 1998). O conceito de 

performance identitária ocupa, assim, palco central nos estudos de Wenger (1998), já que o 

processo de negociação envolve construção e reconstrução de performances, de modo que 

conseguimos transformar quem somos e construir diferentes possibilidades de ser nos 

contextos de nossas comunidades.  

Os membros da comunidade desenvolvem ações, maneiras de se expressar e de agir, 

além de valores morais e relações. Assim, comunidades de prática podem ser caracterizadas 

como comunidades que constroem, aprendem e geram conhecimento, que congregam 

pessoas que manifestam interesses comuns e estão interessadas no coletivo (Ibid.).  

Wenger (1998, p. 81) afirma que, “negociando-se um empreendimento comum, 

estabelecem-se relações de responsabilidade mútua entre os envolvidos”.  Da mesma forma 

que o engajamento mútuo entre os participantes não exige homogeneidade, com 

empreendimento comum essa ideia prevalece, pois não significa que todos os participantes 

devam concordar com tudo. Na verdade, em algumas comunidades, desacordos podem ser 

vistos como parte produtiva do empreendimento coletivo. O empreendimento não é a união 

do que todos acreditam, mas o que a comunidade negocia (WENGER, 1998, p. 78). 

A relação de formação de uma comunidade de prática nem sempre se dá de forma 

equilibrada. Como as comunidades são formadas por membros que desenvolvem diferentes 
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visões do mundo e diferentes saberes, há uma série de conflitos e embates que, na ausência 

de diálogo ou de negociação de significados, tornaria impossível a possibilidade de 

participação responsável e de gerenciamento contínuo. É por isso que o conceito de 

comunidade de prática acolhe a diferença e a diversidade, uma vez que as performances de 

seus membros são constituídas na prática e pela prática, através do relacionamento que 

todos os membros estabelecem entre si. 

O construto teórico de comunidade de prática é essencial neste estudo, porque toda 

prática social não pode ser estudada “desligada dos aspectos contextuais e locais, nem 

separada de aspectos sociais” (FABRÍCIO 2006, p.195). Assim, é importante localizar a 

sala de aula de língua estrangeira em contexto militar estudada como uma comunidade de 

prática, pois os integrantes da turma compartilham conhecimentos que vão além da sala de 

aula, mas foram coconstruídos em suas atividades no quartel, na Escola de formação militar 

e no dia a dia no controle de tráfego aéreo, ou seja, eles possuem um repertório específico 

de significados o qual compartilham entre si. 

Seguindo Wenger (1998), entendo que ao envolverem-se conjuntamente na 

construção de significados conjuntos, os vários membros vão ajustando as diferentes 

interpretações das suas ações, assim como das condições e constrangimentos que 

enfrentam. Nesse processo, cotidiano e dinâmico, os diversos participantes desenvolvem 

significados que, não sendo idênticos entre eles, se interrelacionam e acabam por se 

conjugar e ganhar coerência relativamente à prática que os une. É essa coerência que, 

através da negociação de significados, torna possível, por exemplo, a emergência de uma 

compreensão partilhada do que é participar de forma competente nessa prática, o que o 

autor chama de repertório partilhado. 
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Pode-se dizer que repertório de sentidos de uma comunidade de prática é partilhado, 

pois os participantes têm de sentir que contribuem para a construção de um repertório ou, 

pelo menos, para a constituição do significado dos seus elementos. Não basta que 

determinados aspectos sejam reificados de forma a se dar coerência a uma comunidade de 

prática. É necessário garantir a possibilidade de um espaço de participação em que a 

resistência e/ou transformação do que existe seja possível. Só assim, é que os diversos 

membros de uma comunidade reconhecem sentido na sua participação. 

Dessa forma, compreender o que acontece em uma comunidade de prática é um 

processo social, dinâmico e de interação conjunta (WENGER, 1998), em que se deve 

entender que existe um ambiente particular de práticas discursivas socialmente 

compartilhadas e que “os participantes da interação se tornam contextos uns para os outros” 

(FABRÍCIO 2002, p.80). Pertencer a uma comunidade de prática é ter acesso ao repertório 

compartilhado de sentidos e saber agir conforme as regras daquele contexto que, no caso da 

sala de aula em contexto militar analisada nesta pesquisa englobam: relações hierárquicas, 

performances pré-estabelecidas na ordem do discurso militar, vivências de quartel, 

interações informais nas salas de convivência, dentre outros. Não é só estar em algum 

lugar, é antes se engajar nos discursos que constroem aquele grupo e são coconstruídos por 

eles. 

Na próxima seção, abordarei a importância discursiva do contexto e do outro na 

construção social através do discurso. 
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4 – INSTRUMENTAL TEÓRICO-ANALÍTICO 

 

“(...) o mais importante e mais bonito do mundo é 

isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda 

não foram terminadas – mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam ou desafinam.” 

(João Guimarães Rosa) 

 

Nesta seção, delimito o instrumental teórico-analítico que me auxiliará na análise 

dos dados gerados. São eles: enquadre (GOFFMAN, ([1959] 1975) e GUMPERZ, [1982] 

2002), alinhamento (GOFFMAN, 1981), pistas de contextualização (GUMPERZ ([1982] 

1998)) e posicionamento (DAVIES & HARRÉ, 1990 e VAN LANGEHOVEN & HARRÉ, 

1999). Embora provenientes de campos distintos – sociologia, sociolingüística interacional 

e psicologia social –, tentarei articular tais categorias, já que nos possibilitam descrever os 

tipos de relações que os participantes estabelecem ao longo de uma interação. Nesta seção, 

discorrerei sobre tais categorias que guiarão minha análise. 

4.1 - Enquadre 

 

Pode-se dizer que a sociolinguística interacional tem como foco de estudo a 

linguagem em uso e, seguindo essa linha de pensamento, a interação face a face é uma 

arena privilegiada para essa investigação. Daí minha escolha por focalizar os discursos 

coconstruídos na sala de aula de língua inglesa em contexto militar como foco desta 

pesquisa, de forma a compreender como os participantes criam, recriam significados 

sociais, e assim, renegociam suas relações de poder. Acredito que, ao participarmos de 

qualquer tipo de evento comunicativo, 
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[…] estamos a todo momento introduzindo ou 

sustentando mensagens que organizam o encontro 

social, mensagens essas que orientam a conduta dos 

participantes e atribuem significado à atividade em 

desenvolvimento ao mesmo tempo que ratificam ou 

contestam os significados atribuídos pelos demais 

participantes 
(RIBEIRO & GARCEZ, 2002). 

 

A observação de “O que está acontecendo no exato momento da interação?” nos 

possibilita conduzirmos microanálises não só dos fenômenos linguísticos como também de 

fenômenos não-verbais presentes nos diversos eventos comunicativos. As instituições, as 

conversas, os encontros face a face, por exemplo, servem como cenários de construção de 

significados, e acabam se tornando locais ideais para refletirmos sobre a organização da 

sociedade nos níveis local e interacional. Daí a minha escolha de focalizar a sala de aula de 

inglês para fins específicos em contexto militar para analisar os discursos produzidos pelos 

alunos nos momentos de interação e verificar as possibilidades de negociação interacional 

de relações de poder e identidades; ao fazê-lo, procurarei entender como os participantes de 

tal evento discursivo introduzem, sustentam, criam e recriam significados sociais (Ibid.).  

Goffman cunhou o conceito de enquadre, que responde à pergunta acima 

mencionada: “O que está acontecendo no exato momento da interação?”, referindo-se ao 

processo dinâmico de construção de significados no momento da interação. Para ele, a 

linguagem em uso cria uma multiplicidade de significados simultâneos, e a função do 

enquadre seria sinalizar qual significado está em jogo.  

Goffman ([1959] 1975, p.70) afirma que “o enquadre situa a metamensagem contida 

em todo enunciado, indicando como sinalizamos o que dizemos ou fazemos ou sobre como 

interpretamos o que é dito e feito”. Para compreender qualquer momento discursivo, os 
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participantes devem saber qual enquadre é construído através da interação (i.e.: palestra, 

aula, teste, conversa informal, interação institucional, etc.). Além disso, é importante 

perceber que os participantes podem sempre introduzir, manter ou (re-) construir enquadres 

que os orientam com relação à situação interacional. 

O enquadre sinaliza que tipo de atividade está acontecendo na interação, ou o que 

está sendo negociado naquele momento específico. Ao longo das interações analisadas no 

capítulo 6, veremos como professora civil, instrutor militar e alunos militares coconstroem 

novos enquadres ao assumirem diferentes footings (c.f.: seção 4.2), por exemplo, episódios 

de “aula de inglês x conversa informal entre amigos” e “sala de aula de inglês x quartel”. 

Veremos também como participantes algumas vezes são impossibilitados de iniciarem um 

novo enquadre pela não colaboração de seus interagentes. Em consonância, Santos & 

Fabrício (2006, p.1) afirmam que “as mudanças de enquadre permeiam a fala de momento a 

momento e os participantes acabam embutindo um alinhamento no outro”, o que indica a 

característica relacional do conceito de enquadre. 

Na próxima subseção, passo à definição de footing/ alinhamento. 

 

4.2 – Footing / alinhamento 

 

Goffman (1981) desenvolveu, também, o conceito de footing, um desdobramento do 

conceito de enquadre, que vem a ser o alinhamento, a postura, o posicionamento ou a 

projeção pessoal do participante na relação com os outros interactantes, consigo próprio e 

com o discurso em construção – processo dinâmico expresso na forma como a interação é 
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conduzida. Em outras palavras, um footing ocorre sempre que as pessoas mudam sua linha 

de atuação (alinhamento) na interação.  

Goffman (1981) esclarece o conceito de footing através de suas mudanças: 

 
Uma mudança de footing implica uma mudança no 

alinhamento que assumimos para nós mesmos e para os 

outros presentes, expressa na forma em que conduzimos a 

produção ou recepção de uma elocução. (...) os 

participantes mudam constantemente seus footings ao 

longo de suas falas, sendo estas mudanças uma 

característica inerente à fala natural. (GOFFMAN, 1981, p. 

75) 

 

Nas palavras do autor, “uma mudança em nosso footing é outra forma de falar de 

uma mudança em nosso enquadre dos eventos” (GOFFMAN 1981, p. 107). A produção de 

alinhamentos é sempre um processo intersubjetivo, pois implica, concomitantemente, (i) 

um posicionamento de si; (ii) um posicionamento do outro; e (iii) um posicionamento em 

relação ao tópico em construção.    

Ao ser negociado, um alinhamento pode ser ratificado, desafiado, sustentado ou 

modificado, porque depende da resposta do interlocutor. Por exemplo, ao longo da 

interação, um participante pode concordar com a maneira como o outro se alinha, 

reconhecendo a importância de sua projeção, sorrindo, acenando com a cabeça de maneira 

afirmativa, dando sequência à conversa. Em outros momentos, o(s) interlocutor(es) 

pode(m) não aceitar a maneira como o outro se alinha e ainda, em outras vezes, até forçá-lo 

a modificar o alinhamento proposto pelo outro interagente. 

Dessa forma, sendo as interações altamente dinâmicas, mudanças de enquadre e de 

alinhamento dos participantes ocorrem a todo o momento na interação. O conceito de 

footing diz respeito a processos de microenquadramentos. A definição de contexto aqui 
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empregada é a de Erickson e Schultz ([1981] 2002), para os quais o contexto não é somente 

o local físico onde a conversação acontece ou apenas o momento socio-histórico no qual a 

interação ocorre; ele é constituído também pelos diversos atores que tomam parte do evento 

discursivo e por suas ações. Por conseguinte, ele seria altamente cambiante. 

Para analisar as mudanças de enquadre e de footing e alinhamento se faz necessário 

o uso do conceito de pistas de contextualização, o qual explicito na próxima subseção. 

4.3 - Pistas de contextualização 

 

Segundo Gumperz ([1982] 2002), um dos pesquisadores mais relevantes da 

sociolingüística interacional, empregamos convenções de contextualização (pistas de 

natureza sociolinguística, tais como alternância de estilo, entonação, direcionamento do 

olhar, gestos, ou seja, uma série de sinais linguísticos e paralinguísticos) para demonstrar 

nossos propósitos comunicativos e também para entender os propósitos comunicativos de 

nossos interlocutores. Tais pistas linguísticas e paralinguísticas são aprendidas 

socioculturalmente e contribuem na sinalização do contexto interacional, e através dos 

quais os envolvidos no momento discursivo podem compreender a atividade que está 

ocorrendo (GUMPERZ [1982] 2002). Pistas de contextualização, segundo Gumperz 

([1982] 2002) são: 

[...] quaisquer traços da forma linguística e/ou não-

linguística (i.e, os gestos, postura etc.) que contribuem para 

assinalar as pressuposições contextuais – o código, o 

dialeto e processos de mudança de estilo, fenômenos 

prosódicos, escolha entre opções sintáticas e lexicais, 

expressões formulaicas, estratégias de fechamento e 

sequenciação - podem todas ter funções de 

contextualização (p.149 – 152). 
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No que se refere às ações linguísticas, por exemplo, ao participarmos de um evento 

discursivo, fazemos uma série de escolhas lexicais, temáticas, etc. Essas escolhas 

interpenetram ações que são tanto paralinguísticas – já que o ritmo, a aceleração ou 

desaceleração da fala, as alterações de tom de voz, a ênfase, o alongamento, a pausa etc. 

também colaboram na construção do sentido – quanto não-linguísticas, como gestos, 

posturas, expressões corporais e faciais (GUMPERZ [1982] 2002). 

As pistas de contextualização constituem um sistema de sinalização que contribui 

para a negociação, produção, interpretação e reconfiguração de enquadres e alinhamentos, 

ou seja, nos permitem compreender o que está ocorrendo em determinada interação e que 

papéis sociais as pessoas estão desempenhando nela.  

Ao propor o conceito de pistas de contextualização, Gumperz ([1982] 1998, p. 100) 

esclarece: 

é através de constelações de traços presentes na 

estrutura de superfície das mensagens que os falantes 

sinalizam e os ouvintes interpretam qual é a atividade 

que está ocorrendo, como o conteúdo semântico deve 

ser entendido e como cada oração se relaciona ao que 

a precede ou segue. Tais traços são denominados 

pistas de contextualização. Na maioria dos casos elas 

são usadas e percebidas irrefletidamente, mas 

raramente observadas em nível consciente e quase 

nunca comentadas de maneira direta. Portanto, essas 

pistas devem ser estudadas em relação ao processo e 

ao contexto e não de forma abstrata (GUMPERZ, 

[1982] 1998, p. 100). 
 

 

Gumperz ([1982] 1998, p. 101) indica também a possibilidade das pistas de 

contextualização de gerar mal-entendidos nas comunicações ao afirmar que: quando um 

ouvinte não reage a uma das pistas ou não reconhece sua função, pode haver divergências de 

interpretação e mal-entendidos. É fundamental perceber que ,quando isso acontece e quando se 
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chama atenção de um dos participantes para uma interpretação diferente, há uma tendência a 

reações diferentes das esperadas. 

Os interlocutores geralmente não se dão conta de que 

o ouvinte talvez tenha deixado de perceber uma 

mudança no ritmo ou uma alteração na pronúncia. 

Falhas de comunicação desse tipo, em outras palavras, 

são consideradas gafes sociais e levam a julgamentos 

errôneos da intenção do falante, provavelmente não 

serão identificadas como simples erros linguísticos 

(GUMPERZ, [1982] 1998, p. 100). 

 
 

Ecoando as palavras de Gumperz ([1982] 1998) na citação acima, é importante 

perceber que algumas inferências podem ocorrer de momentos em que mal-entendidos 

como o descrito por Gumperz ocorrem devido ao fato de interagentes nos eventos 

discursivos analisados não reagirem a pistas de contextualização da maneira esperada. 

Segundo Gumperz ([1982] 2002), a compreensão das pistas de contextualização 

depende do conhecimento dos interactantes envolvidos e do momento discursivo, pois, 

dessa forma, criam-se expectativas sobre os significados a serem construídos ali. Essas 

expectativas podem, no decorrer da interação, ser confirmadas ou não. O jogo da 

construção do contexto se inicia através de uma definição inicial da situação e muda de 

acordo as ações dos participantes. Dessa forma, pode-se afirmar que, mesmo que essas 

pistas possam construir sentidos diversos, aprendemos a atribuir sentidos a elas nos 

processos interacionais (GUMPERZ, [1982] 2002). As pistas de contextualização são 

muito importantes na indicação de mudanças de enquadre e de footing.  

Assim, pode-se afirmar que ao utilizar uma série de elementos conversacionais e 

contextuais – pistas de contextualização – os interactantes sinalizam mudanças que 

possibilitam a cada um dos interlocutores interpretar e definir a situação que eles estão 
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coconstruído em um momento específico do evento interacional, ou seja, qual enquadre 

está sendo coconstruído, modificado ou sustentado na interação.  

Por enfatizar como as performances identitárias são tecidas por meio de práticas 

discursivas, decidi adotar neste trabalho as ferramentas analíticas expostas acima e acredito 

que sua associação será fundamental na análise de dados dessa presente pesquisa. Tais 

noções estão intrinsecamente relacionadas, pois as mudanças de enquadre e alinhamento 

são sinalizadas fortemente por pistas de contextualização no decorrer da interação. A 

seguir, explicito, também, a noção de posicionamentos como um dos construtos teórico-

analíticos que guiarão minha interpretação de dados. 

 

4.4 – Posicionamentos discursivos 

 

Uma categoria bastante relevante utilizada em minha análise de dados é o conceito 

de posicionamento de Davies & Harré (1990), construção teórico-analítica que também nos 

possibilita investigar como os participantes de uma interação face a face se localizam em 

relação ao interlocutor e ao que está sendo dito. Os autores definem o construto da seguinte 

forma: “Posicionamento é o processo discursivo através do qual as pessoas se colocam em 

conversas de maneira coerente como participantes observáveis e subjetivos para produzir 

histórias / falas em conjunto” (Ibid., p. 48). Em outras palavras, tal construto nos permite 

analisar como as identidades e as relações entre os indivíduos são tecidas por meio das 

práticas discursivas. 

Assim, compreendo que é na interação conversacional que o participante se 

posiciona e é posicionado por seu interlocutor, atendendo a um conjunto de direitos e 
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deveres interacionais. “Uma vez que uma posição particular é assumida como sendo 

propriamente sua, a pessoa invariavelmente vê o mundo a partir do ponto de vista dessa 

posição em termos de imagens, metáforas, linhas de história e conceitos que são relevantes 

para a prática discursiva específica na qual ela se posicionou” (DAVIES & HARRÉ, 1990, 

p. 4). As identidades que construímos ao nos envolvermos nas diversas práticas de que 

participamos não são fixas, e são constituídas com base nessas mesmas práticas e narrativas 

que fazem parte da nossa vida. Ao produzirem seus discursos, a partir de certas posições 

discursivas, os participantes do evento discursivo produzem significados sobre si, sobre os 

outros e sobre a ocasião interacional (MOITA LOPES, 2002). Ou seja, a noção de 

posicionamento demonstra como ocorre “a produção discursiva de uma diversidade de 

identidades” (DAVIES & HARRÉ 1990, p.47). 

Do ponto de vista da construção do significado que atravessa o presente trabalho, a 

comunicação humana é, portanto, muito mais uma questão de coconstrução de 

interpretações compartilhadas que, simplesmente, de transmissão de significados. Da 

mesma forma, é importante salientar que nem todas as pessoas têm a mesma capacidade ou 

oportunidades de posicionarem a si mesmas e aos outros em uma conversa (VAN 

LANGENHOVE & HARRÉ 1999, p.30).  

Segundo tais autores, existem fatores sociais que encorajam ou inibem os 

posicionamentos tomados.  Os espaços sociais que os sujeitos ocupam e as relações de 

poder que permeiam os encontros interacionais definem quem tem “o poder de fazer 

julgamento sobre as pessoas e seus posicionamentos” (VAN LANGENHOVE & HARRÉ 

1999, p.26). Uma pessoa pode se autoposicionar ou ser posicionada dependendo das 



60 

 

práticas discursivas nas quais transitam e das relações de poder que permeiam os padrões 

interacionais nos quais atua (MOITA LOPES, 2002).  

A concepção de alteridade está implícita no conceito de interação, já que esta 

pressupõe ação conjunta entre atores sociais. É, portanto, a presença do outro com o qual 

nos engajamos no discurso que constrói as regras discursivas sobre o que dizemos e, 

portanto, como nos percebemos a luz do que o outro significa para nós. Assim, no uso da 

linguagem, sempre há alguém para quem desejamos nos remeter e com quem desejamos 

nos relacionar. A alteridade, portanto, é um elemento crucial para a construção do 

significado bem como de nossa vida social.  

Davies & Harré (1990) mencionam a tendência tradicional de se considerar todos os 

indivíduos como “atores” que seguem “textos pré-estabelecidos”. Tais textos são 

aprendidos por meio de observação de outras pessoas. Por exemplo, ser militar é 

contemplado como um papel cujos traços principais já estão definidos, concebendo todos 

os que fazem parte de tal grupo apresentam posicionamentos parecidos. Essa noção, 

entretanto, ignora as práticas discursivas nas quais cada ator social se envolveu e que, por 

conseguinte, influenciaram-no na concepção do que é “ser militar”. Os indivíduos 

envolvidos no contexto analisado, por exemplo, seguem “normas regulatórias”, que 

precisam ser repetidas constantemente dentro de um “enquadre regulatório bastante rígido”, 

que, como efeito, produzem uma “aparência de ser” ou performances (BUTLER, 2003), 

porém, através da possibilidade de agenciamento e do que se compreende como 

performatividade, tomam posicionamentos que põem em xeque a estabilidade do contexto 

analisado.  
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Em contrapartida, o conceito de posicionamento, ao enfocar o processo discursivo, 

afasta-nos de uma perspectiva generalizante que tende a igualar a todos os indivíduos. 

Como tais posições não são fixas e podem ser (re-) negociadas pelos participantes, esse 

construto teórico possibilita compreendermos como nossas identidades estão relacionadas a 

alguém e situadas em um contexto social. Ao destacar o contexto social, o conceito de 

posicionamento também se refere às relações de poder que perpassam todas as interações, 

dialogando novamente com os repertórios de sentido e as performances coconstruídas no 

ambiente o qual analisarei no presente trabalho.  

