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RESUMO 

 

UMA DOCENTE EM PROVA DE SELEÇÃO: ENTEXTUALIZAÇÕES DE 

PERFORMANCES CORPÓREO-DISCURSIVAS 
 

Fabio Sampaio de Almeida 

 

Orientador: Luiz Paulo da Moita Lopes 
 

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa Interdisciplinar de Linguística 

Aplicada, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Linguística Aplicada. 

 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender as articulações que se estabelecem entre a 

dimensão sócio-histórica da atividade docente, constituída coletivamente e determinada pelas 

regras do ofício e pelos gêneros da atividade – aula e prova de aula –, e a dimensão 

contingente, produzida em contexto situado, pelo uso que uma docente, em performance 

intensa de prova didática, faz desse repertório. Busco ainda analisar os processos de 

contextualização e de entextualização (BAUMAN; BRIGGS, 1990/2008) nas performances 

corpóreo-discursivas profissionais emergentes na prova didática e na autoconfrontação 

simples (CLOT, 2008/2010) da docente de língua espanhola. Para tal, é preciso considerar as 

relações de saber/poder (FOUCAULT, 1975/2007) que atravessam a instituição escola, as 

dinâmicas da constituição do trabalho docente e as mudanças vertiginosas pelas quais a 

sociedade vem passando na contemporaneidade. Desse modo, não é mais possível pensar o 

trabalho docente como simples transmissão de conhecimentos (BAUMAN, 2005). A 

atividade docente, como outras, é complexa e precisa ser entendida na dinâmica contínua 

entre normas, prescrições, Discursos e práticas situadas, que constituem o trabalho vivo 

(CLOT, 2006; 2008/2010). Nesse contexto, a linguagem, entendida como dialógica 

(BAKHTIN, 1979/2000) e performativa (BUTLER, 1990/2003), desempenha um papel 

central na construção de identidades profissionais, formas de vida e atividades de trabalho. Os 

dados para análise foram gerados em dois momentos: a filmagem da prova de aula da 

participante focal e a autoconfrontação simples da participante com esse registro em vídeo. O 

instrumental teórico analítico considerou as categorias de enquadre, footing e alinhamento 

(GOFFMAN, 1979/1998), pistas de contextualização (GUMPERZ, 1982/1998), 

indexicalidade (2001/2005; 2006) e entextualização (BAUMAN; BRIGGS, 1990/2008; 

RAMPTON, 2006). As análises apontam para o caráter intenso da performance da prova 

didática e a constituição de novos sentidos para o trabalho docente apesar da permanência, em 

função da própria organização da mesma, de Discursos cristalizados sobre o que é ser docente 

de língua, língua e ensino de língua.   

 

Palavras-chave: performance intensa; entextualização; prova didática; trabalho docente. 
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ABSTRACT 

 

A TEACHER IN CLASS EXAM: ENTEXTUALIZATION OF BODY-

DISCOURSIVE PERFORMANCES 
 

Fabio Sampaio de Almeida 

 

Orientador: Luiz Paulo da Moita Lopes 
 

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa Interdisciplinar de Linguística 

Aplicada, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutora em Linguística Aplicada. 

 

This study aims at understanding the relations established between the socio-historical 

dimension of the teaching activity, which is collectively made and determined by its working 

rules and genres of activity – class and class exam - , and the contingent dimension, which is 

produced in a situated context, by the use of a teacher in high-performance of class exam 

makes of this repertoire. I also aim at analyzing the processes of contextualization and 

entextualization (BAUMAN; BRIGGS, 1990/2008) in the professional body-discursive 

performances emerging in the class exam and the auto-confrontation (CLOT, 2008/2010) of 

the Spanish teacher.  In order to do so it is necessary to consider the power-knowledge 

relations (FOUCAULT, 1975/2007) that run throughout the teaching institution, the dynamics 

of the teaching work and the abrupt changes society has been passing in contemporary times. 

Then it is no longer possible thinking about teaching activity as simple transmission of 

knowledge (BAUMAN, 2005). The teaching activity, likewise others, is complex and must be 

understood under a constant dynamics between rules, deadlines, discourses and situated 

practices, which constitute a living work (CLOT, 2006; 2008/2010). In this context, language 

is understood as dialogical (BAKHTIN, 1979/2000) and performative (BUTLER, 1990/2003), 

and it plays a central role in constructing professional identities, forms of life and work 

activities. The data under analysis were collected in two moments: the footage of a class exam 

of a focal participant and simple autoconfrontation of the participant to this footage. The 

theory and analysis instruments consider framing, footing and alignment (GOFFMAN, 

19979/1998), contextualization cues (GUMPERZ, 1982/1998), indexicality (2001/2005; 

2006) and entextualization (BAUMAN; BRIGGS, 1990/2008; RAMPTON, 2006). The 

analysis point to the intense character of the performance of the class exam and the 

construction of new meanings to the teaching work regardless of the permanence, based on its 

own organization of crystallized discourses about what is to be a language teacher and 

language teaching. 

 

Key words: high-performance; entextualization; didactic exam; teaching work 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de pesquisa se filia a uma perspectiva de Linguística Aplicada 

(doravante LA) denominada por Moita Lopes (2006) de Linguística Aplicada Indisciplinar. 

Uma LA mestiça e ideológica que busca dialogar com diversas teorias que atravessam o 

campo das ciências humanas e sociais na tentativa de “criar inteligibilidade sobre problemas 

sociais em que a linguagem tem um papel central” (MOITA LOPES, 2006, p. 14). Desse 

modo, vincula-se a uma epistemologia e a teorizações que buscam falar ao mundo atual, 

considerando a complexidade dos contextos sociais e as dinâmicas constitutivas da linguagem 

como performance.  

Nesta introdução busco explicitar o contexto e o projeto geradores da investigação que 

aqui se entextualiza no formato de uma tese de doutorado. Trata-se de uma tentativa de por 

em palavras as diversas operações e mecanismos discursivos que entram em jogo ao traçar e 

trilhar um percurso de pesquisa numa área de estudos que se centra na linguagem em uso. 

Pretendo também, neste relato, justificar a opção por uma determinada aproximação 

discursiva (performativa e dialógica) do objeto de estudo construído, articulando um quadro 

teórico e propondo análises na tentativa de criar inteligibilidades sobre uma faceta das 

múltiplas identidades
1
 e práticas profissionais dos docentes de língua espanhola no contexto 

brasileiro: as performances corpóreo-discursivas de docentes em prova didática de um 

concurso público.    

Especificamente no que se refere ao concurso público (doravante CP) para docentes, 

segundo Vivoni (2003, p. 25), a prova de seleção, sob um olhar empírico, tem por função 

“verificar conhecimentos, avaliar, classificar, selecionar candidatos para exercer uma 

atividade profissional”. Trata-se de uma prática social na qual circulam diversas vozes que 

concorrem para a construção discursiva de identidades profissionais de professor/a, de seus 

saberes e competências. Parto do princípio de que ao estudar as performances corpóreo-

discursivas situadas em práticas específicas, é possível compreender as relações de 

                                                 
1
 A noção de identidade será discutida na seção 1.3, mas como se trata de um termo recorrente e polêmico, faz-se 

necessário explicar que, alinhado a uma tradição de pesquisas que mobilizo ao longo da tese, entendo que as 

pessoas não possuem características dadas como essenciais que constituiriam as suas identidades sociais. 

Portanto, esse construto aqui é entendido não de modo essencialista, mas como uma construção social e 

discursiva, múltipla e fragmentada, produzida continuamente em nossas performances. Sendo assim, a 

identidade é sempre um fazer, um devir e está relacionada a repertórios de saberes, relações de poder e 

comunidades imaginadas.      
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saber/poder (FOUCAULT, 1975/2007, 1979/1985) investidas nos e pelos sujeitos sociais. 

Adoto aqui a proposta de Gee (2000) com relação à noção de D/discurso, que, com esse 

construto, procura romper com a dicotomia entre as dimensões da linguagem em uso e do 

contexto sócio-histórico. Para ele, grosso modo, discurso (com d minúsculo) diz respeito à 

linguagem em uso nas práticas sociais e Discurso (com D maiúsculo) se refere aos modos 

particulares de agir, ser, pensar, avaliar em diferentes contextos, incluindo aí uma gama de 

aspectos não verbais constitutivos na produção de sentido. Tais noções serão retomadas, 

discutidas e aprofundadas no capítulo 2. 

Cabe acrescentar que, mesmo não enfocando a atividade
2
 do professor stricto sensu, o 

processo de seleção, situado entre os campos da formação e da atuação, alicerça a 

permanência de determinadas relações de poder/saber (FOUCAULT, 1979/1985) e dá 

autoridade a algumas vozes. Penso que o concurso, mais do que funcionar como orientação 

para aquele professor/a
3
 que se submeterá ao exame, acaba por instituir-se como referência 

para a futura formação universitária e para posterior atividade docente. Ou seja, a opção pelo 

foco no processo de seleção de professores/as nesta tese justifica-se pelo fato de essa valorizar 

institucionalmente alguns saberes em detrimento de outros – que também fazem parte da 

história, mas são silenciados (DAHER; ALMEIDA; GIORGI, 2009). Outro fator motivador, 

destacado por Daher (2012), são as constantes críticas feitas, principalmente na mídia, à 

educação pública e especialmente aos docentes, que são selecionados por concurso público, 

críticas essas que contribuem para a crescente desvalorização da profissão docente e para a 

culpabilização dos/as professores/as e de sua formação pela referida “má qualidade” da 

educação no Brasil. Destaca a autora que  

Esse conjunto de comentários depreciativos silencia muitas questões encontradas no 

âmbito educacional, como a falta de professores nas escolas, os baixos salários, a 

ausência de maiores investimentos na Educação, a inexistência de políticas públicas 

traçadas em longo prazo, pseudopreocupações expostas por campanhas eleitorais 

etc. (2012, p. 141). 

A prática da seleção de professores/as constitui um acervo de concepções de língua e 

de ensino/aprendizagem da mesma representativas de crenças, inclusive institucionais, que se 

perpetuam no âmbito do trabalho docente e da instituição escola, isto é, constituem ideologias 

linguísticas que se naturalizam na educação (MOITA LOPES, 2013). Esses processos 

                                                 
2
 A noção de atividade será problematizada na seção 1.4. 

3
 Estou ciente das questões políticas e éticas que envolvem o uso do gênero gramatical em substantivos e 

pronomes que designam pessoas. No entanto, buscando um equilíbrio entre enunciar a partir de uma posição 

política e tornar o meu texto menos cansativo, faço a opção por usar a barra aglutinando e marcando o masculino 

e feminino ao mesmo tempo sempre que me referir a homens e mulheres de modo geral. 
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igualmente propiciam a criação de um circuito que garante a manutenção de paradigmas que 

compreendem o ser humano, o conhecimento, a produção do saber sempre a partir de uma 

determinada perspectiva. 

Além disso, a prática social do CP pode ser considerada constitutiva da atividade 

docente, dado que na esfera pública obrigatoriamente o/a professor/a é selecionado por meio 

de tal processo. Afinal, esse certame é o rito que dá acesso ao docente e noção de 

pertencimento a uma comunidade profissional. Da mesma forma ocorre o seu reconhecimento 

pela comunidade em geral: o anterior candidato/a assume o estatuto de professor/a-

funcionário/a-público/a, alguém que serve ao Estado e a seus cidadãos.  

É possível, então, afirmar que esse sujeito professor/a reconhecido como legítimo 

dentro de determinada sociedade é, na verdade, “fruto de uma construção de diversas práticas 

sociais que implicam um dispositivo dinâmico que o integra a essa comunidade” (DAHER; 

ALMEIDA; GIORGI, 2009, p. 80) através de diversas práticas de linguagem. Meu olhar 

volta-se, portanto, para a análise da construção desse lugar social legítimo de enunciação e de 

uma construção identitária imaginada.  

Desse modo, o contexto desta pesquisa constitui-se de um CP para docentes de língua 

espanhola da educação básica da rede federal no Rio de Janeiro e meu objeto de estudo são as 

performances corpóreo-discursivas profissionais de uma professora em prova didática, mais 

especificamente, prova de aula ministrada como etapa necessária do concurso para uma vaga 

de docente de uma instituição Federal de Educação Tecnológica, e em uma entrevista de 

autoconfrontação simples
4
 (FENÁNDEZ, CLOT, 2007; FAÏTA, 2004; CLOT, 2008/2010) 

sobre essa mesma prova de aula. O interesse pelo tema está relacionado em princípio à minha 

própria história como professor em formação e, posteriormente, como docente de língua 

espanhola da Rede Federal de Educação Ciência e Tecnologia, e pesquisador que já vem 

buscando problematizar a seleção de professores há algum tempo. Esse interesse situa esta 

tese em uma tendência contemporânea de pesquisa em ciências humanas e sociais preocupada 

em produzir conhecimentos relevantes e responsivos ao tempo em que vivemos, e orientada a 

problematizar o vínculo entre a renovação epistemológica da área e a possibilidade de intervir 

de forma ética no mundo, tematizando aspectos da própria vida do pesquisador. Os estudiosos 

desses campos do saber, cada vez mais, tematizam suas próprias histórias de vida na 

                                                 
4
 O procedimento de autoconfrontação em suas modalidades simples e cruzada será discutido no capítulo 3, 

referente à metodologia da pesquisa. 
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construção de seus objetos de pesquisa – ser professor/a, negro/a, transexual, doente, mãe etc. 

tem possibilitado a busca por uma “proximidade crítica” (SANTOS, 1994/1999), uma 

perspectiva êmica
5
, do ponto de vista antropológico, que contribui para uma produção de 

conhecimento engajada socialmente (ver, por exemplo, OLIVEIRA, 2014; PINHEIRO; 2014; 

ROCHA, 2013). 

Como pesquisador em formação, iniciei, ainda na graduação, um projeto de pesquisa 

de iniciação científica intitulado Provas de seleção para docentes de língua espanhola: uma 

análise linguístico-discursiva
6
. Naquele momento, tínhamos como objetivo analisar provas 

escritas de múltipla escolha aplicadas em concursos para docentes de língua espanhola da rede 

municipal do Rio de Janeiro. Buscávamos problematizar quais saberes eram valorizados e que 

imagem de professor era construída nessas provas. A pesquisa possibilitou-me participar de 

discussões teóricas no campo dos estudos linguísticos e discursivos sobre o papel da 

linguagem na manutenção de certos modos de ser professor/a, de certas concepções de língua, 

linguagem e de ensino. Participei de disciplinas no curso de mestrado, apresentei trabalhos em 

eventos acadêmicos e publiquei, em parceria com outros pesquisadores, artigos científicos 

sobre o tema. A retomada e ampliação da discussão por intermédio de uma pesquisa de 

doutorado constituem mais uma etapa desse percurso que também perpassou minha formação 

como docente.     

Minha trajetória profissional foi marcada por uma primeira experiência, ainda como 

aluno de graduação na licenciatura, em um CP para uma escola da rede federal de ensino. 

Tratava-se de um concurso de provas e títulos com três etapas de avaliação: prova escrita, 

prova didática e prova de títulos. A aprovação na primeira etapa, a prova escrita, fez-me 

experimentar simultaneamente a sensação de vitória e o sentimento de insegurança e 

incerteza, por não saber o que esperavam de mim na segunda etapa. Eu tinha apenas um tema 

sobre o qual deveria desenvolver minha “aula” – se realmente é possível chamar de aula 

aquela situação de avaliação. E com menos de vinte e quatro horas para preparar os materiais, 

o que iria dizer e como conduziria minhas ações, tempo que foi preenchido com trabalho 

intenso e carregado de muita ansiedade. 

                                                 
5
 A distinção êmico / ético se usa nas ciências sociais para se referir a dois tipos diferentes de conduta e 

interpretação dos agentes envolvidos. Grosso modo, o êmico diz respeito ao ponto de vista do “nativo” e o ético 

ao ponto de vista do “estrangeiro”. 
6
 Bem como o de outros/as alunos/as de iniciação cientifica à época, tal projeto estava vinculado ao projeto 

maior da professora Del Carmen Daher, intitulado Estudos enunciativos: práticas de linguagem e gêneros de 

discurso (2002-2005).  
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Apesar de já formado no bacharelado e concluinte das disciplinas das práticas de 

ensino, não possuía a experiência de sala de aula. Também sabia que “a aula” não se tratava 

de uma aula efetivamente. Era uma prova. Não haveria alunos/as, apenas uma banca 

avaliando meus saberes, o modo como eu me conduziria, falaria, gesticularia, enfim, minha 

performance de professor de espanhol. E sem ter nenhuma certeza de que critérios usariam 

para tal. O resultado, ao final do processo, legitimaria ou não minha competência para estar 

em uma sala de aula, para ser um funcionário público na área de educação, para atuar como 

professor de língua espanhola na educação básica. 

Em meio a tantas incertezas no processo, pude experimentar uma das dimensões do 

trabalho de professor que contraria a lógica do D/discurso corrente de que o trabalho docente 

é uma atividade solitária e individual. Pude contar com as orientações de colegas de profissão 

que compartilharam comigo saberes e materiais e me ajudaram a planejar a aula que ministrei.  

Contudo, não fui aprovado naquele concurso; porém ainda participei de outros dois 

posteriormente, nos quais fui aprovado. De todas essas experiências algumas indagações 

permaneceram: o que se espera efetivamente de um/a professor/a em uma prova de aula? Que 

performances são legitimadas, nesse gênero de atividade já naturalizado em nosso cotidiano? 

As orientações disponíveis nos documentos que prescrevem os concursos são bastante 

limitadas e o retorno que se dá aos professores que participam restringe-se a uma nota que 

determina sua aprovação ou reprovação. A política de seleção não deixa claro para o docente 

o que se espera dele/a. Nem mesmo o edital, documento constitutivo do concurso público que, 

de forma análoga a uma lei, prescreve as regras gerais e específicas para sua realização, o faz. 

A falta de critérios, de certo modo, dialoga com a história de nossa educação, em que as 

classes dominantes estabelecem políticas determinadas pelos seus próprios interesses, nas 

quais intelectuais e até mesmo as lideranças das classes populares são cooptadas por 

mecanismos de manutenção e reprodução de uma sociedade capitalista e altamente desigual.  

Em nosso país a educação pública (nas esferas municipal, estadual e federal) serve à 

grande parte da população, principalmente àqueles/as com menor condição socioeconômica e 

o serviço público representa para o profissional docente um campo que traz estabilidade, 

ainda que os salários não sejam os mais atrativos. Nesse contexto, ainda que não seja uma 

atividade cotidiana, como o trabalho da sala de aula, participar de CPs é parte constitutiva do 

trabalho de professores/as, seja ele/a recém formado ou com anos de experiência em regência 

de turmas. Considerando que o/a professor/a pode ter ou não experiência em sala de aula, 
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estará apto aquele que for aprovado no concurso e o perfil definido na seleção reforçará 

determinados modos de fazer e ser docente e rechaçará outros, funcionando como um 

dispositivo institucional que atua diretamente na história coletiva da profissão.  

No caso específico desta pesquisa, a prova de aula constitui, normalmente, um dos 

elementos diferenciadores entre os concursos para as redes municipais e estaduais e os 

concursos para as redes federais e os colégios de aplicação das universidades, o que delineia 

perfis identitários distintos. Estas últimas instituições são conhecidas por oferecerem maiores 

salários que os dos outros sistemas educacionais e favorecerem àqueles/as com maior grau de 

formação, já que a pontuação atribuída às provas de títulos é relevante no processo seletivo. 

Nesse sentido, é como se houvesse uma hierarquia entre os profissionais destas diferentes 

esferas, tendo em vista a “qualidade” dos resultados alcançados.  

Entendo que vivemos um período de constante negociação do que vem a ser professor, 

que saberes e práticas constituem essas “identidades profissionais”. Questiona-se a todo 

instante a qualidade da educação na escola pública: os índices, as metas e os resultados, em 

um mundo que é um grande mercado (BAUMAN, 2000/2009; 2005). Nessa etapa da 

modernidade, chamada por alguns autores de pós-modernidade, modernidade líquida, ou 

modernidade recente, entre outras designações, as políticas públicas educacionais convergem 

cada vez mais com os interesses do mundo da economia. As práticas escolares são reguladas 

por mecanismos burocráticos, padrões, normas, avaliações, premiações
7
 por mérito ou 

produtividade etc. O trabalho docente passa a constituir um espaço de tensão constante entre 

precarização e profissionalização. Os docentes precisam gerir uma atividade que perde 

autonomia, passando a ser planejada e pensada por outros que não os próprios trabalhadores, 

precisam também lidar com exigências cada vez maiores em termos de formação inicial e 

continuada, do cumprimento de metas e índices para alcançar resultados aferidos numérica e 

economicamente.  

Apesar de todos esses mecanismos de gestão e controle, a incerteza e a insegurança 

passam a ser constantes nas vidas dos professores/as, especialmente, os iniciantes quanto ao 

que encontrarão em sua prática já desde sua formação. Na prova didática, onde a aprovação 

está condicionada à demonstração de saberes que supostamente constituiriam o cerne do fazer 

docente, os professores/as nem sempre sabem efetivamente o que fazer. Há poucas normas 

                                                 
7
 http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,professores-da-rede-estadual-do-rj-serao-avaliados-e-receberao-

bonus,963274,0.htm 
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explícitas que norteiam essa dimensão do trabalho do/a professor/a. No entanto, essa incerteza 

demonstra, por um lado, a existência de uma multiplicidade de modos de conduzir uma aula, e 

por outro, a falta de consenso sobre esse trabalho. As prescrições existentes não tematizam 

diretamente o que fazer, o que dizer, como fazer, como dizer. Inclusive no meio acadêmico, 

há escassez de estudos sobre essa prática. Desse modo, posso afirmar que minha demanda de 

pesquisa parte de tal problematização e se engaja em uma reflexão sobre o trabalho docente, 

tomado como prática social situada em um contexto específico, e busca, de alguma forma, 

agir para compreender essa atividade. A metodologia da autoconfrontação que utilizo 

pretende justamente possibilitar ao trabalhador/a agir e refletir, no uso da linguagem, sobre 

sua própria atividade ao vê-la no registro filmado, e, desse modo, construir em parceria com o 

pesquisador e outros participantes saberes relevantes para suas vidas profissionais e de muitos 

outros docentes.       

Para esta pesquisa, os dados que constituem os corpora foram gerados em vídeo e 

áudio em duas situações: a) em provas de aula para dois concursos distintos: concurso para 

professor de Língua Espanhola da carreira do Magistério de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico de uma escola da rede Federal de Ensino no Estado do Rio de Janeiro e concurso 

para professor de Língua espanhola para o Ensino Médio de um Colégio de Aplicação de uma 

Universidade Pública também no Rio de Janeiro; b) em entrevista de autoconfrontação 

simples com as docentes participantes das provas didáticas. No decorrer da pesquisa, em 

função da quantidade de dados, do tempo disponível para o trabalho de análise e da 

possibilidade de um melhor aprofundamento analítico, decidi por um recorte de corpus que 

privilegiou o estudo focal das performances corpóreo-discursivas de uma participante na 

prova didática e na autoconfrontação. Os dados gerados, então, foram transcritos e analisados 

a partir o quadro teórico adotado e os objetivos definidos para a pesquisa. 

Para levar a efeito tal investigação, a escolha da noção teórica de performance 

(BAUMAN; BRIGGS, [1990] 2008; BUTLER, [1990] 2003; PENNYCOOK, 2007; MOITA 

LOPES, 2010) foi crucial por possibilitar refletir criticamente sobre a ação que desempenha a 

professora na prova didática ao entextualizar diferentes D/discursos. A performance coloca 

em destaque a articulação, de uma perspectiva não fundamentalista, de noções como poder de 

agir (CLOT, 2006, 2010) e agência (BUTLER, [1990] 2003) em dinâmicas de 

recontextualização (BAUMAN; BRIGGS, [1990] 2008). Os eventos de performance se 

produzem em gêneros discursivos e da atividade específicos que caracterizados por sua 
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dialogicidade (BAKHTIN, [1979] 2000) põem em relevo o papel social que o sujeito 

desempenha (GOFFMAN, [1959] 2003).  

Destaco também a relevância que o construto teórico bakhtiniano de estilo 

(BAKHTIN, [1979] 2000) e seus derivados estilo profissional (CLOT, 2006, 2010) e 

estilização (COUPLAND, 2007) desempenham nas negociações entre as formas instituídas de 

saber-fazer, os gêneros da atividade e as possibilidades de agenciamento emergentes nas 

performances corpóreo-discursivas situadas. Posso dizer que a performance corpóreo-

discursiva docente em prova didática ressignifica a atividade, que é, por um lado, altamente 

regulada e planejada pelo próprio professor/a, e por outro, limitada pelas coerções do gênero 

da atividade e do discurso pedagógico. 

Nesse contexto, a pergunta de pesquisa que motiva esta tese é: como a docente 

Gabriela, participante focal da pesquisa, encena suas performances corpóreo-discursivas 

profissionais em uma prova didática de um CP de seleção de professores/as? Isto significa 

tentar compreender suas performances identitárias situadas no contexto da seleção, produzidas 

na prova de aula e durante a entrevista de autoconfrontação. Assim, na busca pela 

compreensão e discussão de tal problema, proponho o seguinte objetivo geral: 

 Problematizar a prova didática como prática social que promove a construção 

de performances identitárias profissionais que possibilitam a seleção docente. 

E os seguintes objetivos específicos: 

 Compreender as articulações que se estabelecem entre a dimensão sócio-

histórica da atividade, constituída coletivamente e determinada pelas regras do 

ofício e pelo gênero da atividade, e a dimensão contingente, produzida a cada 

nova situação, pelo uso que a docente faz desse repertório; 

 Analisar os processos de contextualização e de entextualização nas 

performances corpóreo-discursivas profissionais emergentes na prova didática 

e na autoconfrontação da docente de língua espanhola; 

 Identificar nas performances corpóreo discursivas as permanências e os 

agenciamentos que possibilitam a produção de novos sentidos para o trabalho 

docente;  
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Para cumprir os objetivos acima, no capítulo 1, procuro situar a educação no contexto 

contemporâneo em que vivemos, o da modernidade recente, e situar o trabalho do professor 

como atividade profissional na tensão entre permanências oriundas das grandes narrativas da 

modernidade e deslocamentos, próprios da contemporaneidade. Apresento e problematizo a 

questão da construção da identidade profissional docente. Faço também uma breve discussão 

sobre os concursos públicos de seleção de docentes. Esse capítulo funciona como uma 

contextualização sócio-histórica que fundamentou a construção do trabalho de pesquisa.  

No capítulo 2, desenvolvo a perspectiva teórico-filosófica central da tese, o 

sociocontrucionismo e a concepção de linguagem como performance articulando-a à 

perspectiva dialógica bakhtiniana e à visão ergonômica das Ciências do Trabalho. Apresento e 

discuto duas importantes teorizações sobre a performance. A da filósofa feminista Judith 

Butler que focaliza a performatividade como modo de construção de sujeitos corpóreos 

ligados a regimes de normas sociais e possibilidades de agenciamento. E a dos antropólogos 

linguistas Richard Bauman e Charles Briggs que se centra na performance como ritual social 

de uso da linguagem. Apresento aqui os construtos teóricos que nortearam as análises 

corpóreo-discursivas: entextualização, escalas sociolinguísticas, ordens de indexicalidade, 

gêneros do discurso e gêneros da atividade.   

No capítulo 3, apresento a proposta teórico-metodológica que possibilitou a geração de 

dados para o estudo das performances docentes na prova de aula. Discorro sobre o uso da 

gravação em vídeo como o método de geração de dados sobre o trabalho docente. Apresento 

os dois instrumentos usadas para gerar os dados: a filmagem da prova didática e o dispositivo 

da autoconfrontação simples. Explico a concepção e o processo de transcrição dos dados e 

apresento o instrumental teórico-analítico usado. 

No capítulo 4, faço as análises e a discussão dos dados. O capítulo está dividido em 

três grandes seções. A primeira trata de um mapeamento da prova didática da participante 

focal, buscando compreender sua estrutura composicional de modo a possibilitar uma melhor 

contextualização dos dados microssituados. A segunda diz respeito a análise corpóreo-

discursiva da prova didática. E a terceira, a análise de trechos da autoconfrontação.  