A noção de posicionamento permite-nos pensar sobre nós como sujeitos capazes de 

escolhas - mesmo que essas sejam definidas pelos discursos pelos quais os atores sociais 

transitam - localizando-nos nas conversas de acordo com as narrativas com as quais 

estamos familiarizados e trazendo para essas narrativas nossas histórias de vida (DAVIES 

& HARRÉ 1990, p.52). 

 Nesse sentido, o conceito de posicionamento, de discurso e de performance 

adotados neste trabalho contemplam a possibilidade de agência dos sujeitos envolvidos em 

um evento discursivo. Pois, ao localizarem os significados nas diversas interações sociais 

de que fazem parte, chamam atenção para o caráter fluido e indeterminado dos mesmos, 

bem como para sua natureza social. Davies & Harré (1990) argumentam que, apesar de 

estarmos sempre inseridos em contextos que orientem determinadas formações discursivas 

disponibilizando-nos “papéis definidos”, temos a possibilidade de negociar e (re-) negociar 

as posições que queremos tomar em relação a nossos interlocutores e a nós mesmos, e os 

significados que queremos construir.  
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Dessa forma, a noção de posicionamento se enquadra nas intenções desta análise, 

pois entendo como decisivo, no processo de (re-) construção interacional das relações de 

poder em sala de aula, a compreensão de discurso como prática social, na qual nos 

posicionamos e somos posicionados pelos participantes da interação, estando situados 

cultural, histórica e institucionalmente, ou seja, adotamos posicionamentos sempre 

permeados por relações de poder (MOITA LOPES, 2002). 

 Davies & Harré (1990, p.48) afirmam que “ao falar e agir de uma posição, as 

pessoas estão trazendo para a situação particular suas histórias como ser subjetivo, de 

alguém que esteve em múltiplas posições e engajado em diferentes formas de discurso”. 

Dessa forma, dependendo da prática discursiva em que nos inserimos, podemos nos 

posicionar (e posicionar o outro) de formas diversas, trazendo para aquele encontro 

conversacional específico performances que podem ser reconstruídas de outras formas em 

outros contextos, dependendo dos interesses em jogo (cf.: 2.1). 

 Ecoando os autores Van Langenhove & Harré (1999, p.29-30), apresento alguns 

modos de posicionamentos que acredito serem importantes na interpretação dos dados 

gerados. Tais conceitos serão ferramentas analíticas cruciais nesse trabalho sobre a (re-) 

negociação das relações de poder em uma sala de aula em contexto militar, pois, ao 

apontarem o aspecto relacional e múltiplo das interações possíveis em tal contexto, 

mostram a importância da sala de aula para (re-) construções e (re-) negociações 

identitárias, discursivas e relacionais. Dentre os modos de posicionamentos descritos por 

tais autores estão: 
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a) Posicionamento de primeira ordem – um indivíduo localiza o outro e a si em um 

dado contexto; 

b) Posicionamento de segunda ordem (reflexivo) – um indivíduo se (re-) posiciona 

ao perceber que seu posicionamento foi questionado ou refutado por um 

participante do jogo interacional; 

c) Posicionamento moral – um indivíduo é posicionado de acordo com uma ordem 

institucional ou moral de forma a tornar suas ações inteligíveis a outros 

participantes do evento discursivo; 

 

Alguns autores articulam as noções de posicionamento e alinhamento (c.f: 4.2). 

Ribeiro (2002), por exemplo, indica que ambos os conceitos podem ser utilizados para dar 

conta das performances construídas em um determinado evento discursivo. Segundo a 

autora, através da análise do posicionamento, podemos perceber os traços distintivos dos 

interagentes relacionados a uma ordem social.  

Acredito também que “enquadres evocam alinhamentos que posicionam os 

interlocutores simétrica ou assimetricamente uns perante os outros” (GAVRUSEVA, 1995, 

p. 329). Assim, os alinhamentos engendrados por certos enquadramentos constroem as 

posições identitário-discursivas dos interlocutores e a forma pela qual elas afetam o 

desenvolvimento da interação.  

Podemos, então, afirmar que os enunciados são constituídos de acordo com 

determinadas regras de interação e poder que são (re-) construídas e (re-) negociadas em 

cada contexto específico a cada momento interacional. Há sempre exigências contextuais, 
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as quais devem ser cumpridas para que haja interação (GOFFMAN, [1959] 1975), porém, 

elas podem ser negociadas pelos interactantes no evento discursivo.  
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5 – CONTEXTO E METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 Este estudo tem como objetivo observar como se dão as negociações das relações de 

poder em uma sala de aula de inglês para fins específicos em contexto militar. Para tanto, 

suscito o seguinte questionamento: 

1) Como são (re-) negociadas as relações de poder entre professora civil, instrutor 

militar e alunos militares inseridos em uma ordem de discurso institucional em uma sala 

de aula de língua estrangeira para fins específicos? 

Para melhor compreensão do leitor a respeito dos processos que serão descritos, são 

de extrema importância a contextualização do universo de pesquisa, a apresentação do 

perfil dos participantes, a especificação dos instrumentos utilizados para geração de dados, 

bem como a localização deste trabalho em um paradigma e uma abordagem de pesquisa, 

5.1 - O contexto e os participantes da pesquisa. 

 

Cada pessoa tem um determinado horizonte 

social orientador de sua compreensão, que 

lhe permite uma leitura dos acontecimentos e 

do outro, impregnada pelo lugar de onde fala 

(BAKHTIN, 1992). 

 

 Passo agora à descrição do contexto e dos participantes da pesquisa, o que, 

posteriormente, irá contribuir para a interpretação dos dados gerados. Entendo, seguindo a 

perspectiva de vários pesquisadores contemporâneos (LINDSTROM, 2003; MOITA 

LOPES 2006; KUMARAVADIVELU 2006), que o contexto é algo indissociável das 

práticas sociodiscursivas e que são os discursos que fazem parte de determinada 
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comunidade de prática que o constroem (c.f.: seção 3.4). Por isso, o contexto é algo 

dinâmico e está em constante processo de desenvolvimento (c.f.: seção capítulo 4): é 

dependente de constrições sociais, e ao mesmo tempo é fluido, pois é também construído 

através do agenciamento dos interactantes envolvidos no evento discursivo (RAMPTON, 

2007). Da mesma forma, entendo que as identidades sociais sejam construídas com base em 

performances (BUTLER, 2003), as quais possuem uma audiência projetada (c.f.: seções 3.2 

e 3.3) e um objetivo específico, que variam dentro dos contextos construídos. 

5.1.1 - O contexto 

 

 Nos últimos anos, devido ao número de incidentes e acidentes aéreos envolvendo 

comunicação, a Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) adotou medidas 

relativas a um maior rigor de proficiência linguística para aviação internacional. O Brasil, 

como país membro e signatário da OACI, está empenhado em atender aos imperativos 

propostos pela Organização, buscando qualificar os profissionais que atuarão como pilotos 

e controladores. 

 Desde o final de 2009, faço parte de uma equipe de professores responsável pela 

capacitação de controladores de voo, militares e civis, dentro do território nacional e atuo 

como professora em cursos de inglês para fins específicos na área de aviação em todo o 

Brasil. Os cursos são realizados, em sua maioria, em organizações militares de controle de 

tráfego aéreo e têm duração de três semanas com oito tempos de aula diários, totalizando 90 

horas. Tais cursos utilizam materiais didáticos de inglês específico focados nas 

necessidades dos controladores de voo brasileiros e são desenvolvidos no Instituto no qual 



67 

 

trabalho pela equipe de profissionais de língua inglesa, juntamente com especialistas em 

tráfego aéreo.   

 Seguindo Santos e Fabrício (2006, p. 79), entendo que “a sala de aula de Língua 

Estrangeira pode ser lugar de produção ativa e criativa de significados socialmente 

relevantes”. O ensino de inglês pode inaugurar novas práticas e possibilitar novas 

ressignificações em performance, pois através desse ensino se pode ter acesso a “a outros 

discursos sobre o mundo e sobre quem somos ou podemos ser” (MOITA LOPES, 2008, p.  

317). Assim, entendo a sala de aulas de línguas como um espaço de reflexões, e de 

construção de significados a partir do engajamento discursivo com a língua alvo (PCN, 

1998), e por isso procurei analisá-la na presente pesquisa.  

 A sala de aula analisada tem características que a diferem de outras salas de aula 

de língua inglesa em outros contextos, nas quais, em sua maioria, o professor atua sozinho. 

Neste contexto, em concordância com o documento da OACI intitulado Guidelines for 

Aviation English Training Programmes (Diretrizes para Programas de Capacitação de 

Inglês de Aviação - CIR 323 AN/185, 2009), os cursos de inglês para controladores de voo 

são ministrados por uma dupla que engloba um especialista em tráfego aéreo e um 

professor de língua inglesa. O especialista em tráfego aéreo - militar ou civil com 

habilitação nas especialidades controle de voo, operação de estações aeronáuticas ou 

meteorologia - participa de um curso no qual constrói conhecimento acerca das abordagens 

utilizadas no ensino de línguas contemporaneamente. Tal curso, também com duração de 3 

semanas e uma carga horária de 90 horas acrescidas de 90 horas de estágio complementar, é 

ministrado pela equipe de professores do Instituto no qual trabalho e forma anualmente 

cerca de 20 especialistas em tráfego aéreo para atuarem como instrutores de inglês de 
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aviação. O especialista em língua inglesa possui, preferencialmente, formação em Letras – 

Inglês e é civil concursado ou contratado por Fundação prestadora de serviço.  

 Seguindo os documentos da OACI, os profissionais de tráfego aéreo e de língua 

inglesa devem desenvolver um trabalho de peer teaching (WHITMAN, 1988), ou seja, de 

interações colaborativas entre instrutores de forma a coconstruir conhecimento dentro e 

fora sala de aula. Nas aulas, que seguem a abordagem comunicativa de ensino de línguas, 

um professor deve ser o responsável pela aula do dia e o outro deve atuar 

colaborativamente com seus conhecimentos específicos, ou de tráfego aéreo ou da língua 

alvo. Algumas vezes, para resolver assuntos burocráticos pertinentes ao andamento do 

curso, um dos instrutores pode se ausentar de sala de aula, mas o objetivo é que atuem em 

conjunto. 

 Todo o processo de capacitação em língua inglesa dos profissionais de tráfego 

aéreo do Brasil está sob a responsabilidade do Instituto militar no qual trabalho. Em suas 

organizações militares, os alunos têm acesso a cursos online ou presenciais de língua 

inglesa e os que já possuem nível intermediário são convidados a participarem como alunos 

do curso de inglês para fins específicos desenvolvido pela equipe do Instituto militar no 

qual trabalho, que ocorrem diversas datas durante o ano nos grandes centros de controle de 

tráfego.  

 Neste trabalho de pesquisa, analiso uma sala de aula de língua inglesa de 

controladores de voo militares de um curso que ocorreu no período de 3 semanas no ano de 
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2011 em uma instituição de controle de tráfego. Atuaram como instrutores o SO Bento
7
, 

militar da ativa da especialidade Meteorologia e formado em Letras Português-Inglês e o 2º 

tenente da ativa Silva, da especialidade de controle de tráfego aéreo, que atuaria como 

estagiário nesse curso. O 2º tenente Silva havia sido meu aluno no curso de preparação de 

instrutores no ano de 2010 e teria suas aulas avaliadas de forma a entrar na equipe de 

instrutores de inglês. O 2º tenente Silva, porém, só participou da primeira semana de aulas e 

atuou como instrutor apenas uma vez, durante 4 horas de aula. Todavia, esteve em todas as 

aulas da primeira semana, observando-as.   

 Conforme solicitado por mim, pesquisadora e professora, tanto Silva quanto 

Bento procuraram refletir sobre as negociações interacionais das relações de poder na sala 

de aula em questão. Suas impressões me foram ditas em entrevistas abertas informais 

(MINAYO, 1993), as quais ocorriam durante os intervalos das aulas, e serviram para a 

triangulação de dados. 

 A turma analisada foi composta por 7 alunos, sendo 2 do sexo feminino e 5 do 

sexo masculino. A seguir, farei uma breve descrição dos participantes de acordo com dados 

gerados em entrevistas abertas informais (MINAYO, 1993) e notas de campo feitas por 

mim, pesquisadora e professora da turma, durante os intervalos das aulas com cada um dos 

alunos, de forma a perceber como que eles se construíam dentro desse enquadre e dentro 

dos enquadres que coconstruíam no decorrer das interações em sala de aula. 

                                                           
7
 Como indicado na introdução (c.f.: capítulo 1), as informações a respeito dos participantes da pesquisa 

foram alterados por motivos éticos. 
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 O desenvolvimento da presente pesquisa é um passo importante, pois tentará 

analisar as negociações interacionais de relações de poder em sala de aula de inglês 

aeronáutico em contexto militar, o que poderá, em pesquisas futuras, ajudar a apontar novas 

possibilidades de formas de ensinar em tal contexto.  

5.1.2 - Os participantes da trama discursiva analisada 

 

 Com relação aos participantes, começarei descrevendo a professora-pesquisadora. 

Como explicitado no capítulo 1, tenho 26 anos, sou solteira e natural da cidade do Rio de 

Janeiro. Há aproximadamente dois anos, moro na cidade de São José dos Campos, interior 

do Estado de São Paulo, pois passei em um concurso público federal para avaliar e 

capacitar os controladores de voo militares e civis do Brasil. Atuo como civil. Já em meus 

primeiros contatos com a configuração do discurso institucional no meu local de trabalho, 

percebi um alto grau de disciplina, que é, segundo Lopes (2005a), uma das principais 

características da ordem do discurso institucional militar. 

 Minha performance (c.f.: seções 3.2 e 3.3) em sala de aula é de mulher 

heterossexual. Tal performance também será um item importante na análise das 

negociações das interações e das relações de poder em sala de aula de inglês para fins 

específicos, pois na organização militar, as mulheres ainda são minoria e sofrem bastante 

preconceito (LOPES, 2005b). Além de minha performance, o fato de eu ser professora, 

servidora civil equiparada a um oficial (c.f.:capítulo 1), também deve ser considerada, pois 

as patentes dos instrutores são um fator importante na análise. (LOPES, 2005a; LOPES, 

2005b). 
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 A seguir, utilizando algumas notas de campo e pequenas conversas informais 

durante os intervalos de aula, traçarei o perfil dos participantes dessa pesquisa. Por adotar 

uma metodologia interpretativista de análise, as descrições, transcrições e análises feitas 

neste trabalho devem ser analisadas como interpretações possíveis. Elas não esgotam outras 

possibilidades de interpretações, de acordo com as metas de investigação específicas 

(GARCEZ, 2002). 

 

SO Bento – 43 anos. Militar da ativa há 25 anos, atua como instrutor de língua inglesa para 

controladores de voo há 4 anos. É visto como militar exemplar por seus colegas de trabalho 

por seguir os preceitos da máxima “Hierarquia e Disciplina”.  

2° Ten Silva – 45 anos. Militar da ativa há 27 anos. Participou do curso de formação de 

instrutores em língua inglesa no início do ano de 2010 e teve sua primeira oportunidade de 

atuar como estagiário em junho de 2011, durante este curso. Não pode participar até o 

final do curso por problemas profissionais, que ocorreram em sua organização militar de 

origem. 

2S Carlos – Militar da ativa há aproximadamente 10 anos. Jovem de 31 anos.  

2S Wellington – Militar da ativa há aproximadamente 9 anos. Jovem de 30 anos.  

2S Viana - Militar da ativa há aproximadamente 7 anos. Jovem de 28 anos. Foi afastado do 

controle de tráfego aéreo há 2 anos por motivos de saúde. Está terminando uma faculdade e 

pensa em não continuar na carreira militar nos próximos anos.  Bastante brincalhão durante 
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as interações em sala de aula. 

3S Mattos - Militar da ativa há aproximadamente 2 anos. Jovem de 22 anos. Cursa uma 

faculdade e também pensa em não continuar no militarismo nos próximos anos. Sofre 

brincadeiras de seus colegas de classe, por sua preocupação com a aparência.  Também 

bastante brincalhão durante as interações em sala de aula. 

3S Roberto - Militar da ativa há aproximadamente 1 anos. Jovem de 20 anos. Pensa em 

construir carreira dentro do militarismo e diz que prestará prova para o oficialato assim que 

tiver a possibilidade.  

3S Bruna - Militar da ativa há aproximadamente 2 anos. Jovem de 22 anos. Pensa em 

construir carreira dentro do militarismo. Declara-se membro de uma religião protestante. 

Posiciona-se como uma pessoa bastante tímida, característica reforçada pelas pistas de 

contextualização tom de voz menor e menor número de interações espontâneas em sala de 

aula. 

3S Fabiana  - Militar da ativa há aproximadamente 2 anos. Jovem de 22 anos. Pensa em 

construir carreira fora das forças armadas.  
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 Tendo em vista a natureza do contexto analisado, passo a descrição dos 

questionamentos éticos, nos quais me foquei para o desenvolvimento desta presente 

pesquisa. 

5.1.3 - Questões éticas em relação ao contexto de pesquisa 

 

Uma área que investiga o sujeito social, suas relações com o outro e que preconiza 

escolhas politicamente embasadas e claramente assumidas não pode deixar de também 

evidenciar as questões éticas que perpassam todo o corpo de suas investigações. O processo 

de tornar-se ético na pesquisa deve estar sempre comprometido em repensar o mundo em 

que vivemos de forma a ressignificar experiências passadas para, assim, reconfigurar 

experiências futuras.  

Moita Lopes (2006) aponta que uma LA indisciplinar deve ter na ética um de seus 

pilares mais importantes, o que é complementado por Fabrício (2006) ao dizer que uma LA 

contemporânea deve ter por objetivo construir uma vida melhor. Assim, para adentrar em 

um espaço contemporâneo, a LA indisciplinar procura comprometer-se responsavelmente 

com as escolhas que faz, enfatizando a natureza interessada do conhecimento e a 

importância da ética que permeia suas práticas, as quais devem sempre ser revistas e 

justificadas à luz dos efeitos de sentido que podem causar a outros, como reitera Cavalcanti 

(2006). 

A questão ética envolve aspectos pessoais, envolvimento de indivíduos, 

consentimento, confidencialidade e etc. Discutirei alguns desses tópicos que acredito serem 

relevantes para este projeto de pesquisa. Moita Lopes (1996) salienta que os novos rumos 
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nas pesquisas em Linguística Aplicada englobam os contextos institucionais. Entretanto, 

com relação às questões éticas nesse contexto ele conclui o seguinte:  

Se a preocupação com questões de natureza ética, no sentido 

de respeitar os interesses do pesquisado, o seu direito de 

saber exatamente o que está acontecendo em seu contexto 

social, e de preservar a sua face, já era extremamente 

importante nos contextos de sala de aula em que, 

tradicionalmente, o pesquisador em LA atuava. Esta 

problemática torna-se ainda mais crucial quando o linguista 

aplicado caminha por outros espaços institucionais 

(empresas, hospitais, tribunais, etc.) que, por suas próprias 

naturezas, podem mais facilmente oferecer dificuldades para 

quem, como pesquisado, permite que a sua ação na prática 

discursiva seja investigada (MOITA LOPES, 1996, p. 10).   

 

 A pesquisa que conduzi na Instituição Militar na qual trabalho enquadra-se 

perfeitamente na problemática descrita acima, uma vez que acredito que possa parecer uma 

ameaça ao andamento natural do processo a presença de uma professora-pesquisadora civil 

nesse contexto. Talvez, se a pesquisa tivesse sido conduzida por um (a) professor (a) - 

militar poderia ter oferecido menor resistência, pois, como já ouvi de alguns de meus 

colegas de trabalho militares em conversas informais: “civis são visitantes em casa militar”. 

 Erickson (1992, p. 211) afirma que: ―”um dos obstáculos principais está 

relacionado ao medo das pessoas de embaraços potenciais. O embaraço mais sério pode 

resultar da exposição da conduta rotineira das pessoas a seus supervisores no trabalho, se 

estas pessoas tiverem, de alguma forma, acesso às fitas.” Acredito que como o país está 

passando por uma reformulação do ensino de língua inglesa para pilotos e controladores de 

voo advinda de uma recomendação internacional e esse tema tornou-se, então, uma questão 

com alta relevância social, as questões éticas não podem deixar de ser mencionadas. Desta 

forma, é importante mencionar que todos os dados deste trabalho foram gerados após a 
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autorização da Instituição e dos participantes envolvidos. Busco atender a todos os 

procedimentos éticos que devem basear qualquer pesquisa e por esse motivo, reitero que 

todas as informações pessoais dos participantes dessa análise são fictícias.   

5.4 - Novos rumos para a construção do conhecimento 

 

Este trabalho segue uma nova linha de pensamentos sobre a construção do 

conhecimento: a Linguística Aplicada indisciplinar (doravante LA). Um de seus grandes 

empreendimentos é a busca por modos de produção de saber que possibilitem explicações e 

compreensões sobre a vida social contemporânea, por meio de estudos de linguagem.  Tal 

tarefa pressupõe uma cuidadosa revisão de práticas tradicionalistas, ainda presentes na área 

de LA, sob uma lógica diferenciada e inovadora que possa contribuir na reconstrução dos 

paradigmas epistemológico, social e político e o acolhimento de teorizações vindas de 

diferentes áreas de conhecimento. 

  Para que um trabalho sob a luz de uma visão indisciplinar e comprometido com o 

outro seja desenvolvido, é necessário que haja um olhar apurado para a alteridade.  É 

necessário que “eu”, como pesquisadora e como indivíduo, veja a mim e ao outro como 

fragmentados e heterogêneos para então dar conta da rede intrincada e complexa que 

constitui a existência humana.   

Acreditando na natureza interessada do conhecimento e na impossibilidade de 

posicionamentos não-ideológicos (VENN, 2000; MOITA LOPES, 2006), não podemos 

hoje conceber investigações pretensamente neutras em que pesquisador e conhecimento não 

sejam vistos como imbricados, assim como também não é mais possível desconsiderar a 

situacionalidade sócio-histórica e política e a corporificação do sujeito social.  
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Moita Lopes (2006) nos indica que pesquisas que desejam falar à vida social e ser 

responsivas aos desafios impostos por uma sociedade marcada por grandes avanços 

tecnológicos, que vêm instaurando novas interações sociais (de possibilidades ilimitadas) e 

exacerbado contato com a alteridade, devem priorizar os significados que as pessoas que 

vivem o cotidiano desta sociedade, que vivenciam as práticas, dão às mesmas, 

contemplando, portanto, visões de outras áreas do saber. 

Tais visões, ao adentrarem o reduto resguardado da pesquisa feita sobre bases 

tradicionais, não o fazem sem desarticulações. Vários autores têm se posicionado e 

proposto caminhos que possam conduzir a LA e a pesquisa nas ciências sociais em geral a 

um lugar de investimento em uma redescrição da vida social (MOITA LOPES, 2006), 

proposta de uma LA indisciplinar.   

Para um trabalho dentro da perspectiva da LA indisciplinar, como o aqui proposto, 

fazem-se necessárias escolhas condizentes com as propostas de tal linha de pensamento. Na 

próxima seção, argumento o porquê de uma dessas escolhas ser o paradigma 

interpretativista, o qual descrevo a seguir.
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5.5 - A escolha por um paradigma interpretativista 

 

Fazer pesquisa é questionar sempre o modo 

de vivenciar e experimentar o mundo em 

que vivemos, isto é, é estar no mundo, se 

tornar parte dele procurando descrever, 

compreender e interpretar os fenômenos que 

se apresentam à percepção (BEUER, 

MARTIN e GASKELL, 2005). 

 

Ecoando a concepção de fazer pesquisa descrita na epígrafe acima, adoto o 

paradigma de pesquisa interpretativista na composição desta investigação. De acordo com 

tal tradição, não é possível pensarmos sobre a existência do mundo social 

independentemente de nós mesmos (c.f.: capítulo 3), pois somos construídos e construímos 

o mundo social em que vivemos; os significados do mundo são construídos pelo sujeito 

social, que “interpreta e reinterpreta o mundo a sua volta” (MOITA LOPES 1994). Desta 

forma, ao se produzir conhecimento dentro do paradigma interpretativista, faz-se necessário 

considerar a importância desempenhada pela intersubjetividade na construção do 

conhecimento (FREITAS, 2003). É, então, por meio da interação entre pesquisador e 

pesquisado que se tenta compreender as questões investigadas. Consequentemente, fazer 

pesquisa dentro deste paradigma é entender que pesquisar não é uma atividade neutra, pois 

a forma de o pesquisador olhar a realidade está imbricada nos discursos de mundo que o 

constitui (BAZARIM, 2008). 

Em oposição à visão positivista, para a qual existe uma realidade exterior ao sujeito 

que pode ser conhecida objetivamente a partir de relações de causa e efeito passíveis de 

generalização e da qual o pesquisador está isento, a visão interpretativista compreende a 
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realidade como uma construção social na qual o pesquisador participa com o pesquisado da 

coconstrução do conhecimento; “o pesquisador se detém a olhar a realidade e construir dela 

uma interpretação” (FREITAS, 2003). Portanto, o foco da pesquisa interpretativista situa-

se, não em um produto padronizado, mas está localizado nos aspectos processuais do 

mundo social; o foco está na especificidade, no contingente, no particular. (cf. MOITA 

LOPES 1994, p. 44). 

Seguindo o paradigma interpretativista, adoto como base a visão de que o 

pesquisador, como um ser social, é inseparável da pesquisa que está conduzindo. Dessa 

forma, não é possível que ele deixe de registrar na pesquisa suas próprias impressões, visão 

de mundo, de linguagem e de ser humano a respeito do que acontece no contexto de 

pesquisa. Por isso, é importante ressaltar que também sou participante ativa na construção 

do contexto analisado. 

 Amorim (2001) afirma que o pesquisador é um ser social que marca e é marcado 

pelo contexto social no qual está inserido, de onde pode dirigir seu olhar para uma nova 

realidade, olhar que se amplia na interação com o sujeito. É, portanto, nesse jogo dialógico 

que o pesquisador constrói sua compreensão da realidade investigada, transforma-a e, 

consequentemente, é por ela transformado.  

Adoto também a abordagem qualitativa em minha pesquisa. Diferentemente das 

pesquisas quantitativas, não há nas pesquisas qualitativas uma busca por geração de 

conhecimento objetivo e “neutro” dos fenômenos sociais (cf. MOITA LOPES, 1994), como 

também, não se tenta mensurar o mundo social e não são estabelecidas hipóteses ou 

categorias a priori; ao contrário, os significados vão se revelando à medida que são 

construídos pelos participantes do contexto. Desta maneira, devido às particularidades de 
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cada contexto, os fenômenos que ali ocorrem têm um sentido todo particular, o que 

restringe as possibilidades de quantificação e, principalmente, de generalização na pesquisa 

interpretativista. Busca-se, no paradigma interpretativista, como indica Freitas (2003), a 

compreensão e interpretação da realidade, em oposição ao controle, predição, formulação 

de leis gerais propostos pelo paradigma positivista. 

O primeiro aspecto a se considerar na minha escolha pelo paradigma 

interpretativista e pela abordagem qualitativa é o fato de a pesquisa partir de um 

questionamento para o qual busco não uma solução definitiva e universal, mas 

encaminhamentos para a compreensão do processo de renegociação interacional de relações 

de poder em uma sala de aula de língua estrangeira em contexto militar. Assim, a produção 

de conhecimento neste trabalho não significa a formulação de verdades absolutas sobre 

interação em sala de aula, mas sim, a procura de interpretações de tal microcontexto, que 

está política e historicamente situado e é construído socialmente via linguagem. Segundo 

Bauer, Gaskell & Allum (2005), a pesquisa social se apoiaria em dados sociais, ou seja, 

dados sobre o mundo social, que são construídos nos processos de comunicação. Adotei 

neste estudo uma visão interpretativista de pesquisa (MOITA LOPES, 1994), visto que este 

tipo de investigação reconhece o conhecimento como produto da interpretação interpessoal 

da linguagem e, dessa forma, considera o conhecimento como fabricado, produto da força 

discursiva nas interações sociais. 

 

O segundo aspecto que também condiciona minhas escolhas é o fato de estar 

trabalhando com relações de poder que são construídas através da linguagem. Compartilho 

da visão de que tudo o que constitui o ser humano – crenças, costumes, identidades, 
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ideologias, valores– é construído e só existe nas relações sociais, nas quais o uso da 

linguagem é fundamental. É nessa perspectiva que Moita Lopes (1994, p.94) assinala que a 

linguagem é, ao mesmo tempo, condição para a “construção do mundo social e caminho 

para encontrar soluções [sic] para compreendê-lo”. Dessa maneira, é imprescindível 

entender que no paradigma interpretativista, “o real não é apreensível, mas sim uma 

construção dos sujeitos que entram em contato com ele” (FREITAS, 2003, p.56), e essa 

construção se dá através da linguagem.  

Uma das metodologias utilizadas em pesquisas interpretativistas é a investigação de 

cunho etnográfico, cujas origens advêm da Sociologia e da Antropologia, e mais 

recentemente, a microanálise etnográfica, a qual explicito na subseção seguinte. 

 

5.6 - A microanálise etnográfica 

 

 Autores de diferentes áreas do conhecimento que trabalham com a perspectiva 

etnográfica como forma de conhecimento (ERICKSON, 1988; DURANTI, 1986), indicam 

que tal metodologia toma por base a observação direta, com o intuito de estabelecer 

relações complexas, produzir descrições detalhadas e gerar inferências e percepções. É um 

tipo de pesquisa cujo foco consiste em pesquisar “criativa e imaginativamente com os 

participantes e não sobre os participantes” (GEERTZ, 1989, p. 17).  

A análise etnográfica inclui, assim, diversos pontos de vista e diferentes ângulos 

interpretativos, estabelece relações entre o particular, o ponto de vista dos participantes do 

evento discursivo, e também analisa o contexto mais amplo. Por isso, ao optar por essa 

metodologia de pesquisa, o pesquisador deve utilizar-se de uma série de procedimentos que 
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incluem mapeamento acurado do contexto de pesquisa, observação participante, entrevistas, 

manutenção de diários de campo, entre outros. Tais procedimentos, por contemplarem 

diferentes ângulos de percepção, favorecem e enriquecem a reconstrução detalhada do 

contexto, possibilitando o que Erickson denomina de microanálise etnográfica. 

 A microanálise etnográfica proposta por Erickson (1992) vem sendo muito 

utilizada nos estudos da linguagem. Este tipo de análise tem como propósito estudar o  

discurso, o contexto e as interações de uma perspectiva micro, imbricada a uma perspectiva 

macro. O pesquisador investiga, através de criterioso detalhamento da descrição das 

práticas verbais e não-verbais dos participantes da pesquisa, os significados construídos na 

interação. Tal tipo de análise enfatiza dois aspectos: 1) a comunicação social possui um 

caráter situado, o que possibilita, apesar dos constrangimentos dos processos sociais mais 

gerais, um espaço para a renegociação de padrões pré-estabelecidos; 2) existe uma dupla 

influência na interação, pois ouvintes sempre influenciam falantes e vice-versa. 

(ERICKSON, 1992; c.f.: seção 3.1) 

 A microanálise etnográfica considera não somente a comunicação ou interação 

imediata da cena observada, mas também a relação entre essa interação e o contexto social 

maior e a sociedade em que este contexto se insere. O termo microanálise advém do fato de 

o pesquisador estudar particularmente em profundidade um evento ou parte dele. Neste tipo 

de pesquisa, a geração e a análise de dados são processos contínuos, que acontecem ao 

longo de toda a investigação. Tal investigação consiste em perguntar, gerar dados, analisar, 

perguntar outra vez, gerar mais dados, analisar, e assim sucessivamente (NUNES, 2009). O 

mais importante nesta perspectiva é olharmos para todos os detalhes, para que se possam 

observar diferenciações e também construir articulação entre o micro e o macro.  
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 Erickson, em Ethnographic microanalysis of interaction (1991) demonstra alguns 

dos pressupostos que subjazem a este tipo de análise. Dentre eles, destaca-se o fato de o 

pesquisador estar sempre atento para a inter-relação entre o processo de construção de 

significados e a resposta dos participantes a ele. Da mesma forma, o pesquisador não se 

preocupa com a manipulação e controle dos dados ou com a eliminação de variáveis 

situacionais. O pesquisador aceita a complexidade dos eventos discursivos que estão sendo 

investigados e tenta compreendê-los. 

 Além disso, em uma pesquisa que se utiliza da microanálise etnográfica, há uma 

ênfase no contato direto do pesquisador com os fenômenos observados. Apenas dessa 

forma, os gestos e as palavras poderão ser apropriadamente remetidos ao contexto em que 

aparecem.  É importante verificar, dentro desta perspectiva, os dados devem ser gerados de 

diferentes formas e, em seguida, devem ser descritos e selecionados pelo pesquisador, que 

irá analisá-los de forma a construir uma melhor compreensão do contexto estudado. 

 No caso da presente pesquisa, é a microanálise etnográfica que vai propiciar uma 

investigação mais localizada dos embates interacionais e das construções das relações de 

poder na sala de aula. Utilizando-me de tal abordagem, buscarei observar, como 

pesquisadora e como professora, como se dão os processos de negociação interacional das 

redes de poder através da linguagem em uma sala de aula de língua inglesa em contexto 

militar. Tal olhar será facilitado através do uso de instrumentos de geração de dados (c.f.: 

seção 5.6) que, ao possibilitarem a utilização da triangulação, ou seja, o entrecruzar de 

vários pontos de vários métodos e pontos de vista facilitam o processo de compreensão do 

contexto analisado. 
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 Para que seja implementada a microanálise etnográfica de um determinado evento 

comunicativo, o pesquisador deve debruçar-se minuciosamente sobre micromovimentos da 

interação, de forma a descrever o microcontexto em que tal evento ocorre (ERICKSON, 

1992). Assim, faz-se necessário que nos desvencilhemos de categorias estanques, para 

começarmos a olhar para o novo, utilizando categorias cambiantes que nos ajudem a criar 

inteligibilidade sobre os dados. Desta forma, a próxima subseção se dedica ao detalhamento 

os instrumentos de geração de dados utilizados nesta pesquisa. 

5.7 - Os instrumentos de geração de dados 

 

Para investigar a questão proposta, existem vários métodos disponíveis para a 

geração de dados. Tendo em vista que pretendo obter uma interpretação condizente do 

evento discursivo investigado, é preciso considerar uma variedade de perspectivas 

(NUNAN, 2005, p. 59). 

Diferentes instrumentos de pesquisa permitem a triangulação dos dados, 

considerando não apenas a visão dos sujeitos, mas também a minha, enquanto 

pesquisadora. Isto será possível uma vez que ―em pesquisa interpretativa busca-se a 

intersubjetividade (convergência) através da triangulação de pontos de vista, de 

instrumentos de geração de registros, etc. (CAVALCANTI, 1990, p. 44). Para levar a efeito 

os objetivos traçados para o desenvolvimento deste trabalho, utilizo-me de um instrumento 

de geração de dados sustentado por outros dois na condução da microanálise etnográfica 

proposta, a saber: 
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 Gravações em áudio. Através desse instrumento eu recontruo em partes o evento e 

analiso como se dão as (re-) negociações das relações de poder em uma sala de aula de 

língua estrangeira em contexto militar. Os dados foram transcritos seguindo 

procedimentos da microanálise etnográfica, propostos por Erickson (1991), que são: 1) 

ouvir e reouvir as gravações (primeiramente sem interrupções e, depois, re-ouvindo 

alguns segmentos); 2) selecionar os seguimentos mais representativos e transcrevê-los;  

 Diário redigido por mim, a professora-pesquisadora. O diário de campo é também um 

instrumento importante porque, segundo Hughes (2000), fornece dados para reflexão e 

para a reconstituição do contexto de pesquisa e das impressões do pesquisador sobre tal. 

 Entrevista de grupo focal desenvolvida pela pesquisadora com os alunos participantes. 

Conforme aponta Morgan (1998, p. 31), “as entrevistas com foco no grupo são ocasiões 

especiais dedicadas a coletar (sic) dados sobre tópicos específicos”. 

É importante mencionar que, em um primeiro momento, julguei necessário realizar 

o registro das aulas também em vídeo, de forma a conduzir uma análise multimodal, por 

acreditar que posicionamentos e performances são construídos não só por palavras, mas 

também por gestos. No entanto, a partir da segunda aula, optei por desistir desse recurso 

por perceber que sua utilização inibia a participação dos alunos. Com isso, passei a tomar 

notas no momento de interação com os alunos de elementos visuais que pudessem ser 

importantes para a análise de dados. Tais notas eram posteriormente lidas e desenvolvidas 

no diário de campo. 

 No momento da análise e da discussão dos dados, apresentarei como as múltiplas 

perspectivas foram organizadas e trianguladas, com o objetivo de ampliar as possibilidades 
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de interpretação. 
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6 – ANÁLISE DE DADOS 

Os capítulos que a este antecederam foram dedicados à explicação da base teórico-

analítica que norteia esta pesquisa, bem como dos procedimentos metodológicos, do 

contexto no qual os participantes estão inseridos, dos participantes da pesquisa e dos 

instrumentos de geração de dados. Neste capítulo, debruço-me sobre os dados gerados em 

minha sala de aula em um curso de inglês para controladores de voo de 3 semanas com 8 

tempos de aula diários, totalizando 90 horas. Tenho como objetivo apresentar minha 

interpretação dos dados gerados para responder a pergunta de pesquisa. Durante a análise, 

apontarei de que forma o arcabouço teórico explicitado nos capítulos 2 e 3 dialoga e toma 

forma nas práticas discursivas. 

Cabe ressaltar que ao iniciar minha análise, deparei-me com o angustiante dilema 

reconhecido e explicitado por Moita Lopes (1994) em relação à pesquisa interpretativista: a 

abundância de dados. Assim, procurei seguir as instruções de tal pesquisador e busquei os 

tópicos discursivos mais recorrentes nos registros gerados. As sequências analisadas são 

recortes que tentam responder a minha pergunta de pesquisa já comentada em capítulos 

anteriores: 

Como são (re-) negociadas as relações de poder entre professora civil, instrutor 

militar e alunos militares inseridos em uma ordem de discurso institucional em uma sala 

de aula de língua estrangeira para fins específicos? 

 

Para respondê-la, analisarei, no presente capítulo, os dados gerados após transcrição 

das aulas e de entrevista de grupo focal, bem como dados gerados em anotações de meu 
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diário e de meus colegas instrutores, que atuaram como observadores. Mais uma vez, faz-se 

necessário salientar que tanto a transcrição quanto a análise dos dados gerados constituem 

leituras possíveis do evento observado. Seguindo Garcez (2002), penso que não haja 

transcrição, descrição, ou prática de nomeação que seja neutra. Toda transcrição ou análise 

de um evento é uma interpretação, uma possibilidade, dentre outras, que depende do foco 

do observador e busca privilegiar certos aspectos em oposição a outros, de acordo com 

metas investigativas específicas. A transcrição é um texto; nunca será o evento em si. É 

uma construção que indica posicionamentos políticos e ideológicos conscientes do 

pesquisador (SCHNACK et al., 2005). Dessa forma, as descrições e transcrições feitas aqui 

devem ser analisadas como interpretações possíveis, de acordo com os objetivos dessa 

investigação.  

Para organizar a análise dos dados, agrupei-os em dois grandes eixos: 

6.1- Interações que atuam na manutenção de relações de poder pré-

estabelecidas pela ordem do discurso militar. 

6.2- Interações que indicam possibilidades de mitigação das relações de poder 

pré-estabelecidas em uma sala de aula de contexto militar. 

Além disso, ressalto que empreguei algumas convenções de transcrição adaptadas 

do trabalho de Erickson (1991) e Schnack, Pisoni & Osterman (2005)
8
 para a transcrição 

dos áudios que aparecem no início desta dissertação. Optei por transcrever grafias 

utilizadas em linguagem oral e também possíveis deslizes dos alunos na língua alvo. É 

importante destacar que, como as conversas aconteceram em LE, preservo exatamente o 

                                                           
8
 Ver Lista de Convenções e Abreviaturas no início desta dissertação. 
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que foi falado pelos alunos e pelos instrutores, mantendo não somente a mistura das duas 

línguas (português e inglês), um processo natural na aprendizagem de uma LE e da 

natureza das interações em sala de aula, como também a criação de novas palavras e 

possíveis deslizes na norma padrão.  

Por fim, assinalo que o início e o término dos recortes foram delimitados conforme 

a mudança de enfoque e os seus respectivos títulos foram extraídos de trechos das 

interações dos participantes. A minha escolha por tais títulos se deu por tais falas por 

sintetizarem o tópico abordado nas sequências.  

A disposição espacial dos alunos em sala de aula era, na maioria das vezes, em 

formato de semicírculo, em que o professor responsável pela aula do dia ficava no centro, 

de pé, e caminhava pela sala para monitorar as atividades. O professor que não fosse 

responsável pela instrução do dia sentava-se fora do semicírculo, atrás dos alunos, porém, 

tal professor estava livre para participar das aulas e monitar o desenvolvimento das 

atividades. Pela natureza da atividade de controle de tráfego aéreo, a maior parte das 

atividades em sala de aula focaliza habilidade oral e, para auxiliar no desenvolvimento de 

tal habilidade, são praticados exercícios orais em pares e grupos e varia-se muito o tipo de 

interação em sala de aula e a disposição espacial dos alunos.  

As figuras abaixo demonstram as três formas de opção de organização espacial e de 

interação que ocorreram mais frequentemente durante as aulas: 
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Figura 1  

 

Figura 2 

 Figura 1 – Professor ao centro, alunos em semicírculo e instrutores não 

responsáveis pela instrução do dia posicionados fora do semicírculo. 

 

 

 

 

 

Figura 2 

  

 Figura 2 – Alunos divididos em dois pares e em um trio e professor responsável 

pela instrução andando entre as mesas de forma a monitorar as atividades.  
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Figura 3 – Alunos divididos em dois grupos maiores, um formado por três alunos e outro 

por quatro alunos e professor responsável pela instrução andando entre as mesas de forma 

a monitorar as atividades.  

 

6.1- Interações que atuam na manutenção de relações de poder pré-estabelecidas pela 

ordem do discurso militar. 

 

Nesta seção, analiso as sequências das transcrições das gravações em áudio das aulas e 

da entrevista de grupo focal, bem como as anotações de campo que melhor indicam a 

presença da ordem do discurso militar
9
 (c.f.: capítulo 2) dentro de sala de aula. Nestas 

interações, ocorreram poucas possibilidades de (re-) negociação das relações de poder entre 

instrutor militar, professora civil e alunos militares.  

Ecoando Drew & Heritage (1992), nas conversações que ocorrem em contextos 

institucionais, há uma orientação do discurso, relativas a objetivos relacionados a funções, 

tarefas ou identidades tradicionalmente associadas à Instituição em questão. Durante todo o 

                                                           
9
 Conforme explicitado no capítulo 2, ordem do discurso é compreendida neste trabalho, segundo Foucault 

(1979), como o controle e a situacionalidade da produção discursiva. 
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curso, foi possível perceber indicativos que norteavam o discurso de alguns alunos em 

determinadas interações que indicavam discursos intertextuais que remetiam a discursos 

pré-estabelecidos na ordem do discurso militar, e também visões hegemônicas de gênero e 

sexualidade, comuns em tal contexto marcado pela hierarquia também entre os gêneros e 

sexualidades (LOPESa 2005). 

 

6.1.1 – Sequência 1 – “How should I call you?” 

 

 “Independente do tipo de interação em sala de aula, 

da atividade realizada, não sei por que, mas sempre me 

chamavam de teacher; sempre. Nunca de outra forma. 

Já aos instrutores militares, faziam questão de chamar 

pela patente, o que marcava a diferença. Desde o 

primeiro dia, já me perguntaram. Entre eles, 

independente se 3S ou 2S, se chamavam pelo nome, mas 

ao se reportar ao instrutor, patente. Eu, a teacher. Os 

instrutores militares, em português ou inglês, sempre 

militares.” 
(Notas de diário de campo – 06/06/2011) 

 

  

Esta primeira sequência ocorreu no dia 14 de junho de 2011. Eu estava como a 

responsável pela aula do dia e caminhava pela sala monitorando o andamento da atividade 

proposta.  