Em seguida, apresento as considerações finais, destacando os resultados obtidos, as 

indefinições e as questões a serem investigadas no futuro.      
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Capítulo 1: SOCIEDADE, ESCOLA E PROFISSÃO DOCENTE 

 

 O objetivo deste capítulo é descrever e problematizar as linhas gerais que caracterizam 

a modernidade recente, tomada como macrodimensão contextual constitutiva dos D/discursos 

e práticas sociais na contemporaneidade. Busco também situar a instituição escola e os 

processos de construção identitária de docentes no cenário brasileiro contemporâneo da 

educação pública e da prática de seleção de professores/as. Para desenvolver a proposta que 

ora sinalizo, seguirei algumas pistas deixadas por autores que fundamentam suas teorizações 

em perspectivas pós-estruturalistas (e pós-colonialistas), como Bauman (1992; 2000/2009; 

2005), Venn (2000), Giddens (1990/1991), Giddens, Beck e Lash (1995/1997) e Foucault 

(1971/2009, 1975/2007); autores que têm como objeto de estudo o trabalho, como Clot (2006, 

2008/2010) e Saujat (2004); e estudiosos que adotam uma teorização contemporânea sobre 

educação, identidade e trabalho docente, tais como Enguita (2001/2004), Marcelo (2009), 

Veiga-Neto (2007) e Amigues (2004).  

 

1.1 Mudanças em curso na modernidade recente 

 

 Bauman (1992) caracteriza o período contemporâneo, que aqui opto por designar 

modernidade recente, sobretudo, como um “estado de espírito”, que em sua ação de 

desmontar as restrições e barreiras impostas pela cultura moderna, não pretende substituir 

uma verdade por outra, um padrão de beleza por outro, um ideal de vida por outro, mas acaba 

por romper progressivamente com as lógicas idealizadas da modernidade. Uma imagem usada 

pelo autor para ilustrar esse complexo momento histórico é dizer que a modernidade recente é 

como receber e responder a estímulos de atenção de todas as direções ao mesmo tempo. Algo 

até então impensável para a compreensão de sujeito centrado e racional da modernidade, o 

chamado sujeito de conhecimento ou sujeito da razão. 

 O uso da expressão modernidade recente em lugar de pós-modernidade para designar 

esse conjunto de padrões emergentes que regem a vida social no momento presente sinaliza 

uma compreensão compartilhada por diversos autores, tais como Rampton (2006), de que não 

há como precisar o surgimento desse período, nem tampouco afirmar uma efetiva superação 
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da modernidade. Bauman (2000/2009, p. 33) explica que “a sociedade que ingressa no século 

XXI não é menos „moderna‟ que a que ingressou no século XX”
8
 e argumenta que mesmo na 

contemporaneidade um dos fundamentos da modernidade continua orientando o modo como 

construímos nossas vidas em sociedade: a “compulsiva, obsessiva, contínua, irrefreável e 

eternamente incompleta modernização” (BAUMAN, 2000/2009, p. 33).  

 A contemporaneidade, então, seria um segundo estágio da modernidade, no qual 

alguns Discursos e modos de vida são reforçados, enquanto outros são substituídos por novos. 

Para dar conta dessas mudanças e criar inteligibilidade sobre elas, Bauman (2000/2009) fala 

em “modernidade líquida”, usando uma metáfora que reúne características como fluidez, 

leveza, mobilidade e inconstância em contraposição à solidez, ao peso e à fixidez da etapa 

primeira. Ele afirma que os tempos modernos buscaram encontrar referenciais sólidos que 

fossem duradouros, confiáveis e capazes de tornar o mundo predizível e controlável 

(BAUMAN, 2000/2009). No entanto, atualmente, esses referenciais começam a dar sinais de 

seus limites, cedendo lugar a outras possibilidades.  

A modernidade, como afirma Giddens (1990/1991), se volta sobre ela mesma, torna-se 

reflexiva. E com o termo “reflexivo” o autor não se limita à ideia, presente ao longo da 

história da humanidade, de que os atores sociais se utilizando de conhecimentos e 

informações renovadas examinam e reformam as práticas, mas ao fato de que “somente na era 

da modernidade a revisão da convenção [ou tradição] é radicalizada para se aplicar (em 

princípio) a todos os aspectos da vida humana, inclusive à intervenção tecnológica no mundo 

material” (GIDDENS, 1990/1991, p. 38). A sociedade, então, passa por um processo de 

“modernização reflexiva”, noção que para Beck (1995/1997, p. 12) “significa primeiro a 

desincorporação, segundo, a reincorporação reflexiva das formas sociais industriais por outra 

modernidade”, isto é, a modernização reflexiva promove uma “destruição criativa” dos 

fundamentos “sólidos” da sociedade industrial (formações de classe, camadas sociais, 

ocupação, papéis dos sexos, família nuclear etc.), os tornando “mais líquidos” e permeados 

continuamente pela reflexividade. É preciso explicitar que tal processo não acaba com os 

sólidos, que persistem em todas as esferas da vida social, mas os confronta com outras formas 

mais líquidas.   

                                                 
8
 Esta e as demais traduções apresentadas nesta tese foram feitas por mim. 
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Apesar do alto grau de reflexividade da sociedade contemporânea e mesmo da ampla 

receptividade dos mais diversos sujeitos à crítica social, Bauman (2000/2009) afirma que 

“essa reflexão não consegue alcançar os complexos mecanismos que conectam nossos 

movimentos com seus efeitos e que decidem seus resultados, e menos ainda as condições que 

fazem que esses mecanismos atuem com total liberdade” (BAUMAN, 2000/2009, p. 28), ou 

seja, afirmar a reflexividade da modernidade recente não significa dizer que os indivíduos 

estejam completamente livres para decidir por sua própria conta como construir um modelo 

de vida, mas sim que há maior espaço para o agenciamento de alternativas. Beck (1995/1997, 

p. 12) compreende esse processo de transformação não como um resultado de revoluções, luta 

de classes ou crises, mas como “vitória da própria modernização ocidental”, uma 

radicalização da modernidade. 

Bauman (2000/2009) aponta duas características que fazem da modernidade líquida ou 

recente algo novo e diferente da modernidade: 1) a lenta decadência na crença de que a 

trajetória humana possui um final, uma completude, um estado de perfeição a ser alcançado, 

uma sociedade boa, justa e sem conflitos, decorrente da também crença na possibilidade de a 

ciência chegar a saber tudo o que há para saber; e 2) a desregulação e a privatização das 

tarefas e responsabilidades da modernização. O que era entendido como atributo da razão 

humana, tomada coletivamente, passa a ser atribuído à coragem, à energia e aos recursos 

individuais.  

A crença em uma verdade absoluta e incondicional começa a ser questionada e 

problematizada. A teoria social argumenta que toda certeza deste mundo é fabricada, 

inventada (BAUMAN, 2000/2009), pois não há verdades, mas regimes de verdade 

(FOUCAULT, 1971/2009). O conhecimento fundado na ideia de um mundo assentado em leis 

gerais universais e sólidas vem sendo rejeitado sistematicamente em todo o campo científico, 

inclusive nas ciências naturais. Autores como Santos (1987) vêm defendendo uma nova 

revolução científica, uma mudança de paradigma no modo de produzir e compreender o 

conhecimento. Estaríamos abandonando o modelo dominante que se centra numa 

racionalidade forjada pela revolução científica do século XVI e começando a constituir um 

emergente, que tem por princípio a ideia de que todo conhecimento, qual seja a sua natureza, 

é necessariamente social; e dessa forma, pode-se dizer que é histórico e localmente situado, 

marcado por processos de subjetivação, não constituindo uma “verdade absoluta”. Como 

coloca Bauman (2000/2009, p. 145), “a ciência contemporânea voltou-se para o 
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reconhecimento da natureza endemicamente indeterminística do mundo, para o enorme papel 

desempenhado pela casualidade, e para a excepcionalidade – não a normalidade – da ordem e 

do equilíbrio”.  

A segunda característica descrita por Bauman (2000/2009) destaca a mudança de um 

modelo de produção de subjetividade centrado nos “grupos de referência” para um modelo de 

“comparação universal”, no qual o trabalho de construção individual está irremediavelmente 

indefinido e continuamente mutável. Há uma exacerbação do processo de individualização, a 

qual, segundo Beck (1995, p. 24), “não significa atomização, isolamento, solidão – o fim de 

todos os tipos de sociedade – ou desconexão”, como é comum pensar, mas sim a 

desincorporação e a reincorporação dos modos de vida da modernidade por outros modos 

emergentes, nos quais os “indivíduos devem produzir, representar e acomodar suas próprias 

biografias”. Bauman (2000/2009) explica que, na atualidade, estamos comprometidos com 

uma “política de vida”. Como seres reflexivos, que observam com atenção cada movimento 

que fazemos, nunca estamos satisfeitos com os resultados e há sempre um desejo de retificá-

los. Assim, tanto a biografia (pessoal, profissional, afetiva, social etc.) como os compromissos 

e articulações ao longo das fases da vida são preocupações típicas do sujeito da modernidade 

recente (BECK, 1995/1997).  

A individualização é constitutiva do modelo moderno de sociedade e se exacerba na 

modernidade recente. Para Bauman (2000/2009), na modernidade recente, “a 

„individualização‟ consiste em transformar a „identidade‟
9
 humana de algo „dado‟ em uma 

„tarefa‟, e encarregar os atores da responsabilidade de realizar essa tarefa e das consequências 

(bem como dos efeitos colaterais) de sua realização” (p. 37). Isso diz respeito a um certo 

reconhecimento por parte da sociedade do caráter performativo
10

, isto é, construído, das 

identidades sociais. É preciso esclarecer que tal lógica não é hegemônica e não atua em todas 

as identidades e espaços do mesmo modo, visto que ainda há na contemporaneidade uma forte 

tendência essencializante para identidades de gênero e sexualidade, de raça e etnia e até 

profissionais. É preciso ressaltar, porém, que meu referencial teórico respalda, como será 

discutido no capítulo 2, o caráter performativo do que somos. 

A individualização ainda pode ser entendida como a desintegração das certezas da 

sociedade industrial (BECK, 1995) e uma redistribuição ou realocação dos “poderes de 

                                                 
9
 A noção de identidade será problematizada na seção 1.3.  

10
 As noções de performatividade, performance e performativo serão discutidas no capítulo 2.  
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dissolução” da modernidade (BAUMAN, 2000/2009). A princípio, esses poderes eram 

basicamente exercidos pelas instituições, que podiam decidir os rumos da sociedade, 

substituindo modelos, crenças e práticas desgastadas por outras mais sólidas e “confiáveis” e 

agora estão mais acessíveis aos indivíduos, sem, contudo garantir qualquer solidez. Para 

Bauman, a modernidade líquida é uma versão privatizada da modernidade - “o peso da 

construção de pautas e as responsabilidades do fracasso caem primordialmente sobre os 

ombros do indivíduo” (BAUMAN, 2000/2009, p. 13). Há um deslocamento dos poderes de 

dissolução do “sistema” para a “sociedade”, da “política institucional” para as “políticas de 

vida”, do “macronível” para o “micronível” de coabitação social (BAUMAN, 2000/2009, p. 

13). As pautas e configurações já não estão determinadas, e não resultam autoevidentes de 

nenhum modo; há uma enorme fricção entre essas pautas e nenhuma delas é detentora de um 

poder coercitivo absoluto. 

Duas outras características da modernidade recente que acredito serem relevantes para 

complementar esse primeiro plano de contextualização são as mudanças no modo do 

exercício do poder e a questão do risco. Na sociedade industrial clássica (moderna), o 

exercício do poder estava diretamente relacionado às instituições, e essas organizavam as 

maneiras coletivas de viver de uma forma que, segundo Beck (1995/1997, p. 25), se 

assemelha a uma boneca russa: “A classe supõe a família nuclear, que presume os papéis dos 

sexos, que presume a divisão do trabalho entre homens e mulheres, que presume o 

casamento”. Nesse modelo, as pautas que regem a vida dos indivíduos são sistematicamente 

estabelecidas pelas instituições disciplinares: o estado, a família, a escola, a fábrica, o quartel 

etc. Instituições essas que possibilitam um disciplinamento dos corpos por meio da vigilância 

contínua, tal como o panóptico
11

 de Benthan (FOUCAULT, 1975/2007). 

Bauman (2000/2009) afirma que o panóptico é usado por Foucault (1975/2007) como 

uma arquimetáfora do poder na modernidade. A vigilância sobre o espaço ocupado pelos 

vigiados garante ao vigilante o poder de dominação. Já na modernidade líquida, o poder se 

move com a velocidade do sinal eletrônico, o tempo necessário para obter uma informação, 

enviar ou receber uma mensagem, comprar um objeto ou serviço, gerenciar uma conta 

bancária, saber a localização de uma pessoa, dentre outras coisas, passou ao instantâneo e o 

poder se tornou realmente extraterritorial, já que não está preso nem se limita à resistência do 

                                                 
11

 O panóptico diz respeito a um modelo arquitetônico de prisão projetado no final do Século XVIII pelo filósofo 

e jurista inglês Jeremy Bentham, no qual um observador central, que não podia ser visto, poderia ver todos os 

locais onde houvesse presos. 
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espaço físico. Bauman (2000/2009) já via, no momento em que escreveu seu texto, o advento 

dos telefones celulares como o “golpe fatal” na dependência do espaço. E hoje, os 

smartphones com acesso à internet móvel e às redes sociais apenas reforçam o 

posicionamento do autor. Se as pessoas já podiam ser localizadas onde estivessem via celular, 

agora elas mesmas disponibilizam essa informação pelas redes sociais.     

Deleuze (1990/1992), seguindo as análises de Foucault (1975/2007), afirma que 

vivemos um momento de transição das sociedades disciplinares, centradas na formação e 

manutenção da disciplina como mecanismo de poder, operada principalmente em espaços de 

confinamento, para as sociedades de controle, nas quais o poder se exerce pelo controle ao “ar 

livre”, pelas dinâmicas mutáveis e moduláveis das máquinas informáticas. Para Deleuze 

(1990/1992), a escola, bem como a família, a fábrica, o hospital e a prisão são todos meios de 

confinamento em crise na contemporaneidade. Basta acompanharmos as mídias para termos 

notícia sobre a “crise” da escola e da educação, por exemplo, e a constante discussão sobre 

ações políticas, administrativas e pedagógicas que permitam uma reforma no sistema 

educacional. O autor argumenta que essas instituições, como as conhecemos, estão, em um 

prazo mais ou menos longo, condenadas, tratando-se “apenas de gerir sua agonia e ocupar as 

pessoas, até a instalação das novas forças que se anunciam” (DELEUZE, 1990/1992, p. 224) 

O que não significa dizer que a escola vá efetivamente acabar, mas que passará por mudanças 

profundas em sua lógica e suas práticas.  

Já no que se refere à questão do risco, Beck (1995/1997) explica que os 

relacionamentos da sociedade moderna industrial com os recursos naturais e culturais, sobre 

os quais ela foi construída, estão sendo exauridos com a modernização amplamente 

estabelecida, em maior escala nos países desenvolvidos. E a sociedade começa, então, a ser 

confrontada com as ameaças e problemas (riscos globais e pessoais) produzidos por este 

modelo de modernização. A modernidade recente precisa lidar com “os efeitos da sociedade 

de risco que não podem ser tratados e assimilados no sistema da sociedade industrial” 

(BECK, 1995/1997, p. 16). Atualmente, a ideia de risco constitui um referencial determinante 

em diversos campos como a economia, a saúde, a ecologia, o trabalho e a educação, 

colocando em xeque o D/discurso da segurança e das certezas da modernidade. O D/discurso 

corrente é que estamos continuamente em risco ou fazendo parte de grupos de risco. Um risco 

que, com sua existência vinculada a estatísticas e probabilidades, se multiplica continuamente 

condicionando decisões e políticas de vida até o extremo em que alguém que considere “o 
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mundo um risco vai finalmente se tornar incapaz de agir” (BECK, 1995/1997, p. 21). Por 

outro lado,  

Esta crise das ficções da segurança da sociedade industrial implica que as 

oportunidades e compulsões para a ação se abram, e entre elas uma deve 

permanentemente decidir, sem qualquer reivindicação de soluções definitivas – um 

critério pelo qual viver e agir na incerteza torna-se uma espécie de experiência 

básica. Quem pode fazer e aprender isso, como e por que, ou por que não, torna-se 

por sua vez uma pergunta biográfica e política fundamental da época atual (BECK, 

1995/1997, p. 23).  

Assim, o risco e as incertezas mobilizam continuamente os indivíduos a refletirem 

sobre suas ações e aprenderem a lidar com a contingência. Desse modo, a modernidade 

recente abre espaço para outras narrativas sobre o tempo presente, sobre quem somos e como 

chegamos a ser o que somos. Como afirma Bauman (2000/2009, p. 13) não se pode negar ou 

menosprezar as profundas mudanças que a modernidade líquida impõe à condição humana. 

Parece haver ganhos na fluidez de nossos tempos, pois esse contexto propicia a coexistência – 

não necessariamente pacífica – de diversos tipos de organização social, fundados em outras 

bases, que possibilitam o surgimento de mecanismos de emancipação
12

 do sujeito 

(FRIDMAN, 2000). O próprio Bauman (2000/2009, p. 43) destaca que “a individualização 

concede a um número cada vez maior de homens e mulheres uma liberdade de 

experimentação sem precedentes”. E isso se dá principalmente pela fricção de D/discursos 

possibilitados pelo caráter meta-reflexivo da modernidade recente, em seus diversos modos de 

subjetivação, contrariando assim uma perspectiva que entende o sujeito como meramente 

assujeitado às estruturas sociais e impossibilitado de agir. 

É, então, buscando criar inteligibilidade sobre as complexas e imbricadas relações 

entre esse plano contextual macro da modernidade recente aqui descrito e as práticas situadas 

que, assim como Moita Lopes (2006b), invisto no potencial transformador da linguagem, seu 

caráter performativo, e na possibilidade de produzir identidades e formas de vida mais éticas. 

E para isso, como afirma Venn (2000) é preciso interrogar os conceitos e as grandes 

narrativas, sólidos persistentes, que fundamentam a modernidade; é preciso lançar um olhar 

                                                 
12

 A noção de emancipação presente em Fridman (2000) funda-se em referenciais de autores da teoria 

sociológica contemporânea, como Bauman (2000/2009) e Giddens (1990/1991) a partir de uma releitura do 

construto marxista. Para o pesquisador brasileiro, a possibilidade de emancipação dos indivíduos não está 

limitada à dimensão político-econômica e à luta de classes, como defendida por propostas marxistas, mas pode 

ser articulada à dimensão ética ou normativa das práticas sociais, ao papel da reflexividade contemporânea, da 

linguagem e da difusão do conhecimento, e aos processos de subjetivação. Tal perspectiva é interessante para a 

esta tese, pois possibilita uma discussão sobre o par conceitual agência/estrutura a partir da articulação entre as 

dimensões micro e macro, compreendendo a possibilidade de pequenas mudanças em eventos situados 

produzirem efeitos capazes de promover a emancipação, entendida como um projeto e não algo acabado. 
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para as fronteiras que os paradigmas criam; é preciso combater os D/discursos de ódio para, 

assim, construir um mundo mais ético. Partindo dessa crença, empreendo uma visão política 

do ato de fazer pesquisa (MOITA LOPES, 2009b), corroborando o que escreve Veiga-Neto 

(2007, p. 26): “se quisermos um mundo melhor teremos de inventá-lo, já sabendo que 

conforme vamos nos deslocando para ele, ele vai mudando de lugar”. Alinho-me, portanto, a 

uma pesquisa em LA que persegue essa invenção de um mundo melhor (MOITA LOPES, 

2006).   

 

1.2 Educação e escola na contemporaneidade 

 

Inicio esta seção de contextualização citando a crítica de Bauman (2005) aos dois 

pressupostos que fundaram na Grécia antiga, na concepção do filólogo alemão Werner Jaeger, 

o conceito ocidental de educação. O primeiro pressuposto é o de que apesar da diversidade e 

variedade da experiência humana, haveria uma base sólida que determinaria a ordem imutável 

do mundo a se conhecer. E o segundo diz respeito à ideia de que a própria natureza humana 

seria regida por leis universais igualmente sólidas. Sobre tais ideias, que ainda me parecem 

bastante atuantes, Bauman explica: 

O primeiro pressuposto justificava a necessidade e os benefícios de transmitir os 

conhecimentos dos professores aos alunos. O segundo imbuía os docentes da 

necessária confiança em si mesmos para talhar a personalidade de seus alunos, como 

o escultor talha o mármore, para dar-lhe a forma que, em todos os tempos se 

estimava que devesse ser justa, bela e boa e, por essas mesmas razões, virtuosa e 

nobre. Se as descobertas de Jaeger estão corretas (e nunca foram refutadas), a 

educação “tal como a conhecemos” está em sérias dificuldades, pois hoje requer um 

enorme esforço sustentar qualquer um dos dois pressupostos e ainda mais esforço 

percebê-los como conceitos evidentes por si mesmos (BAUMAN, 2005, p. 32). 

A colocação do autor evidencia a complexidade epistemológica do campo da educação 

na contemporaneidade, já que o mundo contemporâneo muda tão vertiginosamente que 

desafia a todo momento as “verdades” do conhecimento. Segundo argumenta, já não é 

possível compreender o papel da educação, e mais diretamente do/a professor/a, como 

“transmissão de conhecimentos verdadeiros” e “(con)formação do caráter e da personalidade 

de seus alunos/as”. A metáfora do escultor que talha o mármore não serve para referir-se ao 

fazer docente, pois o/a professor/a não detém, e certamente nunca deteve, nem deterá, o 
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controle da “matéria-prima” com a qual trabalha, tendo em vista que os/as alunos/as não são 

seres passivos e inertes esperando apenas para serem moldados.  

A questão apontada por Bauman (2005) problematiza ironicamente os pressupostos 

orientadores do conceito ocidental de ensino e aprendizagem, que é sustentado por um modo 

de apreensão tanto do mundo quanto do sujeito como elementos homogêneos, estáveis, 

sólidos e imutáveis. Tal concepção, reforçada na lógica da modernidade, não dá conta das 

mudanças em curso na contemporaneidade. Posso dizer que ambos os pressupostos de Jaeger 

sobre a educação, citados por Bauman (2005), são construídos com base em certas narrativas 

idealizadas sobre o conhecimento, o mundo e o trabalho do ensino. Grandes narrativas que 

sustentam a ideia de um mundo estável e totalmente passível de compreensão pelo ser 

humano (VEIGA-NETO, 2003), sujeito da modernidade, centrado e racional. Um “mundo 

perfeito”, sempre idêntico a si mesmo, no qual a sabedoria hoje aprendida permaneceria sábia 

amanhã e depois de amanhã, e em que as habilidades adquiridas pela vida conservariam sua 

utilidade para sempre (BAUMAN, 1992). E ensinar estaria diretamente associado à ideia da 

“transmissão” desses “conhecimentos verdadeiros” sobre o mundo.      

Tais narrativas, produzidas em algum momento da história da educação, passam a 

funcionar, sancionadas por um Discurso científico, como verdades, que sustentam e são 

sustentadas nas/pelas práticas pedagógicas em curso no campo da educação. Compreender o 

modo de produção e funcionamento do D/discurso em sua dimensão material, isto é, nas 

práticas situadas, permite aos estudiosos da linguagem se posicionar e se engajar em parceria 

com os sujeitos de pesquisa em D/discursos que promovam mudanças sociais. Pois, como 

coloca Foucault (1971/2009, p. 10), “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas 

ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar”. 

Bauman (2005) problematiza essa concepção de educação das grandes narrativas 

situando-a no mundo em que vivemos, no momento histórico contemporâneo. Momento em 

que as “verdades” mais prezadas da modernidade começam a perder sua hegemonia, passando 

a ser negociadas, questionadas, destruídas, para usar as palavras do próprio autor (BAUMAN, 

1992). Assim, o período contemporâneo nos ajuda a romper com uma concepção 

essencializada de escola e de ensino-aprendizagem. De todo modo, é preciso levar em 

consideração que não houve uma substituição de um modelo epistemológico por outro, como 

já disse, mas um atravessamento que produz uma certa coexistência entre “líquidos” e 
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“sólidos”. A modernidade recente (ou líquida) começa a diluir os dispositivos produtores de 

sentido da modernidade sólida, tais como as grandes narrativas sobre educação, sexualidade, 

raça etc., que constituem a noção de identidade como unicidade ou projeto de vida, pois a 

modernidade recente instaura a possibilidade da emergência de formas de vida regidas pela 

contingência, pela heterogeneidade e pela variação em um tempo descontínuo (BAUMAN, 

1992, 2000/2009, 2005, 2007/2008).   

A vida, argumenta Bauman (2005), vai perdendo densidade para ser o puro instante. 

Um tempo difícil para uma educação forjada sob os pilares de uma ontologia do 

conhecimento e do sujeito como essências e impossível para as práticas ancoradas no tempo 

linear da modernidade sólida. A contemporaneidade apresenta desafios à educação e à escola. 

Como argumenta Blanco (1996, p. 17-18): 

Há sem dúvida grandes paradoxos que o ensino deve enfrentar, derivados da 

condição social pós-moderna [ou da modernidade recente]: uma educação integrada 

porém especializada, homogeneizadora mas diversificada, local e global, autônoma 

mas sujeita à prestação de contas, que busca a mudança mas necessita de 

continuidade... Nestas condições, nós, professores e professoras, precisamos revisar 

e renovar continuamente nossos propósitos e princípios morais, e de modo mais 

amplo repensar a educação. O sentido da escola e do conhecimento, o da própria 

organização escolar, o das normas e de sua ausência, o significado da autonomia e o 

desenvolvimento profissional, o dos valores que guiam nosso trabalho... 

Se por um lado a modernidade recente possibilita a desestruturação das identidades 

ditas sólidas e permanentes, por outro, ela traz consigo também outros mecanismos de 

produção de sujeitos que atravessam a escola e que, a meu ver, precisam ser problematizados. 

Um deles é a mercantilização da vida social (BAUMAN, 2005, 2007/2008), a transformação 

dos sujeitos em mercadorias. Fridman (2000) destaca o papel da mídia e do capitalismo nesse 

processo: 

O pós-modernismo [modernidade recente] é a cultura de um padrão de 

desenvolvimento do capitalismo em que os signos associados às mercadorias 

esmaecem a lembrança do seu valor de uso. A onipresença da mídia constitui a atual 

expansão do sistema e é a principal fonte de narração das fábulas que associam 

estilos de vida a brinquedos, seguros de saúde, televisores, computadores, 

refrigerantes etc. (p. 70). 

Nesse sentido, nos deparamos com uma aparente contradição, pois num mundo de 

identidades contingentes e fluidas, a educação é vista, principalmente pelos estudantes, 

também como um produto a ser consumido, se constituindo como completa e acabada. O 

atual contexto possibilitou a produção de uma mentalidade instrumental com relação à 

educação nos mais diversos níveis de ensino, na qual o conhecimento deve parecer útil e de 
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aplicação imediata (BAUMAN, 2005). A pergunta “para que tenho que estudar isso?” ou 

“para que serve?” é recorrente entre os alunos/as, do ensino fundamental ao superior. 

Com toda a complexidade da contemporaneidade, a escola constitui-se como um 

espaço de embates nos modos de produção dos diferentes sujeitos que nela atuam. Os 

alunos/as, nascidos neste ambiente de mudanças tecnológicas e sociais parecem muito mais 

adaptados ao mundo contemporâneo do que a escola e/ou os professores/as. A escola ainda se 

configura como uma instituição tipicamente disciplinar, como descreve Foucault (1975/1997), 

uma instituição de sequestro como a fábrica, a prisão, o manicômio e o quartel, “instituições 

capazes de capturar nossos corpos por tempos variáveis e submetê-los a variadas tecnologias 

de poder” (VEIGA-NETO, 2007, p. 76).  

No entanto, ainda que surgida na sociedade disciplinar, já operam nela mudanças 

responsivas às lógicas da sociedade de controle. Deleuze (1990/1992) destaca a dinâmica da 

competição entre seus profissionais, produzida pela política da meritocracia salarial, como um 

princípio modulador das ações desses docentes. Esse princípio se relaciona diretamente a uma 

incorporação cada vez mais forte das práticas e dos Discursos do mundo empresarial pela 

escola. Para o autor, a empresa é um bom exemplo de instituição característica da sociedade 

de controle, pois ela é fluida e funciona com base em uma modulação, ou seja, muda 

continuamente, seus funcionários, suas estratégias, seu campo de ação não são fixos ou 

sólidos. De todo modo, é preciso explicitar que, do ponto de vista do trabalhador/a, tais 

mudanças não podem ser vistas como um avanço, já que elas contribuem para a precarização 

das relações de trabalho (tema que voltarei a discutir na seção 1.3). 