 

 

1 P Let`s go guys/ time is up! 

 

2 Todos (ininteligível) 

 

3 P Let`s go? Let`s correct the exercise now. Hurr:::y 

 

4 2S Viana Ca::lm do::wn , swee::tie:: (risos) 

 

5 SO Bento WHAT? WHAT DID YOU CALL YOUR TEACHER? 
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6 2S Viana Sorry/ (2.1) what`s the problem? Sweetie. I always listen to it in 

films.  

 

7 

8 

9 

SO Bento NOT GOOD TO CALL a teacher/ you can call a fri:end/ a 

person that you have a rela::tionship, but NOT A TEACHER. 

YOU HAVE TO SHOW MORE RESPECT (Bento aponta o 

dedo indicador em direção a Viana)
10

 

 

10 2S Viana Sorry teacher/ (2.1) Sorry, I didn`t know it was offendive 

(abaixa a cabeça) 

 

11  

12 

13 

SO Bento Now ok, BUT HAVEN`T YOU LEARNED ANYTHING AT 

SCHOOL? Our Military School teaches us how to behave when 

dealing with people that are hi::gher in rank than us. 

 

14 P It`s ok (Viana) let`s continue 

 

15 

16 

2S Viana Sorry (1.2) chief master sergeant. I shouldn’t have said that. 

Sorry. And teacher (1.1) how should I call you? 

 

17 P You can call me teacher; it’s ok. Natalia is also ok. 

 

18 SO Bento The correct would be Miss Andrade as she is not married 

 

19 P Yeah, but it`s not necessary 

 

20 

21 

SO Bento Of course it is. DON`T FORGET THIS IS A M:I:L:I:T:A:R:Y: 

HOUSE.  

 

 

Como discutido nos capítulos anteriores (c.f.: 2 e 3), não busco, em minha pesquisa, 

verdades absolutas. Não tenho a intenção de quantificar ou generalizar. Todavia, os 

vocativos nos dados analisados foram representativos e devem ser comentados.  

                                                           
10

 Os elementos visuais descritos na transcrição e analisados são decorrentes de observações descritas em 

diário de campo. Dia 06/06/2011: “Bento mostrou com suas expressões corporais, como apontar o dedo 

indicador, que não concordava com a forma que Viana havia se referido a mim”. 
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Durante todo o curso, dentre todas as interações nas 90 horas de dados gerados, os 

alunos mantiveram um padrão no uso dos vocativos. A mim, na maioria das vezes 

chamavam de “teacher”, ou, em algumas poucas ocasiões, pelo nome próprio. Já aos 

instrutores militares, os alunos não utilizavam nomes próprios, nem o substantivo 

“professor”. Eram chamados pela patente em língua inglesa, posicionando-os como 

militares, acima da função exercida em tal contexto interacional, a de instrutor. Esse 

posicionamento, segundo Van Langenhoven & Harré (1999), indica que os participantes da 

interação posicionam o outro dentro de uma ordem institucional. Nos dados gerados, os 

militares são posicionados como superiores em hierarquia e, assim, podem manter o 

enquadre institucional de quartel dentro de sala de aula.  

No excerto acima, o 2S Viana utiliza-se do vocativo “sweetie” (linha 4), bem como 

do alongamento dos sons vocálicos da sentença “ca::lm do::wn, swee::tie” (linha 4) e, 

assim, reconstrói o posicionamento discursivo desse momento interacional. Ele posiciona a 

mim de maneira igual aos alunos, abalando o enquadre de aula, na concepção tradicional. 

Entendo footing como “um contínuo que vai das mais evidentes mudanças de 

posicionamento às mais sutis alterações de tom que se possam perceber” (GOFFMAN, 

1998, p. 74); nessa interação, o aluno Viana fez uma mudança evidente do enquadre de sala 

de aula tradicionalmente concebido. Essa mudança de enquadre é corroborada pelos risos 

dos outros alunos. Tal pista de contextualização parece demonstrar nervosismo dos outros 

integrantes do evento discursivo diante de tal mudança inesperada e abrupta de 

posicionamento discursivo e de enquadre interacional.  
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 Ao se direcionar a mim utilizando-se de um item lexical usado em conversas com 

amigos, Viana posiciona-se (VAN LANGENHOVEN & HARRÉ, 1999) e coloca a todos 

os participantes em posições hierarquicamente semelhantes.  

Segundo Santos & Fabrício (2006, p.1) “as mudanças de enquadre permeiam a fala 

de momento a momento”, porém, precisam ser ratificadas pelos participantes da interação, 

o que não ocorre nesse recorte. O posicionamento indicado por Viana é refutado por SO 

Bento, que não participava dessa aula como instrutor, mas posicionou-se de forma a não 

aceitar a performance de Viana, que estaria fugindo do que se espera de uma performance 

militar pré-concebida sociohistoricamente, ou seja, fugindo de “uma série de atos repetidos 

dentro dos quais um enquadramento altamente rígido e regulador se solidifica com o passar 

do tempo para produzir a aparência de substância, de um tipo natural de ser” (BUTLER, 

1990, p. 33). A performance do militar foi questionada e isso não poderia ser permitido 

dentro de uma ordem de discurso militar. 

Uma indicação de tal refutação foi a elevação do tom de voz. Essa pista de 

contextualização pode ser percebida em quase todas as falas do SO Bento nesse excerto. As 

pistas paralinguísticas do aumento do tom de voz e o tom incisivo de suas falas, bem como 

seus gestos de apontar para Viana com o dedo indicador, são pistas de contextualização que 

indicam outra mudança no enquadre interacional. Nesse momento, o enquadre não era mais 

de aula e sim de quartel.  

O aluno foi posicionado por Bento como hierarquicamente inferior a mim e a ele, 

tendo, assim, que se utilizar de itens lexicais mais adequados a tal footing assimétrico. O 

footing proposto por Viana também não foi cossustentado por Bento, pois, segundo ele, o 

item lexical “sweetie” não seria uma forma adequada de posicionar discursivamente uma 
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professora. Ele indica, ao citar “a friend, a person that you have a relationship” (linhas 7 e 

8), as pessoas com as quais Viana poderia utilizar do vocativo “sweetie” para construir o 

footing proposto.  Posicionar-se dessa forma iria de encontro à máxima “Hierarquia e 

Disciplina” do contexto militar, visto que eu, como professora, ocupo um lugar na 

hierarquia superior ao dos alunos. Ao transgredir tal característica da ordem do discurso 

militar, Viana deveria ser punido.  

Para fugir de uma possível punição, Viana corrobora o enquadre de quartel indicado 

por SO Bento e (re-) posiciona-se, assumindo, assim, um posicionamento de segunda 

ordem, ou reflexivo, como definido por Van Langenhoven & Harré (1999; c.f.: 3). Isso 

pode ser percebido através da análise de pistas de contextualização como sua postura 

subserviente, com a cabeça abaixada, a voz em tom mais baixo e intermitente, e a utilização 

do item lexical “sorry” (linhas 6, 10, 15 e 16). Viana adequa sua fala e sua postura e muda o 

footing de forma a ser aceito novamente pelo militar hierarquicamente superior e não ser 

punido por ele. 

SO Bento procura manter um enquadre de quartel ao indicar que o aluno deveria me 

chamar de Miss Andrade, o que indicaria respeito e seria a forma correta já que não sou 

casada. Mais uma vez, Bento posiciona-se (VAN LANGENHOVEN & HARRÉ 1999) de 

forma a corroborar, também, o footing que ele concebe como adequado à interação 

professora-aluno. Bento constrói, nessa interação, a performance de militar tradicional, 

concebida de maneira estereotipada, não aberto a (re-) negociações de relações de poder.  

Na última linha desse recorte, Bento mantém o enquadre de quartel ao se dirigir a 

mim, professora civil. Ao refutar o que eu disse (linha 19), elevar o tom de voz e soletrar a 

palavra “military” (linha 20), ele posiciona-se moralmente em relação a mim como 
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hierarquicamente inferior, por não ser militar. Bento restringe a opção de opinar àquele que 

participa da ordem institucional do militarismo. Dessa forma, eu, professora civil, não 

poderia posicionar-me ativamente no enquadre quartel. Teria, assim, de construir uma 

performance também submissa ao militar diante de tal evento interacional.  Essa 

performance é percebida pelo silêncio. Assim, a aula é retomada sem estender esse 

momento do evento discursivo. Da mesma forma, os outros alunos cossustentam o 

enquadre de quartel através da pista de contextualização do silêncio.  

Dentro da ordem do discurso militar, seria coconstruído socio-historicamente que 

pessoas hierarquicamente inferiores não poderiam contestar indivíduos hierarquicamente 

superiores (LOPESa 2005). Esse enquadre é introduzido por Bento e mantido tanto por 

Viana, quanto pelos outros alunos e até mesmo por mim, professora civil.  

 

6.1.2 – Sequência 2 - “I totally agree, chief master
11

” 

 

“’Militar não gosta de civil, teacher, nem adianta. Sempre 

dá problema e eles não fazem a menor questão de melhorar, 

tentar conviver com a gente...” 

(3S Roberto - Entrevista de grupo focal – 22/06/2011) 

 

 A sequência 2 ocorreu em um momento no qual o SO Bento não estava presente em 

sala de aula, mas chega durante a interação e se posiciona em relação ao que está sendo 

discutido. Um aluno, o 3S Roberto, chega atrasado após ter se ausentado no dia anterior e é 

questionado sobre o motivo pelo qual não pode comparecer à aula. 

                                                           
11

 Chief Master Sergeant é o equivalente em língua inglesa para Sub Oficial.  



97 

 

1 P Hey, why didn`t you come yesterday? 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

3S Roberto Sorry, teacher, but I can’t come yesterday because I (1.2) I (1.2) I 

was “de service” and I can’t come in the afternoon. I was ve::ry 

tired. Yesterday have a very problem there and I didn’t have head to 

come. (1.4) AH, teacher, vou falar em português. OH, e eu fiquei 

muito triste de não ter vindo ao inglês, hein, que fique claro! 

(Roberto sorri) (muitos risos) Eu estava lá de manhã, de boinha, 

quase saindo de serviço, e vieram dois carinhas na direção da 

guarda. Não falaram nada e pediram autorização para entrar. Eles 

eram civis e queriam entrar na base para sacar dinheiro. Tá de 

sacan::agem:. civil, bêbado, entrar na base para tirar dinheiro? 

 

13 3S Bruna Mas como assim? Eles não viram que era a base? 

 

14 3S Roberto Viram, pô, mas queriam criar barulho. 

 

  (todos falam ao mesmo tempo sobre o ocorrido) 

 

15 P And then, what happened? 

 

16 

17 

18 

3S Roberto Eu não deixei, né, teacher. (1.8) Pô o Brigadeiro estava hospedado 

no cassino e ia feder se acontecesse alguma coisa. E civil já sabe, 

né? Parece que só quer entrar no quartel para arranjar confusão. 

 

  [todos falam ao mesmo tempo sobre o ocorrido e parecem 

concordar] 

 

19 P Hey, not ALL civilians. 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

3S Roberto Nem todos, só você e mais alguns que salvam, teacher. O pessoal é 

sem noção, parece que não sabe se por no lugar. Sempre que eu to 

de serviço acontece alguma coisa com civil do lado de fora 

querendo zonear o quartel. Pô, não sei por que, não tem nada para 

fazer?A gente só trabalha, e eles não. Parece que só tem vagabundo, 

que ainda vêm zonear nosso serviço. 

 

26 

27 

3S Bruna But it’s true, teacher. Always have a problem with civilians trying 

to go into the military base. 

 

28 P But you know many civilians. Do you think they’re all the same? 

(SO Bento entra na sala) 

 

29 

30 

3S Bruna Not all the same, but they don’t have the same sense of 

responsibility. We have to be responsible very early, but civilians 
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31 

32 

only get responsible when they’re 21, 24. I become a sergeant when 

I was 18. 

 

33 

34 

35 

36 

37 

SO Bento The solution for education would be military schools. 

EVERYBODY should have a clue of what it means to be a military. 

Notions of organization, neatness, responsibility are very important 

for everybody to have but they lack in the schools nowadays 

38 3S Roberto I TOTALLY agree CHIEF MASTER.  
 

Ao responder a pergunta, Roberto constrói um novo enquadre em sala de aula: o de 

narrativa. Uma pista que indica sua necessidade de contar sua história é a mudança de 

código do inglês para o português, que parece demonstrar a vontade de narrar de uma forma 

mais clara para todos os presentes em sala de aula e mais fácil ao narrador. Roberto inicia 

sua narrativa com um momento de desestabilização (linhas 6 e 7) : um comentário de que 

ele havia ficado muito triste por não ter podido comparecer à aula anterior; tal comentário 

abala o enquadre de sala de aula e pode ser entendido como  um comentário jocoso em 

relação à aula de inglês pelas pistas paralinguísticas de sua expressão facial e tom de voz
12

 

e é cossustentado pelos presentes através da pista de contextualização do riso. Tal pista 

aponta para a confirmação de que todos estão colaborando para sua mudança de enquadre.  

Ocorre outra mudança de enquadre de narrativa para conversa, a partir da linha 13, na qual 

se iniciam as interações entre Roberto e outros participantes que refutam e cossustentam o 

que ele narrou. 

O uso substantivo “carinhas” (linha 8) utilizado no diminutivo e com tom pejorativo 

para designar os civis que teriam tentado entrar na base militar são pistas que indicam o 

                                                           
12

 Nota de diário de campo. Dia 08/06/2011: “Roberto afirmou ter ficado triste de não ter podido comparecer 

a aula, mas com sua expressão de deboche ele indicou exatamente o contrário. Ninguém acreditou e 

começaram a rir desse comentário”.  
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posicionamento de Roberto que consntrói a performance de uma identidade militar em 

oposição a uma identidade de grupo civil. Os adjetivos bêbados e vagabundos (linhas 11 e 

25) e os sintagmas verbais “queriam criar barulho” (linha 14) e “eles não [trabalham]” 

(linha 24) também são pistas que corroboram para a construção pejorativa dos civis. Os 

outros alunos corroboram essa construção através da pista de contextualização do silêncio e 

comentários paralelos; não houve discordância do que foi dito por Roberto. 

Roberto constrói dois grupos hegemônicos distintos: militares e civis, o que é 

indicado pelos itens lexicais “a gente” e “eles” (linha 24), sendo os dois grupos com 

características bem definidas. Ao fazê-lo, Roberto vai de encontro à concepção de que 

podemos sempre nos reconstruir através de performances, o que é explicitado pelo 

construto de performatividade (BUTLER 2003; PENNYCOOK 2007; c.f.: seções 3.2 e 

3.3).  

 Eu, professora civil, construo um posicionamento de primeira ordem (c.f.: seção 

4.4) em relação ao que ao alinhamento construído pela narrativa de Roberto com a 

afirmação “Hey, not ALL civilians.” (linha 19) de forma contrária. A interjeição e 

entonação da sentença indicam que tento refutar o que foi dito. Com interrogação “do you 

think they’re all the same?” (linha 28), questiono os alunos sobre a categorização 

hegemônica e homogênea estabelecida por Roberto. Todavia, esse questionamento não é 

sustentado pelos participantes da interação. Bruna responde “not all the same”, mas, em 

seguida, constrói novamente a ideia de dois grupos hegemônicos com características 

distintas ao utilizar-se dos pronomes “We” e “They” e alinha-se a Roberto.  Assim, ela faz 

um posicionamento do outro (c.f.: seção 4.4), da mesma forma como Roberto o fez. Bruna 
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constrói o grupo dos militares com características positivas, ao utilizar-se das pistas 

linguísticas do uso dos itens “responsibility” e “responsible very early” (linha 30).   

Ao entrar na sala de aula, SO Bento alinha-se ao discurso que estava sendo 

construído e faz um posicionamento de primeira ordem (c.f.: seção 4.4). Ele afirma que 

“the solution for education would be military schools” (linha 33). De forma a sustentar tal 

afirmação, ele constrói o grupo dos militares como possuindo características como 

“organization, neatness, responsibility” (linha 35) em oposição ao grupo civil. Tal 

posicionamento é corroborado de forma enfática por Roberto na linha 38. A entonação ao 

proferir as palavras “TOTALLY” e “CHIEF MASTER” (linha 38) indica que Roberto 

parece querer enfatizar que se alinha à opinião do SO Bento. Isso pode ser entendido como 

uma pista para demonstrar a todos que ele se posiciona, quase de modo subserviente, da 

mesma forma que o outro hierarquicamente superior.  

Nesta interação não ocorreram mudanças no alinhamento (c.f.: 2.2.1) entre os 

militares, pois todos pareciam concordar com os alinhamentos construídos através do 

discurso de Roberto. Tal afirmação é confirmada ao analisarmos a pista de contextualização 

do silêncio, os posicionamentos de primeira ordem de Bruna e SO Bento e os itens lexicais 

utilizados na construção do grupo civil. Assim, seguindo a perspectiva de Bastos (1994), 

pode-se afirmar que os participantes de um evento discursivo têm suas condutas moldadas 

pelo cenário institucional e pelos outros participantes que também fazem parte do mesmo 

contexto institucional, o que os constrói como uma comunidade de prática (WENGER, 

1998). 
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Ecoando Pennycook (2006; c.f. 3.3), acredito que nossos posicionamentos não são 

expressões naturais, mas sim construídos em práticas sociais e culturais. Os 

posicionamentos construídos na interação acima parecem, por outro lado, construir 

categorias estanques e generalizantes que não indicam outras possibilidades de 

performances para além do que se entende como previsto para as identidades de militar e 

civil. 

6.1.3 – Sequência 3 - “A professora Natalia é muito boazinha para uma Instituição 

Militar” 

 

“Se você deixar, eles montam em cima de você. 

Presta só atenção. Eles sempre se reportam a você 

quando estão errados, porque sabem que não serão 

punidos. Todos te veem como alguém onde podem 

encontrar conforto e compreensão.”  

(Notas de diário de campo, 23/06/2011) 

 

Durante todo o curso, em interações informais, SO Bento indicou-me sua opinião 

em relação à preferência dos alunos em reportarem algo que fizessem de errado a mim, 

professora civil, pois, dessa forma, uma transgressão de regra não seria percebida ou seria 

relevada e o aluno não seria punido. Desde o primeiro dia, em que um aluno que chegou 

atrasado reportou-se a mim para explicar a situação, SO Bento solicitou que tal atitude não 

fosse estimulada.  

SO Bento parecia tentar, assim, individualizar o exercício do poder em sala de aula, 

indicando-o como figura capaz de decidir a punição para quem não seguisse as regras 

construídas dentro da ordem institucional militar. Como militares, os alunos deveriam 



102 

 

seguir uma série de normas e ele seria o vigilante que asseguraria o cumprimento delas e as 

penalidades quando houvesse algum tipo de infração a elas. Assim, percebe-se que SO 

Bento tenta criar um efeito hegemônico de poder, enquanto os outros participantes das 

interações em sala de aula tentam pulverizá-lo. SO Bento colabora para o que Foucault 

([1975] 1977, p.146) chama de “aparelho disciplinar perfeito” que seria um olhar a que 

tudo vê permanentemente, “lugar de convergência para tudo o que deve ser sabido: olho 

perfeito a que nada escapa e centro em direção ao qual todos os olhares convergem”. 

A interação a seguir é um recorte que exemplifica tal posicionamento. O aluno 2S 

Carlos chega atrasado para a aula e eu atuo como a responsável pela instrução do dia. 

Assim, ele reporta-se a mim e explica o porquê de seu atraso. SO Bento, que se encontrava 

fora de sala de aula no momento, entra logo em seguida. 

1  2S Carlos Teacher, I’m sorry I’m late (1) but the traffic was horrible! 

2 

3 

4 

 

 P Ok, no problem. Hurry::! Sit down and open your booklet to 

page 17. Sit together with Bruna, Fabiana and Viana and 

discuss the questions of exercise 20. 

   (SO Bento entra na sala e se dirige ao quadro branco, 

estando, assim, podendo ser visto por todos os alunos e pela 

professora.) 

5 

6 

 SO Bento Hey Carlos, I saw you coming late and you didn’t talk to me 

about that. 

7  2S Carlos I explained the teacher that the traffic was horrible. 

8  SO Bento So:: did you talk to ME::? (Bento dá uma leve batida com a 

mão direita em seu peito) 

9 

10 

11 

 2S Carlos I thought… 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

 

 SO Bento You are not allowed to do THAT, and you know it. Olha 

gente, eu vou falar português para ficar bem claro para 

TODOS VOCÊS. A professora Natalia NÃO é coordenadora 

desse curso. EU sou o mais antigo e por isso, vocês devem se 

reportar a MIM quando tiverem algum tipo de problema para 

que EU pense em uma solução, se houver, ou em uma 

punição para algo que vocês deixem de fazer. Não é a 

primeira vez que eu percebo que vocês esperam para falar 

com a professora, pois sabem que ela é mulher, boazinha, 

não briga e não falará nada para mim. Não é de hoje que eu 

estou prestando atenção a isso.  A professora Natalia é muito 

boa:zi::nha para uma Instituição MILITAR, talvez por sua 

idade, ou por ter chegado recentemente, mas com o tempo ela 

irá aprender que se deixar, vocês fazem o que querem e isso 

aqui está LONGE E SER A CASA DA MÃE JOANA. 

HIERARQUIA E DISCIPLINA. Quem não está disposto a 

seguir, que decida logo e não encha. Quem está disposto, 

deve lembrar que quem manda é o militar mais antigo e deve 

falar com ele e não com a pobre professora que ainda não 

entende nada sobre o sistema militar e ainda tem que aturar 

vocês. Aprenderam isso na Escola e devem seguir. E não 

pensem que eu não estou observando vocês, pois eu estou e 

sei muito bem quem está cumprindo os deveres e quem está 

enganando a professora. Ela pode não ter percebido ainda, 

mas eu estou bastante atento às atitudes de vocês e podem ter 

certeza que observo mesmo quando vocês não percebem e 

acham que se deram bem.  

   (2S Carlos levanta-se e coloca-se em posição de sentido.) 

40 

41 

42 

43 

 

 2S Carlos Peço desculpas, senhor. Não queria que parecesse isso. Só 

não falei com o senhor sobre o meu atraso porque o senhor 

não estava em sala de aula. Peço desculpas e acredito que 

isso não irá mais acontecer. 