A escola como conhecemos, na contemporaneidade, então, opera em um regime 

híbrido; formada nos moldes da modernidade sólida, ela vai sendo lentamente questionada 

pelos sujeitos da modernidade recente. Sua organização espacial e temporal tende à fixidez, as 

salas de aula ainda se organizam tipicamente em fileiras de carteiras direcionadas para o/a 

professor/a, aquele/a que “detém” o poder/saber. É como colocam Deusdará e Rocha (2013, p. 

219): 

Nem a função pedagógica que atravessa a escola tradicional, nem a Escola Nova e o 

tecnicismo contemporâneo, modificaram nas grandes redes de ensino público, as 

condições e expectativas dos corpos dispostos em série, do silêncio, da atenção ao 

professor, das avaliações, enfim, dos modos de controle que delimitam o que é 

trabalho do professor e o que é trabalho do aluno. 
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No entanto, no âmbito da prática escolar, os/as alunos/as estão, ainda que sob os olhos 

vigilantes do/a professor/a, conversando com colegas, acessando as redes sociais em seus 

smartphones, trocando mensagens, assistindo a canais de vídeos e até mesmo pesquisando 

sobre temas da própria aula. Há um descentramento nos regimes de atenção dos/as alunos/as 

em oposição às tentativas de controle da atenção promovidas pelo modelo tradicional de 

escola. Uma escola que ainda trabalha com concepções de letramento, de identidade, de 

conhecimento e de linguagem essencializadas e monomodais que orientam as ações 

educacionais de professores/as e alunos/as. 

Como coloca Blanco (1996), é preciso estabelecer, na contemporaneidade, delicados 

equilíbrios, fora e dentro da escola: entre a individualidade e a coletividade, o privado e o 

público, a flexibilidade e a homogeneização. Para a autora, é necessário que busquemos 

analisar e compreender a complexidade e as sutilezas do que está ocorrendo, o que são os 

sistemas educativos na modernidade recente, em sociedades capitalistas desenvolvidas e em 

desenvolvimento, onde um neoconservadorismo, sólido, ganha cada vez mais espaço e onde 

ainda circulam narrativas que veem a escola como trajeto para a maioridade humana, isto é, “a 

necessidade de a escola exercer a tutela moral sobre as futuras gerações” (VEIGA-NETO, 

2007, p. 52), narrativas que são reiteradas em práticas discursivas escolares, pedagógicas, 

midiáticas etc.  

A modernidade recente, desse modo, é também um tempo de medo e insegurança 

(BAUMAN, 2000/2009; 2005), como discutido na seção anterior. Exacerbam-se os 

fundamentalismos e abundam posicionamentos agressivos contrapondo-se às diferenças. 

Fridman (2000) fala em “medo ambiente”, como expressão que condensa as indagações sobre 

a (im)possibilidade de o cenário da vida social contemporânea oferecer suportes sólidos para a 

construção de identidades também sólidas
13

. Essa fluidez identitária possibilita o acirramento 

de pontos de vista, já que fragmenta o sujeito moderno destruindo suas bases. 

A escola é também um dos espaços sociais onde esse medo ambiente se constitui, já 

que a insegurança é mais um dos elementos com os quais a comunidade escolar deve lidar. 

Diariamente, temos notícia pela mídia de diversos casos de violência verbal e física 

                                                 
13

 Ainda que de fato as identidades nunca tenham sido sólidas, a fluidez identitária é acentuada na 

contemporaneidade. Afinal, como coloca Fabrício (2006), mudanças paradigmáticas e re-hierarquização de 

valores não são privilégios do mudo contemporâneo, viver foi sempre um vir a ser. 
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envolvendo sujeitos da comunidade escolar
14

 (ex-alunos/as, alunos/as, professores/as, 

responsáveis, funcionários/as). Alguns desses casis chegam a terminar em homicídio. As 

explicações dos motivos estão normalmente associadas a distúrbios psicológicos, à prática do 

bullying ou intolerância à diversidade, seja social, racial, étnica, sexual etc. E a discussão 

sobre a inclusão de novos e modernos dispositivos de controle no cotidiano escolar, tais como 

uso de sistemas de câmeras
15

 de vigilância em salas de aula e colocação de chips nos 

uniformes dos/as alunos/as
16

, ganha espaço na mídia. Nos discursos midiáticos 

contemporâneos, as escolas estão cada vez mais povoadas de delinquentes e doentes mentais, 

o que implica no entendimento de optar por trabalhar em determinadas escolas é assumir uma 

atividade de risco, que inclusive, em alguns contextos, possibilita recebimento de uma 

gratificação
17

. 

Por outro lado, se as regras do mundo estão mudando cada vez mais rápido, a escola e 

os professores precisam acompanhar tais processos. Uma dessas mudanças diz respeito à 

contínua negociação das fronteiras entre público e privado. Para Bauman (2000/2009), o que 

parece estar em jogo nessa questão é uma redefinição da esfera pública e suas instituições, tais 

como a escola, que passa a funcionar como uma plataforma na qual se põe em cena os dramas 

privados. O autor afirma que compartilhar intimidades tende a ser o método preferido, na 

contemporaneidade, de construção de comunidades. O confronto com a pluralidade e os 

contrastes sociais é outra característica do tempo em que vivemos, marcado, simultaneamente, 

pelos letramentos digitais e pelo analfabetismo, pelos modelos patriarcais, machistas e racistas 

e pela emergência de outras performances identitárias e modos de viver a vida social, pela 

permanência das grandes desigualdades sociais e o avanço de movimentos de resistência. 

                                                 
14

 Como exemplo recente no Brasil, podemos citar o caso da escola de Realengo (07/04/2011), onde um ex-aluno 

armado entrou na escola e assassinou doze crianças e deixou treze feridas e suicidou-se. Fonte: 

http://g1.globo.com/Tragedia-em-Realengo/noticia/2011/04/como-foi-tragedia-em-realengo.html. Sem contar os 

inúmeros casos que vieram a público através da mídia de alunos/as que agrediram física e verbalmente 

professores/as e colegas em diversas escolas do país.  
15

 “Instalação de câmeras em salas de aula divide pais, alunos e professores”. Fonte: 

http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1681815-15605,00-

INSTALACAO+DE+CAMERAS+EM+SALAS+DE+AULA+DIVIDE+PAIS+ALUNOS+E+PROFESSORES.h

tml.  
16

 “Escola de cidade do Distrito Federal implanta chip em uniforme de alunos”. Fonte: 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2012/11/escola-de-cidade-do-distrito-federal-implanta-chip-em-

uniforme-de-alunos.html.  
17

 “Professores de escolas em área de risco no Piauí ganharão gratificação”. Fonte: 

http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2013/09/professores-de-escolas-em-area-de-risco-no-piaui-ganharao-

gratificacao.html 
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Enfim, na modernidade recente, diversos Discursos concorrem para dizer o que é o 

conhecimento, quem somos nós e o que nos torna o que somos. Os estudos sociais situados 

nos possibilitam falar em sujeitos não mais sempre idênticos a si mesmos, determinados por 

fatores puramente biológicos, essencializados e universais, mas sim, sujeitos contingentes, 

produzidos nas práticas discursivas, constituídos em múltiplas formas de vida que habitam os 

diversos espaços de interação social, formas difusas, híbridas e contraditórias, produzidas e 

sustentadas por lógicas próprias. A contemporaneidade exacerba tal compreensão, pois 

evidencia modos outros de produção de sujeitos e dá visibilidade a outras performances 

identitárias sustentadas em bases diferentes daquelas da modernidade. E é como lócus de 

produção de identidades sociais corporificadas em performances que a escola não pode deixar 

de lidar com a complexidade paradoxal dos D/discursos em fricção na contemporaneidade.  

 

1.3 Performances identitárias profissionais docentes 

 

Segundo Fabrício e Moita Lopes (2002, p. 17), três processos simultâneos e 

interdependentes entram em jogo quando utilizamos o discurso: o estabelecimento de relações 

sociais, a construção da vida social e a criação de “identidades sociais”, isto é, a encenação de 

performances identitárias. Nesta seção, tendo em vista o tema do ser professor/a na 

contemporaneidade, pretendo me ater especificamente à questão das identidades sociais como 

performance e sua construção discursiva.  

Primeiramente, é preciso destacar que, considerando a complexidade, a fluidez e a 

fragmentação dos processos de subjetivação contemporâneos que nos constituem, parece 

obviamente complicado falar em “identidade”, já que dois pressupostos costumam 

comparecer quando se usa esse termo como substantivo singular. Um deles é a questão da 

identidade como a designação de uma característica estanque, um traço pertencente a um 

determinado sujeito espécie. É como dizer que alguém é mulher (ou homem) porque possui 

determinadas características biológicas, sendo que não há nada que signifique o ser mulher 

(ou homem) ou uma identidade feminina (ou masculina) de uma vez por todas e que englobe 

a todos os sujeitos assim caracterizados (BUTLER, 1990/2003). O outro pressuposto diz 

respeito aos binarismos (o mesmo ou o idêntico em oposição ao outro ou ao diferente) que 
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normalmente constituem esse conceito: o ser homem em oposição ao ser mulher, por 

exemplo. Ambos os pressupostos são inconvenientes, pois sustentam uma visão essencialista 

da identidade que não interessa a este trabalho. A noção de identidade que aqui entra em jogo 

é a da identidade como produzida na performance, ou seja, socioconstruída (MOITA LOPES, 

2002, 2003) no incessante jogo entre os constrangimentos sociais, em um nível translocal e 

transhistórico, e o emergente, situado local e historicamente. Dessa forma, manterei o 

construto de identidade, o tomando de um ponto de vista queer
18

, isto é, ressignificando-o 

para nomear o inominável, pois o mesmo me parece estratégico para dar visibilidade a 

dimensões do sujeito que, normalmente são interditadas e/ou apagadas. A noção de 

identidade, então, funciona como um modo de criar inteligibilidade sobre a “trama movente” 

(FABRÍCIO, 2006), contínua e mutável, dos processos identitários, do que somos ou 

podemos ser, buscando, assim, “prestigiar a fronteira ou o fluxo entre os dois polos, 

oferece[ndo] uma lente alternativa para compreender a vida social em trânsito, em movimento 

ou nos entrelugares” para além da identidade, como explicam Moita Lopes e Bastos (2010, p. 

11). 

Falar, então, em identidade profissional docente é buscar dar conta dos modos como 

os D/discursos orientados por regimes de verdade e situados em contextos específicos, dentro 

e fora da escola, constroem continuamente quem os professores são. Segundo os autores,     

 

Tal tipo de formulação dá conta dos constrangimentos sociais e discursivos que 

limitam nossas possibilidades de ser em contextos específicos; do processo histórico 

e cultural de nomeação de identidades e diferenças e de categorização / classificação 

da experiência; e da produção de sentidos privilegiados e do efeito de estabilidade 

que eles adquirem no mundo social (FABRÍCIO; MOITA LOPES, 2002, p. 11). 

  

A perspectiva epistemológica aqui assumida é a do socioconstrucionismo
19

 que 

entende a identidade não como algo que possuímos de uma vez por todas, mas como um 

                                                 
18

 Segundo Salih (2002/2012, p. 19), “a teoria queer surgiu de uma aliança (às vezes incômoda) entre teorias 

feministas, pós-estruturalistas e psicanalíticas que fecundavam e orientavam a investigação que já vinha se 

fazendo sobre a categoria do sujeito”. Ela ainda explica que o termo queer foi uma apropriação radical de uma 

palavra antes usada como ofensa e insulto para então marcar resistência. Seu uso passa a designar uma posição 

política e ética. Sedgwick (1990, 1994 apud SALIH, 2002/2012) caracteriza queer como indistinguível, 

indefinível, instável, um momento, um movimento, um motivo contínuo, recorrente, vertiginoso, perturbador. “O 

queer não está preocupado com definição, fixidez ou estabilidade, mas é transitivo, múltiplo e avesso à 

assimilação” (SALIH, 2002/2012, p. 19).       
19

 Noção que será mais bem desenvolvida no capítulo 2.  
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processo em construção nas práticas discursivas (MOITA LOPES, 2003, 2002; FABRÍCIO; 

MOITA LOPES, 2002; HALL, 1999/2003; CASTELLS 1999; LOURO, 2001/2010; TILIO, 

2009). Moita Lopes (2002) entende o discurso como forma de ação social, por meio da qual 

as pessoas (inter)agem e negociam significados sempre situados em um contexto sócio-

histórico particular. “Nesse processo social de construção do significado, construímos o 

mundo social, nos construímos e aos nossos interlocutores” (MOITA LOPES, 2002, p. 63), 

sendo o discurso constitutivo e produtor de sujeitos. Como afirmam Fabrício e Bastos (2009), 

as práticas discursivas e as práticas identitárias mantém uma relação permanente e mútua. As 

identidades então, de um ponto de vista social, são construídas na interação entre os 

participantes do discurso, sendo a relação com o outro, a alteridade (BAKHTIN, 1979/2000), 

traço fundamental nesse processo.  

Outros elementos que comparecem ao processo de construção da identidade social, 

segundo Castells (1999), são os atributos culturais que associamos às noções como raça, etnia, 

idade, classe social, gênero, sexualidade, profissão etc. Para o autor, a identidade social pode 

ser entendida como “o processo de construção do significado com base em um atributo 

cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados” (p. 22). É preciso 

explicitar que a perspectiva de identidade adotada não toma nenhum deles como fonte 

determinante ou essencial dos sujeitos. Portanto, como já dito, não existe nada que possa ser 

considerado, por exemplo, a identidade masculina em si, isto é, podem existir tantas 

identidades masculinas, quantas performances de masculinidade. É certo, por outro lado, que 

há identidades mais cristalizadas que outras, e que, pela repetição ritualizada de práticas 

discursivo-identitárias (FABRÍCIO; BASTOS, 2009), acabam por estabelecer um maior grau 

de fixidez e permanência, garantindo, assim, os efeitos de estabilidade a que se referem 

Fabrício e Moita Lopes (2002), no fragmento supracitado. O jogo entre identidades 

cristalizadas, normativizadas, hegemônicas e outras minoritárias é estabelecido pelas relações 

de poder que operam na sociedade, constituindo “assimetrias e hierarquias de toda sorte” 

(FABRÍCIO; BASTOS, 2009, p. 41).  

Moita Lopes (2003, 2002) dá destaque para três características que seriam 

constitutivas do entendimento das identidades sociais na contemporaneidade: fragmentação, 

contradição e fluxo. Dialogando com essas características, Moita Lopes e Bastos (2010) 

explicitam a produtividade epistemológica e ética de se criar inteligibilidade sobre o fluxo 

identitário, fugindo das “tradicionais e pouco claras” polarizações identitárias (branco - negro, 
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masculino - feminino, professor - aluno etc.) e dando visibilidade aos processos de 

hibridização, ambivalência e ambiguidade situados “nas fronteiras em que as ideias, as 

pessoas e as culturas em fluxo se entrecruzam e se misturam” (MOITA LOPES; BASTOS, 

2010, p. 10). 

Tendo como pressupostos as ideias explicitadas até aqui, diversos são os predicadores 

comumente usados na pesquisa de cunho social para descrever e explicar as identidades 

sociais na contemporaneidade: contingentes, transitórias, flexíveis, dinâmicas, descentradas, 

deslocadas, múltiplas e imbricadas são alguns deles. As identidades sociais são contingentes e 

transitórias, pois são produzidas e sustentadas em contextos situados e emergentes, onde uma 

simples mudança no contexto pode alterar as identidades em jogo. Elas são flexíveis e 

dinâmicas, pois mudam e se adaptam a diferentes contextos. São descentradas, deslocadas, 

múltiplas e imbricadas, pois um mesmo sujeito pode “possuir” mais de uma identidade ao 

mesmo tempo; sobrepostas e multidimensionais, elas podem ser complementares, coerentes 

ou até contraditórias entre si (MOITA LOPES, 2003, 2002; LOURO, 2001/2010).  

Louro (2001/2010, p. 12) explica que “essas múltiplas e distintas identidades 

constituem os sujeitos, na medida em que esses são interpelados a partir de diferentes 

situações, instituições ou agrupamentos sociais”. No caso dessa pesquisa situada, o foco recai 

sobre as identidades profissionais de professora em exame de seleção, construídas em sua 

performance corpóreo-discursiva. Ainda que, segundo Louro (2001/2010), as identidades 

profissionais, pela própria estrutura institucional que interpela os sujeitos, estejam propensas a 

uma maior estabilidade, tais identidades são do mesmo modo múltiplas, fragmentadas e 

transcorrem em fluxo. Sendo assim, essas também não podem ser entendidas como um dado a 

priori, mas sim como produzidas continuamente em suas práticas discursivas profissionais 

nas performances, marcadas pela pluralidade e pelas transformações nos modos de 

funcionamento das instituições sociais (FRIDMAN, 2000; BAUMAN, 2005).  

Com todas as mudanças que vêm ocorrendo na modernidade recente, a identidade 

docente, bem como a instituição escola, passa por um processo de transformação que é 

associado à ideia de crise. Para dar conta, minimamente dessa questão, aponto, com base em 

pesquisas atuais, dois aspectos que se destacam na constituição da identidade docente na 

contemporaneidade: 1) a progressiva perda dos fundamentos tradicionais, ou “princípios 

ilustrados modernos” (MARCELO, 2009), que vinham sustentando a lógica disciplinar da 

escola e da educação, sobre as quais já tratei anteriormente; e 2) a constituição do trabalho 
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docente nas discussões em torno da questão da profissionalização docente, que passo a 

discutir a seguir.    

Segundo o verbete
20

 “Profissionalização docente”, escrito por Shiroma e Evangelista 

(2010, p. 01), tal noção se refere, de modo amplo, “aos processos de formação inicial e 

continuada dos docentes, ao desenvolvimento profissional e à construção da identidade 

profissional”. No entanto, ainda que a definição pareça simples, o tema é bastante complexo e 

precisa ser discutido com certo cuidado. Os autores explicam que, no âmbito acadêmico, duas 

vertentes de estudo se destacam na contemporaneidade: 1) aquela que entende a 

profissionalização como um processo de formação profissional dos professores; e 2) aquela 

que a entende como o processo histórico de construção da docência, considerando as 

transformações sofridas pelos docentes. Na primeira vertente se enquadram D/discursos que 

são bastante responsivos às dinâmicas da epistemologia moderna, na qual o/a trabalhador/a da 

educação possui uma grande responsabilidade por seu próprio trajeto de formação, pela 

constituição e gestão de sua biografia profissional. A escola e os professores são vistos como 

os principais responsáveis pela melhoria das condições sociais da população e pelo progresso 

do país. Já na segunda, temos D/discursos que privilegiam a história da constituição de uma 

classe profissional docente, seguindo uma orientação de cunho mais marxista.  

Nesse contexto, diversos são os autores (MARCELO, 2009; GARCIA; HYPOLITO; 

VIEIRA, 2005; OLIVEIRA, 2008; ENGUITA, 2001/2004; SHIROMA; EVANGELISTA, 

2010) que associam a profissionalização docente a uma (macro) dimensão política, isto é, as 

políticas públicas implementadas por meio de diversas medidas que atuam sobre a formação 

(inicial e continuada), a seleção para ingresso na carreira, a avaliação de desempenho, a 

certificação de competências, os incentivos à docência, a questão do salário etc. Tal 

perspectiva, centrada na (des)valorização da carreira do magistério por parte dos governos, 

domina a discussão sobre a profissionalização docente e consequentemente sobre a identidade 

coletiva docente. E como explicam Shiroma e Evangelista (2010, p. 01), “o debate apresenta-

se polarizado pelas teses da profissionalização e da proletarização/desprofissionalização que 

se articulam para explicar algumas dimensões da precarização do trabalho dos professores”  

                                                 
20

 Dicionário: trabalho, profissão e condição docente elaborado pelos pesquisadores do grupo 

GESTRADO/UFMG – Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente – e colaboradores. O 

Dicionário está disponível para consultas online em: http://www.gestrado.org/.  
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Os autores citados afirmam que vem ocorrendo, por vias das políticas públicas de 

educação, uma progressiva “proletarização” ou “desprofissionalização” do trabalho docente. 

Com o termo proletarização, oriundo da teorização marxista, os pesquisadores se referem à 

perda de autonomia e controle interno das atividades profissionais (MARCELO, 2009). 

Segundo Oliveira (2008, p. 31) “os professores são em geral funcionários públicos ou 

empregados de instituições privadas que cada vez mais trabalham submetidos a orientações e 

controles externos”. A autora ainda destaca que, nos últimos anos, a escola pública assumiu 

variadas funções, obrigando os docentes a “responder por exigências que estão para além de 

sua formação” (OLIVEIRA, 2008, p. 32), tais como atividades que seriam tipicamente 

desenvolvidas por agentes públicos, assistentes sociais, enfermeiros ou psicólogos, isso sem 

contar as atividades de gestão e administração escolar. Para Oliveira (2008), tais exigências 

contribuem para o sentido de “desprofissionalização”, para a perda de identidade coletiva 

profissional e diminui a relevância da atividade de ensino. Por outro lado, as reformas 

promovidas pelos governos argumentam em favor de uma “profissionalização”, orientada pela 

lógica da racionalidade técnica típica do modelo empresarial da modernidade recente. Termos 

como eficiência, competência, qualidade, autonomia e responsabilidade comparecem 

frequentemente nos D/discursos oficiais ligados à gestão pública da educação (SHIROMA; 

EVANGELISTA, 2010). O que se pode identificar é uma disputa em torno dos sentidos de 

profissionalização.  

Como sinalizei, ao começar a falar sobre profissionalização docente, o tema é bastante 

complexo e o debate é muito extenso. Certamente, não será possível, devido às limitações 

deste trabalho, aprofundar a discussão a ponto de elaborar uma teorização alternativa aos 

modelos propostos na literatura. No entanto, tomando o referencial teórico aqui adotado, é 

possível destacar alguns elementos centrais que nos possibilitam escapar dessa armadilha da 

polarização e, de certo modo, possibilitar uma melhor compreensão da construção do contexto 

desta pesquisa. A primeira consideração é que não se pode negar, por motivos já expostos ao 

longo deste capítulo, que há um processo de precarização das condições de trabalho docente 

em ação na contemporaneidade. A segunda, ligada à anterior, diz respeito à ideia de que a tese 

da proletarização, ao mesmo tempo em que possibilita enquadrar a precarização em uma 

dimensão de “luta” no plano da macropolítica e dos coletivos sociais, acaba por apagar os 

pequenos movimentos que ocorrem na ordem da micropolítica instaurada pelas relações de 

poder e formas de resistência (FOUCAULT, 1979/1985; 1975/2007) nas práticas cotidianas. 

Ao homogeneizar os efeitos das políticas públicas, a perspectiva da proletarização reforça a 
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ideia de assujeitamento dos professores pela macroestrutura política, acabando com qualquer 

possibilidade de agenciamento do sujeito. Com isto, não pretendo isentar os governos de sua 

responsabilidade ao elaborar políticas públicas para a educação, nem tampouco posicionar o/a 

professor/a como único responsável pelo desenvolvimento de seu trabalho. É preciso 

considerar a complexidade e a contingência das relações entre as normas antecedentes e a 

atividade docente localmente situada.  

Normas essas que, além das políticas públicas, envolvem diversas instâncias, tais 

como a mídia que, segundo Garcia, Hypólito e Vieira (2005), exerce um papel central na 

construção da identidade docente. Eles argumentam que para tratar dessa identidade 

profissional é preciso também considerar “os efeitos práticos e as políticas de verdade que 

discursos veiculados pela mídia impressa, televisiva e cinematográfica estão ajudando a 

configurar.” (p. 47). Por outro lado, a própria mídia privilegia os órgãos gestores ao dar voz 

aos discursos oficiais sobre os professores. “Na última década, segundo os discursos 

educacionais, os professores têm sido apontados como os grandes responsáveis pelo fracasso 

do sistema escolar público e pelo insucesso dos alunos” (GARCIA; HYPOLITO; VIEIRA, 

2005, p. 47), o que, de certo modo, contribui diretamente para o desprestigio social da 

profissão.  

No entanto, lidar com esses D/discursos acaba por fazer parte dos processos de 

construção da identidade docente, já que esta é negociada no interior de muitas práticas 

discursivas oficiais e não oficiais. Os D/discursos oficiais constituem as principais fontes de 

prescrição para o trabalho docente, isto é, a gestão e organização dos sistemas escolares e os 

objetivos e metas do trabalho de ensino e dos docentes (GARCIA; HYPOLITO; VIEIRA, 

2005). No entanto, a identidade docente não se limita ao Discurso oficial, nem tampouco ao 

discurso midiático, é produzida performativamente de modo situado pelos próprios 

profissionais em suas diversas atividades, articulando os diferentes D/discursos, a biografia de 

cada um, as condições de trabalho etc. 

Portanto, se, por um lado, as políticas macro, os D/discursos midiáticos e os processos 

de precarização atuam sobre a construção da identidade profissional docente, por outro, não se 

pode dizer que sejam hegemônicos ou que seus efeitos sejam sempre idênticos. Há um grande 

esforço coletivo e individual por parte dos docentes em busca de construir um sentido de 

profissionalização para sua atividade, sentido esse que garanta valorização e reconhecimento, 

boas condições de trabalho e dignidade.  
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Para melhor compreender o processo de construção da identidade profissional docente 

na contemporaneidade, em um plano mais amplo, Marcelo (2009) estabelece quatorze 

“constantes” que intervém na formação desse profissional e explica que essa lista não se 

pretende, em absoluto, exaustiva ou definitiva e que poderia ser organizada de outros modos. 

O que me parece relevante aqui é o fato de o autor destacar certas dimensões contextuais que 

poderiam, por descuido ou omissão, acabar sendo desconsideradas em estudos sobre a 

identidade profissional docente.  

1. A socialização prévia: os professores/as passaram muito tempo de suas vidas como 

alunos/as, sendo diretamente socializados nessa profissão. Ver como seus professores/as 

falam, se movem, se comportam etc. atua sobre a construção da identidade profissional do 

futuro docente. 

2. As crenças sobre o ensino: as imagens discursivamente construídas do que seria um bom 

ou mau professor, por exemplo. Assim, como a de número um, essa constante pode constituir 

um repertório prévio à formação/atuação do docente, no qual constem compreensões do que 

seja linguagem, ensino-aprendizagem, letramento entre outras noções cristalizadas. 

3. O conteúdo que se ensina: o ensino de português, filosofia ou física constrói de modo 

diferente a identidade docente, já que cada disciplina possui suas próprias ordens de discurso. 

Posso dizer o mesmo em relação aos diferentes conteúdos de uma mesma disciplina. No caso 

das línguas estrangeiras, a gramática normativa, os aspectos culturais ou a chamada leitura 

crítica, por exemplo, podem constituir diferentes índices de construção identitária. 

4. A fragmentação e hierarquização do conhecimento docente: determinados conhecimentos 

“possuem” mais valor que outros. Os docentes possuem diversos conhecimentos, saberes ou 

competências, mas o conhecimento didático do conteúdo (o saber o conteúdo e o saber 

ensiná-lo) tradicionalmente é mais valorizado como sinal de identidade e reconhecimento 

social profissional. 

5. O valor do conhecimento prático: as pesquisas contemporâneas sobre educação têm 

sinalizado que “o ensino é uma atividade incerta e espontânea, contextualizada e construída 

em resposta às particularidades da vida diária nas escolas e nas salas de aula” (MARCELO, 

2009, p. 121), estando o conhecimento situado nas ações dos docentes e construído na 
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experiência. O conhecimento prático passa a ser melhor valorado na escala de hierarquização 

na ordem do discurso escolar. 

6. O isolamento docente: cada professor/a é senhor/a em sua sala de aula. O autor ainda 

explica que esse isolamento é favorecido pela arquitetura escolar (a distribuição no espaço e 

no tempo) e por normas de independência e privacidade que tradicionalmente constituem a 

profissão. É certo que há espaços de trabalho coletivo, como a participação em eventos 

acadêmicos, seminários e cursos de formação continuada, e também em reuniões de 

planejamento e conselhos de classe, na execução de projetos pedagógicos, feiras e visitas 

técnicas. No entanto, essas são formas do trabalho docente possuem pouca visibilidade em 

comparação com o trabalho cotidiano de sala de aula, aquele que é avaliado na prova didática, 

por exemplo. 