44 

45 

 SO Bento Assim espero. Professora, desculpa a interrupção. Pode 

continuar. 
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Ao tentar explicar-se pelo fato de não ter reportado ao militar seu atraso, o aluno 2S 

Carlos inicia seu turno com o sintagma verbal “I thought...” (linha 9), mas não a consegue 

terminar, pois sua fala é interrompida por SO Bento que diz “You’re NOT allowed to do 

THAT.” ( linha 12). O uso do pronome THAT pode indicar referência tanto à ação de não 

ter explicado ao militar quanto a algo dito anteriormente, no caso “I thought... ( linha 9). 

Como SO Bento interrompe sua fala, não fica clara a referência utilizada.  

A mudança de código indica também uma mudança de enquadre. SO Bento 

posiciona todos os participantes da interação como participantes do novo enquadre, o de 

repreensão, ao indicar “vou falar em português para ficar claro para TODOS VOCÊS” ( 

linha 13). Nesse momento, eu, professora civil, também sou posicionada de forma a escutar 

a censura aos atos dos alunos e também não corroborar mais com tais ações. Assim, SO 

Bento alinha-se a um discurso da sociedade disciplinar, em que, segundo Foucault ([1975] 

1977, p. 49), “é necessário que [todos] tenham medo; mas também porque devem ser 

testemunhas da punição”, e indica a todos que o exemplo do aluno não deveria ser seguido. 

O aumento do tom de voz ao proferir “TODOS VOCÊS” (linha 10) também é uma pista de 

contextualização que indica que SO Bento nivela todos os participantes da interação como 

ouvintes e como hierarquicamente inferiores.  

A tentativa de SO Bento de posicionar-se como ponto focal de poder em sala de 

aula pode ser percebida com a análise da pista de contextualização da ênfase, indicada pelo 

aumento do tom de voz no uso dos pronomes “ME” (em português, comigo; linha 7), “EU” 
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(linhas 14 e 16) e “MIM” (linha 15) e a batida leve com a mão direito em seu peito
13

. 

Assim, SO Bento constrói um alinhamento autoritário e posiciona-se como responsável 

pela coordenação do curso, o que colaboraria para sua construção como pessoa detentora do 

poder dentro daquele jogo interacional. Na sentença “a professora Natalia NÃO é 

coordenadora do curso, EU sou o mais antigo” (linha 14), SO Bento posiciona-se como 

hierarquicamente superior, e também assume um posicionamento moral do outro (VAN 

LANGENHOVEN & HARRÉ 1999) ao desconstruir, com a utilização do advérbio de 

negação enfatizado pelo aumento do tom de voz NÃO (linha 14), o nível hierárquico da 

professora que estava sendo construído pelos alunos. A pista do silêncio indica que todos os 

outros participantes cossustentam o enquadre proposto e, por isso, SO Bento assume um 

turno longo de forma a continuar ratificando essas construções. 

Assim, SO Bento continua seu turno e, em oposição a sua performance de militar 

“mais antigo” (linhas 14 e 15) hegemônico, constrói uma performance de feminilidade 

enfatizada
14

 (CONNEL 1987)  para mim, professora civil. Ele utiliza-se dos itens lexicais 

“mulher”, “boazinha”, “boa:zi::nha (linhas 20 e 23), “pobre professora” (linha 31), bem 

como sintagmas verbais, como “enganando a professora” (linha 32), “não briga” (linha 32), 

“pode não ter percebido” (linha 37), “não entende nada sobre o sistema militar” (linhas 32) 

para construir o que Butler (1990) chama de identidade coerente. SO Bento constrói a mim, 

professora civil, como uma “figura de conforto e compreensão” (notas de diário de campo, 

                                                           
13

 Notas de campo. Dia 15/06/2011: “Bento pareceu bastante irritado com a situação e ao iniciar a repreensão 

ratificou que os alunos deveriam se reportar a ele com uma leve batida em seu peito com a mão direita”. 

14
 O autor define feminilidade enfatizada como uma feminilidade adaptada ao poder masculino, que tem a 

submissão e a empatia como virtudes femininas. (CONNEL 1987, p. 188).  
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23/06/2011), na qual os alunos poderiam confiar para não sofrerem retaliações por seus atos 

inadequados a ordem do discurso da Instituição Militar. Tal discurso, que remete ao 

interdiscurso da maternidade, ratifica a construção de uma característica de feminilidade 

enfatizada. 

Em seguida, no mesmo turno, em oposição à construção identitária da professora 

civil, SO Bento utiliza-se da pista de contextualização do aumento do tom de voz e da 

expressão “CASA DA MÃE JOANA” (linha 27)
15

 para marcar a construção da Instituição 

Militar sem sua vigilância. Marca também com a pista de contextualização do aumento do 

tom de voz e enfatiza a ordem do discurso militar ao citar a premissa “HIERARQUIA E 

DISCIPLINA” (linha 27), que aparece em muitas interações, que indica como deveriam ser 

as interações e posicionamentos em sala de aula em contexto militar. 

SO Bento ratifica seu footing se posicionando como militar mais antigo e aplicador 

de sanções a militares hierarquicamente inferiores. Para indicar sua vigilância constante 

para a manutenção dos padrões interacionais condizentes com a organização militar, SO 

Bento indica que “eu estou bastante atento às atitudes de vocês e podem ter certeza que 

observo mesmo quando vocês não percebem e acham que se deram bem” (linha 37), o que 

remete ao dispositivo panóptico cunhado por Foucault. Segundo o autor, um dos efeitos do 

sistema panóptico seria “um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o 

funcionamento automático do poder” (FOUCAULT, [1975] 1977, p. 166). À essa 

                                                           
15

 Casa da mãe Joana seria uma expressão que virou sinônimo de lugar onde impera a bagunça e teve origem 

na Itália no século XIV, segundo o site http://www.soportugues.com.br/secoes/proverbios/proverbios2.php, 

visitado no dia 21/12/2012. 

 

http://www.soportugues.com.br/secoes/proverbios/proverbios2.php
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visibilidade presente na Instituição Militar e assegurada por ele que SO Bento chama 

atenção. 

2S Carlos corrobora o enquadre de quartel e se alinha de acordo com o que foi  

proposto por SO Bento ao levantar-se
16

 e colocar-se em posição de sentido
17

. Assim, ele se 

desculpa pelo ocorrido e constrói um posicionamento de segunda ordem, ou seja, 

reposiciona o outro ao perceber que seu posicionamento foi refutado pelo militar mais 

antigo (VAN LANGENHOVEN & HARRÉ 1999). 

Em seguida, SO Bento muda o enquadre dessa interação de repreensão de quartel 

para novamente uma aula de inglês para fins específicos, desculpando-se com a professora 

por sua interrupção. Dessa forma, ele faz um posicionamento de primeira ordem, ou seja, 

localiza o outro e a si em um dado contexto (c.f.: seção 4.4) e alinha a figura da professora 

a uma figura hierarquicamente superior em sala de aula. Porém, logo em seguida, ao 

utilizar-se do verbo no modo imperativo em “pode continuar” (linha 44), retoma sua 

construção como detentor do poder em sala de aula, aquele que pode ditar o andamento das 

atividades. 

Esse alinhamento proposto por SO Bento é sustentado pelos outros participantes da 

interação, inclusive por mim, que retomam o evento discursivo que estava ocorrendo antes 

da mudança de enquadre. 

                                                           
16

 Nota de diário de campo. Dia 15/06/2011: “O aluno, então, se levantou e se colocou em posição de sentido 

em frente ao SO Bento. Sua expressão parecia indicar um pedido de desculpas”.  

17
 Posição na qual o militar se mantém em pé, com as mãos próximas ao corpo e a cabeça um pouco elevada. 
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6.1.4 – Sequência 4 - “Sometimes I don’t like being a military” 

 

“É teacher, eu penso em sair um dia. Além da 

remuneração, eu acho que às vezes aqui é tudo muito 

fechado, sei lá... Os pensamentos, sabe... Acho que 

uma abertura maior traria mais oportunidades de 

crescimento, não sei... Eu queria ser mais ouvido e 

que respeitassem certas escolhas minhas, sabe...” 

(2S Wellington - Entrevista de grupo focal, 22/06/2011) 

 

 Essa sequência foi retirada de um de meus primeiros momentos de gravação de 

aulas. No início, foi ainda mais marcante o fato de os alunos não se posicionarem em sala 

de aula e não interagirem quando os instrutores militares se encontravam presentes. Dessa 

forma, as interações aluno-aluno e professor-aluno eram bastante restritas ao que era 

solicitado e os alunos não participavam espontaneamente de atividades nas quais deveriam 

dar opiniões ou discutir temas polêmicos relacionados à aviação ou ao futuro deles como 

profissionais e como militares.  

 Essa sequência analisada foi gerada quando um aluno decide responder a uma 

pergunta feita um dia antes, em uma unidade didática em que se discutia o futuro da 

aviação e o futuro do controle de tráfego aéreo. A pergunta surgiu em um momento em que 

era debatido se os alunos gostariam de estar trabalhando com controle aéreo em dez anos. 

No momento do questionamento, poucos responderam e os que responderam gostariam de 

continuar sendo militares e controlando aeronaves em um futuro mais distante.  

 No dia seguinte, o aluno 3S Mattos resolve expor sua opinião em relação ao tema 

em um momento da aula em que os instrutores militares se ausentaram da sala de aula para 

resolverem assuntos burocráticos.  
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1 

2 

3S Mattos Teacher, now that they left I can tell you. I’m coursing law, I want 

to be a lawyer. I didn’t tell you beca::use (1.1) you kno:w  

3 

4 

P But do you plan leaving the [Instituição Militar] or do you want to 

continue working as an Air Traffic Controller after you graduate? 

5 

6 

7 

8 

3S Mattos I don’t know (1.8) I like what I do (2.0) I like being a military 

(1.4) but I don’t know (3.0) if (1.1) if I will stay here (2.2) 

forever. (1.5) There are things that are difficult (2.0) to understand 

and to do. 

9 2S 

Wellington 

=Ah, COME ON, man, what you DON’T understand? 

10 

11 

12 

 

3S Mattos Sometimes I think it’s beautiful to serve the country, but 

sometimes I think it’s a waste of time. I could get more money at 

private companies. 

13 

14 

15 

16 

2S 

Wellington 

It’s true, but only in the [Instituição Militar] we can be Air Traffic 

controllers AND serve the country. 2 great activities. You are 

young in this job. I am a second sergeant and I can tell you that 

things get better when you start growing in the rank. 

17 

 

P I like that. I think it’s a nice profession, a nice activity. 

18 

19 

20 

3S Mattos I agree teacher, but sometimes I don’t like being a military (2.0)I 

like the chief master, I like some lieutenants, but some others are 

difficult to support.  

21 2S 

Wellington 

But you knew it when you passed the test and entered school. You 

knew your job would be military and be a military is something 
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22 

23 

that demands some rules. 

24 3S Mattos I know (1.8) but sometimes I get disappointed. 

25 2S 

Wellington 

Ahhh you’re a viadinho. 

  (todos riem e falam ao mesmo tempo) 

26 P Come on:: guys, stop that::. 

  (SO Bento entra na sala) 

27 3S Mattos In question number 3, I put letter b 

28 P Sorry? 

29 3S Mattos In question number 3, teacher:::, the exercise (1.2) I put letter b 

30 P Ah, ok!! That’s correct. And you, Roberto? 

 

 No início da sequência, o aluno 3S Mattos reconstrói seu footing de aluno e propõe 

um novo enquadre para o evento discursivo: o de confidência. Ele indica que o fato de os 

militares mais antigos terem saído de sala de aula - “now that they left” (linha 1) – o 

incentivou a posicionar-se em relação ao tema debatido na aula anterior. Assim, ele parece 

indicar que a presença dos militares mais antigos inibiu seu posicionamento, que estaria em 

oposição ao esperado, ou seja, construir carreira no militarismo. Mattos posiciona a mim 

como confidente ao indicar que só não a contou, porque os militares estavam presentes em 

“i didn’t tell you yesterday, beca::use (1.1) you kno:w”  (linha 2). O aluno usa também a 

pista de contextualização do alongamento dos sons vocálicos das palavras because e know 

(linha 2) para mobilizar que não iria falar o motivo, e assim, alinha a todos participantes do 

evento discursivos como conhecedores desse porquê. 
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 Eu cossustento a mudança de enquadre ao continuar a conversa, perguntado se o 

aluno pretendia sair da Instituição Militar na qual trabalhava depois de terminar a 

faculdade. Da mesma forma, também se alinha ao posicionamento de Mattos, pois não 

questiona nem tenta desconstruir a decisão do aluno de não querer responder à pergunta na 

presença dos militares mais antigos.  

 Em seguida, 3S Mattos indica certo desconforto ao posicionar-se sobre o tema 

através da pista de contextualização da pausa; oito pausas longas em um turno. No mesmo 

turno, utiliza-se das pistas da negação e da ênfase em “I don’t know” (linha 6) e da ênfase 

em “forever” (linha 6) para posicionar-se em relação ao seu futuro na carreira militar. O 

alunos 2S Wellington não se alinha a esse posicionamento e tenta refutá-lo ao indagar o 

porquê de Mattos não entender certas coisas no meio militar. Wellington utiliza-se da pista 

de contextualização de ênfase e do aumento do tom de voz para indicar seu alinhamento 

contrário ao de Mattos. 

 Mattos utiliza-se dos itens lexicais “beautiful” (linha 9), “waste of time”(linha 10), 

“get disappointed” (linhas 11) para construir discursivamente seu posicionamento em 

relação a ‘ser militar’. A oposição entre os significados dos itens demonstra a fluidez dessa 

construção e um posicionamento cambiante. Por outro lado, Wellington inicia sua tentativa 

de alterar o alinhamento de Mattos e posiciona-se positivamente em relação a ‘ser militar’, 

através do uso do sintagma nominal “great activities” (linha 13) e explicando que será 

melhor quando Mattos crescer na hierarquia e se tornar segundo sargento
18

 como 

Wellington (linha 1). Assim, o aluno Wellington chama atenção para a importância da 

                                                           
18

 Segundo sargento é um posto acima de terceiro sargento dentro da hierarquia militar. 
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hierarquia para o aumento da possibilidade de exercício do poder na Instituição Militar e 

enfatiza, assim, uma das regras da ordem do discurso militar: a hierarquia. 

Eu me alinho à construção positiva feita por Wellington e faço um posicionamento 

de primeira ordem, que indica que localizo o outro e a mim em um dado contexto (VAN 

LANGENHOVE & HARRÉ 1999) ao utilizar-me da frase “I like that” (linha 15) e dos 

sintagmas “nice activity”, “nice profession”. Mattos, por outro lado, mantém seu 

posicionamento negativo utilizando-se das avaliações “difficult to support” (linha 16) e 

“get disappointed” (linha 20) e da pista de contextualização da ênfase.  

Todavia, Wellington refuta novamente o posicionamento de Mattos e mantém seu 

footing positivo em relação ao militarismo. Assim, ao indicar que Mattos sabia as regras em 

jogo quando fez a prova para ser militar e entrou na Escola
19

 (linha 21), Wellington 

performa, uma identidade militar coerente com a ordem do discurso da instituição, em 

oposição ao posicionamento de Mattos.  

Em seguida, Wellington reposiciona Mattos, ao chamá-lo de “viadinho” (linha 25), 

por não se alinhar ao footing proposto. Assim, ao utilizar-se pejorativamente
20

 de um 

predicativo que alude a uma opção homoerótica de sexualidade de Mattos, Wellington 

parece indicar um posicionamento moral (c.f.: seção 4.4) em relação aos que não se 

adéquam a ordem do discurso militar. Esse posicionamento moral de Wellington (VAN 

LANGENHOVE & HARRÉ 1999, c.f.: seção 4.4) parece demonstrar um efeito dos 

                                                           
19

 A Escola a que se referem é a Escola militar de formação de sargentos. 

20
 Utilizo-me do advérbio “pejorativamente”, tendo em vista o tom de voz e a expressão facial de Wellington 

registrada em diário de campo, dia 07/06/2011. 



113 

 

agenciamentos de poder no contexto institucional que define “gêneros inteligíveis” e 

verdades sobre os corpos (BUTLER, 1990/2003; FOUCAULT, [1979]1995).  

Os outros participantes do evento discursivo se alinham a esse reposicionamento de 

Mattos proposto por Wellington através da pista de contextualização do riso. Eu, porém, 

pareço demonstrar não me alinhar a este posicionamento e tentar propor uma mudança de 

footing na interação, em “Come on:: guys, stop that::.” (linha 22). 

Em seguida, há uma mudança repentina de enquadre ocasionada pela entrada de SO 

Bento em sala de aula. Mattos propõe que o enquadre seja novamente o de aula, e isso pode 

ser entendido pelo fato de no início da interação, indicar que não gostaria que SO Bento 

fosse alinhado como participante desse evento discursivo, que discutia a possível saída de 

Mattos das Forças Armadas. No início, tal mudança repentina de enquadre parece não ser 

compreendida por mim, devido ao questionamento “sorry?” (linha 24), porém, após a 

confirmação da mudança proposta por Mattos em “In question number 3, teacher:::, the 

exercise (1.2) I put letter b” (linha 25), eu, professora civil, reposiciono-me em relação ao 

novo enquadre. 
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6.1.5 – Sequência 5 - “It’s not a place for girls” 

 

“Muitas vezes, sinto que os alunos se posicionam 

negativamente em relação à presença de mulheres 

nas Forças Armadas, tanto como militares como civis 

trabalhando com militares. Parecem sempre frisar 

que quartel é ‘lugar de homem’.”  

(Notas de diário de campo, 14/06/2011) 

 

 Esta sequência foi retirada de uma interação em sala de aula na qual os alunos 

começaram a discutir a presença das mulheres nas Forças Armadas. Tal tema foi suscitado 

por um texto sobre Amelia Earhart, primeira piloto mulher a voar sozinha sobre o Oceano 

Atlântico. Durante toda a sequência, o enquadre de aula é mantido e sinalizado pelo uso do 

vocativo “teacher” por parte dos alunos, pelo respeito aos turnos e pela manutenção do uso 

da língua alvo. A discussão sobre o tema se estendeu por aproximadamente um tempo de 

aula, 45 minutos, e esse recorte foi bastante significativo para ilustrar os posicionamentos e 

as construções identitárias feitas pelos participantes do evento sobre o tema. 

  

1 2S 

Welligton 

I believe this is a problem, 

2 P Problem? What problem? 

3 

4 

5 

6 

2S 

Welligton 

A::h, teacher, you kno::w, woman doing things man should. It’s 

the same in school. we join boys and girls (1.8) who are 

teenagers(1.5) at a place they can’t leave (1.3) imagine what 

happens (1.4) when 

  (todos riem e falam ao mesmo tempo) 



115 

 

7 P                     [Hum, what do you mean?]  

8 2S Viana 

 

A:::h, tea::cher, you know… they date a lot 

9 2S 

Welligton 

That started when girls started at the Forces 

10 3S Bruna Ah:: do you believe that before there weren’t things like that? 

11 

12 

 

2S 

Welligton 

Definitely, there were, but after girls entered, things got 

BIGGER. 

12 

13 

14 

2S Viana I TOTALLY disagree with girls in the forces, in the army (2.0)  

and so on (1.2) It’s not a place for girls (1.8) quarters are for 

men. 

15 

16 

2S 

Welligton 

Things got really worse after they entered (1.3) they’re treated 

differently 

17 P How different? Girls, do you agree with that? 

18 

19 

3S Bruna Teacher, they are afraid of us. Girls are even higher in number 

nowadays. There are more girls entering than boys. 

20 

21 

2S 

Welligton 

It’s not that. Everybody has their place, but with girls, it’s 

difficult to pay attention during educação física. (risos 

masculinos) 

22 

23 

24 

2S Viana That is, if the girl is beautiful, because if it’s a big, fat, that also 

like girls, like [Macedão], then she can make all the exercises 

they want (muitos risos masculinos– todos falam ao mesmo 

tempo) 

25 

26 

27 

28 

2S 

Welligton 

Ah, teacher, and imagine, they have many more excuses not to 

do things: Ah::: today I’m not ok, I have my period, I’m 

pregnant, I have a headache. If I say I have a headache, I go to 

jail and they go home. 

29 

30 

31 

32 

3S Fabiana That’s true, teacher. If they say that, they’re in trouble. But it 

seems we can because if we say that, nothing happens. If a man 

tells he has a headache, he’ll go to jail and everybody will talk 

about that forever. (risos) 
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 Wellington inicia esta sequência caracterizando o tópico discutido como um 

problema (linha 1). Ao marcar a palavra problema com a pista de contextualização de 

ênfase, Wellington se posiciona sobre o tema, porém, tal posicionamento é questionado por 

mim (linha 2). O aluno parece alinhar-se a um discurso hegemônico e dicotômico dos 

gêneros feminino e masculino ao indicar que o problema seria as mulheres fazerem algo 

que os homens deveriam fazer (linha 3). Em seguida, Wellington introduz o tópico da 

entrada das mulheres nas Forças Armadas, e não termina seu turno, pois seu 

posicionamento é sustentado pelos risos de cinco dos nove participantes do evento 

discursivo; através do uso de tal pista de contextualização, os participantes se alinham ao 

discurso de Wellington. 

 Eu, mais uma vez, não demonstro me alinhar ao posicionamento do aluno e o 

questiono: “what do you mean?” (linha 7).  Viana parece tentar alinhar a mim, professora 

civil, como participante da interação ao utilizar-se da frase “A:::h, tea::cher, you know” 

(linha 8). Assim, Viana inicia seu posicionamento de forma a se alinhar ao discurso de 

Wellington e indica que alunos de sexos diferentes namoram muito na escola de formação 

militar; tal posicionamento é corroborado por Wellington que justifica tal fato com o 

argumento da entrada das mulheres nas Forças Armadas (linha 9). 

 Bruna refuta o alinhamento proposto por Wellington, e cossustentado por Viana, e 

os questiona se os namoros só ocorreram depois de as mulheres iniciarem a carreira militar 

(linha 10). O uso do predicativo “BIGGER” (linha 12) por Wellington parece indicar que 

ele acredita que seja uma consequência do ingresso das mulheres nas Forças Armadas.  
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Em seguida, Viana constrói um posicionamento de primeira ordem (c.f.: seção 4.4), 

no qual um indivíduo localiza o outro e a si em um dado contexto e mantém, assim, seu 

alinhamento indicando “I TOTALLY disagree with girls in the forces, in the army (2.0) and 

so on” (linhas 12 e 13). O uso da pista de contextualização do aumento do tom de voz em 

“totally” (linha 12) indica um posicionamento assertivo em relação ao tema. Em seguida, 

Viana sustenta seu alinhamento com a frase “It’s not a place for girls (1.8) quarters are for 

men” (linha 13) e performa, assim, uma identidade de masculinidade hegemônica
21

. Pode-

se observar nesse posicionamento uma visão essencialista das identidades sociais de gênero 

calcada no argumento biologizante acerca de diferenças entre homens e mulheres (LOURO, 

1997; FABRÍCIO, 2004). Essa oposição binária entre os gêneros indicada pelo alinhamento 

de Viana é corroborada por Wellington que se utiliza do adjetivo “worse” (linha 15) para 

caracterizar o quartel após a entrada das mulheres no serviço militar. 

 Eu desafio esse alinhamento e evoco outras participantes do evento discursivo a se 

posicionarem – “girls” (linha 17). Com a pista de contextualização da ênfase no pronome 

“that” (linha 17) e de sua expressão facial
22

, pareço indicar que os alinhamentos e 

performances que estão sendo construídos na interação são refutados.  

 Bruna alinha-se a uma visão dicotômica de gênero utilizando-se dos pronomes 

“they” e “us” (linha 18) para indicar a existência de dois grupos diferentes e indica, com o 

                                                           
21

 O termo hegemônico é utilizado neste trabalho como sendo algo que “serve para estabelecer e sustentar 

relações de dominação e, por isso, serve para reproduzir a ordem social que favorece indivíduos e grupos 

dominantes” (RESENDE E RAMALHO, 2006, p.49) 

 

22
 Diário de campo, dia 14/06/2011 – “Eu não compreendi tal construção tão hegemônica dos gêneros e me 

posicionei de forma a refutar os alinhamentos que estavam sendo construídos. Porém, parecia que todos, até 

as meninas presentes, se alinhavam a Wellington”.  



118 

 

uso enfatizado de “more” (linha 19), o porquê do medo dos homens de perderem espaço 

nas Forças Armadas, já o número de pessoas do sexo feminino egressas já é maior que o 

número de pessoas do sexo masculino.  

 Wellington performa uma identidade heterossexual ao utiliza-se do argumento da 

anatomia feminina como elemento desestabilizador e limitador da convivência entre 

homens e mulheres durante as sessões de exercícios físicos. Assim, Wellington posiciona-

se mais uma vez como contrário a presença das mulheres, pois atrapalhariam os homens em 

seus exercícios físicos. Tal posicionamento não é refutado, mas sim, cossustentado pela 

utilização da pista de contextualização do riso por outros participantes do evento discursivo 

do sexo masculino, que se alinham, assim, a performance heterossexual construída por 

Wellington.  

 Viana alinha-se a esse posicionamento de Wellington e também performa uma 

identidade heterossexual ao utilizar-se do adjetivo “beautiful” (linha 22) para caracterizar 

as mulheres que poderiam fazer parte das Forças Armadas, dos exercícios físicos. Por outro 

lado, constrói como “big, fat, that also like girls” (linhas 22 e 23) quem não poderia fazer 

parte. Viana utiliza-se desse comentário, que remete ao preconceito em relação às múltiplas 

possibilidades de construção da sexualidade, e constrói, assim, um posicionamento de 

primeira ordem, no qual um indivíduo localiza o outro e a si em um dado contexto (c.f.: 

seção 4.4).  

Segundo Butler (c.f.: seção 3.3), os gêneros e as sexualidades não são naturais, mas 

discursivos e culturais. Nesse evento discursivo, Viana constrói [Macedão]
23

 de maneira 

                                                           
23

 Militar que se constrói como lésbica. 
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negativa e refuta sua entrada por não se adequar às características que ele vê como 

fundamentais para a presença de mulheres nas Forças Armadas – a beleza e a 

heterossexualidade. Os participantes do sexo masculino alinham-se mais uma vez ao 

posicionamento de Viana utilizando-se da pista de contextualização do riso. Isso nos remete 

ao fato de que nossos sentidos sobre ‘identidades sexuais’ são feitos em cadeia de 

significados autorizados por uma prática regulatória, que “busca uniformizar a identidade 

do gênero por via da heterossexualidade compulsória” (BUTLER, 2003, p.53).  O que 

subverte essa “heterossexualidade compulsória” é construído de maneira negativa. 

Viana evoca um novo participante [Macedão] ao evento discursivo e o grupo 

demonstra acesso epistêmico comum, em relação a essa nova personagem. A respeito disso, 

podemos inferir que esse é grupo de pessoas que partilham laços interacionais, para além 

das interações enfocadas aqui, o que caracterizaria uma comunidade de prática (c.f.: seção 

3.4). As interações vão além da sala de aula, mas se dão no quartel, no local do controle 

aéreo, nas práticas de exercício físico.  

 

SO Bento também cossustenta o alinhamento proposto por Wellington e Viana. SO 

Bento não se posicionou como um participante ativo nesta discussão, porém, pistas de 

contextualização como riso, não interrupção de turnos, acenos positivos com a cabeça
24

 

parecem indicar que SO Bento alinha-se aos posicionamentos de Wellington e Viana.  

                                                           
24

 Anotações em diário de campo, dia 14/06/2011. 
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Nas linhas 26, 27 e 28, Wellington aciona um intertexto
25

 da medicina com o 

objetivo de manter as diferenciações entre homens e mulheres fundamentadas no corpo, 

como “today I’m not ok, I have my period, I’m pregnant, I have a headache”. Esse 

posicionamento nos remete a historicização das mulheres feita por Fabrício (2004) que, ao 

recorrer ao pensamento de Foucault, propõe localizar nossas heranças semânticas a respeito 

do posicionamento estereotipado das mulheres nas (re-) construções das relações de poder. 

Fabrício (2004) aponta algumas práticas discursivas da medicina amplamente divulgadas 

pela mídia, por exemplo, como produtora de uma subjetividade feminina homogeneizante 

baseada no “mito do sexo frágil”, tão presente no senso comum.  Dessa forma, ao utilizar-

se de um argumento biologizante, pode-se dizer que Wellington posiciona as mulheres de 

maneira inferior dentro do quartel e esse posicionamento não é refutado pelos outros 

participantes do evento discursivo.  

Ao indicar que se ele dissesse que estava com dores de cabeça, ele seria preso (linha 

23), Wellington demonstra uma impossibilidade de construção de masculinidade não 

hegemônica dentro do quartel, o que evoca uma tentativa de construção de gêneros 

“inteligíveis” e verdades sobre os corpos (BUTLER, 1990; FOUCAULT, [1979]1995) que 

parecem tentar apagar/impossibilitar gêneros que fogem da norma. Fabiana alinha-se a esse 

posicionamento e indica que “If a man tells he has a headache, he’ll go to jail and 

everybody will talk about that forever” (linhas 31 e 32), o que corrobora uma construção de 

gênero dicotômica e homogênea, pois ao se afastar do que é esperado dos corpos 

masculinos dentro do quartel, ele sofreria punição e chacotas. Com os risos, outros 

                                                           
25

 Texto é compreendido nesta pesquisa como uma manifestação discursiva oral ou escrita. 
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participantes alinham-se a tal construção e, assim, cossustentam o posicionamento de 

Wellington e Fabiana. 

6.2- Interações que indicam possibilidades de mitigação das relações de poder pré-

estabelecidas em uma sala de aula de contexto militar. 

 

Nesta seção, buscarei analisar os recortes das transcrições dos áudios das aulas e da 

entrevista de grupo focal, e também as anotações de campo que indicam possibilidades de 

mitigação das relações de poder entre instrutora civil, instrutores militares e alunos 

militares dentro do contexto interacional de sala de aula. Nestes eventos discursivos, foi 

possível observar o enquadre de sala de aula de língua inglesa em contexto militar como 

um lugar onde há a possibilidade de os sentidos que os participantes criam sobre eles 

mesmos e os outros sejam reconfigurados, cossustentados e  refeitos através dos jogos 

interacionais. Isso problematiza a crença de que nossas performances seriam anteriores às 

nossas práticas sociais e culturais (PENNYCOOK, 2006 – c.f.: capítulo 3). 

6.2.1– Sequência 6 – “YOU CAN BE ARRESTED FOR THIS KIND OF COMMENTS” 

 

Essa sequência ocorreu no dia 17/06/2011, uma sexta-feira. Enquanto eu e o SO 

Bento decidíamos no fundo da sala de aula a avaliação final, os alunos, à medida que 

terminavam o exercício oral proposto, se engajavam em uma discussão sobre o que fariam 

no final de semana.  

Na ausência da professora civil e do instrutor militar dentro da disposição espacial 

selecionada para a aula de língua inglesa, os alunos negociaram uma mudança de enquadre 



122 

 

de aula de língua estrangeira para conversa entre amigos, mas procuraram manter o uso da 

língua alvo como forma de treinamento para a avaliação final, que se aproximava.  

Tanto eu como SO Bento, mesmo afastados da interação, tentamos participar 

ativamente do evento discursivo, indicando nossos posicionamentos e interferindo na 

interação, e dessa forma, alinhamo-nos ao enquadre de conversa. 

1 

2 

3S Mattos Hey (1.3) let’s go to Exaltasamba show tomorrow (1.5) They’re 

going play in Via Show and the ticket is cheap (1.3) Bo::ra:? 

3 

4 

2S 

Wellington 

Via Show (1.3)? Look at my face (1.3)  I hate Via Show, it is full of 

viadinhos  

5 P What’s the problem then? 

6 

7 

2S 

Wellington 

No problem, teacher. It’s just I don’t want to go to a place full of 

viadinhos: [risos] 

8 P And why not? 

9 

10 

3S Fabiana =Até parece (1.4) He always go to Lapa (1.2) Lapa is full of 

viade:::nhos (Fabiana ri) 

11 2S 

Wellington 

I (1.4) I: (1.2)  don`t: I go to (todos falam ao mesmo tempo) 

12 3S Fabiana Tell us Wellington (1.5)  you not go to Lapa 

13 P I can`t understand what the problem is 

14 

15 

3S Bruna 0Me too teacher0 (1.2) what`s the problem if there are gays at Lapa. 

There are gays everywhere and we have to respect it (aponta para 

todos os participantes) 

16 

17 

2S Viana It`s true, it`s true, it’s true(1.3) look at our gay friend`s hair (1.1) 

Ma::n, what`s this hair (muitos risos) but we have to respect it  

18 2S 

Wellington 

=Sei não hein (risos) 

19 3S Mattos =What`s the problem? I surf and I have to be beautiful for the gi::rls 

(risos) 

20 

21 

SO Bento HEY (1.3) YOU ALL KNOW THAT NOWADAYS YOU CAN BE 

ARRESTED FOR THIS KIND OF COMMENTS 

22 3S Bruna That`s true 

23 3S Fabiana Sorry chief master 

24 

25 

2S 

Wellington 

Sorry chief master sergeant (1.3) but there is no way we don`t 

comment Mattos`s hair (1.2) and he says it`s for the girls (risos) 

26 P What`s the problem with his hair? 

27 

28 

2S Viana Teacher (1.3) tell the true (1.4) would you date a gu::y with his hair 

(1.2) he cuts it at Werner (1.2) walter`s (risos) and passes pomade 

(Ao proferir o item lexical “guy”, Viana coloca ambas as mãos 

acima da cabeça e faz um movimento de aspas) 
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Esta sequência é iniciada pelo convite de Mattos a todos para irem a um show no 

final de semana. Assim, o aluno propõe o novo enquadre de conversa ao evento discursivo. 

Tal enquadre é cossustentado por todos os participantes. O convite, porém, é refutado por 

Wellington, que constrói um posicionamento de primeira ordem (c.f.: seção 4.4) ao indicar 

que a maioria dos que frequentam a casa de show mencionada como “viadinhos” e dizer 

que não gostaria de estar em um lugar “full of viadinhos” (linhas 3 e 4). Tendo em vista o 

conceito de performances e de identidades sociais como efeitos de nossos posicionamentos 

interacionais (MOITA LOPES, 2005; DAVIES & HARRÉ, 1990), pode-se dizer que 

Wellington constrói, nesse evento discursivo, uma performance heterossexual hegemônica, 

que dialoga com sua performance na sequência anterior.  

O uso do item lexical “viadinho” (linhas 4, 7 e 9) não seria apropriado à sala de aula 

e à ordem de discurso na qual os alunos estão inseridos, mas os alunos fazem uso dele no 

decorrer da interação e isso pode demonstrar um indício de negociação interacional de 

sentidos e de relação de poder em tal contexto, que ocorreu devido a mudança de enquadre 

proposta e cossustendada pelos participantes. 

O posicionamento de Wellington é questionado por mim que, dessa forma, indicou 

não se alinhar ao discurso do aluno, “What’s the problem then?”, “and why not?”, “I can’t 

understand what the problem is” (linhas 5, 8 e 12).  Wellington, por outro lado, sustenta sua 

performance e responde que não há problema, mas que ele não gostaria de estar num lugar 

29 3S Mattos EXPENSIVE pomada (risos) 

30 

31 

3S Bruna He`s metrossexual! I date a metrossexual(1.3) much better (1.4) but 

no one is available  

32 

33 

SO Bento Enough  is enough guys (1.3) enough with this (1.2) let`s go back to 

the class  
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em que houvesse pessoas construindo suas sexualidades de forma incoerente com a norma 

heterossexual (linhas 6 e 7).  

Fabiana tenta desestabilizar a performance heterossexual de Wellington, indicando 

que ele frequenta a Lapa, lugar no qual há pessoas que constroem suas sexualidade em 

oposição à norma pré-estabelecida. Ao utilizar-se também do item lexical “viade::nhos”, e 

das pistas de contextualização do riso e do alongamento do som vocálico enfatizando de 

maneira jocosa o item lexical, Fabiana alinha-se a um discurso preconceituoso em relação 

às performances de sexualidade que fogem à oposição binária hetero/homo. É importante 

perceber que o discurso da hierarquia poderia ser ativado nesse momento, já que 

Wellington é hierarquicamente superior a Fabiana, mas isso não ocorre e tanto Wellington 

como os outros participantes do evento discursivo cossustentam o alinhamento e a (re-) 

negociação das relações de poder propostos por Fabiana. 

Bruna não se alinha ao posicionamento de Fabiana e Wellington. Ao utilizar-se do 

item lexical “gays” (linhas 14 e 15) e da frase “we have to respect it” (linha 15), Bruna 

indica um posicionamento de primeira ordem (VAN LANGENHOVE & HARRÉ 1999) 

mais respeitoso em relação ao tema. Segundo Pennycook (2007), compreender nossas 

identidades como performances sociais abre possibilidades de entendermos nossos gêneros 

e sexualidades como mutáveis e variáveis, criados na dinâmica discursiva e sustentados por 

ela, e abrindo a possibilidade de se compreender novas formas de vida social. Bruna parece 

ter consciência da existência das várias formas de construção de gênero e sexualidade e 

indica a necessidade de se respeitarem essas possibilidades.  

 Viana inicialmente alinha-se ao posicionamento de Bruna ao utilizar-se da frase 

“it’s true” (linha 16) repetindo-a três vezes em sequência, o que parece indicar uma 
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tentativa de ratificar seu posicionamento. Porém, logo em seguida, Viana desestabiliza tal 

alinhamento, posicionando Mattos como “our gay friend” (linha 16). Esse comentário 

jocoso em relação a Mattos gera muitos risos de todos os participantes do evento 

discursivo, que, ao se utilizarem de tal pista de contextualização, mantém o footing 

proposto por Viana.  

SO Bento posiciona-se pela primeira vez na interação com a frase “HEY (1.3) YOU 

ALL KNOW THAT NOWADAYS YOU CAN BE ARRESTED FOR THIS KIND OF 

COMMENTS” (linhas 20 e 21). Essa frase remete ao intertexto do projeto de lei contra a 

homofobia que havia sido bastante divulgado pela mídia no mês anterior, devido ao Dia 

Internacional do Combate à Homofobia, dia 17 de maio
26

.  

Assim, SO Bento constrói um posicionamento de primeira ordem (c.f.: 4.4) que vai 

de encontro aos alinhamentos propostos por Viana, Wellington e Fabiana. O aumento do 

tom de voz é uma pista que indica um posicionamento assertivo de reprovação em relação 

ao aos alinhamentos dos outros interagentes. Dessa forma, no tocante aos posicionamentos 

interacionais que esta fala estabelece entre os interactantes do evento discursivo em 

questão, a construção de um contexto de reprovação parece demonstrar que SO Bento põe 

em xeque visões essencializadas das identidades sociais, refutando um discurso 

preconceituoso sobre o tema, o que colaboraria na cristalização de um discurso bastante 

comum sobre a natureza dos corpos. 

Convém lembrar que nossas performances identitárias não devem ser pensadas 

como um domínio exterior ao poder (Foucault, [1988] 1999; [1979]1995), mas como 

resultado e efeito de seus agenciamentos. Dessa forma, são nas relações micro que 

                                                           
26

 http://www.abglt.org.br/port/homofobia.php 

http://www.abglt.org.br/port/homofobia.php
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confirmamos “regimes de verdade” (c.f.: capítulo 2) que não chancelam alguns padrões de 

modos de ser e excluem outros, estabelecendo, assim, o que pode ser dito e quem pode 

dizer o quê. Inseridos dentro do contexto interacional da ordem do discurso militar, SO 

Bento teria a autoridade para refutar o alinhamento proposto pela maioria dos participantes 

deste evento discursivo. 

Seguindo Van Langenhove & Harré (1999, p. 2), acredito que em qualquer prática 

discursiva há um conjunto de posicionamentos que constitui o falante inicial e os outros de 

certa maneira e, ao mesmo tempo, é uma ferramenta por meio do qual todas as pessoas 

envolvidas podem negociar novas posições (e novos significados). Fabiana demonstra isso 

ao construir um posicionamento de segunda ordem (VAN LANGENHOVE & HARRÉ 

1999); ao perceber que seu alinhamento foi refutado por um militar hierarquicamente 

superior, desculpa-se “sorry, chief master” (linha 23) e enfatiza a palavra “sorry” e a 

patente de SO Bento. O mesmo não ocorre com Wellington, que também se desculpa, 

porém ao utilizar-se da conjunção contrastiva “but” indica que não se alinha ao 

posicionamento de SO Bento ao que parece demonstrar um indício de tentativa de 

mitigação do poder. 

Viana posiciona a mim, professora civil, como participante do enquadre de conversa 

e (re-) constrói as relações de poder entre aluno e professor ao perguntar se eu namoraria 

alguém que se construísse como Mattos e utiliza-se dos sintagmas “a gu::y with his hair”, 

“cuts it at Werner (1.2) walter`s”,  “passes pomada” (linhas 27 e 28) para indicar tal 

construção. O alongamento vocálico ao proferir a palavra “guy”, bem como o 
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posicionamento das mãos esquerda e direita acima da cabeça formando aspas
27

,  são pistas 

de contextualização que indicam a construção de Mattos como fora dos padrões 

hegemônicos do gênero masculino.  Mattos, todavia, não refuta tal construção, mas a 

cossustenta, enfatizando o uso do adjetivo EXPENSIVE (linha 29), alinhando-se a uma 

performance metrossexual, como nomeada por Bruna (linha 30).  

Nas linhas 32 e 33, SO Bento utiliza-se de sua autoridade de militar e de 

responsável pela instrução do dia, toma o turno e muda o enquadre de conversa para aula, 

novamente. Pode-se notar, porém, uma negociação interacional das relações de poder, pois 

SO Bento chama a todos de “guys” (linha 32) que é usado informalmente para designar um 

grupo de pessoas de ambos os sexos. O uso de tal substantivo informal indica uma alteração 

na ordem do discurso militar, na qual se deve manter certo distanciamento, para, como 

Foucault ([1975] 1977, p.145) indica, “formar militares obedientes”.  

 Entendo, assim, que essa sequência demonstra indícios de (re-) negociações de 

performances identitárias e também indicativos sutis de possibilidades de mitigação de 

relações de poder pré-estabelecidas no contexto militar, que contribuem para a 

desestabilização de alguns essencialismos atinentes aos gêneros e às sexualidades, bem 

como para a desestabilização de certos regimes de verdade dessa ordem do discurso.  

                                                           
27

 Notas de campo. Dia 17/06/2011: “Viana utilizou-se de várias formas para construir uma performance 

homoerótica para Mattos, e, ao usar do item lexical ‘guy’, indicou com as mãos formando um par de aspas 

acima de sua cabeça, que construía Mattos como não sendo um ‘guy’. 
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6.2.2 - Sequência 7 – “YOU should know better than me” 

 

“Ele não se comporta como muitos professores que 

tivemos dentro e fora da Escola
28

; como se soubesse 

tudo. Existe oportunidade para sabermos também e 

isso é bom porque não temos medo de errar, nem em 

controle, nem em inglês.” 

 

(3S Bruna - Entrevista de grupo focal, 22/06/2011) 

 

No excerto acima, gerado em entrevista de grupo focal com os alunos no dia 

22/06/2011, Bruna comenta uma característica percebida por ela e confirmada pelos outros 

alunos de que, durante as aulas de língua inglesa, SO Bento performava uma identidade de 

professor dentro do enquadre pedagógico dentro de sala de aula. Isso significaria que ele, 

dentro desse enquadre, buscava se afastar de um posicionamento característico da ordem de 

discurso militar, mais incisivo, em que o militar mais antigo
29

 é o detentor do 

conhecimento, e posicionava os alunos militares com menor nível hierárquico que ele como 

pares mais competentes. 

Selecionei duas sequências, as quais analisarei a seguir, em que SO Bento (re-) 

construiu sua performance de militar, como indicado por Bruna no excerto acima.  

A sequência 7 ocorreu quando um aluno não sabia o significado em português de 

uma palavra, que é bastante importante no contexto de aviação. SO Bento, instrutor 

                                                           
28

 A Escola a que ela se refere é a escola de formação de graduados, na qual eles aprendem militarismo e a 

atividade que exercerão. 

29
 O conceito modernidade e antiguidade nas Forças Armadas indica o nível hierárquico do militar. Quanto 

maior a patente, ele é chamado de “mais antigo”. Seguindo Lopes (2005, p.72) “sempre que tiver dois [duas] 

militares juntos [juntas], há sempre um [uma] mais antigo [antiga]”. 
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responsável pela aula do dia, indica ao que ela se refere em português, porém o aluno 

continua com dúvida sobre seu conceito.  