7. Os/as alunos/as como principal motivação profissional: o sentimento de que se pode fazer 

alguém aprender algo e com isso progredir na vida estabelece uma relação do docente com o 

discente no trabalho da sala de aula, minimizando, de certo modo, outras atividades como 

motivadoras; 

8. A carreira docente: em muitos países a progressão profissional do docente da escola básica 

está relacionada com a ocupação de outros postos – de gestão principalmente –, que o 

impossibilitam de continuar em sala de aula.  

9. A hiper-responsabilização do docente: o docente é o principal responsabilizado pela 

aprendizagem dos/as alunos/as. O autor o compara metaforicamente a um artesão que é 

responsável por todo o processo de produção de uma peça. Caso algo não saia como esperado, 

o artesão é o único responsável. 

10. O docente como consumidor: o docente precisa, muitas vezes, aplicar em sala de aula 

inovações pedagógicas que não compreende bem, propostas por instâncias políticas 

encarregadas de planejar e regular a educação. Não há tempo hábil para que o docente 

compreenda e amadureça certas propostas tendo que colocá-las imediatamente em prática. 

Um exemplo de tal constante é a recente proposição pela Secretaria de Educação do Estado do 

Rio de Janeiro, de um currículo mínimo (2013) para a educação básica. No caso das línguas 

estrangeiras, o ensino passa a ser organizado com base na noção de gêneros do 

discurso/textuais, construto que convoca uma determinada compreensão de língua e 



41 

 

linguagem que, apesar de amplamente problematizada em trabalhos acadêmicos e presente em 

diversos prescritos da atividade docente, nem todos os professores subscrevem ou conhecem. 

11. A competência não reconhecida e a incompetência ignorada: decorrente do isolamento 

profissional que constitui boa parte do seu trabalho, os docentes raras vezes podem observar 

ou ser observados por outros professores em atividade de sala de aula, o que dificulta, 

segundo o autor, o desenvolvimento profissional de modo coletivo. Sendo assim, há docentes 

realizando seu trabalho de modo comprometido, desenvolvendo inovações que não 

ultrapassam as paredes da sala de aula/escola/comunidade, enquanto outros, refugiando-se no 

anonimato, desenvolvem um ensino que vem frustrar o direito de aprender dos alunos/as. 

Obviamente não é uma exclusividade da atividade docente, já que frequentemente o mesmo 

acontece com outras profissões, por exemplo, os médicos em seus consultórios. 

12. A desconfiança ante as tecnologias: a tradição docente configura-se por um trabalho 

artesanal e há muitos professores que desconfiam da aplicação de novas tecnologias, pois as 

mesmas são geralmente apresentadas como produtos acabados que vêm interferir em seu 

modo de trabalhar. O autor destaca que isso não se restringe às tecnologias computacionais, já 

que mesmo outras tecnologias anteriores, como a televisão, foram tardiamente, e de modo 

reduzido, incorporadas às dinâmicas do ensino. 

13. A influência incompleta dos docentes: na contemporaneidade, “a escola e o trabalho dos 

docentes estão deixando de ser a principal fonte de influência educativa nas novas gerações” 

(p. 127). O aprendizado informal, fora da escola por meio dos novos letramentos disputa 

espaço com o aprendizado formal, na escola. Os docentes se tornaram competidores com a 

TV, a internet, os jogos eletrônicos etc.; 

14. A inserção profissional no ensino: o início da carreira profissional docente se dá 

diretamente no confronto com a atividade, um período de tensões e aprendizagens intensas, no 

qual os docentes iniciantes devem, além de responder por todo o trabalho do mesmo modo 

que os experientes, adquirir conhecimento profissional e manter um certo equilíbrio pessoal. 

Todos os tópicos listados por Marcelo (2009) dizem respeito a relações de saber-poder 

instituídas na prática docente que constituem atributos socioculturais que perpassam as 

práticas discursivas dos diversos atores associados à escola e ao trabalho docente. Nesse 

contexto, o estudo das identidades sociais se constitui com uma dupla justificativa. Por um 
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lado, epistemologicamente por sua possibilidade mesma de criar inteligibilidades sobre um 

mundo heterogêneo e plural e, por outro lado, eticamente, por dar visibilidade às múltiplas 

possibilidades de ser e de ver a experiência humana. É nesta perspectiva que busco analisar 

discursivamente a construção de sentidos nas performances corpóreo-discursivas profissionais 

emergentes na prova didática de uma docente de língua espanhola. 

Na sessão seguinte, explicitarei, a partir de estudos sobre trabalho, a compreensão que 

faço do trabalho docente e do entendimento da prova de aula como parte constitutiva do 

mesmo. 

 

1.4 Ensino como atividade de trabalho 

 

É comum ouvirmos nas conversas com docentes e lermos nas redes sociais enunciados 

jocosos como: “você é só professor/a, não trabalha?”, proferidos inclusive por nossos próprios 

alunos/as e colegas de outras profissões. Tais enunciados evidenciam uma compreensão de 

senso comum da prática docente como uma atividade não coincidente com uma determinada 

noção de trabalho, que, se não é hegemônica, é de grande circulação social. Principalmente 

nas classes sociais alocadas na base da pirâmide econômica; àquelas classes ditas 

trabalhadoras, trabalhar seria outra coisa, uma atividade associada principalmente ao esforço 

físico, às habilidades manuais ou “braçais”, como o trabalho desempenhado por operários dos 

mais diversos. Essa perspectiva se articula à circulação de um Discurso que separa o trabalho 

em dois grandes tipos: o manual e o intelectual, sendo o segundo mais valorizado social e 

economicamente. Essa distinção desenvolveu-se ao longo da própria história da educação e se 

manifesta na cisão entre produção e escola. Sobre essa questão, Saviani (2007) argumenta que 

Essa separação entre escola e produção reflete, por sua vez, a divisão que se foi 

processando ao longo da história entre trabalho manual e trabalho intelectual. Por 

esse ângulo, vê-se que a separação entre escola e produção não coincide exatamente 

com a separação entre trabalho e educação. Seria, portanto, mais preciso considerar 

que, após o surgimento da escola, a relação entre trabalho e educação também 

assume uma dupla identidade. De um lado, continuamos a ter, no caso do trabalho 

manual, uma educação que se realizava concomitantemente ao próprio processo de 

trabalho. De outro lado, passamos a ter a educação de tipo escolar destinada à 

educação para o trabalho intelectual (SAVIANI, 2007, p. 157). 
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Essa lógica opera de modo a produzir a escola e a educação formal como dispositivos 

de ascensão social, como bem mostra a recente tese de Oliveira (2012). O trabalho docente é 

uma atividade que exige um alto grau de escolarização. O profissional para atuar na educação 

básica em nível médio, que é o caso das participantes desta pesquisa, precisa ter concluído um 

curso de licenciatura plena em uma universidade ou instituto superior de educação (artigo 62 

da LDB 9394/96) na sua área específica de atuação. Então poderíamos dizer que o trabalho 

docente é certamente uma atividade intelectual. No entanto, temos outra aparente contradição. 

A desvalorização social do trabalho docente é tamanha que, apesar da exigência de um curso 

de licenciatura, para a sociedade em geral, parece ser uma atividade desprovida de 

competências profissionais. Produz-se a lógica de que qualquer um que possua um 

determinado saber seria capaz de “ensinar” a outros, sem necessariamente dominar técnicas 

ou modos de fazer próprios da profissão. Novamente aqui entra em jogo a ideia de ensino 

como simples transmissão de saberes. 

Tardiff e Lessard (2005/2011) explicam que tais concepções desvalorizadoras da 

educação e do trabalho docente têm sua gênese ligada à própria história da modernidade, já 

que a base das sociedades industriais modernas é o trabalho sobre a matéria inerte (matérias-

primas, produtos derivados, artefatos técnicos, utensílios, máquinas, dispositivos materiais, 

etc.) e sobre a matéria viva (animais, vegetais, etc.). Os autores colocam que “nessas 

sociedades, até muito recentemente, o trabalho material foi considerado o arquétipo do 

trabalho humano e, mais amplamente, da atividade humana, definida de acordo com as 

orientações teóricas, como práxis ou atividade produtiva” (TARDIFF; LESSARD, 2005/2011, 

p. 16). 

Apesar da ampliação do que seja o pleno exercício das atividades docentes, incluindo, 

além das atividades de sala de aula, as reuniões pedagógicas, a participação na gestão da 

escola, o planejamento pedagógico, dentre outras atividades (OLIVEIRA, 2008, p. 30), em 

alguns casos, o fazer docente ainda é considerado uma atividade profissional restrita à sala de 

aula. Como se planejar ou avaliar fora do tempo e espaço da sala de aula não constituísse 

trabalho legítimo. Isso fica patente no que se refere à remuneração em muitas instituições, nas 

quais o cálculo salarial é feito pela medida da hora/aula, desconsiderando as atividades de 

planejamento, preparação e avaliação. Segundo Oliveira (2008, p. 30), “esse quadro tem 

resultado em significativa intensificação do trabalho e precarização das relações de emprego, 
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em mudanças que repercutem sobre a identidade e profissão docente”, como discutido na 

seção anterior. Ou, como explicam Tardiff e Lessard (2005/2011): 

Fundamentalmente, o ensino é visto como uma ocupação secundária ou periférica 

em relação ao trabalho manual e produtivo. A docência e seus agentes ficam nisso 

subordinados à esfera da produção, porque sua missão primeira é preparar os filhos 

dos trabalhadores para o mercado de trabalho (p. 17).     

Para falar do trabalho na contemporaneidade, Bauman (2000/2009) usa a metáfora do 

jogo. O trabalho, tomado na modernidade como condição natural do ser humano, modo de 

produzir progresso, elevar a condição moral e ética da sociedade, elemento fundamental na 

construção da ordem e no controle do futuro, passou a algo mais imediatista. “o ato de 

trabalhar se parece mais com uma estratégia de um jogador que estabelece modestos objetivos 

em curto prazo sem um alcance que vá muito além das próximas duas ou três jogadas” 

(BAUMAN, 2000/2009, p. 148). Ele explica que o que conta são os efeitos imediatos de cada 

jogada, que devem ser aptos para um consumo também imediato. O trabalho já não pode 

oferecer um eixo seguro em torno do qual o sujeito construía e fixava identidades e projetos 

de vida. A flexibilidade é o slogan da época. A vida laboral está repleta de incerteza, 

sentimento que, por sua vez, atua como força de individualização. Ele explica ainda que o 

trabalho começa a abandonar seu papel de fundamento ético da vida para adquirir uma 

significação principalmente estética. Isso significa dizer que muitos trabalhadores/as da 

modernidade recente são movidos mais pela realização que suas atividades podem lhes 

proporcionar do que pelos efeitos positivos que podem trazer a seus semelhantes. Ele ainda 

acrescenta que 

Poucas pessoas apenas - e mesmo assim raramente - podem reivindicar privilégio, 

prestígio ou honra pela importância e beneficio comum gerados pelo trabalho que 

realizam. Raramente se espera que o trabalho "enobreça" os que o fazem, os 

tornando "seres humanos melhores' e raramente alguém é admirado e elogiado por 

isso. A pessoa é medida e avaliada por sua capacidade de entreter e alegrar, 

satisfazendo não tanto a vocação ética do produtor e criador quanto as necessidades 

e desejos estéticos de um consumidor, um buscador de sensações e colecionador de 

experiências (BAUMAN, 2000/2009, p. 149). 

 Por outro lado, as transformações em curso na contemporaneidade, mudanças que nos 

levam de uma sociedade de produtores para uma sociedade de consumidores (BAUMAN, 

2007/2008), de uma sociedade de serviços orientados para produtos materiais a uma 

sociedade da informação ou do conhecimento, estão colocando em ênfase no mundo do 

trabalho ocupações ligadas aos processos de produção, gestão, manipulação e armazenamento 

dos conhecimentos. Dentre essas profissões que lidam com o conhecimento e com o ser 
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humano, a docência ganha destaque. Há uma necessidade contínua por formação, por 

competências profissionais, por diplomas.  

O contexto atual tanto para a escola quanto para os docentes, mostra-se bastante 

complexo, pois, se por um lado a atividade é historicamente desvalorizada na sociedade, por 

outro, começa a sinalizar um certo status de importância para a economia global, como 

sinalizado por Tardiff e Lessard (2011). Marcelo (2009) reforça a necessidade de situar a 

profissão docente como “profissão do conhecimento” e da manutenção do compromisso 

moral dos professores e da escola de assegurar o direito de aprender de todos. Para ele, a 

profissão docente deve dar respostas inovadoras aos problemas que a educação tem 

apresentado em nossos dias. 

Ao refletir sobre que contribuições a análise da atividade
21

 profissional, do ponto de 

vista das ciências do trabalho
22

, traz ao estudo do trabalho docente, Amigues (2004) 

problematiza a visão tradicional que normalmente sustenta as pesquisas sobre o tema. Para 

ele, o uso de definições de senso comum para falar do trabalho do professor, tais como 

“trabalhar é utilizar meios para atingir um fim”, leva a uma série de questões fundamentais a 

serem problematizadas. 

Uma delas é o fato de as ações dos professores serem consideradas naturalmente de 

um ponto de vista prescritivo ou normativo da instituição, isto é, o trabalho docente é 

considerado como de qualidade ou não de acordo com as metas que são estabelecidas pelos 

órgãos gestores (OLIVEIRA, 2008; GARCIA; HYPOLITO; VIEIRA, 2005; MARCELO, 

2009). É nessa perspectiva que se assentam os programas e as ações políticas dos governos 

para a educação (cf. seção 1.3). Como consequência, avalia-se o trabalho docente e a eficácia 

de suas práticas pedagógicas no resultado oriundo da distância entre o desempenho escolar de 

seus alunos/as nos exames da própria escola e nas avaliações
23

 aplicadas diretamente pelo 

                                                 
21

 Até aqui o termo atividade vinha sendo usado em seu sentido mais comum e cotidiano para tratar do conjunto 

de ações que constituem uma prática. Os estudos do trabalho, especialmente aqueles oriundos da “ergonomia da 

atividade” estabelecem um definição mais específica da noção de atividade. Segundo Durrive e Schwartz (2008, 

p. 23), “a atividade é um impulso de vida, de saúde, sem limite predefinido, que sintetiza, cruza e liga tudo o que 

se representa separadamente (corpo/espírito; individual/coletivo; fazer/valores; privado/profissional; 

imposto/desejado; etc”. Voltarei a tratar da noção de atividade, de modo mais detalhado, no decorrer desta seção. 
22

 Com esse termo, já consagrado em diversas pesquisas que tomam a relação entre linguagem e trabalho no 

Brasil, refiro-me ao conjunto de disciplinas que tem o trabalho como objeto de estudo, a saber: a Ergonomia, a 

Ergologia, a Clínica da Atividade e a Psicologia do Trabalho.    
23

Tais como o Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ) que existe desde 2008 e 

foi criado com o objetivo de promover uma análise do desempenho dos alunos da rede pública do Rio de Janeiro 
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governo e nas metas definidas como objetivos de aprendizagem. Os resultados possibilitam 

intervenções em novas políticas educacionais, tais como alteração nos programas, nos 

currículos, no material didático etc.  

As relações de poder instauradas são bastante hierarquizadas. Como já colocado, as 

universidades e o próprio governo oferecem, a partir de pesquisas realizadas por docentes do 

ensino superior, diversos cursos de capacitação e formação continuada aos docentes da 

educação básica. Produz-se uma lógica do professor da educação básica como simples 

executor de tarefas e consumidor de “teorias prontas” (MARCELO, 2009), operando-se uma 

clara separação entre a produção de teoria e a prática, entre os que planejam e os que 

executam. Em oposição a esta perspectiva, diversos teóricos da educação (dentre os quais 

GIROUX, 1997) vêm propondo a necessidade de se formar professores como intelectuais 

plenos, capazes de atuar em um contexto social que passa por mudanças rápidas. 

Outra questão relevante é a distância situada entre as pesquisas sobre educação e 

didática e o trabalho real
24

 dos professores na escola básica. A lógica que impera em boa parte 

das pesquisas acadêmicas na área é saber como os alunos/as aprendem para se saber como se 

deve ensiná-los, lógica, que comumente produz uma separação entre os que ensinam e aqueles 

que dizem como se deve ensinar (SAUJAT, 2004). Neste contexto, o docente da educação 

superior constitui-se como o profissional intelectual, ao passo que o da educação básica está 

em um entremeio, não é nem intelectual, nem manual. Ao dizer isso, não estou tentando 

estabelecer generalizações sobre a situação docente, apenas compreender o aspecto mais 

amplo do jogo de forças entre as distintas concepções de profissionalização e a precarização 

das condições de trabalho, atuando na identidade profissional coletiva desses professores.  

No entanto, ainda há outros elementos a serem considerados; não posso falar em 

educação básica, no âmbito público, sem explicitar as distintas instâncias que atuam nesse 

segmento. Além das escolas municipais e estaduais, temos as escolas da rede federal 

(colégios, centros e institutos), os colégios militares e os colégios de aplicação das 

                                                                                                                                                         
nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática do 4° ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio. 

Disponível em: http://www.saerj.caedufjf.net/saerj/. Acesso em: 20 de out. de 2011. 
24

 Do ponto de vista das Ciências do Trabalho é preciso distinguir três noções fundamentais no estudo de uma 

atividade profissional: trabalho prescrito, trabalho realizado e trabalho real. O trabalho prescrito diz respeito à 

tarefa, aquilo que o/a trabalhador/a deve fazer; o trabalho realizado se refere àquilo que o/a trabalhador/a 

efetivamente faz, a dimensão observável de sua atividade; já o trabalho real é um construto que serve de 

horizonte da atividade, ele engloba o que foi feito, mas também o que poderia ter sido feito e não foi, o que se 

tenta fazer, o que se desejaria ou poderia fazer em outra situação (DURRIVE; SCHWARTZ, 2008; 

SCHWARTZ, 2005; CLOT, 2008/2010). 
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universidades estaduais e federais. Há uma certa hierarquização entre essas instituições que 

passa por fatores como reconhecimento social e condições de acesso. As escolas municipais e 

estaduais são vinculadas às secretarias de educação e possuem pouca autonomia no que diz 

respeito às políticas de seleção e valorização dos docentes. O acesso dos/as alunos/as é 

democratizado, bastando aos responsáveis inscreverem-nos pelas vias e regras estabelecidas 

pelos órgãos gestores. Essas escolas são responsáveis pela maior parte dos/as alunos/as
25

 em 

idade escolar – cerca de 83% em 2012 – em todo o território nacional. Já, as escolas da rede 

federal e os colégios de aplicação das universidades são reconhecidos, do ponto de vista das 

condições de trabalho, por melhores planos de carreira, maior valorização de especialização 

(pós-graduação stricto sensu) e produtividade acadêmica (participação em eventos e 

publicação de trabalhos), e por selecionar seus próprios professores
26

, o que, certamente, 

garante um maior prestígio social aos docentes dessas instituições. O acesso dos/as alunos/as 

é realizado, normalmente, mediante concurso com provas (para o segundo segmento do 

ensino fundamental ou ensino médio) e sorteio (para o primeiro ano do ensino fundamental).  

Um exemplo dessa distinção entre as instituições está em um comparativo feito pelo 

SEPE (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro) e publicado em 

uma cartilha da instituição em 2011, na qual se comparava salários, carga horária, tempo para 

planejamento e outros “benefícios” de professores da Rede Estadual, do CAp Uerj e do 

Colégio Pedro II. O texto expõe a alta rotatividade dos professores da rede estadual, 

apresentando como uma das justificativas a seguinte explicação: “na medida em que adquire 

experiência e formação, o profissional se transfere para outra rede”, o que configura essa 

transição como uma progressão profissional, parte da construção da biografia profissional 

desses trabalhadores/as. 

Considerando essa hierarquização, a maior crítica proposta por Amigues (2004) é o 

fato de o valor desse trabalho não ser atribuído pelos próprios ou outros/as trabalhadores/as do 

ofício, mas sim por pessoas que se acham fora dele (pessoas do governo e pesquisadores
27

). 

Ele afirma ainda que as ações dos professores são submetidas a críticas repetitivas no sentido 

                                                 
25

 Segundo dados do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP, no ano de 2012, o percentual de matrículas na Educação Básica por Dependência Administrativa – Brasil 

foi o seguinte: 1% na rede federal, 37% na estadual, 46% na municipal e 16% na privada. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo.  
26

 Outra questão decorrente dessa é a tendência a uma maior proximidade entre o docente selecionado e o 

docente esperado, tendo em vista que os próprios professores da rede federal selecionam seus futuros pares.  
27

 É preciso explicitar que ainda que a maior parte dos pesquisadores em educação e outras áreas seja professor 

universitário, os mesmos estão, em muitos dos casos, distantes do ensino da educação básica.  
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de que o que foi feito não corresponde ao que deveria ter sido feito, e que os professores 

utilizam meios diferentes do que deveriam usar. Muitos julgamentos externos incidem sobre 

as formas de fazer do/a professor/a. E a explicação dada pelo autor é que 

Isso ocorre sem dúvida porque a atividade do professor e as situações de trabalho 

são consideradas conhecidas pelos que tomam decisões sobre elas e pelos 

pesquisadores, ou porque elas são suficientemente conhecidas por eles para que as 

questões sobre as prescrições, as práticas efetivas e de formação possam lhes parecer 

problemáticas (AMIGUES, 2004, p. 38). 

Entendo que o domínio das prescrições
28

 que se colocam sobre a atividade de trabalho 

docente está diretamente conectado às relações de saber-poder (FOUCAULT, 1975/2007, 

1979/1985), pois os Discursos prescritivos que circulam em uma dada conjuntura produzem 

modelos de professor/a e modos de fazer performados nas práticas construídas por uma 

tradição ou aprendidos em cursos de formação. Falo aqui dos saberes valorizados, dos 

instrumentos, dos gestos e de tudo aquilo que atribui um saber-fazer à esta atividade 

profissional.   

A análise da atividade desenvolvida pelas ciências do trabalho considera o ponto de 

vista do trabalhador/a e o que ele constrói para regular a distância entre a tarefa prescrita e o 

trabalho realizado. No plano do trabalho prescrito, situam-se as normas que regulam e 

institucionalizam a atividade, seja na esfera federal, estadual, municipal ou institucional, 

sejam instituídas por outros ou pelo próprio trabalhador/a. Aí encontramos documentos 

oficiais (leis, diretrizes, parâmetros, orientações etc., projetos pedagógicos, planos de curso e 

aula) e os não oficializados (como anotações de planejamento, por exemplo) que constituem 

as normas da atividade. E no plano do trabalho realizado, aquilo que efetivamente se leva a 

efeito, considerando os desvios em relação ao prescrito, visto que uma atividade nunca é 

realizada exatamente conforme foi planejada, pois os desvios são constitutivos da ação.  

Segundo Amigues (2004, p. 40), “é nessa tensão entre o prescrito e o realizado que o sujeito 

vai mobilizar e construir recursos que contribuirão para seu desenvolvimento profissional e 

pessoal”. Em qualquer atividade profissional, é na contingência que surgem soluções para 

questões também contingentes. Mas, para isso o profissional precisa engajar-se em práticas 

sócio-historicamente construídas por um coletivo de profissionais. 

                                                 
28

Aqui corroboro a afirmação de Sant‟Anna e Souza-e-Silva (2007) sobre o que chamam “campo discursivo das 

prescrições”. Um conjunto de discursos que inclui não apenas o que se deve fazer, mas também como pensar e se 

comportar no trabalho.   
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Schwartz (2005) destaca o papel que a noção de atividade desempenha no campo das 

pesquisas que focalizam o estudo da subjetividade em ato, isto é, do processo pelo qual um 

sujeito (do desejo, da linguagem, da aprendizagem, da razão etc.) se constitui nas práticas, 

tendo em vista que, para tal, elas precisam compreender “aquilo que está acontecendo/sendo 

feito”.  Para o autor, a noção de atividade é central para as ciências humanas e sociais e teve 

sua “era de ouro” no período que vai da filosofia de Kant aos trabalhos de Marx. Desde então 

vem sendo usada por diversas correntes tais como o interacionismo na sociologia, o 

pragmatismo filosófico e algumas extensões novas da fenomenologia, sem, contudo, ser 

claramente definida como um construto teórico específico. Schwartz (2005) afirma que a 

noção permaneceu em um estado nebuloso. A hipótese do autor é de que foi a partir dos anos 

80, com o surgimento da chamada “ergonomia da atividade”, desenvolvida na Europa 

francófona, na Escandinávia e na América do Sul, que a atividade tornou-se um conceito 

matriz possibilitando redesenhar fronteiras, objetivos, metodologias em diversos campos. O 

autor explica que a noção de atividade, articulada aos debates sobre o sujeito, 

encontra, principalmente com a distinção entre trabalho prescrito e trabalho real, 

uma perspectiva muito mais ampla: a atividade torna-se o lugar de uma dialética 

onde agora é preciso articular os debates do sujeito com todos os tipos de normas 

apreendidas no horizonte histórico-social. Estas normas devem ser pensadas como 

anteriores aos sujeitos que com elas tem que lidar, mas também é a história destes 

sujeitos, anterior a estas normas, que permite abordar localmente o resultado das 

negociações de onde resulta, a cada vez, a reconfiguração do meio. Com este 

reposicionamento, a atividade sai das disciplinas apenas do sujeito para ser um 

caldeirão profundamente enigmático da história, atravessando os campos 

disciplinares (SCHWARTZ, 2005, p. 63).  

O construto de atividade busca articular dimensões que são normalmente tratadas 

separadamente, tais como corpo e mente, saber e fazer, rotina e renormalização, tornando 

possível pensar a competência para o trabalho. Schwartz (2005) explica que o conceito de 

atividade possibilita criar inteligibilidade sobre a história humana e intervenção no nosso 

presente. Para o autor, o conceito é marcado por três características essenciais: transgressão, 

mediação e contradição. A atividade é transgressiva, uma vez que não pode ser monopolizada 

por nenhum campo de práticas ou disciplina. A atividade é mediadora já que impõe dialéticas 

entre o micro e o macro, o local e o global. A atividade é potencialmente contraditória, pois “é 

sempre o lugar de debates com resultados sempre incertos entre as normas antecedentes 

enraizadas nos meios de vida e as tendências à renormalização re-singularizadas pelos seres 

humanos” (SCHWARTZ, 2005, p. 64).   
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Segundo Saujat (2004), a atividade é o reflexo de uma história, a de um sujeito que 

negocia o que se requer dele e o que é necessário mobilizar para atingi-la; a história de um 

sujeito dividido em suas dimensões fisiológicas, psicológicas e sociais. Ela não se limita ao 

que é realizado pelo sujeito, mas compreende também o que ele não chega a fazer, o que se 

abstém de fazer, o que queria ter feito; na atividade o realizado e o não realizado possuem a 

mesma importância (AMIGUES, 2004; CLOT 2006). No que se refere ao trabalho docente 

em sala de aula, a atividade comporta o planejamento e a organização do meio de trabalho dos 

alunos/as, considerando sempre a contingência do processo. Amigues (2004) define a 

atividade docente como instrumentada e direcionada. Instrumentada, porque o docente lança 

mão de um conjunto de ferramentas inscritas em uma tradição pedagógica e na história do 

oficio, tais como o quadro negro, os manuais, fichas pedagógicas, exercícios etc. E 

direcionada, pelo fato de se dirigir não apenas aos alunos/as, mas também à instituição, aos 

pais, a outros profissionais. Destaca o autor que essa atividade é “socialmente situada e 

constantemente mediada por objetos que constituem um sistema”: as prescrições, os coletivos, 

as regras do ofício e as ferramentas. Tal afirmação se fundamenta na compreensão de que 

esses objetos são constitutivos do trabalho docente.  

Visando estudar atividades de trabalho, as ciências do trabalho desenvolveram alguns 

dispositivos metodológicos que se propõem a confrontar o trabalhador/a com seu próprio 

fazer, possibilitando, assim, a produção de um discurso que cria um regime de visibilidade 

sobre certas dimensões da atividade de que nem mesmo o trabalhador/a se da conta. Os 

principais métodos são a autoconfrontação simples e cruzada, desenvolvidas pelo linguista 

Daniel Faïta nos meados da década de oitenta, e a instrução ao sósia, proposta pelo psicólogo 

do trabalho Ivar Odonne na década de setenta (RODRIGUES, 2010). De modo resumido, a 

autoconfrontação simples consiste no confronto do trabalhador/a com o seu fazer registrado 

em vídeo, a partir do qual se produz uma conversa com o pesquisador que é também 

gravada
29

. Já a autoconfrontação cruzada pressupõe o uso de uma autoconfrontação simples 

que será exibida para dois trabalhadores/as, normalmente um iniciante e um experiente, 

simultaneamente, possibilitando assim um debate que envolve o pesquisador e os dois 

profissionais. Já a instrução ao sósia é um tipo de entrevista onde o trabalhador/a é levado a 

instruir o pesquisador para que esse supostamente fosse capaz de substituí-lo em sua tarefa, 

fazendo exatamente o que ele faria, como um sósia. Esse discurso é gravado, transcrito e 

analisado (CLOT, 2008/2010). 

                                                 
29

 A autoconfrontação simples será melhor descrita e discutida no capítulo 3.  
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O que diretamente me interessa nessa teorização é a possibilidade de articulação entre 

uma dimensão genérica da atividade constituída historicamente e determinada pelas regras do 

oficio e uma dimensão contingente, produzida a cada nova situação, ao uso que cada docente 

faz desse sistema, a possibilidade mesma de agenciar e produzir novos sentidos para o seu 

trabalho. É o estabelecimento do diálogo na performance da atividade docente entre uma 

dimensão sócio-histórica do trabalho e  uma dimensão microssocial contingente, o que de fato 

é performado na prova de aula.   

No intuito de melhor entender a seleção como uma prática institucionalizada que 

condensa uma memória de saberes e performances valorizadas, recorro a Foucault 

(1973/2003), para quem as formas de constituição dos domínios do saber ocorrem a partir da 

instituição de práticas sociais que: 

podem chegar a engendrar domínios de saber que não somente fazem aparecer 

novos objetos, novos conceitos, novas técnicas, mas também fazem nascer formas 

totalmente novas de sujeitos e de sujeitos de conhecimento. O próprio sujeito de 

conhecimento tem uma história, a relação do sujeito com o objeto, ou, mais 

claramente, a própria verdade tem uma história (FOUCAULT, 1973/2003, p. 8). 

Entendo que dialogar com as propostas de Foucault é buscar meios de entender por 

que práticas como os processos de seleção se institucionalizam, se naturalizam e se tornam 

obrigatórias em nosso cotidiano e que tipos de objetos, sujeitos, técnicas e formas de vida 

fazem nascer. Questionar o processo de seleção docente é uma tentativa de fazer avançar a 

compreensão dos valores sociais agregados ao trabalho de professores e professoras e ao 

mesmo tempo valorizar tal atividade enquanto detentora de um saber que ultrapassa o 

domínio de um conhecimento meramente teórico. 

Por outro lado, estudar a prova de aula possibilita problematizar o aspecto coletivo da 

prática profissional, já que o processo de seleção toma o docente como sujeito individual. 

Vimos que o coletivo é uma dimensão raramente considerada quando se fala da atividade 

docente. O individualismo da profissão é um traço reforçado nas práticas discursivas dentro e 

fora da escola. Não apenas as provas didáticas, mas os concursos em geral o demonstram 

bem; os docentes são avaliados individualmente, sem sequer a participação de alunos/as no 

processo.  

No entanto, isso não apaga o fato de os/as professores/as participarem de diversos 

coletivos, desde sua categoria profissional, ou para usar o construto de Wenger (1998), como 

comunidade de prática, até os coletivos da escola, das disciplinas e das turmas de alunos/as. 
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Tardif e Lessard (2011, p. 26) sinalizam que nas últimas duas décadas países da Europa e da 

América do Norte vêm dando bastante espaço ao tema da profissionalização do trabalho 

docente. Um dos discursos que se tornou consenso nestes países é o do fortalecimento da 

“responsabilidade coletiva dos professores” favorecendo sua participação na gestão da 

educação. 

Assim, uma dimensão do trabalho docente pode ser compreendida como um trabalho 

de concepção, organização e regulação do meio de trabalho dos alunos/as (AMIGUES, 2004). 

Um meio que é submetido a inúmeros dispositivos de poder que regulam os corpos 

(FOUCAULT, 1973/2003, 1975/2007, 1979/1985), mas que por seu caráter performativo é 

constantemente reconstruído pela ação coletiva, a cooperação entre os sujeitos engajados no 

processo educativo escolar: alunos/as, professores/as e outros trabalhadores/as da escola. 

Todos esses sujeitos são produzidos como sujeitos escolares em sua participação nas 

interações.  

A atividade docente é também produzida pelo engajamento discursivo dos 

professores/as com os alunos/as e outros sujeitos da educação. E é pelo estudo das 

performances corpóreo-discursivas que busco em conjunto com as trabalhadoras, professoras 

candidatas nos concursos que compõem o corpus desta tese, criar inteligibilidade sobre a 

atividade docente chamada prova de aula e refletir sobre sua dimensão coletiva na produção 

de identidades profissionais docentes, já que como colocam Bauman e Briggs ([1990] 2008, 

p. 190), para compreender os termos e os sentidos produzidos pelos participantes de uma 

pesquisa, “precisamos tomar os atores [performers] e membros da audiência não como 

simplesmente fonte de dados, mas como parceiros intelectuais que podem fazer contribuições 

teóricas substanciais a este discurso”.  

 

1.5 Concurso para o magistério 

 

Segundo Daher (2012), a história dos concursos públicos (doravante CP), nos moldes 

do mundo moderno e da modernidade recente, está intimamente ligada à herança burguesa e 

aos ideais de democracia da Revolução Francesa. Surgidos no período napoleônico, os CP 

provocaram resistências por parte daqueles que antes beneficiados pelos sistemas de escolha, 
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passaram a se sentir prejudicados pelo modelo meritocrático de seleção. A autora ainda 

explica que a conjuntura instaurada pela dominação burguesa, profundamente disciplinar e 

centrada no modelo de poder panóptico, “abrigou-se atrás da instalação de um quadro jurídico 

explícito, codificado, formalmente igualitário, e através da organização de um regime de tipo 

parlamentar e representativo” (FOUCAULT, 1975/2007, P. 182). Mesmo na 

contemporaneidade, os CP são tomados como igualitários e democráticos e dificilmente 

problematizados, mesmo na pesquisa acadêmica (DAHER, 2012; CAROSSI, 2009; GIORGI, 

2005). 

Com relação à seleção de docentes por CP é preciso destacar duas questões 

constitutivas do contexto de emergência dessa prática. A primeira diz respeito ao fato de tal 

seleção vincular-se “às exigências de uma instituição escolar que se idealiza nesse mesmo 

contexto e no qual se planeja uma escola nacional laica, pública, organizada por níveis” 

(DAHER, 2012, p. 143). E a segunda se refere ao fato de a seleção de docentes por CP, no 

caso do Brasil, ser anterior mesmo à instituição dos cursos de formação de professores/as 

(PEÇANHA, 2000 apud CAROSSI, 2009). De acordo com dados da pesquisa realizada por 

Daher (2008), é difícil precisar o surgimento do CP no Brasil, mas os registros encontrados 

pela autora mostram seleções de professores/as de espanhol sendo realizadas por CP no inicio 

do século XX para o Colégio Pedro II, em 1971 para professores/as de 1ª a 4ª série e em 1985 

para a rede estadual do Rio de Janeiro. Pode-se perceber que o CP surge de determinadas 

contingências históricas e institui-se como constitutivo da atividade do funcionário público, 

seja docente ou não, na esfera nacional a partir de 1988, com a Constituição Federal. A 

seleção de professores/as por CP garante ao Estado uma maior ingerência sobre as instituições 

de ensino através de mecanismos de exercício de poder, agenciamento de práticas, discursos e 

estabelecimento de saberes (DAHER, 2012). 

Silva (2008) explica que as relações de poder no âmbito do CP se estabelecem em dois 

eixos. Um vertical que se observa na relação instituída entre a instituição oficial que propõe o 

concurso e os candidatos. À instituição cabe estabelecer os perfis, as vagas e as regras de 

seleção e ocupação dos cargos efetivos. O segundo eixo, horizontal, se estabelece pela 

“disputa pelo poder”, pela concorrência, no qual os/as professores/as precisam demonstrar 

competência para ocupar as vagas estabelecidas, sendo alguns aprovados e outros reprovados.   

Desse modo, o processo de seleção de docentes, situado entre os campos da formação e da 

atuação profissional, corrobora a “permanência de determinados poderes, saberes e vozes” 
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(DAHER; ALMEIDA; GIORGI, 2009, p. 80) que sustentam a manutenção de certas 

identidades profissionais docentes. Os autores explicam que o CP para docentes constitui um 

discurso duplamente prescritivo bastante efetivo, pois, considerando que se trata de uma 

prática que pouco mudou ao longo dos anos, os conteúdos programáticos e as provas de 

concursos anteriores servem simultaneamente como referência na formação dos futuros 

candidatos na universidade e como normatização para os profissionais aprovados na seleção. 

Assim, os saberes propostos pela instituição seguem valorizados em detrimento de outros. No 

caso dos concursos para professores/as de espanhol do município e do estado do Rio de 

Janeiro, estudados por Daher e Almeida (2005), Giorgi (2005), Daher (2008; 2012) e Daher, 

Almeida e Giorgi (2009), temos um perfil que valoriza basicamente a demonstração de 

conhecimentos teóricos e metalinguísticos de natureza gramatical sobre a língua espanhola, 

sobre “Didática” e sobre a legislação da Educação no país, avaliados por meio de provas de 

múltipla escolha. Assim, a prática de seleção de professor/a de língua espanhola contribui 

para a construção e manutenção de acervos de concepções de língua e de ensino que garantem 

a cristalização de determinados paradigmas sobre o ser humano, o conhecimento e a produção 

e transmissão do saber (DAHER; ALMEIDA; GIORGI, 2009). 

Do ponto de vista da construção da identidade profissional docente, Daher, Almeida e 

Giorgi (2009) argumentam que o CP também constitui um rito de acesso a uma comunidade 

acadêmica, pois somente após sua aprovação, o profissional está apto a lecionar na rede 

pública, assumindo o estatuto de professor/a-funcionário/a público/a. Tal afirmação corrobora 

a perspectiva de Giddens (1995/1997) sobre o fato de não termos superado completamente, 

mesmo na contemporaneidade, os modelos de sociedade baseados na tradição. A escola ainda 

é, em boa parte, tradicional
30

 e a tradição garante uma âncora para a confiança básica na 

continuidade da identidade dos sujeitos envolvidos.  

Giddens (1995/1997) apresenta algumas caraterísticas que compõem aquilo a que 

chama tradição. Para ele a tradição:  

                                                 
30

 Em contraposição a essa perspectiva, vêm sendo desenvolvidos no Brasil já há algumas décadas diversos 

trabalhos na área da educação linguística, mçais especificamente no ensino de línguas estrangeiras, que propõem 

mudanças, não apenas nas metodologias, mas também nos temas e no currículo, buscando assim dar conta de 

questões de relevância para a vida em sociedade, tais como aceitação da alteridade, a ruptura com modelos de 

produção de subjetividade racistas, homofóbicos, fundamentalistas etc., o desenvolvimento do respeito à 

diferença e o reconhecimento da legitimidade de outras formas de vida (MOITA LOPES, 2002; 2008b; 

FABRÍCIO; MOITA LOPES, 2002; SILVA, 2011; CARVALHO, 2013; SCHULTZ, 2013; ROCHA, 2013; 

GUIMARÃES, 2014).   
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 é um meio organizador da memoria coletiva (social);  

 é construída e organizada nas práticas;  

 envolve uma verdade formular a que apenas algumas pessoas tem acesso;  

 possui “guardiões”;  

 tem uma força que combina conteúdo moral e emocional.  

 envolve ritual.  

Usando tais características como base de reflexão sobre o CP de seleção de 

professores/as, é possível dizer que o mesmo compõe uma tradição, já que a seleção organiza 

uma memória coletiva de saberes valorizados na profissão; ela é construída nas práticas; está 

ligada a uma certa noção de verdade ou regimes de verdade que somente a banca e os 

aprovados tem acesso; possui guardiões que defendem seu caráter democrático; e, sim, possui 

algo que se aproxima de um conteúdo moral e emocional, já que opera no sentido de 

determinar o bons e maus professores/as, professores/as competentes e incompetentes. 

Decorrente dessas características, não é de se estranhar que as provas escritas e didáticas 

sejam bastante ritualizadas.   

Assim, o ritual é a parte das estruturas sociais que confere integridade às tradições, isto 

é, o ritual é o meio prático de se garantir a preservação da tradição por meio da repetição, 

“fazendo o futuro voltar ao passado, enquanto também aproxima o passado para reconstruir o 

futuro” (GIDDENS, 1995/1997, p. 80). A referida análise não vê o passado como algo 

estático que pode ser preservado, mas como algo que é constantemente reconstruído nas ações 

práticas do presente. Desse modo, tradição não se opõe completamente à mudança, mas “há 

algo em relação à noção de tradição que pressupõe persistência” (GIDDENS, 1995/1997, p. 

80). Conforme Daher (2008, p. 15):  

a realização dos CP‟s vem se constituindo cada vez mais em um rito que se 

naturalizou em nossa sociedade, ou seja, uma vez instituído e configurado dentro de 

determinados padrões e procedimentos, caracteriza-se como um processo no qual a 

repetição não busca novas formas de aferição ou considera as mudanças e exigências 

do contexto atual. 

Outra questão que me parece relevante destacar é o que afirmam Borba, Ferri e 

Hostins (2004, p. 253): “É fato que a competência científica ainda é fator decisivo na seleção 

de professores/as para os cursos universitários, mas é cada vez mais exigente a cobrança de 

alunos/as e administradores/as em relação à competência docente”. A oposição estabelecida 

pelos autores entre o que eles chamam competência científica e competência docente 

demonstra a discussão colocada por Marcelo (2009) sobre a fragmentação e hierarquização 
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dos conhecimentos docentes e a busca pelo “conhecimento didático do conteúdo”. Segundo 

Borba, Ferri e Hostins (2004),  

parece haver um descompasso entre o conhecimento que o professor domina em 

relação à área de formação profissional para a qual o curso se direciona e o 

conhecimento que tem, não só dos processos envolvidos na aprendizagem do aluno, 

como também dos meios necessários para que a aprendizagem efetivamente ocorra 

(p. 253). 

Não há uma clara integração entre os diferentes conhecimentos ou competências na 

seleção docente. Daher e Sant‟Anna (2009) em seu estudo sobre as reformas da licenciatura 

em Letras, explicam, retomando Lajolo (1988), que há historicamente uma cisão na formação 

de professores/as de línguas, dividida em dois espaços distintos: a faculdade de Letras, 

propriamente dita, e a faculdade de Educação. A primeira tradicionalmente preocupou-se com 

os conteúdos de língua e literatura, sem considerar, necessariamente, uma relação dessas 

disciplinas com a situação de trabalho docente, construindo um perfil profissional que se 

associa ao otium cum dignitate
31

 ou ao beletrismo. Enquanto as faculdades de Educação 

ficaram responsáveis pelas discussões sobre as práticas profissionais docentes. As autoras 

ainda acrescentam que  

em nenhuma das duas terminalidades, a de Letras – bacharelado – e a de Educação – 

licenciatura –, se costuma compreender a formação como espaço privilegiado para o 

entendimento da atividade de trabalho como o lugar do encontro entre saberes 

acadêmicos, experiência e debate de valores (SCHWART, 2000). Não considerar a 

atividade de trabalho como o resultado desse encontro tem permitido que, por 

exemplo, práticas como as das avaliações que selecionam professores de línguas 

privilegiem e perpetuem exigências conectadas a uma determinada linha teórica 

sobre os estudos da linguagem. Sequer avalia-se a necessidade de demonstração de 

saberes acadêmicos articulados aos da experiência, relacionados à atividade de 

ensinar, e aos possíveis debates de valores que revelem posicionamentos que o 

candidato a professor precisaria demonstrar (DAHER; SANT‟ANNA, 2009, p. 15).      

Não obstante a discussão sobre a formação de professores/as, é perceptível, como 

coloca Daher (2008; 2012), que o CP é atualmente uma prática social reconhecida e com 

regras que configuram condições de estabelecimento e manutenção de relações de saber-

poder, situadas em contextos sócio-históricos específicos. A prática da seleção vincula-se, 

então, “à tradições, à memória e a uma série de conhecimentos específicos compartilhados, 

explícitos ou não, de diversas naturezas que as configuram como objeto e como produtoras de 

discursos”(DAHER, 2008, p. 2484).  

                                                 
31

 Descanso com dignidade. Expressão de Cícero aplicada aos letrados de seu tempo que dispunham de recursos 

para levar uma velhice inteiramente dedicada aos livros. Fonte: http://www.dicionariodelatim.com.br/otium-

cum-dignitate/ 
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Dialogando então com as pesquisas aqui discutidas e referenciadas, esta tese busca 

criar inteligibilidade sobre uma dimensão destacada por Daher (2012). A autora problematiza 

o fato de diferentes instituições adotarem distintas modalidades de seleção de professores/as 

para atuação em um mesmo nível educacional, citando o fato de as escolas da rede federal e 

os colégios de aplicação das universidades exigirem, além da prova escrita, geralmente 

discursiva, e da prova de título, uma prova de aula em espanhol ou outra língua estrangeira, no 

caso dos docentes dessas disciplinas, enquanto os municípios e a rede estadual selecionam 

com prova escrita, geralmente objetiva de múltipla-escolha e não costumam exigir prova 

didática
32

. Para Daher (2012), tais diferenças não apenas sinalizam a avaliação de distintas 

competências, como pressupõem diferentes domínios de regras e constroem discursivamente 

distintos modos de ser e de dizer.         

No entanto é preciso colocar que essas não são as únicas diferenças que se 

estabelecem entre essas referidas instituições. Outra distinção, que se enquadra na 

problematização sobre profissionalização x proletarização, é o fato de nas escolas da rede 

federal e nos colégios de aplicação das universidades, os próprios docentes organizarem e 

atuarem como membros das bancas que selecionam seus colegas no CP, enquanto nos 

municípios e no estado a seleção de docentes é centralizada pelos órgãos de gestão pública, 

sendo responsabilidade das secretarias de educação que, normalmente, contratam 

professores/as universitários ou fundações para a elaboração das provas.     

Tendo apresentado e problematizado o contexto sócio-histórico da prática estudada e 

um pouco dos processos de construção da identidade profissional docente, no capítulo 

seguinte desenvolvo uma proposta socioconstrucionista que compreende a linguagem como 

uma prática social performativa e dialógica.    
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 É preciso esclarecer que já há mudanças em curso no cenário educacional do Estado do Rio de Janeiro. A 

Secretaria de Educação de um de seus municípios incluiu, nos CPs realizados em 2010 e 2012, as modalidades 

de prova escrita (discursiva) e prova oral (uma espécie de entrevista com perguntas previamente elaboradas por 

uma banca), para as disciplinas de língua estrangeira, e prova prática didática (uma miniaula com duração de 15 

a 20 minutos), para as demais disciplinas. Uma discussão aprofundada sobre essa seleção e as diferenças de tipo 

de avaliação propostas pode ser encontrada em recente artigo de Daher (no prelo). 
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Capítulo 2: A LINGUAGEM COMO PRÁTICA SOCIAL 

  

Partindo da compreensão de que fazer pesquisa em LA é atuar política e eticamente no 

mundo por meio dos estudos da linguagem, investigando formas de criar inteligibilidades 

sobre questões de relevância para a vida em sociedade (MOITA LOPES, 2006c; 2009), busco, 

neste capítulo, articular diferentes tradições teóricas com o objetivo de propor reflexões e 

análises que permitam, por um lado, produzir regimes de visibilidade sobre uma faceta do 

investimento de competências profissionais por parte de professores/as, a seleção profissional 

em prova didática. E por outro, criar inteligibilidade para as performances corpóreo-

discursivas profissionais ali encenadas. 

As tradições teóricas aqui convocadas, nomeadamente, Estudos de Performance, 

Perspectiva Dialógica de Linguagem, Ciências do Trabalho, entre outras, se constituem em 

campos transdisciplinares que perpassam as áreas da Linguística Aplicada, da Sociologia, da 

Antropologia, da Psicologia, da Educação e da Ergonomia Situada. O que me permite 

aproximar essas diferentes áreas do conhecimento é apelar para as teorizações 

contemporâneas nesses campos que guardam um certo número de princípios em comum, a 

saber: a) um entendimento não essencializado da vida social; b) a linguagem como 

constitutiva de um fazer no mundo; c) a linguagem como forma de produzir o que somos e; d) 

o papel da pesquisa como possibilidade de intervenção em nossos modos de ser, viver e atuar 

em sociedade.      

Também busco neste capítulo desenvolver a concepção de que os significados não nos 

são dados a priori, mas sim construídos, reformados, modelados e negociados pelas pessoas 

em suas interações sociais (MOITA LOPES, 2003). A linguagem é uma instituição social 

situada sócio-historicamente. Ao usar a linguagem não estamos apenas proferindo palavras, 

sons, frases oriundas de um sistema linguístico abstrato – estamos fazendo alguma coisa no 

diálogo com alguém, em um espaço e condições determinadas. Nossas interações se dão em 

um mundo social produzido nas diversas malhas discursivas dialógicas ancoradas nas 

sucessivas passagens do tempo. Somos construídos pelo mundo ao mesmo tempo em que o 

construímos e nos construímos interacionalmente nele (BAKHTIN, 1979/2000; ERICKSON, 

2004). É essa concepção dialógica da linguagem, socioconstrucionista e performativa que 

desenvolvo a seguir.  
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2.1 Por uma perspectiva socioconstrucionista  

 

A demanda
33

 que mobiliza esta investigação está situada no campo da educação, das 

políticas de formação e seleção de professores/as e do trabalho docente. Refletir sobre a prova 

didática e as performances corpóreo-discursivas que são produzidas como trabalho de 

professores/as certamente contribui para fazer avançar a reflexão e os dispositivos de 

formação e seleção docente. Criar inteligibilidades para aqueles elementos que constituem 

parte do saber-fazer docente como categoria profissional, parece-me fundamental para 

ressignificar e assim (re)valorizar uma profissão que flutua sob a égide de tantos D/discursos 

que polemizam seu valor e sua importância para a sociedade.  

Com vistas à possibilidade de produzir respostas para essa demanda social, assumo 

como horizonte teórico-filosófico uma compreensão socioconstrucionista do discurso e das 

identidades sociais (MOITA LOPES, 2002; 2003; POTTER; HAPBURN, 2008); isto é, a 

compreensão de que a linguagem não é apenas descritiva, mas fundamentalmente constitutiva 

das práticas sociais, das formas de poder e dos "regimes de verdade", como coloca Miller 

(2008), com base nos trabalhos de Foucault, estes últimos fundamentais para uma perspectiva 

discursiva socioconstrucionista, tendo em vista que o autor propõe em seus escritos uma 

ruptura com uma visão representacional da linguagem e fornece construtos que nos ajudam a 

pensar seu papel na construção do que somos e de como chegamos a ser o que somos.  

Destarte, busco explicitar como a epistemologia socioconstrucionista, advogada aqui, 

lida com as noções de linguagem, sujeito, realidade e conhecimento, construtos fundamentais 

para pesquisas em uma Linguística Aplicada Indisciplinar (MOITA LOPES, 2006c) 

preocupada com seu papel político e ético na construção de conhecimento e na invenção de 

alternativas para as questões da vida social na contemporaneidade. 

 

                                                 
33

 Como já comentado, a demanda desta pesquisa, bem como de diversas outras que se apropriam de teorizações 

ergonômicas, ergológicas e oriundas da Clínica da Atividade no cenário brasileiro, difere sistematicamente 

daquelas das investigações realizadas por pesquisadores no contexto francês. Lá as demandas surgem dos 

sujeitos envolvidos diretamente com as atividades de trabalho, sejam coletivos de trabalhadores, empresas, 

sindicatos etc., enquanto aqui, em função das dinâmicas próprias do trabalho de pesquisa na pós-graduação e do 

fato de a sociedade não (re)conhecer o trabalho que faz o linguista aplicado, a demanda é, normalmente, 

elaborada pelo próprio/a pesquisador/a sobre o trabalho de outros/as.     
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A primeira noção a ser discutida é a de linguagem e sua relação com os construtos 

correlatos língua e discurso. Do ponto de vista socioconstrucionista, a linguagem é entendida 

simultaneamente como prática social e como condição para criar inteligibilidades sobre a 

realidade vivida. Entendo que os ganhos de tal concepção estão diretamente vinculados aos 

limites e às possibilidades da linguagem nessa dupla função. Enunciar um nome, por 

exemplo, não é apenas escolher uma cadeia de sons discretos para “representar” uma 

determinada categoria de objetos, mas construir esse mesmo objeto e essa categoria 

(FOUCAULT, 1969/2007), não de modo estanque e permanente, mas de forma situada e 

negociada com outros interlocutores e outros Discursos, da mesma forma que só é possível ter 

consciência desse mesmo objeto por ação da linguagem (VYGOTSKY, 1934/1989). Usar a 

linguagem configura-se como uma efetiva atividade executada e mantida interacionalmente 

pelos participantes ao utilizarem um conjunto de recursos comunicativos multissemióticos 

(BLOMMAERT, 2010; MOITA LOPES, 2013).  

Segundo Blommaert (2001/2008, p. 102), os recursos dizem respeito ao “complexo de 

instrumentos linguísticos e habilidades comunicativas” que se referem a diferentes graus de 

proficiência linguística, ao domínio de códigos específicos, de gêneros do discurso, de 

variedades linguísticas, estilos etc. A noção de recursos é uma tentativa de reinvenção pós-

modernista do conceito de língua/linguagem, consolidado pela linguística modernista, e uma 

forma de reconstituí-lo em outros termos, desconstruindo o ideal de “língua pura” que 

fundamenta ideologicamente muitos Discursos em circulação, inclusive na formação de 

professores da área de Letras no Brasil (MOITA LOPES, 2013). Segundo Fabrício (2013, p. 

152), 

Vários teóricos têm se dedicado à critica ao conceito de língua pura, distinta de 

outras por seus aspectos sistêmicos, i.e., fonológicos, lexicais e morfossintáticos (cf. 

Pratt, 1987; Pennycook, 2001, 2007; Blommaert, 2005; Rampton, 2006; Makoni e 

Pennycook, 2006). Segundo eles, as „entidades autônomas‟ e „estáveis‟ que 

batizamos como sendo „o português‟, „o espanhol‟, „o inglês‟ etc. e associamos com 

„povos específicos‟ seriam construções ideológicas, invenções entrelaçadas à 

emergência dos estados-nação da modernidade clássica e das culturas nacionais, 

delineando divisas „imaginárias‟ entre países, línguas, povos, etnias e culturas.   

Portanto, da perspectiva que assumo nesta tese, não é possível falar em língua sem 

pensar em sua existência como algo construído discursivamente. Para essa teorização, não 

interessa a ideia generalizante e homogeneizadora que a noção tradicional de língua remete, 

mas sim a diversidade e complexidade dos repertórios de recursos que os falantes e escritores, 

“nativos” e “não nativos” usam em suas performances corpóreo-discursivas situadas no 



61 

 

espaço e tempo das enunciações. Os recursos dão visibilidade a uma dimensão do contexto 

social e cultural dos participantes, já que os mesmos são socialmente hierarquizados, 

valorados a partir de ordens do discurso (FOUCAULT, 1971/2009) e de relações de saber-

poder instituídas (FOUCAULT, 1975/2007). O domínio de diferentes recursos pode sinalizar 

um acesso desigual a direitos e benefícios na sociedade. Por exemplo, as variedades 

linguísticas podem ser indícios de que uma determinada pessoa pertence a uma determinada 

classe social, possui um certo nível de escolaridade, é originária de um certo lugar etc. Algo 

semelhante ocorre com um certo modo de falar ou escrever idiomas estrangeiros, 

considerando que os cursos de língua e o acesso a viagens internacionais não são plenamente 

democráticos em nosso país. Não pretendo com essa afirmação desconsiderar todo o trabalho 

que os cursos de formação de professores/as na área de Letras vêm desenvolvendo ao longo 

dos anos no Brasil, nem tampouco desmerecer o trabalho dos docentes de línguas da educação 

básica. No entanto, é preciso considerar que o D/discurso corrente é o de que os/as alunos/as 

não aprendem “inglês” ou “espanhol” na escola – apenas para citar as línguas mais comuns 

nas grades curriculares –, entendendo-se por “inglês” e “espanhol” versões homogêneas 

dessas “línguas”, próximas ao que “um falante nativo ideal” usaria.  

Não corroborando tal D/discurso, acredito na necessidade de se discutir o que é uma 

língua estrangeira e o que é falar essa língua. O primeiro ponto a ser problematizado, é o fato 

de a noção de “língua estrangeira” estar comprometida com toda uma teorização modernista 

essencializante e positivista que não dá conta da complexidade linguística na 

contemporaneidade, do multilinguismo, dos hibridismos linguísticos, das misturas (cf. 