 

Roberto sustenta o enquadre de sala de aula de língua inglesa e também o enquadre 

de quartel, pois ao tirar uma dúvida, se reporta ao militar utilizando-se de sua patente (c.f.: 

sequência 1). SO Bento, ao ser perguntado a respeito de um conceito importante para a 

atividade de controle de tráfego aéreo, alinha os alunos como pares mais competentes em 

controle, já que ele, SO Bento, não desempenha essa função e, por isso, não possui certos 

conhecimentos mais específicos da área. Nesse momento, SO Bento mitiga a centralização 

do poder em sua figura de militar, indicando que os alunos seriam detentores de 

conhecimentos mais amplos que os dele, por desempenharem a função e terem estudado 

para isso e ele não.  

1 3S Roberto Chief Master Sergeant, and what’s the meaning of lift? 

2 

3 

SO Bento Lift is one of the four forces on a plane, it means sustentação. 

4 3S Roberto But what does it do? 

5 

6 

 

So Bento Oh, come on, man, you don’t remember it from school? 

YOU’RE air traffic controllers; YOU should know it better than 

me. (aponta para os alunos) 

7 3S Roberto Oh, I can’t remember, it was a LONG time ago. (risos) 

8 SO Bento Imagine me. (risos) 

9 2S Viana Putz, tá de sacanagem que vc não lembra. 

10 3S Roberto =mas nem o Chief Master sabe. 

11 

12 

13 

SO Bento Hey, first, in ENGLISH. Second, YOU ARE THE 

CONTROLLER. I’m graduated in communications. I’m not 

here to teach you control. YOU have to know that. 

14 3S Roberto But you’re a CHIEF MASTER. You know everything. 

15 

16 

2S Viana Ah, novinho, para de puxar o saco. Hey Chief Master, I think 

He wants to leave earlier. (muitos risos) 

17 So Bento I also believe that. (rindo) Come on, who knows what lift does? 
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Segundo Foucault (1979), os saberes estão imbricados em relações de poder 

particulares. Assim, demonstrando que os alunos também detém conhecimento, SO Bento 

os posiciona como pessoas que também podem exercer o poder dentro do enquadre de sala 

de aula. Essa performance de SO Bento, em que ele descaracteriza o poder/saber 

centralizado característico da ordem do discurso militar, é indicada nas linhas 5 e 6, em que 

ele aumenta o tom de voz, mas não para repreender, mas sim para alinhar os alunos 

controladores de voo como pares mais competentes naquela interação. Em “YOU’RE air 

traffic controllers; YOU should know it better than me” (linhas 5 e 6), SO Bento 

demonstra, com o uso das pistas de contextualização do aumento do tom de voz e da ênfase 

ao proferir o pronome ‘you’, bem como a postura de apontar
30

 para todos os alunos no 

momento em que diz a frase, indicam o alinhamento proposto.  

O uso do vocativo “man” (linha 5) indica que SO Bento propõe um footing mais 

informal que o indicado entre militares de diferentes níveis hierárquicos. Ele, por ser o 

militar de nível hierárquico maior dentro da sala de aula (c.f.: capítulo 1) poderia utilizar-se 

de um item lexical mais informal para se referir aos alunos. Esse alinhamento não é 

mantido pelos participantes do evento discursivo que continuam o chamando por sua 

patente e marcando como figura que exerce o poder dentro de sala de aula (linhas 10, 14 e 

15). 

Roberto, então, cossustenta o footing mais informal construído por Bento, ao 

proferir o comentário de que não se lembrava, pois havia saído da escola de formação há 

muito tempo (linha7). O comentário se deu em tom de brincadeira, pois Roberto é formado 

                                                           
30

 Notas de campo. Dia 16/06/2011: “Bento indicava posicionar os alunos como pares mais competentes e 

enfatizava sempre que eles eram os especialistas na matéria de controle, aumentando o tom de voz e 

apontando para todos os alunos”. 
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há menos de um ano e é o mais novo, tem apenas 20 anos de idade, e o mais moderno da 

turma, de acordo com a hierarquia militar. A pista de contextualização do riso indica que 

todos colaboram para o alinhamento proposto e ratificado por SO Bento, em seu 

comentário na linha 8: “imagine me”.  

O alinhamento mais informal é cossustentado também por Viana, que muda de 

código para português, e utiliza-se de palavras como “putz” e “sacanagem” (linha 9), 

palavras não utilizadas no enquadre de uma sala de aula em contexto militar, na presença de 

um militar mais antigo. O silêncio de SO Bento é uma pista que parece indicar que ele 

continua cossustentando um alinhamento mais informal que o pré-estabelecido. Há, então, 

mais um indício de mitigação de relações de poder em sala de aula. 

Em seguida, Roberto faz uma performance de militar hierarquicamente inferior 

esperada dentro de uma ordem de discurso militar e posiciona SO Bento como detentor do 

poder e do conhecimento, ao utilizar-se do item lexical de negação “nem” e da ênfase dada 

à patente em “mas nem o Chief Master sabe” (linha 10). Porém, Bento indica tentar manter 

a mitigação das relações de poder e de conhecimento proposta no início dessa sequência e 

ratifica o alinhamento dos alunos como pares mais competentes. Uma pista que indica isso 

é o aumento do tom de voz e a ênfase mais uma vez ao proferir o pronome ‘you’, “YOU 

ARE THE CONTROLLER” e “YOU have to know that” (linhas 11 e 13).  Na linha 11, 

Bento enfatiza o enquadre de sala de aula ao indicar “in ENGLISH” e, então, se reposiciona 

como figura de centralização do poder no enquadre de sala de aula.  

Roberto faz um posicionamento de primeira ordem (VAN LANGENHOVE & 

HARRÉ 1999) e assim constrói novamente sua performance de militar hierarquicamente 

inferior dialogando com a ordem do discurso militar tradicional, em “But you’re a CHIEF 
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MASTER. You know everything” (linha 14), refutando, assim, a tentativa de Bento de 

reposicionamento dos alunos em sala de aula. Viana, por outro lado, desafia essa 

performance de Roberto e o questiona acerca de sua real intenção. Viana constrói Roberto 

utilizando-se do item lexical “novinho”, e da frase “puxar o saco” e refuta uma ordem de 

SO Bento de que os alunos deveriam utilizar a língua inglesa em suas interações em sala de 

aula (linha 11). Tendo em vista o conceito foucaultiano de que “não se pode falar em 

qualquer época de qualquer coisa” (FOUCAULT, 1979, p. 61; c.f.: capítulo 2), entendo que 

ele performa uma identidade militar mais desafiadora em oposição à de Roberto. 

No final desse recorte, SO Bento indica mais uma vez sua tentativa de não se 

posicionar como detentor do conhecimento sobre controle de tráfego aéreo. Ao indagar 

“who knows what lift does?” (linha 17), Bento alinha mais uma vez os alunos como pares 

mais competentes no enquadre de sala de aula, o que parece indicar uma tentativa de 

performar uma identidade militar que possibilitaria uma mitigação de relações de poder e 

conhecimento. 

6.2.3 – Sequência 8 – “The teacher is always helping me” 

 

Assim como a sequência 7, este recorte também ilustra um momento em que podem 

ser percebidas possibilidades de (re-) negociação da descentralização do poder em sala de 

aula situada dentro do contexto militar, através da descentralização do foco do 

conhecimento. Esta sequência ocorreu no dia 20/06/2011, em uma aula cujo tema era 

emergências relacionadas a problemas de saúde a bordo.  

Como a sala de aula analisada se constrói dentro de um contexto de ensino-

aprendizagem de língua para fins específicos profissionais, os alunos já tem muito 
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conhecimento, não só da parte operacional, especialmente, mas também da língua utilizada 

nesse contexto, pois vivenciam o uso de determinadas palavras e estruturas específicas em 

suas práticas profissionais diárias. 

Na sequência 8, SO Bento não pronuncia uma palavra de acordo com a variante do 

inglês padrão dentro do contexto de aviação e é, então, questionado por duas alunas, que o 

posicionam, assim, não como detentor do conhecimento, como o militar é comunmente 

posicionado no enquadre de sala de aula dentro deste contexto interacional. 

 

Mantendo o enquadre de sala de aula e de quartel ao utilizar-se da patente para 

evocar SO Bento (c.f.: sequências 1 e 7), nas linhas 2 e 3, Fabiana questiona a pronúncia 

dapalavra “blood” proferida por Bento. Ela utiliza-se de sua prática profissional como 

argumento de autoridade e constrói uma performance de par mais competente dentro do 

1 

 

SO Bento The passenger is bleeding, that means he’s full of /bud/ 

2 

3 

3S Fabiana Chief Master, I think the pronunciation is blood, isn`t it? One 

day I was controlling and the pilot said blood.  

4 

 

3S Bruna = I also hear blood in movies and songs. 

5 So Bento I don’t know, teacher, is that correct? 

 

6 

7 

P As Fabiana and Bruna, I think blood is the standard one, Bento, 

but we can check, maybe there’s a variation. 

8 So Bento (ri) The teacher is always helping me. Say that is incorrect, it’s 

ok.  

9 

10 

2S Viana Chief Master, sometimes I think the teacher believes she is also 

a military and she gets afraid of saying somethings. 

11 

12 

SO Bento It`s true, but if she was a military she would be higher in rank 

than all of us. 

13 

14 

P =It’s not true. It’s just that I really don’t know if it exists or not, 

so, it’s better to check.  

15 

 

So Bento Ok, teacher, ok. (risos) 
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enquadre de sala de aula, renegociando, assim, as relações de poder baseadas na hierarquia, 

que, dentro da ordem de discurso militar, seriam inquestionáveis. Ao posicionar-se como 

par mais competente, Fabiana alinha SO Bento como não detentor do conhecimento, e, 

assim, ela desafia um status quo militar e questiona a relação de poder pré-estabelecida, que 

a poderia limitar a uma construção de performance mais passiva. Isso talvez não fosse 

possível fora do enquadre pedagógico de sala de aula de língua inglesa. 

Fora desse enquadre, o alinhamento proposto por Fabiana talvez fosse refutado por 

SO Bento. Porém, tendo todos os participantes do evento discursivo coconstruído no 

decorrer do curso o enquadre de uma sala de aula mais aberta a questionamentos, SO Bento 

cossustenta esse alinhamento, que na linha 4 também foi cossustentado por Bruna, e indica 

que realmente não sabe (linha 5), se posicionando como não detentor do conhecimento. 

Seguindo Foucault (1979), que indica que os saberes estão imbricados em relações de 

poder, entendo que ao se posicionar dessa forma, Bento suaviza a centralização de poder 

em sua figura.  

Bento alinha a mim, professora civil, como par mais competente ao perguntar-me 

sobre a resposta correta. O fato de me chamar pelo ‘título’, por minha ‘patente’, “teacher” 

(linha 5) é uma pista de contextualização que indica que ele me posiciona como detentora 

do conhecimento em língua inglesa.  Isso mostra que ele, mais uma vez, descentraliza o 

conhecimento e, assim, o poder. É importante destacar que esse parece ser um micro-

movimento na mitigação das relações de poder pré-estabelecidas em contexto militar. 

Destaco que essa tentativa de descentralização de poder da figura de Bento no enquadre 

pedagógico de sala de aula é recorrente e se dá pelo alinhamento dele em relação a mim, 
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professora em, na maior parte das interações, me chamar de “teacher” durante as aulas ou 

quando tem de se reportar a mim, ou quando tem de falar sobre mim para os alunos.  

Eu não corroboro esse alinhamento ao indicar “as Fabiana and Bruna” (linha 6); 

assim, cossustento a possibilidade de as alunas construírem performances de pares mais 

competentes em sala de aula e, assim, cossustento também a possibilidade de negociação 

interacional de poder nesse enquadre.  

Ao utilizar-me da pista de contextualização da modalização (linhas 6 e 7), eu, 

professora civil, pareço indicar uma tentativa de preservar a face de Bento, que conforme 

indica Goffman (1967, p. 10), é uma reação esperada de forma a “preservar os sentimentos 

e a face de outros presentes”. Porém, tal pista é percebida por Bento que indica “the teacher 

is always trying to help me” (linha 8). Essa sentença demonstra, também, um fluxo no 

sentido de mitigar as relações de poder pré-estabelecidas na ordem de discurso militar, na 

qual um militar mais antigo não poderia ser questionado. SO Bento constrói, assim, uma 

performance menos tradicional de militar mais antigo, que pode ser questionado e que 

precisa ser ajudado (linha 8), refutando o alinhamento feito por mim com o uso da 

modalização. 

Na linha 10, Viana indica que a professora parece performar uma identidade de 

militar ‘mais moderno’, ou seja hierarquicamente inferior de acordo com a gíria militar, em 

sala de aula em “she gets afraid of saying somethings”, alinhando-se, assim, como figura 

que não pode exercer o poder dentro desse contexto. Sobre isso, Bento constrói um 

posicionamento moral, no qual um indivíduo é posicionado de acordo com uma ordem 

institucional (c.f.: seção 4.4), em relação à professora, indicando que ela seria a ‘mais 

antiga’ em sala, podendo, assim, performar uma identidade militar e exercer o poder de 
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forma mais ativa. O uso da condicional “if she was...she would” (linha 11) é uma pista de 

contextualização que indica que Bento alinha a mim como não podendo exercer o poder, 

por não ser militar.  Assim, ele indica uma reconstrução de uma performance militar mais 

tradicional dentro da ordem do discurso pré-estabelecida e uma reconstrução de minha 

performance como professora civil.  

6.3 – Respondendo a pergunta de pesquisa 

 

Partindo de minha pergunta de pesquisa “Como são (re-) negociadas 

interacionalmente as relações de poder entre professora civil, instrutor militar e alunos 

inseridos em uma ordem de discurso militar em uma sala de aula de língua estrangeira 

para fins específicos?”, busquei apurar o olhar na análise dos micromovimentos 

discursivos e, assim, ouvir as diversas vozes dos agentes no contexto analisado de forma a 

respondê-la. 

A partir de minha análise interessada das gravações em áudio das aulas, reconheci 

dois grandes eixos de análise recorrentes: interações que atuam na manutenção de relações 

de poder pré-estabelecidas pela ordem do discurso militar e interações que indicam 

possibilidades de mitigação das relações de poder pré-estabelecidas e indicam indícios de 

novas possibilidades de mitigação de poder em uma sala de aula de contexto militar. As 

sequências analisadas foram, então, agrupadas em conformidades com tais eixos.  

Em relação ao primeiro tópico, apresentei cinco sequências que pareceram indicar a 

tentativa na manutenção das relações de poder pré-estabelecidas pela ordem do discurso 

militar em sala de aula. Nessas sequências, não houve possibilidade de renegociação de 

performances e de reposicionamentos discursivos, pois qualquer indício de tentativa de 
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recriação não era chancelado pelo agente de exercício de poder, SO Bento, que buscava 

manter o poder panóptico disciplinar dentro de sala de aula.  

Na primeira sequência, por exemplo, em que um aluno tenta alinhar-se a mim como 

participante de uma conversa informal, ao utilizar-se do vocativo “sweetie”, SO Bento 

refuta tal tentativa e ratifica a construção de um enquadre de quartel utilizando-se de pistas 

de contextualização do aumento do tom de voz e de ênfase. Tal enquadre é sustentado pelo 

aluno, que constrói, então, um posicionamento subserviente para si, e para todos os outros 

participantes do evento discursivo. 

Tal tentativa de manutenção das relações de poder pode ser justificada pela 

definição de Foucault de ordem do discurso (c.f.: seção 2.1) em que  

Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, 

que não se pode falar de tudo em qualquer 

circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar 

de qualquer coisa ([1971]1996, p. 9). 

 

 

A ordem de discurso militar está presente no enquadre de sala de aula e é 

assegurada pelos posicionamentos interacionais (c.f.: seção 4.4) de SO Bento e também dos 

outros interagentes nas sequências analisadas nesse primeiro eixo. Nessas sequências, pode-

se observar que, por mais que haja tentativas de exercer o poder, essas são refutadas pela 

figura militar hierarquicamente superior.  

Todavia, como compreendo os posicionamentos e as performances como fluidos e 

(re-) construídos a todo o momento pelo e no discurso (c.f.: seções 3.2, 3.3 e 4.4) e, 

seguindo Foucault, busco olhar para os movimentos capilares das relações de poder (c.f.: 

capítulo 2), e por isso propus a análise do segundo tópico: interações que indicam 

possibilidades de mitigação das relações de poder pré-estabelecidas e que indicam indícios 
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de microrresistências em relação a construção interacional das relações de poder em uma 

sala de aula de contexto militar. 

Nesse tópico, a análise de dados demonstrou indícios sutis de tentativas de 

mitigação das relações de poder. Analisei três sequências em que as relações de poder em 

contexto militar não se deram de forma tão estratificada e homogênea como no primeiro 

eixo. 

Nas sequências 7 e 8, por exemplo, foi possível perceber que houve uma 

descentralização da figura de SO Bento como figura única de exercício de poder, através da 

renegociação do  binômio poder-saber proposto por Foucault (1979, p.72; c.f.: capítulo 2). 

Segundo esse autor, quando um saber se baseia em um discurso de verdade, dele emerge o 

poder, que exclui, separa e interdita. Contudo, nessas sequências, foi possível observar que 

Bento possibilita essa descentralização e a não construção de discursos de verdade e de 

autoridade, posicionando os alunos, que são hierarquicamente inferiores dentro do contexto 

militar, como pares mais competentes, tanto em língua inglesa como em controle de tráfego 

aéreo, alinhamento que talvez seria impossibilitado fora do enquadre de sala de aula. 

Esse alinhamento, proposto por Bento e cossustentado pelos outros participantes do 

evento discursivo, demonstra que o exercício de poder não se dá em uma via de mão única 

(c.f.: capítulo 2). Inicialmente, os alunos militares podem não tentar reconstruir as 

negociações interacionais, mas a partir do momento em que Bento propõe mudanças, tais 

mudanças são compreendidas e aproveitadas pelos alunos. É importante destacar, porém, 

que nas sequências analisadas, os posicionamentos tomados por mim, professora civil, 

parecem indicar que não me sinto confortável com essas tentativas de renegociação de 
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poder. Assim, nos recortes analisados, demonstro não cossustentar mudanças de 

alinhamento que me reposicionam como também agente no exercício do poder.  

Todas as sequências analisadas indicam para mim o caráter capilar das relações de 

poder indicado por Foucault (1979, c.f.: capítulo 2). A partir de um olhar para os 

micromovimentos é possível vislumbrar a sala de aula de língua inglesa em contexto militar 

como um lugar também de mitigação de relações de poder pré-estabelecidas. 

Em suma, acredito que o percurso teórico-metodológico-analítico adotado nesta 

dissertação viabilizou a observação tanto de movimentos de manutenção de regimes de 

verdade, como também de micromovimentos capilares na tentativa de mitigar as relações 

de poder pré-estabelecidas pela ordem do discurso militar em sala de aula de língua inglesa. 

Percebe-se que o enquadre pedagógico de sala de aula, no qual todos devem exercer o 

poder de forma a coconstruir conhecimento, possibilita negociações interacionais que 

podem reconstruir o exercício do poder disciplinar.  
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“O natural também é uma pose.” 

(Oscar Wilde) 

 

Chegando ao final da pesquisa aqui apresentada, mas não acabada, visto que 

entendo os embates sociodiscursivos como fluidos e cambiantes e, dessa forma, sempre 

passíveis de um novo olhar, busco nesta seção, sob a ótica do ‘inacabamento’, retomar as 

principais ideias construídas no decorrer desse trabalho e indicar os possíveis ganhos desta 

pesquisa.  

No presente estudo, propus-me a investigar as negociações interacionais das 

relações de poder em uma sala de aula de inglês em contexto militar. O ponto de partida foi 

meu interesse, suscitado por minhas experiências como professora civil, em mapear tais 

relações de poder de forma a refletir sobre o contexto no qual minha prática pedagógica 

está inserida. Acredito que o primeiro passo para a implementação de mudanças é a 

reflexão, o entendimento, e por isso, essa pesquisa será de grande importância, 

primeiramente para mim, professora, de forma a melhorar minha prática pedagógica e a 

refletir sobre novas possibilidades de coconstruir conhecimento em tal contexto. 

Para realizar tal investigação, determinei os pilares que guiariam minha trajetória de 

pesquisa.  Seguindo Foucault (1971; 1979; 1988; c.f.: 2.1 e 2.2), defini relações de poder 

como algo criado e exercido através de práticas discursivas, reguladas por regimes de 

verdade e inseridas em ordens do discurso, mas passíveis, também, de renegociações. 

Procurei definir o caráter performativo da linguagem, seguindo Austin (1992; c.f.: 3.1) e 
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performances, seguindo Butler (2003; c.f.: 3.2 e 3.3). Tal aporte teórico nos convida a olhar 

o mundo sob a luz do ‘inacabamento’ comentado acima; estaríamos, assim, em constante 

processo de reconstrução.  

Tal compreensão, proposta também por Oscar Wilde na epígrafe acima, de que, até 

mesmo algo que pareça ser imutável é, na verdade, uma pose, uma performance, perpassa 

todo o desenvolvimento deste estudo. A epígrafe acima nos convida a pensar a instabilidade 

e a contingência dos significados no mundo social e a possibilidade de ressignificação de 

performances ditas “naturais” e comuns ao contexto militar. Compreendo, seguindo Butler 

(2003; c.f.: 3.2 e 3.3), que relações pré-estabelecidas podem ser reconstruídas 

interacionalmente nos embates discursivos nos quais nos engajamos, mesmo em contextos 

de scripts bem definidos, como o analisado. Procurei delimitar, também, de acordo com as 

considerações de Wenger (1998; c.f.: 3.4), a sala de aula de língua inglesa em contexto 

militar analisada como uma comunidade de prática, tendo em vista seu repertório de 

sentidos compartilhado, na qual perfomances podem ser reconstruídas.  