MOITA LOPES, 2013). Por isso, Schlatter e Garcez (2009), dentre outro autores, optam por 

usar a designação Línguas Adicionais (LA) em vez das tradicionais Línguas Estrangeiras (LE) 

ou Segundas Línguas (L2) para se referir ao ensino dessa disciplina curricular na educação 

básica. Explicam os autores que essa mudança de designação pode ser justificada na 

contemporaneidade por diversas razões. Primeiramente, pela ênfase no acréscimo de recursos 

que a disciplina traz para o repertório do educando, falante de português e possivelmente já de 

outras línguas, considerando contextos de “comunidades surdas, indígenas, de imigrantes e de 

descendentes de imigrantes” (SCHLATTER; GARCEZ, 2009, p. 127). Outra questão diz 

respeito ao caráter que línguas como “o espanhol” e “o inglês” desempenham na comunicação 

transnacional no contexto global contemporâneo, isto é, possibilitam “a interlocução entre 

pessoas de diversas formações socioculturais e nacionalidades, de modo que é comum não ser 

possível identificar claramente nativos e estrangeiros” (SCHLATTER; GARCEZ, 2009, p. 
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128). Por isso, eles ainda afirmam que “essas línguas fazem parte dos recursos necessários 

para a cidadania contemporânea” (SCHLATTER; GARCEZ, 2009, p. 128). E por fim, falar 

em língua adicional fomenta a reflexão sobre que língua é essa, a quem ela pertence, a quem 

pode pertencer, a que ela serve e o que cada falante tem a ver com ela (SCHLATTER; 

GARCEZ, 2009), problematizações relevantes no cenário geopolítico e sociolinguístico 

global da modernidade recente. 

No caso da prova didática que compõe o corpus desta pesquisa, a participante é uma 

brasileira, falante de uma variedade do português, falando uma língua adicional, “o espanhol”, 

e a expectativa decorrente do processo de seleção, em conformidade com a ideologia 

modernista, é a de que se demonstre, além de saberes pedagógicos, capacidade didática e 

conteúdos metalinguísticos, uma certa proficiência linguístico-comunicativa na referida 

“língua”, já que a candidata/docente está sendo avaliada para ensiná-la. Desse modo, o uso 

que faz a candidata/docente dos recursos da “língua espanhola” é relevante em sua 

performance e precisa, de algum modo, coincidir com a noção de “competência
34

” que subjaz 

a avaliação dos membros da banca. É preciso explicitar que avaliar tal “competência” não faz 

parte dos objetivos desta pesquisa, mesmo porque seria incoerente com o enquadre teórico 

aqui adotado. No entanto, o modo como as participantes fazem uso dos recursos que dispõem 

é relevante para a compreensão do que está acontecendo a cada momento. A própria 

performance corpóreo-discursiva é também responsiva ao uso que cada participante faz dos 

recursos que dispõe, uma vez que mudanças no ritmo e na prosódia, bem como a escolha do 

léxico e das estruturas linguísticas alteram o modo como determinadas pistas de 

contextualização
35

 indexicalizam certos sentidos. 

Outros recursos que parecem ter um papel importante na prova de aula, a princípio, 

são o conhecimento de códigos específicos, como uma determinada metalinguagem descritiva 

sobre a língua, relacionada a uma ou mais visões de língua e de ensino de língua, o domínio 

de gêneros do discurso da atividade de ensino, e inclusive um certo estilo professoral. Enfim, 

os recursos contribuem para a articulação no trabalho de análise das dimensões 

microinteracional, textual e social mais ampla, pois como coloca Blommaert (2001/2008, p. 

106): “observar questões ligadas aos recursos garante que qualquer fragmento de uso da  

                                                 
34

 Para uma discussão sobre a noção de competência nos estudos da linguagem, ver Morato (2008).    
35

 Construto a ser discutido ao fim do capítulo. 
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linguagem seja contextualizado socialmente, de forma profunda e fundamental; conexões 

entre a fala e a estrutura social seriam então intrínsecas” (grifo do autor). 

Teorizar a linguagem a partir dessa perspectiva é afastar-se de uma concepção 

solidificada, estática e essencialista de língua/linguagem em direção à possiblidade de pensar 

os complexos fenômenos sociolinguísticos contemporâneos. Moita Lopes (2013, p. 30) 

explica que, na modernidade recente, “é preciso operar com uma visão de mobilidade no 

estudo da linguagem”, pois há uma necessidade premente de que a pesquisa aplicada 

ressignifique velhos construtos e crie novos que possam dar conta da diversidade social e de 

seus atravessamentos contínuos operados contingencialmente.  

Nesse viés, faço uso da noção de D/discurso de Gee (1999/2001), brevemente 

apresentada na introdução. Ao escrever D/discurso com um “D” maiúsculo e um “d” 

minúsculo simultaneamente o que o autor busca é um modo de estudar um conjunto de 

dimensões entrelaçadas, que a literatura costuma tratar de forma estanque e isolada: os 

recursos da linguagem verbal, os elementos não verbais, as identidades, as crenças, os valores, 

as ideologias, as formas de vida, as emoções, os conhecimentos, as hierarquias etc. A noção 

de D/discurso é, desse modo, uma tentativa de superar a dicotomia micro e macro no estudo 

das práticas de linguagem, dado que ela focaliza tanto os recursos em uso, situados no aqui e 

agora da enunciação, quanto outros planos de construção do sentido, como os estabelecidos 

em uma dispersão histórica e translocal. E ao distinguir discurso de Discurso, o autor sinaliza 

a possibilidade de o analista identificar conceitualmente que dimensões são relevantes a cada 

momento nos segmentos analisados. O discurso com “d” minúsculo refere-se à linguagem em 

uso, os recursos, ao plano da interação, seja face a face, numa conversa telefônica, na escrita e 

na leitura de um texto, no mundo online ou off-line. Já, o Discurso com “D” maiúsculo refere-

se às demais dimensões que entrelaçadas ao uso da linguagem possibilitam aos sujeitos 

executarem atividades e encenarem identidades (GEE, 1999/2001).  

Em qualquer que seja a interação, a produção de sentidos não se limita à escolha, 

consciente ou não, das palavras que os interlocutores dirigem uns aos outros; também é 

preciso considerar, de acordo com Gee (1999/2001), os corpos, as roupas, os gestos, as ações, 

os símbolos, as ferramentas, as tecnologias, os valores, as atitudes, as crenças, as emoções que 

entram em jogo e sua relação, de adequação ou não, com determinados repertórios de 

expectativas para determinadas situações, tempos, lugares e identidades sociais.  
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Isto porque o significado é multimodal, comunicado em muito mais do que só a 

linguagem. As pessoas apreendem significado em gestos, posturas, rostos, corpos, 

movimentos, arranjos físicos e do meio ambiente material, e em diferentes 

combinações estes constituem contextos que moldam a maneira como as declarações 

são produzidas e compreendidas (BLOMMAERT; RAMPTON, 2011, p. 6). 

Gee (1999/2001) propõe que quando discursos com “d” minúsculo (linguagem em 

uso) se fundem com “coisas” não linguísticas para encenar identidades e atividades 

específicas, como no exemplo de uma professora de espanhol, mulher, branca, jovem, de 

classe média participando de uma prova didática, é possível afirmar que há envolvimento com 

distintos Discursos com “D” maiúsculo. Para ele, somos todos membros de diferentes culturas 

e participamos de muitos Discursos, que interagem entre si, às vezes se reforçando, outras se 

contradizendo ou até mesmo se fundindo e criando outros, híbridos.   

Segundo o autor, nossas práticas cotidianas são “uma miscelânea de pensamentos, 

palavras, objetos, eventos, ações e interações nos Discursos” (GEE, 1999/2001, p. 07). E sua 

característica chave é o reconhecimento. Ser capaz de identificar em uma combinação de 

linguagem, ação, interação, valores, crenças, símbolos, objetos, ferramentas e lugares, “um 

tipo particular de quem (identidade) envolvido em um tipo particular de o que (atividade) em 

um aqui e um agora,” (GEE, 1999/2001, p. 08) é ser capaz de reconhecer determinados 

Discursos. Para identificar os Discursos mobilizados a cada momento, é preciso reconhecer as 

identidades e as atividades performadas / encenadas. No entanto, como assevera o autor, um 

Discurso se mantém semelhante ao longo de muitas performances, mas nunca é uma mera 

repetição, está a cada vez que entra em jogo, sendo reforçado, negado ou transformado. Ainda 

segundo Gee (1999/2001, p. 20), “Discursos não têm limites discretos porque as pessoas estão 

sempre, na história, criando novos Discursos, trocando os antigos, contestando e empurrando 

suas fronteiras”.  

Diretamente relacionada à linguagem, a segunda noção a ser discutida é a de sujeito. 

Podemos dizer que essa é uma categoria fundamental a ser problematizada, pois, se por um 

lado o sujeito foi essencializado e tornado fonte da razão na modernidade, como já visto no 

capítulo 1, por outro, há o risco de, na contemporaneidade, exacerbarmos seu caráter 

construído, tornando-o abstrato e descorporificado. A mim, interessa uma versão 

socioconstrucionista de sujeito desessencializada e desnaturalizada, produzida nas 

performances corpóreo-discursivas situadas de pessoas agindo no mundo social. Desse modo, 

para falar desse sujeito corporificado, articularei aqui dois outros construtos trabalhados por 

Michel Foucault: poder e saber. 
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Foucault (1982/1995) mostrou que o sujeito é em si uma construção, cristalizada, 

objetificada e tornada “real” e corpórea por ação da linguagem. É como colocam Berger e 

Luckman (1973/2003, p. 35): “A linguagem faz „mais real‟ minha subjetividade não somente 

para meu interlocutor, mas também para mim”. Os autores fazem eco à concepção 

foucaultiana, para quem o sujeito não é um a priori histórico ou uma essência pré-discursiva, 

mas um produto das relações entre poder e saber, constituído nas práticas discursivas situadas 

sócio-historicamente. 

Foucault (1975/2007, 1979/1985) demonstra que o sujeito moderno é produzido nas 

relações entre os saberes e as formas de poder. Ao historicizar certas práticas e instituições, 

mostra que os saberes se engendram e se organizam em relação a uma vontade de poder “e 

acabam funcionando como correias transmissoras do próprio poder a que servem” (VEIGA-

NETO, 2007, p. 117). O modo como as relações entre poder e saber funcionam nas práticas 

produzem o que somos. Em seu trabalho sobre a história da loucura, por exemplo, Foucault 

(1969/1978) procura expor como os saberes instaurados pelo discurso das ciências médicas, 

em um determinado momento e lugar da história, em sua relação com as instituições e as 

práticas aí exercidas fazem aparecer o sujeito louco. Os saberes funcionam como elementos 

de um dispositivo estratégico – político – de relações de poder. 

O poder é categoria central no trabalho do autor em sua investigação para 

compreender como chegamos a ser o que somos, ou seja, como chegamos a ser sujeitos. De 

acordo com Foucault (1975/2007, 1979/1985), o poder não é algo que esteja restrito aos 

governantes ou soberanos, tão pouco é um objeto que possa ser possuído. O Poder, escrito no 

singular e com letra maiúscula, sequer existe. O que existem são relações de poder que se 

instauram nas práticas e atravessam todo o corpo social. Relações de força que atuam de 

modo capilar, ou seja, disperso em todas as pequenas interações. Outra característica do 

poder, no entendimento de Foucault (1975/2007, 1979/1985), é sua natureza produtiva. Ele 

produz sujeitos, objetos, técnicas, dispositivos. A noção de indivíduo, por exemplo, é uma 

produção do poder instituída pelas técnicas disciplinares. Foucault (1975/2007, 1979/1985) 

defende um primado social das relações de poder, entendendo que uma sociedade sem 

relações de poder seria uma completa abstração. É preciso explicitar aqui que a compreensão 

que assumimos ao dizer que o “poder constrói” não é a de um poder personificado como 

sujeito responsável pela produção de algo, mas como processo de reiteração de normas 

regulatórias que faz aparecer tanto sujeitos como atos. É como coloca Butler (1993/2001, p. 
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159): “não existe nenhum poder que atue, mas apenas uma atuação reiterada, que é poder em 

sua persistência e instabilidade”.    

O que caracteriza o poder para Foucault (1975/2007, 1979/1985) é o fato de o mesmo 

colocar em jogo relações entre indivíduos ou grupos. Um conjunto de ações que se induzem e 

se respondem umas às outras. É um modo de ação de alguns sobre outros. O autor ainda 

explica que “só há poder exercido por „uns‟ sobre „outros‟; o poder só existe em ato” 

(FOUCAULT, 1982/1995, p. 242).      

Ele [o poder] é um conjunto de ações sobre ações possíveis; ele opera sobre o campo 

de possibilidade onde se inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; ele incita, 

induz, desvia, facilita ou torna mais difícil, amplia ou limita, torna mais ou menos 

provável; no limite, ele coage ou impede absolutamente, mas é sempre uma maneira 

de agir sobre um ou vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis 

de agir. Uma ação sobre ações (FOUCAULT, 1982/1995, p. 243). 

O que define uma relação de poder é um modo de ação que não age diretamente sobre 

os outros, mas sobre sua própria ação. Uma relação de poder se articula sobre dois elementos: 

o outro e a abertura de um campo de respostas, reações, efeitos, invenções possíveis. Podemos 

pensar então que uma relação de poder, ainda que não limitada às práticas discursivas, se 

instaura em uma dinâmica dialógica, se aproximando da perspectiva de linguagem do círculo 

de Bakhtin [Voloshinov] (1929/1995). Isso porque não existe poder sem alteridade e sem 

algum efeito ou resposta, sendo assim, sempre dialógico. 

A partir da perspectiva de Foucault, entende-se que o lócus privilegiado para se 

estudar relações de poder em suas práticas discursivas e sua constituição de sujeitos são as 

instituições, já que a instituição busca garantir estrategicamente, por meio de técnicas 

disciplinares, sua manutenção no tempo. As instituições agem fundamentalmente através da 

colocação em jogo de regras (explicitas ou silenciosas) e procedimentos de poder. O próprio 

Foucault descreve a instituição escolar: 

(...) sua organização espacial, o regulamento meticuloso que rege sua vida interior, 

as diferentes atividades aí organizadas, os diversos personagens que aí vivem e se 

encontram, cada um com uma função, um lugar, um rosto bem definido – tudo isto 

constitui um „bloco‟ de capacidade-comunicação-poder. A atividade que assegura o 

aprendizado e a aquisição de aptidões ou de tipos de comportamento aí se 

desenvolve através de todo um conjunto de comunicações reguladas (lições, 

questões e respostas, ordens, exortações, signos codificados de obediência, marcas 

diferenciais do „valor‟ de cada um e dos níveis de saber) e através de toda uma série 

de procedimentos de poder (enclausuramento, vigilância, recompensa e punição, 

hierarquia piramidal) (FOUCAULT, 1982/1995, p. 241).       
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A seleção docente como prática institucionalizada nas escolas da rede federal e nos 

colégios vinculados às universidades públicas define lugares específicos para cada um dos 

participantes: candidatos, banca e público
36

. Possui como objetivo a avaliação e seleção dos 

docentes candidatos para atuação em uma instituição escolar. Coloca em funcionamento um 

dispositivo de poder definido pela observação das ações de um/a candidato/a a professor/a da 

instituição em um espaço e por um período de tempo determinado. A prova didática se 

configura como um instrumento de avaliação de saberes considerados pela instituição, no 

papel da banca avaliadora, como fundamentais para o desempenho profissional do docente 

naquela instituição. Os saberes estão diretamente articulados às relações de poder aí 

instauradas.  

Para Foucault, saber e poder se implicam mutuamente na produção de sujeitos: não há 

relação de poder sem a constituição de um campo de saber. Todo ponto de exercício de poder 

é também um lugar de formação de saber. E todo saber assegura o exercício de um poder. 

Essa relação íntima contribui para a compreensão da dinâmica da prova didática enquanto 

dispositivo de seleção que produz sujeitos profissionais. E ao falar de sujeitos, não me refiro 

apenas ao plano discursivo, mas também ao corpóreo, visto que os sujeitos aí se produzem 

materialmente como corpos em ação.  Por isso, é preciso afastar uma visão descorporificada 

de sujeito, típica do imaginário dualista da modernidade, que supõe a existência de um corpo 

essencializado em oposição a um sujeito psicologizado (LE BRETON, 1992/2007) e assim, 

buscar modos de teorizar a significação do corpo
37

 em uma perspectiva socioconstrucionista 

contemporânea.  

No tocante às questões relativas à noção de realidade em uma perspectiva 

socioconstrucionista, atemo-nos um pouco ao trabalho seminal de Berger e Luckman 

(1973/2003), no qual, os autores enfatizam os sentidos da socioconstrução na vida cotidiana. 

Segundo eles, a linguagem, ou o D/discurso, proporciona aos sujeitos continuamente as 

necessárias objetivações da realidade e é ela que determina a ordem em que estas adquirem 

sentido e na qual a vida cotidiana ganha significado para o sujeito. É a linguagem também que 

marca as coordenadas de cada um na vida em sociedade, enchendo a vida de objetos dotados 

de significação. Veiga-Neto (2007), seguindo a perspectiva foucaultiana explica que “isso que 

chamamos de realidade não é um dado externo a ser acessado pela razão, mas sim, o resultado 
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 Detalharei um pouco mais a organização da prova de aula no capítulo 3, onde discuto o espaço da pesquisa. 
37

 Tratarei especificamente sobre o corpo na seção 2.2. 
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de uma construção interessada. A realidade está na superfície, nas práticas, não há uma 

essência de seu significado” (VEIGA-NETO, 2007, p. 50). 

Berger e Luckman (1973/2003) ainda destacam alguns elementos sobre a construção 

social da realidade da vida cotidiana interessantes para este trabalho. São eles: a) o fato de a 

realidade da vida cotidiana estar organizada em torno de referências situadas localmente, 

sendo o “aqui” de meu corpo e o “agora” do meu presente; b) o fato de a realidade da vida 

cotidiana apresentar-se ao sujeito como um mundo intersubjetivo, um mundo de participação 

conjunta; c) as distintas perspectivas que os seres humanos têm desse mundo comum; e d) o 

fato de a estrutura temporal ser coercitiva; não sendo possível ao sujeito inverter à vontade as 

sequências impostas por ela. Tais características mostram que ainda que a realidade seja 

socialmente construída pela ação da linguagem, o sujeito não possui total liberdade sobre ela. 

Há sempre uma tensão entre as estruturas sociais dominantes e as possibilidades de 

agenciamento do sujeito. Esse entendimento é fundamental para combater críticas ingênuas ao 

socioconstrucionismo que apontariam como ponto fraco dessa perspectiva a ideia de que o 

sujeito poderia então construir tudo ao seu bel prazer. O que essas críticas não levam em 

consideração é que o próprio sujeito é um dos “resultados”, um efeito dessa construção; não 

ser fonte ou origem dos sentidos produzidos, não quer dizer estar impossibilitado de agenciar 

significados inovadores (ver seção 2.2).  

A quarta noção a ser discutida é a de conhecimento. As pesquisas 

socioconstrucionistas não buscam a “verdade” do conhecimento, pois compreendem que 

inclusive seus próprios resultados são em si construções, sócio, cultural e historicamente 

situadas e produzidas sempre desde uma perspectiva específica e em consonância como uma 

comunidade científica e um dado regime de verdade (FOUCAULT, 1971/2009). Suas ideias 

não são mapas ou espelhos do mundo (GERGEN, 2009), mas sim recursos para se pensar e 

interagir com as múltiplas “realidades”.  

Como nenhum saber pode surgir desvinculado de regimes de verdade, não há saber 

neutro, todo saber é político, afirma Foucault (1979/1985). Diz o filósofo que o conhecimento 

não é uma faculdade humana (natural, biológica, cerebral), mas uma invenção, um 

acontecimento articulado ao poder, uma estratégia, uma construção discursiva situada na 

história. E, como construção histórica, um saber que produz, ele mesmo, suas verdades, seus 

regimes de verdade. “A verdade está circularmente ligada a sistemas de poder, que a 
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produzem e a apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem” (FOUCAULT, 

1979/1985, p. 133).  

Assim, outra característica que está na base dos estudos socioconstrucionistas é o seu 

caráter opositivo a pensamentos fundamentalistas ou fundacionalistas em qualquer campo, e 

especialmente o filosófico
38

. Opor-se ao fundacionalismo não significa dizer que os trabalhos 

socioconstrucionistas não possuam rigor metodológico, apenas remete à compreensão de que 

não há uma verdade universal esperando para ser descoberta, nem um método universalmente 

válido para produção do conhecimento.   

Não há, necessariamente, uma ascendência filosófica tradicional única para os 

trabalhos socioconstrucionistas. Alguns autores (WEINBERG, 2008) argumentam que não é 

prioridade do campo intelectual definir o que venha a ser sociocontrucionismo, mas sim 

considerar o caráter de prática das pesquisas que assim podem ser classificadas. Weinberg 

(2008) considera como estudos socioconstrucionistas aqueles que buscam, pelo menos em 

parte, substituir o fixo, o universalista e sócio-historicamente invariante, por concepções mais 

fluidas, particularistas e sócio-historicamente situadas. 

Outro elemento que contribui para caracterizar o conhecimento produzido por estudos 

socioconstrucionistas é a sua motivação. Diversas pesquisas têm sido feitas com o objetivo de 

promover maneiras melhores, em termos éticos, de pensar e de viver em sociedade 

(WEINBERG, 2008). Tais pesquisas possibilitam uma ativa participação na geração dos 

sentidos culturais associados a grupos feministas, minorias étnicas, gays e lésbicas, idosos, 

pobres, surdos etc. para contestar a "verdade" e os "fatos" da ordem dominante e, 

consequentemente, possibilitar a criação de novos D/discursos e novas formas de vida - hoje e 

no futuro (GERGEN, 2009).  

Enfim, partindo do pressuposto socioconstrucionista de que a linguagem é um 

conjunto de recursos multimodais multissemióticos que atua na construção de quem somos, 

passo, então, a discorrer sobre o papel e o lugar do corpo nessa perspectiva para, assim, 

apresentar e discutir a noção de perfomance. 
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 De acordo com Weinberg (2008), o fundacionalismo filosófico é uma tradição intelectual que busca a 

proposição de um dispositivo lógico ou científico irrefutável que postule regras básicas para a produção de todo 

o conhecimento válido. 
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2.2 O corpo em perspectiva socioconstrucionista 

 

Le Breton (1992/2007) aponta o final dos anos 1960, com o avanço do movimento 

feminista, da “revolução sexual”, do destaque para a arte da expressão corporal, do body-art, 

da crítica do esporte
39

 e da emergência de novas terapias que tratam do corpo, como momento 

do surgimento de uma sociologia do corpo. O corpo ganha destaque como tema de pesquisa 

na medida em que grupos ligados ao movimento feminista criticam o determinismo existente 

na apreensão do corpo sexuado. O discurso que surge na constituição desses movimentos 

apropria-se da dualidade corpo / sujeito, posicionando, contudo, o corpo como um Outro 

constitutivo do sujeito, um atributo do indivíduo, uma posse. Tais discursos servem ao 

propósito político e ético de garantir aos indivíduos o direito sobre “seu próprio corpo” e a 

liberdade de fazer com “ele” o que lhes bem aprouver. 

Na modernidade, com a valorização de um modelo individualista de sujeito nas 

sociedades ocidentais capitalistas, o corpo é visto como elemento individualizante, a fronteira, 

o limite, o que nos separa e nos distingue dos outros; é entendido como o traço mais visível 

do ator social, como se o biológico fosse capaz de responder por uma essência de quem 

somos.  

Com as rápidas mudanças em curso na contemporaneidade, com a constante fricção de 

D/discursos e práticas e a dissolução das grandes narrativas, a modernidade recente torna a 

relação sujeito / corpo incerta, o que produz a necessidade de questionar o referente “corpo” – 

uma expressão ambígua e dualista. É nessa empreitada e com essa demanda que a sociologia 

do corpo (LE BRETON, 1992/2007), apoiada em trabalhos de autores como Foucault 

(1971/2009, 1975/2007, 1979/1985) e Goffman (1959/2003, 1979/1998), busca redefinir o 

objeto “corpo” e assim tentar compreender como esse é investido de significação. Planella 

(2006) argumenta, com base na obra de Bryan Turner, que o estudo do corpo não está livre de 

contradições, pois ao mesmo tempo que temos um corpo, somos um corpo, sendo a 

corporeidade condição de nossa identidade.  

Do ponto de vista da significação, então, torna-se necessário tomar o corpo como 

elemento discursivo e sociocultural. Le Breton (1992/2007), então, o define como um vetor 
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 Movimento teórico das Ciências Sociais surgido na década de 1960 que a partir do aparato teórico da crítica da 

cultura e da economia política toma o esporte como objeto de pesquisa e reflexão (VAZ, 2005). 
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semântico por meio do qual a evidência da relação com o mundo é construída de modo 

situado nas atividades perceptivas, na expressão dos sentimentos, nos cerimoniais dos ritos de 

interação, nos conjuntos de gestos e mímicas, na produção da aparência, nos jogos sutis da 

sedução, nas técnicas corporais (ROCHA; RODRIGUES, 2012). Para Le Breton (1992/2007, 

p. 24), “O corpo não é uma natureza inquestionável objetivada imutavelmente pelo conjunto 

das comunidades humanas, dada imediatamente ao observador”, mas sim moldado pelo 

contexto social e cultural no qual o ator está inserido. O ser humano não é produto do corpo, 

mas o corpo é produto das performances que encena. 

O autor ainda sustenta um conjunto de afirmações de caráter epistemológico que 

situam o entendimento do corpo em uma perspectiva socioconstrucionista:   

1. “O corpo é uma falsa evidência, não é um dado inequívoco, mas o efeito de 

uma elaboração social e cultural” (LE BRETON, 1992/2007, p. 26). 

2. O corpo é socialmente construído, bem como sua pretensa “realidade objetiva” 

e as múltiplas significações que a ele se vinculam. 

3. O corpo não é uma coleção de órgãos arranjados segundo leis da anatomia, é 

antes de tudo uma estrutura simbólica – e a própria anatomia é apenas mais um 

modo de apreensão do corpo. 

4. O corpo é o lugar e o tempo no qual o sujeito se produz, isto é, onde se faz(em) 

identidade(s). 

5. O corpo é uma ficção culturalmente eficiente e viva. 

A desnaturalização do corpo é fundamental para compreender as lógicas sociais e 

culturais que envolvem a extensão dos movimentos do ser humano nas mais diversas 

atividades que realiza. E como afirma Le Breton (1992/2007), assim como em outros aspectos 

da vida humana, não há nada de natural nos gestos ou nas sensações. Certamente afirmar que 

não é natural não implica dizer que não existe ou que não seja real, já que a existência é em si 

corporal. Mesmo a linguagem verbal é desde o inicio corpórea, materializando-se nos sons 

produzidos pelo aparelho fonador, do mesmo modo o pensamento, que tem sua origem nas 

palavras que são exteriores e dirigidas ao outro (BAKHTIN, 1979/2000; VYGOTSKY, 

1934/1989).  
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Assim, pode-se asseverar que corpo e discurso estão intimamente ligados, sendo a 

dimensão oral da linguagem um ato corpóreo que em sua materialidade produz efeitos 

também corpóreos, como explica Butler: 

(...) sustento que um ato de fala é um ato corpóreo, e que a “força” do performativo 

nunca é totalmente separada da força corpórea: isso constituindo o quiasma da 

„ameaça‟ enquanto ato de fala ao mesmo tempo corpóreo e lingüístico [...] em outras 

palavras, o efeito corpóreo da fala excede as intenções do falador, propondo a 

questão do ato de fala ele mesmo como uma ligação do corpóreo e forças psíquicas 

(BUTLER, 2000, p. 255). 

Do mesmo modo, atos como gesticular e ocupar o espaço constituem um fazer-dizer 

que não apenas comunica, mas realiza a mensagem que comunica, ou seja, tem uma natureza 

performativa
40

. Assim, se é possível afirmar que a linguagem verbal é um dizer-fazer, a 

corporal é um fazer-dizer. A expressão corporal é socialmente modulável e carregada de 

sentidos que se produzem na relação com o outro, sendo o próprio corpo continuamente 

produzido nessas relações. Do corpo nascem e se propagam as significações que 

fundamentam a existência individual e coletiva dos sujeitos. Existir significa mover-se em 

determinado espaço e por um determinado tempo, realizar gestos e mímicas, participar de 

rituais corporais etc. (LE BRETON, 1992/2007). 

O que fazemos com os nossos corpos, gestos, expressões faciais e rituais corporais são 

aprendidos social e culturalmente em um processo de socialização da experiência corporal 

que suscita nossas formas de sensibilidade, nossas atividades perceptivas e estabelece nossa 

relação com o mundo (LE BRETON, 1992/2007). Significa dizer que todo o movimento 

implica socialização e aprendizagem, produzidas nas interações às quais somos submetidos 

desde a infância. O que não determina, é claro, uma homogeneidade corporal, já que novas 

expressões e novos sentidos são produzidos em novas performances situadas em espaço e 

tempo e co-sustentadas por uma certa audiência. Como afirma Le Breton (1992/2007), a 

aprendizagem das modalidades corporais se dá durante toda a vida, conforme as mudanças 

sociais e culturais associadas ao estilo de vida do indivíduo e às diferentes performances que 

encena. 

A essa dimensão da socialização da experiência corporal (LE BRETON, 1992/2007) 

podemos associar a matriz normativa descrita por Butler (1990/2003, 1993/2001, 2004) em 

seus escritos sobre gênero e sexualidade. Para a autora, a ideia de que existam homens e 
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 As noções de performativo, performatividade e performance serão discutidas na próxima seção. 
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mulheres e que essas identidades sejam definidas por uma anatomia constitui e é constituída 

por uma matriz heteronormativa. E a repetição desse D/discurso normativo garante um poder 

coercitivo que atua sobre os corpos dos sujeitos lhes impondo uma identidade sexual 

socialmente aceita como sendo natural. Isso não quer dizer, por outro lado, que essas 

identidades não sejam cotidianamente ressignificadas (cf. seção 2.3.1). Para a autora, essa 

matriz  

não apenas funciona como norma, mas é parte de uma prática regulatória que produz 

os corpos que governa, isto é, toda força regulatória manifesta-se como uma espécie 

de poder produtivo, o poder de produzir – demarcar, fazer circular, diferenciar – os 

corpos que ela controla” (BUTLER, 1993/2001, p. 110). 

Butler (1993/2001) entende que a materialidade do corpo não pode ser pensada 

separadamente da norma regulatória que o faz emergir. As coerções que atuam sobre o ser 

professor/a, por exemplo, constituem seu trabalho e seu corpo: um corpo materializado em 

seus contornos e movimentos, como efeito de relações de saber-poder. O sujeito professor/a é 

constituído então, tradicionalmente por um conjunto de normas que lhe impõem um corpo e 

gestos que parecem reforçar alguns aspectos identitários performativos e apagar outros. 

A escola em uma lógica cartesiana / positivista de conhecimento opera a dualidade que 

separa o corpo da mente. O corpo “é concebido como um conjunto harmonioso de peças e 

fragmentos que se encaixam como se fosse uma máquina” (CLÚA, 2007, p. 182) que precisa 

de um operador, o que reforça o Discurso da supremacia da mente. Os corpos de docentes e 

alunos/as são moldados, docilizados (FOUCAULT, 1975/2007) pelas normas que operam, 

por exemplo, na distribuição espacial da sala de aula e de outros espaços escolares e na 

organização do tempo. Tradicionalmente, a escola valoriza a mente em detrimento do corpo, 

ficando esse restrito ao tratamento dado por disciplinas como ciências e educação física.  

Por sua vez, a prova didática produz visibilidade sobre os corpos dos/as docentes, 

tendo em vista que se trata de uma avaliação do fazer, na qual esses corpos são expostos. As 

candidatas se apresentam como corpos que estão vestidos de um determinado modo, se 

movem, gesticulam e falam de certas maneiras. E como explica Butler (1993/2001), os corpos 

nunca se conformam completamente às normas pelas quais sua materialização é imposta, 

produzindo fricções identitárias que mostram a heterogeneidade da subjetividade humana (cf. 

Capítulo 1). Passo a seguir a discutir o caráter performativo da linguagem e as noções de 

performance adotadas nesta tese. 
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2.3 O caráter performativo da linguagem 

 

Os estudos sobre performance nos remetem, inicialmente, ao trabalho do sociólogo 

Erving Goffman (1959/2003), para quem os indivíduos em interação estão em constante 

atuação, desempenhando os mais diversos papéis sociais. Nessa perspectiva, estamos sempre 

atuando em nossas práticas. Não que isso implique necessariamente um falseamento das 

relações sociais, pelo contrario, é a prática destas performances que as torna possíveis. 

Construímos assim a “realidade” de nossas interações. 

Em sua obra, Goffman dá destaque ao papel dos participantes na interação, analisando 

as relações entre as crenças do ator sobre o papel que desempenha em relação ao seu público e 

o efeito de realidade que daí se produz. O autor (1959/2003, p. 29) define performance como 

“toda a atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença 

contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma 

influência”. Apesar da visão dramatúrgica de performance de Goffman não chegar 

exatamente a romper com um viés representacional de linguagem, sua perspectiva sociológica 

tem contribuído bastante para as pesquisas em linguística (aplicada) que tem como objeto de 

estudo a interação situada (como exemplo, ver MARQUES; BASTOS, 2012; BIAR; 

BASTOS, 2009).    

Os estudos de performance na linguagem também são tributários dos trabalhos 

desenvolvidos pelos filósofos John Austin e John Searle, no que se refere à Teoria dos Atos 

de Fala, fundada na crença básica de que a linguagem é usada para realizar ações. Eles 

estabeleceram uma relação fundamental na linguagem entre sentido e ação (SCHFFRIN, 

1994). Austin, partindo da crença que as declarações podem ser verdadeiras ou falsas, observa 

que a algumas sentenças lhes faltava propriedade necessária às declarações: valor de verdade, 

o que lhes impedia de serem caracterizadas deste modo. Logo, ele percebeu que algumas 

sentenças ao serem proferidas, não eram verdadeiras ou falsas, mas realizavam ações. Dessa 

forma, o autor propôs a distinção entre declarações constativas, que se imbuíam de valor de 

verdade ou falsidade, e as performativas, que ao serem proferidas realizavam ações.  
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Analisando verbos performativos, Austin percebeu que estes realizavam ações quando 

proferidos em determinados contextos. A noção de contexto referida pelo autor inclui 

cenários, objetos físicos, identidades institucionais e respostas particulares. Além das 

circunstâncias apropriadas. Nessa perspectiva, os performativos também requerem uma 

linguagem apropriada (SCHFFRIN, 1994). Os atos performativos, quando não atendem às 

circunstâncias, suas condições, podem falhar ou não ser totalmente satisfatórios. O 

atendimento às circunstâncias define a condição de felicidade dos atos de fala. A proposta do 

autor fez avançar uma perspectiva situada sobre o funcionamento da linguagem. 

No desenvolvimento de sua teorização, Austin desfaz a distinção entre performativos e 

constativos, pois chega à conclusão de que todo o tipo de declaração é performativa. As 

declarações passam, segundo o autor, a ser constituídas de três atos simultâneos: os atos 

locucionários, que envolvem a colocação em circulação de uma expressão com sentido e 

referência, utilizando sons e palavras significativas; os atos ilocucionários, que estabelecem a 

força comunicativa, performativa, do dizer e; os atos perlocucionários, que dizem respeito aos 

efeitos produzidos pelo dizer no interlocutor. Logo, o autor passa a considerar a realização de 

performativos sem verbos, os chamados performativos primários, em oposição aos 

performativos explícitos, aqueles com verbos. Nos últimos, fica clara a ação que se realiza, 

visto que os verbos a explicitam, nos primeiros, na falta de um elemento verbal que explicite a 

ação, essa é identificada com base em elementos não verbais e paralinguísticos. Nos seguintes 

exemplos: 

a) Prometo que te comprarei um sorvete amanhã. 

b) Amanhã, te comprarei um sorvete. 

Em a) temos um performativo explícito, claramente identificado como uma promessa 

pelo uso do verbo “prometer”. Já em b), é possível, a depender da entonação, dos gestos, do 

movimento corporal etc., identificar-se também uma promessa. No entanto, segundo Schiffrin 

(1994), não se pode afirmar a equivalência entre essas duas formas de performativos, e na 

teorização de Austin são os verbos performativos que desempenham um papel fundamental.  

Segundo Pennycook (2007), a noção de performativo mobilizou o interesse de muitos 

pensadores, tais como Derrida, Bourdieu, Butler, Habermas, Deleuze, Guattari, e Laclau. E 

passou a funcionar como um termo chave nas teorizações de concepções anti-fundacionalistas 

de gênero, sexualidade, identidade e linguagem, e, portanto socioconstrucionista, tendo em 
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vista a possibilidade mesma de reconstruir tais identidades em outras bases. Sua apropriação 

pela Linguística Aplicada abre vários caminhos significativos na reflexão sobre linguagem e 

identidades, tendo em vista que os estudos de performance recolocam a questão da ação, do 

sentido e da audiência no estudo do D/discurso. 

No intuito de alcançar os objetivos aqui propostos, optei por trabalhar com duas 

vertentes teóricas que tomam a linguagem como performance: a desenvolvida pela filósofa 

Judith Butler e a explicitada no trabalho dos antropólogos Richard Bauman e Charles L. 

Briggs. Ambas dizem respeito a uma concepção performativa de linguagem e se aproximam 

por se fundarem em um certo número de ideias força ou princípios constitutivos: a linguagem 

como ação no mundo; a linguagem como prática situada sócio-historicamente e a linguagem 

como um fazer. Tais vertentes o fazem por intermédio de percursos diferentes sem, no 

entanto, se oporem. Entendo que ambas perspectivas podem se complementar na 

fundamentação do estudo de performances corpóreo-discursivas de docentes em seleção. 

Começarei explicitando a concepção butleriana e em seguida passarei à proposta de Bauman e 

Briggs. 

 

2.3.1 A noção de perfomance em Butler 

 

Partindo da proposta de Austin, a filósofa estadunidense Judith Butler desenvolve uma 

teorização da performatividade das identidades de gênero que ganha destaque no livro 

intitulado Gender Trouble: Feminism and the Subversion of identity, publicado em 1990. A 

obra da autora é, segundo Cameron (1997), uma reconceitualização posmodernista da noção 

social de gênero [gender]. Seu trabalho pode ser entendido como uma “teoria performativa 

dos atos de gênero que rompem as categorias de corpo, sexo, gênero e sexualidade, 

ocasionando sua ressignificação subversiva e sua proliferação além da estrutura binária” 

(BUTLER, 1990/2003, p. 11). Estrutura essa, ocasionada pela lógica persistente da oposição 

entre masculino e feminino como únicas possibilidades de ser.  

Butler (1990/2003), em sua teorização do gênero como performance, argumenta que a 

identidade de gênero é um efeito dos atos de gênero, ou seja, um efeito da performance. A 

autora afirma não existir qualquer „eu‟ anterior a esses atos, descartando qualquer ideia de 
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sujeito ou essência pré-existente ao discurso e aos atos do corpo. Nesse sentido, de acordo 

com Jagger (2008), a performance na visão de Butler afasta-se da metáfora teatral proposta 

por Goffman (cf. 2.3). Outra questão central que deriva de tal perspectiva é a possibilidade 

política da performatividade (JAGGER, 2008). Butler explica que as categorias identitárias, 

como o gênero, são simultaneamente necessárias e contingenciais. As possibilidades do 

sujeito não residem em uma agência livre, mas sim em formas de resistência por intermédio 

do D/discurso aos regimes de verdade e às estruturas de poder vigentes. Com relação ao 

objeto de pesquisa deste trabalho, pode-se dizer que a docente na interação de sala de aula 

constrói saberes que lhe permitem agir de modo a refazer continuamente sua própria 

identidade profissional (cf. seção 1.3, o que dialoga com a visão foucaultiana de sujeito 

discutida na seção 2.1). Nas palavras de Jagger,     

O discurso torna-se assim o “horizonte da agência” e performatividade se torna uma 

questão de significação. Conceber agência desta forma significa entender que ela se 

torna uma possibilidade contingente, efeito de condições discursivas historicamente 

específicas e de relações de poder (JAGGER, 2008, p. 38-39). 

Butler (1993/2001) explica que a “performatividade deve ser considerada não como 

um „ato‟ singular e deliberado, mas, ao invés disso, como a prática reiterativa e citacional pela 

qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia” (p. 152). Reiteração de uma norma ou 

conjunto de normas – a performatividade oculta ou dissimula as convenções das quais é uma 

repetição, apagando sua origem discursiva. Um apagamento de sua historicidade (BUTLER, 

1993/2001) que produz um efeito de naturalização.  

A autora ainda explica que afirmar a performatividade do discurso “não significa 

afirmar que ele origina, causa ou exaustivamente compõe tudo aquilo que admite” (BUTLER, 

1993/2001, p. 164), mas em vez disso, que não há referência alguma – em termos discursivos 

– a um corpo que não seja uma formação adicional desse corpo. Novamente, com base em 

Foucault, Butler (1990/2003; 1993/2001) destaca que o poder performativo da linguagem atua 

naquilo que temos de mais concreto e material: os nossos corpos
41

. A materialização dos 

sujeitos é um processo de sedimentação de atos corporais e discursivos que são repetidamente 

encenados em sua articulação com as relações de poder estabelecidas.   

                                                 
41 Segundo Pennycook (2007), a noção de performance também sinaliza a virada somática nas ciências sociais, 

isto é, a emergência do corpo nesse campo de conhecimento como local significativo de engajamento discursivo, 

como de fato é compreendido nessa pesquisa. 
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Para ela, a construção operada pela linguagem é “um processo de reiteração pelo qual 

tanto os „sujeitos‟ quanto os „atos‟ vêm a aparecer totalmente” (BUTLER, 1993/2001, p. 

163). As relações de poder atuam na reiteração persistente de determinadas normas, de 

determinados discursos que produzem um sujeito que passa por natural. Desse modo, Butler 

(1993/2001) associa a performatividade do discurso à citacionalidade dos enunciados, e, 

seguindo Derrida (1972/1991), afirma que para um enunciado performativo ser bem sucedido 

é preciso que sua formulação seja, em certa medida, a repetição de um enunciado „codificado‟ 

ou reiterável, isto é, que funcione como uma citação reconhecida, mas cuja origem foi 

apagada. No entanto, a autora entende a performatividade como “desconstitutiva” do próprio 

processo de repetição, já que possibilita por ação do poder desfazer os próprios efeitos pelos 

quais uma identidade é estabilizada (BUTLER, 1993/2001). Essa teorização garante um 

caráter político às pesquisas sobre identidades, já que compreender como chegamos a ser o 

que somos, nos ajuda a ensaiar outras formas – mais éticas – de viver nossas vidas. 

Pennycook (2007), com base nos trabalhos de Butler, Derrida e Austin, entre outros 

autores, estabelece uma distinção operacional entre performatividade e performativo, 

construtos fundamentais da perspectiva de linguagem e identidade como performance. A 

performatividade é definida como as condições subjacentes que tornam uma performance 

possível, ou em virtude das quais uma determinada performance tem ou não sucesso. 

Performatividade, portanto, concentra a atenção de códigos de significação que 

sustentam desempenhos particulares, e por isso desafia a percepção do senso comum 

de que o nosso comportamento, inclusive o verbal, é apenas uma expressão natural 

de nosso ser essencial (PENNYCOOK, 2007, p. 58). 

Já o performativo diz respeito às performances mais cristalizadas, aquelas regidas 

pelas normas sociais hegemônicas. O autor explica que mesmo tais performances não 

constituem atos realizados por sujeitos pré-existentes ao uso da linguagem, já que esses 

sujeitos são continuamente produzidos por essas performances que encenam. O que há de 

central no performativo é sua capacidade de, pelo modo como interpela os sujeitos no fazer 

social, produzir aparência de substância, de algo natural. Se for possível dizer que o 

performativo se relaciona a categorias identitárias como gênero, sexualidade, classe social, 

raça e profissão é pelo fato de essas categorias serem produtos da repetição de atos 

amplamente prescritos e regulados socialmente (PENNYCOOK, 2007).  

No entanto, os sujeitos não estão condenados a repetir o performativo continuamente, 

já que a performatividade da linguagem possibilita tanto as performances altamente reguladas 
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por normas sociais, produzidas pela repetição e citação de modos de dizer e de ser 

historicamente reconhecidos, como é o caso das performances de masculinidade hegemônica, 

quanto as performances inovadoras, como a de um homem metrossexual, por exemplo. Como 

explica Moita Lopes, 

 (...) se o performativo se refere a significados já dados e a sua repetição contínua, a 

performatividade, por sua vez, abre a possibilidade de inaugurar novos sentidos 

sobre e para a vida social na performance ou de modelar o mundo diferentemente, já 

que as performances nunca são exatamente iguais e dependem dos significados 

construídos por outros (2008a, p. 16). 

Moita Lopes (2008a, p. 15), seguindo Butler (1990/2003), afirma que “as ações são 

performativas já que fabricam, com base no corpo e no discurso, um sentido de essência para 

o que é, de fato, ficção”. A ideia de ficção remete não a uma falsidade do sujeito, mas à 

compreensão de que não há uma verdade essencial ou natural nos sujeitos. Eles são 

produzidos em performances corpóreo-discursiva em conformação com regimes de verdade e 

relações de poder, que poderiam ser outros. Assim, dizer que as identidades sociais são 

performativas não é meramente dizer que são encenadas, mas que são produzidas na 

performance (BUTLER, 1993/2001).  

A partir desta perspectiva, o gênero [gender], bem como a gramática e muitas outras 

formas de identidade são uma sedimentação de atos repetidos ao longo do tempo 

dentro de contextos regulamentados. E, embora dando a aparência de substância, de 

representar uma realidade subjacente, são realmente resultados de uma estratificação 

repetida de atos que pretendem corresponder a uma identidade, mas, na verdade, são 

produzidos no fazer. Tal posição também se liga ao ponto de vista de Bakhtin sobre 

a natureza dialógica da linguagem, sugerindo que todo o uso de linguagem carrega 

histórias de suas antigas utilizações (PENNYCOOK, 2007, p. 72). 

A repetição e a citacionalidade propostas por Derrida (1972/1991) são constitutivas da 

noção de performance de Butler. A ideia de que um enunciado possa ser citado e descolado de 

seu contexto para ser movido para outros contextos, produzindo efeitos performativos é sua 

própria condição de possibilidade. Essa compreensão de linguagem se aproxima da noção de 

dialogismo, proposta por Bakhtin e seu círculo como princípio fundador da linguagem 

(BAKHTIN, 1979/2000; BAKHTIN/VOLOSHINOV 1929/2005). O autor compreende que 

todo D/discurso é duplamente dialógico, ou seja, o diálogo se estabelece em dois planos 

simultâneos e interdependentes. Em um deles, o diálogo constitui o produto da interação entre 

um locutor e seu(s) interlocutor(es). No outro, o D/discurso figura como um elo na cadeia 

infinita de Discursos, mantendo sempre relações com enunciados já produzidos anteriormente 

e provocando respostas de enunciados futuros. Como coloca Gee (1999/2001, p. 18): 
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Os Discursos que encenamos existiam antes que cada um de nós entrasse em cena e 

a maioria deles vai existir por muito tempo depois que deixarmos a cena. Discursos, 

por meio de nossas palavras e ações, mantem conversações com o outro ao longo da 

história, e, ao fazê-lo, formam a história da humanidade. 

Nessa perspectiva, o dizer é sempre uma reação-resposta a outros enunciados 

(BAKHTIN, 2000), tornando possível afirmar que uma performance corpóreo-discursiva é 

dialógica pois, ao mesmo tempo que é produzida para uma audiência, que nunca é passiva, é 

sempre responsiva a outras performances já executadas e outras que ainda o serão, seja para 

repeti-las, citá-las, respondê-las, parodiá-las etc. Uma performance depende de significados 

construídos por outros já que é sempre para alguém.     

Muitas performances são altamente reguladas, no entanto, como afirma Pennycook 

(2007), ainda que não escrevamos nossos próprios scripts, temos espaço para escolhas. Essa 

liberdade
42

 de escolha é o que Butler chama de agência, possibilidade de inaugurar / construir 

performances inauditas / inovadoras. No campo dos estudos do trabalho, mais 

especificamente na Clínica da Atividade, fala-se em poder de agir. Para Clot (2008/2010, p. 

35), “o poder de agir da atividade sobre o contexto de trabalho é, portanto, intrinsecamente 

social quanto a seus recursos de inovação. Ele assume, quando pode se desenvolver, uma 

responsabilidade coletiva e técnicas de ação que garantem uma capacidade real de escolha 

para os sujeitos e para os coletivos”. Com essa explicação, Clot (2008/2010) afirma o 

reencontro de sua noção de poder de agir com a perspectiva butleriana e aquilo que a 

literatura designa, frequentemente, por agência. Passo agora a discutir o conceito de 

performance do ponto de vista linguístico antropológico de Bauman e Briggs (1990/2008).  

  

                                                 
42

 Uso liberdade aqui como usa Foucault (1995, p. 244): “O poder só se exerce sobre „sujeitos livres‟, enquanto 

„livres‟ – entendendo-se por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si um campo de 

possibilidade onde diversas condutas, diversas reações e diversos modos de comportamento podem acontecer”.  
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2.3.2 A noção de perfomance em Bauman e Briggs 

 

Diferentemente da perspectiva butleriana, cujo cerne da teoria é o questionamento do 

sujeito, a (des)construção de identidades em performances, especialmente as de gênero e 

sexualidade, a teorização de Bauman e Briggs (1990/2008) está mais centrada no modo como 

produzimos significados em determinadas culturas ao usar a linguagem em certas práticas 

situadas histórica e socialmente.  

Para eles, o estudo das performances destaca a possibilidade de uma maior 

compreensão das diversas facetas do uso da linguagem e suas inter-relações. Enfatizam 

também o entendimento de como a linguagem em sua dimensão performativa se estrutura e se 

distribui socialmente. A noção de performance está associada a uma mudança de paradigma e 

contribui para o estudo crítico do uso de recursos estilísticos heterogêneos e dos significados 

contextuais. Eles explicam que “os estudos de performance podem abrir um campo mais 

amplo de perspectivas sobre como a linguagem pode ser estruturada e quais papeis pode 

exercer na vida social” (BAUMAN, BRIGGS, 1990/2008, p.189).  

Os autores ainda explicitam um grande número de pesquisas que demonstram esse 

caráter performativo da linguagem. O estudo de certos padrões formais, tais como a mudança 

de código, em certos eventos de performance, por exemplo, acentuam o caráter performativo 

de identidades, relações sociais e constituição de comunidades (BAUMAN, BRIGGS, 

1990/2008), bem como possibilitam ferramentas linguísticas para a análise dos processos 

pragmáticos envolvidos na estilização (RAMPTON, 2006). Uma dessas ferramentas é a 

alternância de código que, em algumas comunidades de fala, oferece uma maneira relevante 

de transformar a força performativa das enunciações.  

Uma noção importante na perspectiva teórica dos autores é a de texto, entendida como 

a unidade que materializa o D/discurso na performance. E a performance de um texto 

(BAUMAN, BRIGGS, 1990/2008; PENNYCOOK, 2007) se dá em termos da dinâmica de 

recontextualização, o que significa dizer que um texto pode ser relatado, ensaiado, traduzido, 

retransmitido, citado, resumido, parodiado, entre outras possibilidades dialógicas (BAKHTIN, 

1979/2000). Foi buscando compreender como atua essa dinâmica de recontextualização que 

antropólogos e folcloristas perceberam no estudo da performance a possibilidade de dar conta 
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de questões como a construção social da realidade e a reflexividade social. Isso é possível, 

porque, apesar de a performance ser um evento situado em um contexto particular, construído 

pelos participantes em interação, ela é responsiva ao contexto sociocultural, político e 

econômico mais amplo (BAUMAN; BRIGGS 1990/2008), sendo este contexto uma dimensão 

constitutiva do uso da linguagem (RAMPTON, 2006). A performance não está contida ou 

limitada a uma única interação – há uma relação entre a performance microssituada e seu 

contexto macrossocial – o performativo funciona de modo a constranger a reiteração de 

discursos que circulam em uma diversidade de contextos sociais. 

Na busca por uma articulação entre o evento situado de performance e seu contexto 

sociocultural, Bauman e Briggs (1990/2008) destacam o trabalho de Bakhtin (1979/2000) e a 

importância da noção de gênero de discurso: “Gêneros são muito mais do que conjuntos 

isolados e auto-contidos de traços formais. Uma mudança de gênero evoca funções 

comunicativas contrastantes, estruturas de participação e modos de interpretação” 

(BAUMAN, BRIGGS, 1990/2008, p. 193). Os autores ainda explicam que a busca por um 

foco interativo particular, que no caso desta pesquisa seria ensino / exibição de saberes, 

envolve geralmente mudanças de gênero do discurso, em que elementos de um gênero são 

mesclados a outro. Entendo que na prova de aula, haja mesclas de diferentes gêneros do 

discurso escolar e de outros associados à exibição de habilidades e saberes. Bauman e Briggs 

(1990/2008) argumentam que a força ilocucionária de uma enunciação relaciona-se com o 

gênero de discurso e o lugar social dos participantes em particular e também com as relações 

dialógicas estabelecidas entre a performance e outros eventos de fala anteriores ou 

posteriores. 

Sendo as performances situadas nessa relação dialógica, o seu contexto é também 

socialmente construído pelos participantes. Dessa forma, na busca por escapar de moldes 

contextuais de natureza pré-discursiva e positivista, Bauman e Briggs (1990/2008), com base 

em diversos autores, propuseram uma mudança do termo contexto para contextualização, pois  

argumentam que contextos comunicativos não são ditados pelo cenário social e físico, mas 

emergem de negociações entre os participantes das interações sociais.  

O processo contínuo de contextualização pode ser percebido ao atentarmos para os 

“indicadores [pistas] de contextualização” que sinalizam quais elementos do cenário 

são usados pelos participantes na interação para produzir os enquadres 

interpretativos (BAUMAN, BRIGGS, 1990/2008, p. 200). 
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Na busca por evitar reificar “o contexto”, é necessário atentar para os detalhes textuais, 

ou nas palavras de Gumperz (1998), as pistas de contextualização, que iluminam a maneira 

como os participantes constroem coletivamente o mundo ao seu redor e fazem sentido dele. 

Essa contextualização envolve “um processo ativo de negociação no qual os participantes 

examinam reflexivamente o discurso em sua emergência, inserindo avaliações sobre sua 

estrutura e significado na própria fala” (BAUMAN, BRIGGS, 1990/2008, p. 201).  

São os aspectos contextuais que permitem distinguir entre o que Coupland (2007) 

chama de performances mundanas (mundane performance) e performances intensas (high 

performance). As primeiras seriam aquelas que de tão repetidas cotidianamente ganham status 

de naturais, enquanto as segundas são aqueles eventos nos quais os atos de linguagem se 

destacam por compartilhar algumas características específicas. São, normalmente, eventos 

programados, planejados, delimitados temporal e espacialmente e acontecem fora do fluxo da 

rotina comunicativa cotidiana, são identificados como incomuns ou espetaculares
43

 

(BLOMMAERT, RAMPTON, 2011). São atividades colaborativas coordenadas nas quais os 

papeis dos participantes são bem definidos. São tipicamente eventos públicos, onde a 

audiência é posicionada como parte de uma coletividade social mais geral (BAUMAN, 

BRIGGS, 1990/2008; COUPLAND, 2007). E, segundo Bauman (1977 apud COUPLAND, 

2007), outra característica chave é a intensidade de tais eventos ao produzir seus textos, isto é, 

tais performances acentuam a dimensão cênica ou ritual da interação. A partir das 

características descritas por Bauman (1977), Coupland (2007) propõe uma lista de sete 

dimensões que dão visibilidade ao caráter intenso desse tipo de performance, que sintetizo a 

seguir: 

 foco na forma: as funções poética e metalinguística da linguagem vem à tona e 

as considerações de "estilo" em seu sentido mais comum tornam-se 

particularmente salientes; 

 foco no sentido: presença de uma intensidade, uma densidade e uma 

profundidade nas declarações ou ações, ou, pelo menos, este é assumido como 

sendo o caso pelo público; 

                                                 
43

 Rampton (2006) afirma que textos espetaculares são aqueles que são excepcionais, chamam a atenção, 

rompem com as expectativas de regularidade e de coocorrência.  Blommaert e Rampton (2011) explicam que, se 

uma prática ou evento espetacular é realmente significativa, então tem que haver algum registro dela no tempo e 

no espaço.  
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 foco na situação: atores e audiência não são apenas co-presentes, mas são 

"reunidos", de acordo com determinadas normas disposicionais. As pessoas 

conhecem os seus papéis; 

 foco no ator: os atores são os que estabelecem o piso interacional, literalmente, 

ou pelo menos no entendimento normativo dos participantes, no que diz 

respeito ao direito a fala e as opções de sequenciamento; 

 foco na relação: performances são para uma audiência, que é ativa. Embora a 

performance,  seja, em muitos dos casos pública, determinadas performances 

são projetadas para grupos específicos. 

 foco no acontencimento: performances são encenadas em relação a demandas 

mais ou menos específicas. Ganhos, perdas e riscos estão sempre envolvidos, 

com potencial para louvor ou censura, para o desempenho bom ou ruim; 

 foco no repertório: atores e audiência são geralmente sensíveis ao dado e o 

novo em uma performance. Performances podem ser versões de textos 

conhecidos, ou pelo menos, de gêneros conhecidos. Há um destaque para a 

possibilidade de performances inovadoras e uma relevância para o 

planejamento e ensaio. 