Através de uma perspectiva performativa dos discursos e das identidades sociais, 

desenvolvi um movimento analítico, em que, recorri aos conceitos de enquadre 

(GOFFMAN, [1959] 1975; c.f.: 4.1), de alinhamento (GOFFMAN, 1981; c.f.: 4.2) e de 

posicionamento discursivo (DAVIES & HARRÉ 1990; VAN LANGENHOVE & HARRÉ 

1999; c.f.: 4.4), por compreender que essas eram ferramentas essenciais na tentativa de 

entender os significados reconstruídos no processo interacional. Entendo que é por meio de 

nossos posicionamentos discursivos e interacionais e de pistas de contextualização 

(GUMPERZ, [1982] 1998; c.f.: 4.3), das quais nos utilizamos, que (re) construímos o 

mundo social, as relações sociais e performamos formas de vida. 
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Minha proposta inicial neste estudo era refletir sobre as renegociações de relações 

de poder em sala de aula de língua inglesa em contexto militar. Contudo, ao iniciar a 

transcrição de dados e, em seguida, minha análise, percebi que as renegociações das 

relações de poder se davam apenas quando permitidas pela figura de exercício de poder, o 

militar mais antigo (c.f.: capítulo 1 e seção 2.2). Os alunos militares somente se tornavam 

agentes de exercício de poder, mesmo que de forma incipiente, quando consentidos pelo 

discurso do militar presente. Dessa forma, pude verificar que o enquadre de sala de aula de 

língua inglesa suscitava novas possibilidades interacionais de relações de poder em uma 

sala de aula dentro de uma Instituição militar, porém quando aceitas e cossustentadas pelo 

instrutor militar.  

Dessa forma, busquei apurar meu olhar aos micromovimentos interacionais das 

relações de poder em dois grandes eixos: interações que atuavam na manutenção das 

relações pré-estabelecidas em contexto militar e interações que demonstravam indícios de 

novas possibilidades de renegociar sentido no contexto analisado.  A análise demonstrou 

uma maior ocorrência de interações nas quais os embates discursivos pareciam atuar na 

manutenção do status quo de relações de poder delimitadas pela ordem do discurso militar. 

Isso pode ser explicado pela definição de Lipovetsky (2000; apud LOPES 2005b) do 

contexto militar como verdadeiras ‘fortalezas’, nas quais os discursos de hierarquia 

possuem bastante estabilidade.  

Pude verificar também a ocorrência de interações que indicam possibilidades, 

mesmo que sutis, de mitigação das relações de poder pré-existentes em tal contexto, 

engendradas pelo enquadre pedagógico de sala de aula de língua inglesa. Tais interações 
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talvez não fossem possibilitadas fora do enquadre pedagógico de ensino de língua inglesa 

dentro do contexto militar. Acredito, seguindo Moita Lopes (2008, p.317; c.f.: seção 5.1.1), 

que o ensino de inglês pode inaugurar novas práticas e possibilitar novas ressignificações 

em performance, pois através do acesso a uma língua estrangeira, pode-se ter acesso 

também “a outros discursos sobre o mundo e sobre quem somos ou podemos ser”. A sala 

de aula de inglês é, então, um espaço de ‘desenquadre’ de discursos tradicionais e de 

interpenetrações de discursos múltiplos, o que possibilitou a mitigação das relações de 

poder. 

A realização desta pesquisa indica, portanto, que a sala de aula de língua inglesa em 

contexto militar pode ser um local para negociações interacionais de relações de poder. O 

enquadre pedagógico e a necessidade de coconstrução do conhecimento possibilitam 

interações que não seriam encorajadas na ordem do discurso militar.  

Como encaminhamentos futuros, desejo, como mencionei anteriormente, refletir 

sobre minha prática pedagógica e pensar novas possibilidades no ensino de língua inglesa 

dentro do enquadre de sala de aula em contexto militar, de forma mais crítica e ativa. 

Penso, como continuação de meus estudos, iniciar um trabalho de práticas de letramento 

em tal contexto, de forma a tentar reconstruir relações de poder pré-estabelecidas dentro de 

sala de aula, iniciativa que acredito ser importante para uma coconstrução do conhecimento 

mais eficaz. 

 Desejo, também, disponibilizar este estudo para a Instituição Militar na qual 

trabalho, que gentilmente permitiu que eu o desenvolvesse, e para os participantes 

envolvidos, para que possamos discutir as análises dos eventos discursivos nos quais 
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transitamos e, assim, com esta troca, eu possa ampliar meu objetivo de mapear as 

negociações interacionais das relações de poder.  

Para finalizar, retomo então ao conceito de ‘inacabamento’. Inacabados que somos, 

necessitamos de uma busca incessante de conhecimentos e reconhecimentos; assim, os 

questionamentos suscitados não se esgotam nesta pesquisa. Acredito que este trabalho não 

se encerra com estas páginas. Todavia, continua, em minha prática pedagógica diária, em 

busca de microtransformações no ensino no contexto analisado.  

 



145 

 

8 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AMORIM, M. O Pesquisador e seu outro: Bakhtin nas ciências humanas. São Paulo: 

Musa, 2001 

ARAÚJO, I. L. “A noção de discurso em Foucault”. In: ______. Do signo ao discurso: 

introdução à filosofia da linguagem. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 215-244. 

AUSTIN, J. L.. Quando o dizer é fazer. Palavras e Ação. Conferência 2. Trad. Danilo 

Marcondes. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. 

 

______. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press, 1976.  

 

BAKHTIN. M. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN. M. Estética da criação verbal. 

(Tradução: Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira). São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

 

______. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 7ª ed. São Paulo: Hucitec, 1981. 

 

BAZARIM. M. Metodologias de pesquisa aplicadas ao contexto de ensino-aprendizagem 

de línguas. XII Congresso Nacional de Estudos Filológicos e Lingüísticos, Instituto de 

Letras da UERJ, 2008. 

BAUMAN, R. Story, performance and event: contextual studies of oral narrative. 

Cambridge:CUP, 1986. 

 

BAUMAN, Z. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

 

______. Identidades. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 

 

BEUER, MARTIN e GASKELL, George (ed.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e 

som: um manual prático. 4ª. Ed. Petrópolis: Vozes 2005. 

 

BORBA, R. Intertex(sex)tualidade: a construção discursiva de identidades na prevenção de 

DST/ AIDS entre travestis. Scielo, vol. 49, nº 1. Acessado em 21/12/2011.  

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros curriculares nacionais: língua estrangeira, 1998. 

 

BRASIL. Presidência da República. Lei nº6.880, de 9 de dezembro de 1980. Dispõe sobre 

o Estatuto dos Militares. Brasília: EGGCF, 1980. 

 

BUCHOLTZ, M. & HALL K.  Língua e Identidade. Malden, MA: Blackwell, 2004. 

BUTLER, J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, 

London, 1990. 

 



146 

 

______. Postmodernism. A very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. N, 

2002. 

 

______. Undoing gender. New York: Routledge, 2004. 

 

______. Problemas de gênero: feminismo e a subversão da identidade (Tradução de 

Renato Aguiar). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

 

CAVALCANTI, M. “Um olhar metateórico e metametodológico em pesquisa em 

Linguística Aplicada: implicações éticas e políticas”. In: MOITA LOPES, L.P. (Org.) Por 

uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006. 

 

______. Metodologia da pesquisa em Linguística Aplicada. Intercâmbio. 1990. 

 

CHOULIARAKI, L. & FAIRCLOUGH, N. “The critical analysis of dicourse”. Discourse 

in Late Modernity, Edinburgh: Edinburg University Press, 1999. 

 

CONNEL, R. Gender and power. Stanford, California:Stanford University Press, 1987. 

 

CONNEL, R. & MESSERSCHMIDT, J. “Hegemonic masculinity – Rethinking the 

concept”. Gender and Society, vol.19, nº6, p.829-859. 

http://pt.scribd.com/doc/52821376/Connell-R-W-Messerschmidt-James-W-Hegemonic-

Masculinity-Rethinking-the-Concept. Acessado em 16/03/2012 

 

DAVIES, B. & HARRÉ, R. (1990). Positioning: The Discursive Production of Selves. 

Journal for the Theory of Social Behaviour. 

 

DREW, P. & HERITAGE, J. Analisando Discussão no Trabalho: Uma Introdução. In: 

Drew, P. & Heritage, J. (Eds.), Discussão no Trabalho: Interação em contextos 

institucionais. Cambridge University Press,Cambridge, 3-65, 1992. 

 

DURANTI, A. The audience as co-author: An introduction. Text (6), p. 239-47, 1986. 

DURANTI, A. & C. GOODWIN. Rethinking context. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1992. 

 

ERICKSON, F. & SHULTZ, J. O quando de um contexto: questões e métodos na análise 

da competência social. In RIBEIRO, B. T. & GARCEZ, P. M. (Orgs.). Sociolingüística 

Interacional: Antropologia, Lingüística e Sociologia em Análise do Discurso. São Paulo: 

Edições Loyola, 2002. 

 

ERICKSON, F. Ethnographic microanalysis. In Mckay, S.L.; Hornberger, Nancy H. 

Sociolinguistics and Language Teaching, 1992. 

______. Talk and social theory. Cambridge: Polity Press, 1991.  

http://pt.scribd.com/doc/52821376/Connell-R-W-Messerschmidt-James-W-Hegemonic-Masculinity-Rethinking-the-Concept
http://pt.scribd.com/doc/52821376/Connell-R-W-Messerschmidt-James-W-Hegemonic-Masculinity-Rethinking-the-Concept


147 

 

______. “Ethnograph ic. Descripition”. In: Sociolinguistis. Berlin/New York: Walter de 

Guyter, 1988. 

 

______. “Qualitative research on teaching”. In M. Wittrock, Handbook of research on 

teaching. New York: MacMillan, 1986. 

 

FREIRE. P. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2004 (Col. Leitura). 

 

FABRÍCIO, B.F. Lingüística Aplicada como espaço de. In: Luiz Paulo da Moita Lopes. 

(Org.). Por uma lingüística aplicada INdisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006a, v., 

p. 45-65.  

 

______. “Narrativização da experiência: o triunfo da ordem sobre o acaso”. In Magalhares, 

I.; Griogoleto, M.; Coracini M. J. (Org.) Práticas Identitárias: Língua e Discurso. São 

Carlos: Claraluz, 2006b, p. 191-209 

 

______. Mulheres emocionalmente descontroladas: identidades generificadas na mídia 

contemporânea. D.E.L.T.A. v.20/2, 2004, p.235-263.  

 

______. “Mise em abîme: o debruçar-se sobre o nada”. In: ______. Implementação de 

mudanças no contexto educacional: discursos, identidades e narrativas em ação. Tese de 

Doutorado em Estudos da Linguagem. Rio de Janeiro: PUC, Departamento de Letras, 

Estudos de Linguagem, 2002, p. 57-105. 

 

______. Interação em contexto interacional: um novo referencial para a sala de aula de 

língua estrangeira. Rio de Janeiro: UFRJ - Faculdade de Letras - Programa Interdisciplinar 

de Linguística Aplicada, 1996. Dissertação de Mestrado [mimeo]. 

 

FABRÍCIO, B.F. & MOITA LOPES, L.P. A guerra dos carneiros gays : a (re)construção 

discursiva do fantasma da eugenia sexual. Matraga (Rio de Janeiro), v. 15, 2008, p. 64-84. 

 

______. “Discursos e Vertigens: Identidades em xeque em narrativas contemporâneas”. 

Veredas – Revista de Estudos Lingüísticos, v.6, n.2, 2004, p.11-29. 

 

FAIRCLOUGH, N . Discourse and social change. Cambridge: Polity Press, 1992. 

 

______. Media Discourse. Londres: Arnold, 1995. 

 

FREITAS, M. T. A pesquisa na perspectiva sócio-histórica: um diálogo entre paradigmas. 

26ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd), Poços de Caldas, 2003. 

 

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 

 



148 

 

______. História da sexualidade I: A vontade de saber. 17ª edição. Rio de Janeiro: edições 

Graal, 1988. 

 

______. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, [1971]1996. 

 

______. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis, RJ: Vozes, 

[1975] 1977. 

 

FRIDMAN, L. C. Vertigens pós-modernas. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. 

 

GARCEZ, Pedro M. “Transcrição como teoria: a identificação dos falantes como atividade 

analítica plena”. In: MOITA LOPES, L.P. e BASTOS, l.c. (Orgs.) Recortes multi e 

interdisciplinares. Campinas: Mercado de Letras, 2002, p. 83-95. 

 

GAVRUSEVA, L. Positioning and framing: constructing interactional asymmetry in 

employer-employee discourse. Discourse Processes. London: Routledge / Society for Text 

and Discourse, n. 20, p. 325-345, 1995. 

 

GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas do Rio de Janeiro. LTC, 1989. 

GIDDENS, A. A vida em uma sociedade pós-tradicional. In BECK, GIDDENS & LASH. 

Modernização reflexiva. São Paulo: Editora da UNESP, 1997. 

 

GOFFMAN, E. A representação do Eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes, [1959] 1975, 

16ª edição. 

 

______. On face-work: an analysis of ritual elements in social interaction. In: Interaction 

Ritual: Essays on Face-to-Face Behaviour. New York: Pantheon Books, 5-45, 1967. 

 

______. Footing, In: Forms of Talk. Oxford: Basil Blackwell, 1981, 125-159. 

 

______. Footing. In Ribeiro, B. T. & Garcez, P. M. (Orgs.), Sociolinguística Interacional: 

Antropologia, Linguística e Sociologia em Análise do Discurso, (p. 70-97). Porto Alegre: 

AGE, 1998. 

 

GUMPERZ, J. Convenções de contextualização. In RIBEIRO, B. T. & GARCEZ, P. M. 

(Orgs.). Sociolingüística Interacional: Antropologia, Lingüística e Sociologia em Análise 

do Discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 

 

______. Discourse Strategies. Cambridge: CUP, 1982. 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. (Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e 

Guacira Lopes Louro). 8.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. Título original: The questions of 

cultural identity. 



149 

 

HARRÉ, R. & VAN LAGENHOVE, L. Positioning theory: Moral contexts of intentional 

action. Blackwell: Oxford, 1999. 

HUGHES, I. How to keep a research diary. Action Research E-Reports, 5, 2000. 

Disponível em: http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arr/arow/rdiary.html. Acesso em 24 

out. 2009. 

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Manual on the 

Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements. Doc 9835. Montreal: ICAO, 

2004. 

 

______. Guidelines for Aviation English Training Programmes. Cir 323. Montreal: ICAO, 

2009. 

 

KUMARAVADIVELU, B. “Linguística Aplicada na era da Globalização”. In: MOITA 

LOPES, L.P. (Org.) Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: Parábola, 

2006. 

 

LEVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 

 

LINDSTROM, L. Context contests: debatable truth statements on Tanna (Vanuatu). In 

Duranti, A.; Goodwin, C. (Ed.) Rethinking context: Language as an interactive 

phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

 

LIPOVETSKY, G. 2000.  A terceira mulher. Tradução de Maria Lúcia Machado. São 

Paulo,Companhia das Letras.   

 

LOPES, A. A. Estranhas em um ninho verde-oliva: construções discursivas de gênero em 

eventos de letramento não-escolar. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 2005. 

Dissertação de Mestrado em Linguística Aplicada. (2005a) 

 

LOPES, F. T. Leitura como prática social: a (re-) construção da feminilidade hegemônica 

no contexto militar. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 2005. Dissertação de 

Mestrado em Letras Neolatinas – Língua Espanhola. (2005b) 

 

LOURO, G.L. “Teoria Queer - uma política pós-identitária para a educação”. Estudos 

Feministas: revista da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, n. 2, 2001, p. 

541-553. 

 

______. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 

Petrópolis:Vozes, 1997. 

 

MINAYO, M. Desafio do conhecimento: pesquisas qualitativas em Saúde. São Paulo: 

Editora Hucitec, 1993. 

 

http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arr/arow/rdiary.html


150 

 

MOITA LOPES, L.P. ‘Sexualidades em sala de aula: discurso, desejo e teoria queer’. In. 

MOREIRA, A.F. & CANDAU, V.M. (orgs.) Multiculturalismo. Diferenças culturais e 

práticas pedagógicas. Petrópolis: Vozes, 2008, pp125-148. 

 

______. “On being White, heterosexual and male at school: Multiple positioning in oral 

narratives”. In: D. SCHIFFRIN; A. DE FINNA e M. BAMBERG, Identity and discouse. 

Oxford, Oxford University Press, 2006a. 184 

 

______. “Construindo uma Linguística Aplicada mestiça e ideológica: interrogando o como 

lingüista aplicado”. In: MOITA LOPES, L.P. (Org.) Por uma Linguística Aplicada 

Indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006b. 

 

______. “A construção do gênero e do letramento na escola: como um tipo de 

conhecimento gera o outro”. Investigações Linguística e Teoria Literária. Vol. 17, no.2, 

2005, p. 47-68. 

 

______. “Socioconstrucionismo: Discurso e Identidades Sociais” In: MOITA LOPES, L.P. 

(Org) (2003) Discursos de identidades: discurso como espaço de construção de gênero, 

sexualidade, raça, idade e profissão na escola e na família. São Paulo: Mercado de Letras, 

2003. 

 

______. Identidades fragmentadas: a construção discursiva de raça, gênero e sexualidade 

em sala de aula. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2002. 

 

______. “Teoria Queer- uma política pós-identitária para a educação”. Estudos Feministas: 

revista da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, n. 2, 2001, p. 541-553.. 

 

______. “Práticas narrativas como espaço de construção das identidades sociais”. In: 

TELLES RIBEIRO, B. , COSTA LIMA, C. e LOPES DANTAS, M. T. (Orgs.). Narrativa, 

Identidade e Clínica. Rio de Janeiro: Edições IPUB/CUCA, 2001. 

 

______. “A transdiciplinaridade é possível em Linguística Aplicada?” In: SIGNORINI, I. 

& CAVALCANI, M.C. (Eds.) Linguística Aplicada e transdiciplinaridade. Campinas: 

Mercado de Letras, 1998. 

 

______. Contextos Institucionais em Linguística Aplicada: Novos rumos. Intercâmbio,Vol. 

5, 1996b. p. 3-14. 

 

______. Pesquisa Interpretativista em Linguística Aplicada: a Linguagem como condição e 

Solução, DELTA, 10 (2), 1994, p.329-338. 

 

MORGAN, D.L. The focus Group Guidebook. London: Sage, 1998, Kit 1. 

 

NUNAN, D. Research methods in language teaching. Cambridge: CUP, 1992. 

 

NUNES, Myriam. Curso de Metodologia de Pesquisa. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. 



151 

 

 

OSTERMAN, Ana Cristina. “Communities of practice at work: gender, facework and the 

power of habitus at na all-famale police station and a feminist crisis intervention center in 

Brazil”. Discourse & Society vol 14 (4) 473-505. London: Sage Publication, 2001. 

 

OTTONI, P. John Langshaw Autin e a Visão Performativa da Linguagem. In:  Revista 

Documentos em Lingüística Teórica e Aplicada. São Paulo: PUCSP, nº 18, p.117-143, 

2002. 

 

______.Visão Performativa da Linguagem. Campinas: Editora da Unicamp,1998. 

 

PENNYCOOK, A. Performance and performativity. In Pennycook, A. Global Englishes 

and Transcultural Flows. Nova York: Routledge. 2007. 

 

 

______. ‘Continuidade e mudança nas visões de sociedade na Linguística Aplicada’. In: 

MOITA LOPES, L.P. (Org.) Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: 

Parábola, 2006. 

 

PINHEIROS, Petrilson Letramento digital como possibilidade de viver a experiência 

errante das identidades sociais. Dissertação de mestrado em Lingüística Aplicada. Rio de 

Janeiro: UFRJ, Departamento de Letras Anglo-Germânicas, 2007. 

 

RESENDE, Viviane de Melo e RAMALHO, Viviane. Análise de discurso crítica. São 

Paulo, Contexto: 2006. 

 

RIBEIRO, B. T. & GARCEZ, P. M. (orgs). Sociolingüística Interacional. São Paulo: 

Edições Loyola. 2002. 

 

ROLNIK, S. “Toxicômanos de identidade: subjetividade em tempo de globalização”. In: 

LINS, D. Cultura e Subjetividade: Saberes Nômades. Campinas, SP: Papirus, 1997, p. 19-

24. 

 

SANTOS, B de S. Do pós-moderno ao pós-colonial. E para além de um e de outro. Centro 

de Estudos Sociais. Universidade de Coimbra, mimeo, 2004. 

 

______. Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 

2001. 

 

SANTOS, D. & FABRÍCIO, B. A aula de Inglês como um local para o desenvolvimento do 

pensamento crítico TESL-EJ / Edição Especial: Pesquisa Ensino da Língua em Contextos 

Internacionais, 2006. 

 

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo : Hucitec, 

1996. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://www-writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/a1.pdf&usg=ALkJrhghjz1GuZ4IGgwmTWgSZZh6_og39Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://www-writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/a1.pdf&usg=ALkJrhghjz1GuZ4IGgwmTWgSZZh6_og39Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://www-writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/a1.pdf&usg=ALkJrhghjz1GuZ4IGgwmTWgSZZh6_og39Q


152 

 

______. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Editora Hucitec, 2000. 

 

______. Pensando o espaço do homem. São Paulo: Edusp, 2004. 

 

SCHNACK, C. M., PISONI, T. D., OSTERMAN, A. C.“Transcrição da fala: do evento 

real à representação da escrita”. In: Revista Entrelinhas, Ano II, no. 2, maio/agosto, 2005. 

Disponível em: http://www.entrelinhas.unisinos.br/index.php?e=2&s=9&a=12. Acesso em: 

15/01/12 

 

SWALES, J.M. Genre Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 

 

______. Other floors, other voices: a textography of a small university building. Mahwah: 

Lawrence Earlbaum, 1998. 

 

TADEU DA SILVA, T. (Org) Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 

Petrópolis: Vozes, 2000. 

 

VEIGA-NETO, A. Foucault e a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.  

 

VENN, C. Occidentalism: modernity and subjectivity. London: Sage, 2000. 

 

WENGER, E. Communities of practice, learning, meaning and identity. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998. 

 

WHITMAN, N. A. 1988. Peer Teaching: To Teach Is To Learn Twice. Ashe-Eric Higher 

Education Report No. 4, 1988.  

 

WITTGENSTEIN, L. “Os jogos de linguagem e a concepção de filosofia” In: Investigações 

filosóficas, I, Petrópolis, Vozes, 2ªed. (Tradução de Marcos G. Montagnoli), [1953] 2005. 

 

WORTHAM, S.  Narratives in action. New York: Teachers’ College Press, 2001. 

 