Por essas características, a performance (intensa) está diretamente relacionada com a 

noção de estilização (RAMPTON, 2006; COUPLAND, 2007). Apropriada da teoria 

bakhtiniana, o estilo é entendido como uma característica constitutiva dos gêneros do 

discurso, ou seja, do uso da linguagem de um ponto de vista social e não meramente 

individual e literário, como propunha a estilística tradicional (cf. BAKHTIN, 1979/2000). 

Considerando que, na perspectiva performativa, o estilo não é algo natural, porém produzido 

na performance, é mais coerente falar em estilização, como processo. Segundo Coupland 

(2007, p. 154), “enunciados estilizados projetam personas, identidades e gêneros do discurso 

diferentes daqueles que são presumidamente atuais no evento de fala”. Para o autor, a 

estilização é fundamentalmente um processo reflexivo e metafórico, pois coloca em jogo 

valores semióticos e ideológicos estereotipados associados com outros grupos, situações ou 

tempos que fazem parte dos repertórios dos participantes (COUPLAND, 2007). Ele ainda 

explica que as estilizações estão fortemente ligadas a interpretações normativas verbais e não 

verbais sustentadas por comunidades discursivas específicas, considerando que elas exigem 

uma audiência “aculturada”, capaz de ler e predisposta a julgar de modo estético ou moral o 

valor semiótico da performance. Em termos interacionais, ao estilizar, o performer introduz 
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novas identidades e valores, interrompendo o quadro atual da situação e incorporando novas 

camadas de contexto social, o que leva os participantes a reavaliarem continuamente as 

normas em jogo na situação. A estilização é sempre criativa e encenada, é produto de 

socialização e aprendizagem. Por isso, segundo Coupland (2007), há falantes e grupos mais 

aptos a estilizar e reconhecer certos valores em estilizações particulares. 

Segundo Rampton (2006), a estilização evoca o caráter associado a formas particulares 

de atuação ou tipos de pessoas, isto é, a performances estereotipadas que são reconhecíveis 

como próprias de determinadas identidades sociais. O autor estuda performances estilizadas 

de determinados modos de falar a língua inglesa que se relacionam a determinadas 

identidades de classe social (ver RAMPTON, 2006). Em seus dados, Rampton (2006) 

percebeu que os falantes mobilizam uma competência social para interagir em diferentes 

estilos sem que necessariamente sejam oriundos de determinados grupos. Algumas 

características descritas por Rampton (2006) e Coupland (2007) que me parecem relevantes a 

respeito da estilização são: a) o fato de uma mudança para uma voz estilizada ou sotaque 

exagerado promover uma alteração no fluxo rotineiro da interação; b) o trabalho de produção 

de sentido que a audiência precisa mobilizar para compreender a relevância de um enunciado 

estilizado em um determinado momento da interação; c) o papel dialógico que a voz estilizada 

pode desempenhar no fluxo interacional. Enfim, a estilização é um modo de trazer e 

apropriar-se da voz do outro e dela servir-se para diferentes propósitos discursivos e 

performances identitárias. De acordo com Coupland (2007), falar envolve sempre uma certa 

consciência metalinguística ou, como colocam Blommaert e Rampton (2011), uma 

reflexividade metapragmática. 

Desse modo, o que destaca a performance (intensa) na perspectiva de Bauman e 

Briggs (1990/2008) é seu caráter altamente reflexivo e sua tendência a possibilitar dinâmicas 

de recontextualização, ou seja, o texto performado se desprende de seu contexto local para 

tornar-se um texto reiterável, que pode ser citado e atualizado em outros contextos. Esse 

processo possibilita à performance incorporar aspectos de um determinado contexto de modo 

que o texto resultante chegue a carregar consigo elementos de sua historia de uso. Isso 

significa dizer que a transformação do D/discurso em uma materialidade textual, o que os 

autores chamam entextualização, na performance intensa, enfraquece, de alguma forma, sua 

ancoragem situacional imediata. Assim, a percepção do ato de falar é acentuada, o que gera a 

impressão de uma enunciação que se destaca de seu contexto, possibilitando à audiência 
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avaliar a habilidade e a eficácia dos talentos do ator. Conforme Bauman e Briggs (1990/2008, 

p. 188) indicam, as “performances deslocam o uso de recursos estilísticos heterogêneos, 

significados suscetíveis ao contexto, e ideologias conflitantes, para uma arena onde estes 

podem ser examinados criticamente”. 

Enquanto diversos trabalhos no campo dos estudos discursivos procuram demonstrar 

como a performance está ancorada e é inseparável de seu contexto, Bauman e Briggs 

(1990/2008), sem negar tal compreensão, procuram questionar “o que faz a performance ser 

passível de descentramento apesar de todas estas forças de fixação. O que a faz suscetível à 

descontextualização? Que fatores afrouxam as conexões entre o discurso em performance e 

seu contexto?” (p. 206). Para responder a tal pergunta, recorrem à distinção entre discurso e 

texto. Sendo o D/discurso, um sistema de significação situado cultural e sócio-historicamente, 

ele pode dobrar-se sobre si mesmo tornando-se dialogicametne um objeto de si mesmo, 

materializado em um texto. Essa materialização se dá graças à entextualização: “É o processo 

de tornar o discurso passível de extração, de transformar um trecho de produção linguística 

em uma unidade – um texto – que pode ser extraído de seu cenário interacional” (p. 206), ou 

seja, que pode ser descontextualizado. 

A performance intensa parece potencializar a descontextualização e assim possibilitar 

uma entextualização mais marcada – na qual o discurso pode assumir formas como citação, 

tradução ou outros modos de heterogeneidade enunciativa. Um exemplo desse processo em 

provas de aula seria o fato de o candidato interromper o fluxo da própria encenação da aula 

para explicar o que faria caso fosse uma aula real, como organizaria os/as alunos/as, o que 

lhes solicitaria, que tempo lhes daria para cumprir a tarefa etc. Sendo a prova de aula 

tipicamente um evento de performance intensa, ela é suscetível de ser tomada como um objeto 

autocontido e delimitado, passível de separação de seu contexto social e cultural de produção 

e circulação – como um momento isolado. Questionar essa prática de descontextualização, 

perguntando o que a torna possível poderá nos permitir dar visibilidade à atividade docente e 

ao conhecimento que se produz reiteradamente.  

Destacam Bauman e Briggs (1990/2008) que há diversos modos de se identificar os 

recursos discursivos usados pelos participantes para entextualizar suas performances. Tanto a 

análise formal do discurso, quanto o estudo da interação desenvolveram ferramentas para 

cumprir a tarefa de “descobrir empiricamente quais meios estão disponíveis para transformar 

o [D/]discurso em texto em uma dada situação social, para quem eles estão disponíveis e sob 
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quais circunstâncias” (p. 208). Assim como uma performance produz um texto, esse mesmo 

texto pode ser descontextualizado, transposto e recontextualizado em outras performances. Os 

autores explicam que descontextualização e recontextualização são dois aspectos do mesmo 

processo. Trata-se de um processo transformacional, o que significa dizer que um texto ao ser 

descontextulizado e recontextualizado se transforma em outro, mas carrega consigo um pouco 

de sua história, como já dito. Uma mesma performance pode encenar diversos textos ou 

versões do mesmo texto, sendo isso o que os autores chamam recentramentos.  

 

2.3.3 Articulando as duas noções de perfomance 

 

Retomando as duas perspectivas de performance, posso dizer que ambas dizem 

respeito a uma concepção performativa de linguagem e se aproximam por se fundarem em um 

certo número de ideias-força ou princípios constitutivos: a linguagem como ação no mundo; a 

linguagem como prática situada sócio-historicamente; a linguagem como modo de construção 

dos sujeitos e da realidade social. Portanto, acredito que ambas não são contraditórias entre si, 

mas complementares. 

A perspectiva butleriana convoca as vozes de Austin, Derrida, Foucault entre outros 

justamente para dar dimensão à perspectiva política do sujeito. Sujeito que é corporificado e 

não natural. Os interesses políticos de Butler nos permitem olhar para dimensão corpórea do 

docente, para o modo como ele se constrói ao exercer sua atividade, o modo como sua 

inserção, seus atos, suas práticas, sua fala o produzem enquanto sujeito situado entre as 

relações de poder que atravessam as práticas e as estruturas sociais. Uma concepção mais 

centrada na construção de uma identidade corporificada, que sempre pode ser outra(s), no uso 

da linguagem, do discurso e das ações corpóreas nas práticas. O foco é a construção desses 

sujeitos como profissionais (nas suas mais diversas identidades fluídas, sobrepostas e 

fragmentadas) – professoras, mulheres, brancas, negras, mestiças, de classe média etc. Os 

principais ganhos de sua teorização são éticos e epistemológicos, dado que dão visibilidade e 

voz aos sujeitos excluídos e considerados seres abjetos e possibilita compreender as 

dinâmicas das relações de poder na construção de quem somos e de quem podemos ser. 
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De sua parte, a perspectiva antropológica de Bauman e Briggs, de viés sócio-histórico 

e cultural, dialoga com Bakhtin, Goffman e outros autores, procurando dar conta do modo 

como a linguagem se organiza na performance, como a sociedade e as práticas organizam o 

uso da linguagem e como a linguagem se constitui em textos. Essa teorização me permite 

olhar para a situação específica, entendê-la como uma prática social que convoca diferentes 

gêneros do discurso, que são obviamente performativos. Uma perspectiva na qual a prática 

situada coloca em relevo o caráter dialógico e citacional da linguagem, uma vez que se trata 

de uma reiteração de um modo de organização do discurso – colocando os sujeitos em 

determinados lugares, reservando-lhes certas posições enunciativas, que obviamente são 

mutáveis. Então a prova didática pode ser pensada pelo processo de entextualização de 

performances corpóreo-discursivas docentes, dimensão performativa da linguagem que 

produz enunciados relativamente estáveis, como coloca Bakhtin (1979/2000), que se 

constroem e permanecem como recurso interacional de um coletivo, estando disponível para 

ser transpostos e recontextualizados em outras práticas. 

As duas concepções, apesar de não coincidentes, podem ser integradas para uma 

melhor compreensão de diversos planos de análise do objeto de estudo: seja uma dimensão 

macrossocial histórica e cultural; uma dimensão intermediária – no plano dos gêneros de 

discurso e da performance enquanto prática de linguagem reiterativa e citacional; e uma 

dimensão microssocial – interacional, da performance como evento situado e contingente. As 

três dimensões são centrais na compreensão daquele evento e daqueles sujeitos que ali se 

constituem. As relações de poder atravessam todos os níveis, porque elas acontecem no 

micro, mas são responsivas a uma estrutura que também é macro, passando por diversos 

níveis intermediários. Toda essa reflexão diz respeito aos processos de construção do contexto 

ou de contextualização. 

Orientado por essa visão performativa e dialógica de linguagem, passo, então, a 

problematizar a noção de contexto, entendido como um construto fundamental para a 

compreensão do processo de produção de sentidos em estudos situados de linguagem em uso 

e especificamente nas performances corpóreo-discursivas de uma docente em prova de aula 

de concurso público.  
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2.4 A construção do contexto 

 

Partindo do pressuposto de que os sentidos são construídos no uso da linguagem em 

cada situação específica (no discurso), e que esses levam em consideração distintos elementos 

para além do aqui e agora (o Discurso), faz-se necessário uma compreensão clara da noção de 

contexto e da ação de contextualizar. Segundo Blommaert (2001/2008) enquadrar o discurso 

em seleções particulares de contextos é um dos problemas metodológicos mais importantes 

em análise do discurso, pois apesar de os analistas concordarem que o contexto extraverbal 

não é uma simples moldura, não há consenso sobre o que efetivamente conta como contexto. 

Blommaert (2001/2008, p. 94) faz uma crítica generalizada dizendo que “utilizam-se na 

análise todos os tipos de pressuposições e assunções, conhecimento do mundo real e do senso 

comum”. 

Para o autor, é necessário repensar o contexto, a partir dos modelos que usamos para 

articular linguagem em uso e estrutura social, já que métodos tradicionais de pesquisa podem 

não dar conta da fluidez, dos movimentos, da hibridização e das ambiguidades da sociedade 

na modernidade recente (cf. seção 1.1). Conforme Blommaert (2001/2008, p. 92), “avaliar os 

desenvolvimentos acadêmicos, assim como as mudanças percebidas e experienciadas no 

mundo, deveria nos estimular a continuamente renovar o exercício de análise”, isto é, como já 

discutido, torna-se necessário repensar o instrumental teórico-analítico, experimentando novas 

ferramentas ou ressignificando antigas, na busca por uma melhor compreensão da relação 

entre discurso e contexto. Uma concepção crítica de contexto privilegia as condições de 

produção do discurso como forma de entendê-lo e não apenas como contribuições referenciais 

diretas ao significado linguístico ou textual (BLOMMAERT, 2001/2008). 

Ao longo desta tese, venho tratando as performances corpóreo-discursivas em provas 

de aula como interações situadas social, cultural e historicamente (cf. seção 2.3.3). Essas três 

instâncias são apenas algumas das dimensões contextuais, estabelecidas de modo amplo, que 

atuam na produção do sentido no plano interacional. Contudo, na busca por uma análise 

contextual do D/discurso, é preciso questionar quais elementos do social, da cultura ou da 

história são relevantes na construção do contexto das performances aqui estudadas. Nesse 

intuito, pretendo, bem como Coupland (2007), estabelecer ferramentas teórico-analíticas que 

me possibilitem apreender a relação estabelecida entre as dimensões macro e micro sociais, 
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isto é, o modo como o histórico e social mais amplo e o interacional local, situado e 

contingente, atuam na produção de sentido das performances corpóreo-discursivas.  

Uma questão teórica que parece estar no cerne da discussão contemporânea sobre 

contexto/contextualização é a problematização da existência de dimensões micro e macro 

como entidades dicotômicas que precisariam ser relacionadas pelo pesquisador no trabalho de 

análise. Tal pressuposto vem sendo questionado por diversos autores (GEE, 1999/2001; 

BLOMMAERT, 2001/2008, 2006; BLOMMAERT; RAMPTON, 2011; FABRÍCIO, 2013) 

que têm investido na compreensão de que essas dimensões são, na verdade, inseparáveis no 

processo de construção do sentido. Retomando a noção de D/discurso de Gee (1999/2001), 

passarei a discutir, então, outros construtos teóricos que ajudam a pensar a construção do 

contexto.   

O primeiro deles é a noção de escalas sociolinguísticas. Segundo Blommaert (2006), 

escala é um construto teórico apropriado dos estudos sobre a globalização que busca dar conta 

do processo contínuo de movimento e organização em camadas das estruturas sociais, 

possibilitando uma organização em um continuum que possui como um de seus extremos o 

estritamente local (micro) e o outro, o global (macro), e vários níveis intermediários entre 

eles. A noção de escalas parte do pressuposto que tais dimensões não são separadas, mas 

interpoladas, entrelaçadas, isto é, ocorrem simultaneamente, não havendo cisão entre escalas 

micro e macrossociais (ROCHA, 2013). 

Blommaert (2006) explica que a metáfora evocada pela noção de escalas desestabiliza, 

do mesmo modo que os processos de globalização, o conhecimento estabelecido na 

sociolinguística e em campos adjacentes de estudos da linguagem. Para o autor, os eventos e 

processos contemporâneos globais se dispersam em diferentes níveis de escalas, e a interação 

entre esses níveis é constitutiva da compreensão que temos desses mesmos eventos. Os 

significados emergentes nas interações locais são sempre produzidos no diálogo com 

repertórios de convenções macrossociais que se situam para além do aqui e agora da 

enunciação. Assim, é possível afirmar que a interação é dependente tanto de um contexto 

local como de contextos trans-históricos e translocais (FABRÍCIO, 2013). 

A noção de escalas abarca as dimensões de tempo e espaço dos eventos 

simultaneamente pelo uso da designação espaço-tempo (BLOMMAERT, 2006). O autor 

argumenta que “os ambientes sociais humanos precisam ser vistos como policêntricos e 
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estratificados” (BLOMMAERT, 2006, p. 3), sendo a conexão entre as diferentes escalas de 

tipo indexical, ou seja, a construção do significado aponta para normas ordenadas social e 

culturalmente, padrões, gêneros do discurso, tradições etc. Nesse sentido, Blommaert (2005) 

explica que o significado referencial ou denotacional que identificamos na linguagem é 

apenas uma parte dos efeitos de sentido do uso de recursos linguísticos. Todo e qualquer ato 

de comunicação indexicaliza significados conotacionais, isto é, ao usar a linguagem 

produzimos pistas que sinalizam sentidos macrossociais, estabelecidos no vínculo 

indissolúvel entre o que é dito e a prática social na qual se insere a enunciação, ou entre 

discurso e Discurso.  

A título de exemplificação, Blommaert (2005) explica que o uso da palavra "senhor" 

não faz uma simples referência a um indivíduo do sexo masculino, mas indexicaliza um 

determinado status social específico, considerando as implicações em termos de deferência e 

cortesia que se vinculam a este status em uma determinada cultura. Portanto, a escolha entre 

"senhor" ou outros termos referencialmente cognatos, tomados sempre contextualmente, pode 

indexicalizar significados distintos. O autor argumenta que cada enunciado diz algo sobre a 

pessoa que o profere – seja homem, mulher, jovem, velho, educado, de uma região particular, 

pertencente a um grupo particular, etc. A escolha de determinados elementos para a 

composição dos enunciados indexicaliza o modo como os sujeitos se produzem na 

performance. Blommaert (2005, p. 11) diz que “fazemos julgamentos de caráter o tempo todo, 

rótulos como 'arrogante', 'sério', 'engraçado', 'auto-consciente' ou 'eficiente' são baseados 

quase que exclusivamente na forma como as pessoas se comunicam conosco” ao 

indexicalizarem significados ou Discursos.  

Além das características atribuídas aos sujeitos, a indexicalidade também diz algo 

sobre o próprio enunciado, a situação social e as identidades encenadas na performance. São 

as pistas de contextualização (GUMPERZ, 1982/1998) que nos permitem considerá-lo como 

sério ou brincadeira, uma ordem ou pedido etc., ou mesmo reconhecer se um enunciado é 

amistoso ou hostil. Elementos como grau de formalidade, classe social, gênero, etnia e status 

social são construídos discursivamente, tendo em vista que é o significado indexical que 

ancora o uso da linguagem firmemente em padrões sociais e culturais (BLOMMAERT, 

2005). Desse modo, pode-se afirmar que a noção de indexicalidade coloca em ação uma 

compreensão pragmática da produção de sentidos, considerando a complexa relação que se 

estabelece entre o discurso e suas condições de produção. Como afirma Blommaert (2005), é 
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possível identificar no nível micro como pequenas pistas verbais e não verbais tornam-se 

índices que simultaneamente sinalizam e produzem grandes padrões de estratificação social. 

Enfim, a produtividade teórico-analítica do construto de escalas e sua relação com o 

caráter indexical da linguagem está na possibilidade de identificar na interação, relações de 

saber-poder no uso que os participantes fazem da linguagem e nos saltos entre diferentes 

escalas, ou seja, movimentos entre diferentes espaços-tempos. “Um movimento a partir de um 

nível de escala para outro invoca ou indexicaliza imagens da sociedade, por meio de 

metáforas e imagens de tempo e espaço social culturalmente construídas” (BLOMMAERT, 

2006, p. 5). As dissimetrias no uso da linguagem também estão associadas às escalas, tendo 

em vista que não é qualquer um que pode efetuar um salto entre escalas, já que o acesso a 

recursos linguísticos não é igualitário. Posso dizer que na prova didática, banca, candidato/a e 

alunos/as projetados/as constituem sujeitos que possuem diferentes acessos a escalas 

sociolinguísticas, situadas pelos recursos estilísticos, pelo conhecimento teórico e prático da 

língua espanhola, pela hierarquia institucional e pela desigualdade de posições sociais. 

Nessa perspectiva, o processo de contextualização pode ser apreendido pela 

identificação dos D/discursos entextualizados pela participante que se orientam por diferentes 

níveis escalares e pelos processos de entextualização, os quais podem ser pensados como 

categoria produtiva no estudo das performances corpóreo-discursivas, tendo em vista o foco 

nos processos de contextualização e descontextualização de textos que permitem a produção 

de sentidos (cf. discutido na seção 2.3.2). Aprofundando a discussão, Coupland (2007) 

explica que a entextualização diz respeito ao modo como membros de grupos culturais 

executam sua cultura por intermédio da criação de textos de vários tipos. Igualmente, 

Rampton (2006) entende entextualização como sendo a formulação oral ou escrita de aspectos 

da experiência do que está ocorrendo em volta das pessoas. Os membros de tais grupos se 

envolvem em distintas formas de falar e interagir, sendo algumas delas ritualizadas em 

gêneros do discurso bastante familiares. “A cultura, portanto, estabelece ou sedimenta textos, 

que por sua vez, realizam a cultura” (COUPLAND, 2007, p. 107). A reprodução ou 

reconstrução textual de formas culturais implica a sua emergência em novos contextos, ou 

seja, sua recontextualização. Rampton (2006) ainda destaca que essa recontextualização 

envolve sempre a reconstrução do sentido pelos participantes na articulação com suas ideias 

do que seja relevante, do que ele pode fazer, e de como as coisas do mundo são. 
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A identificação cultural, processo pelo qual um sujeito torna-se membro de um grupo, 

é, portanto, uma tensão que se estabelece entre o dado e o novo, entre o performativo e as 

performances inovadoras. Bauman (1996 Apud COUPLAND, 2007) argumenta que um dos 

principais problemas que pautam a compreensão desse processo é justamente essa tensão 

dinâmica entre o elemento socialmente dado, isto é, a entidade cultural persistente que está 

disponível para recontextualização na performance, e o elemento emergente, a transformação 

dessa entidade no processo da performance. Bauman e Briggs (1990/2008) destacam que tal 

abordagem contribui para a operacionalização no nível do texto
44

 da noção mais abstrata de 

dialogismo postulada por Bakhtin (1979/2000). Lançar um olhar sobre as dinâmicas de 

entextualização, descontextualização e recontextualização seria uma forma de elucidar como 

as relações dialógicas se dão nas práticas sociais, nas performances corpóreo-discursivas.  

Ao articular entextualização e dialogismo, faz-se necessário pensar o conceito de 

intertextualidade, noção bastante recorrente nos estudos do texto e do discurso (FIORIN, 

2006). Ambos os construtos possibilitam estudar, no nível do texto, as relações dialógicas 

(BAKHTIN, 1979/2000) constitutivas do D/discurso, mas de modo diverso. O conceito de 

entextualização se propõe a focalizar o processo de surgimento de um texto, a partir da 

construção de um contexto, e os deslocamentos (reentextualizações) que o mesmo realiza, 

enquanto a intertextualidade, grosso modo, sinaliza o resultado desse processo, isto é, 

identifica a presença de um texto em outro e o diálogo que aí se estabelece. Sendo assim, a 

entextualização é um conceito mais dinâmico que visa “capturar” o fluxo textual. Outro 

conceito aparentado, derivado do princípio dialógico, é o de polifonia que estabelece a 

existência de múltiplas vozes sociais que atravessam o discurso. Para os efeitos de análise da 

performance corpóreo-discursiva da participante, vou distinguir a identificação da 

sobreposição de vozes da entextualização pelo uso do construto bakhtiniano ventrilocação, 

usado por Worthan (2001); De acordo com esse último autor, ventrilocar diz respeito ao 

processo de o locutor justapor à sua própria voz, uma voz alheia, assumindo, desse modo, 

outra posição social enquanto executa sua performance. Ao ventrilocar, o locutor sempre se 

posiciona em relação à voz trazida. Desse modo, no discurso aparentemente monológico da 

participante, vozes são ventrilocadas e Discursos são entextualizados. É preciso explicitar que 

essa distinção tem um propósito meramente analítico, já que não é possível falar em Discursos 

sem pensar em sua materialização em textos, sempre enunciados por determinadas vozes. O 

                                                 
44

 É importante lembrar que a palavra texto aqui não se limita à modalidade verbal da linguagem, mas também à 

dimensão não verbal. 



94 

 

que efetivamente me interessa identificar é a sutileza da mudança no foco, a ventrilocação 

focaliza a voz, o sujeito social, a posição enunciativa e a entextualização focaliza o processo 

de produzir um texto dando materialidade a determinados Discursos.       

Outro construto diretamente imbricado com as noções de dialogismo e entextualização 

é o de trajetórias de texto (BLOMMAERT, 2001/2008), que diz respeito ao movimento de 

textos através de diferentes contextos e em diferentes gêneros do discurso. Blommaert 

(2001/2008) dá como exemplo os processos de comunicação institucionais no quais uma fala 

pode ser entextualizada em notas, resumos, boletins oficiais, citações, discussões etc. A 

trajetória dos textos produzidos na performance corpóreo-discursiva na prova didática 

constrói-se através da (re)entextualização de no mínimo um plano de aula, elaborado para a 

prova, que pode também já ser a reentextualização de outros planos de aula, de outras aulas, 

de materiais didáticos, de conversas com outros/as professores/as etc., o que seria constitutivo 

da atividade profissional docente. Todo esse encaminhamento dialógico do texto envolve 

sempre um performativo recontextualizado em novas performances, isto é, há uma repetição 

que nunca é igual. E no caso dos materiais didáticos, podemos ter um texto usado como 

atividade de leitura que foi extraído de um jornal, por exemplo.  

Uma questão central da trajetória dos textos é o fato de demonstrar a desigualdade no 

exercício do poder e nos aspectos de controle. Briggs (1997 apud BLOMMAERT, 

2001/2008) explica que nem todos os participantes têm acesso a todos os contextos aos quais 

os textos são submetidos e a própria prática de transposição e reentextualização produz 

dialogicamente outros sentidos. Voltando ao caso da prova de aula, os candidatos não têm 

acesso à discussão que a banca faz sobre sua performance. E em última instância, todo o texto 

produzido pelo candidato se transpõe parcialmente a notas dos membros da banca, e depois 

passa à discussão entre eles para logo se tornar planilhas de avaliação e finalmente ser 

traduzido em um conceito numérico. Blommaert (2001/2008, p. 107) explica que a 

reentextualização normalmente envolve “uma tecnologia de contextualização, certo nível de 

conhecimento técnico que é muito exclusivo e objeto de imensa desigualdade”. No caso da 

prova didática, a banca detém um saber-poder que é legitimado por todo o processo de 

avaliação. A nota atribuída aos candidatos, em alguns concursos, como é o caso do objeto 

dessa pesquisa, sequer pode ser questionada.  
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Na próxima seção desenvolverei os construtos de gêneros do discurso e de gênero 

profissional, buscando articulá-los às noções de performance, performativo e 

performatividade apresentadas e discutidas.  

 

2.4 Dos gêneros do discurso aos gêneros da atividade 

 

A prova de aula pode ser considerada uma prática discursiva, ou evento social, nos 

termos de Goffman (1959/2003). Se a compreendermos como um evento de performance 

intensa ou espetacular (cf. seção 2.3.2), ela certamente constitui um registro ou memória de 

uma prática que possui elementos reiteráveis. Para dar conta dessa performance, os atores  

envolvidos mobilizam modos historicamente situados de usar a linguagem, isto é, fazem uso 

de diferentes gêneros do discurso (BAKHTIN, 1979/2000). Em meu entendimento, o recurso 

ao construto de gênero do discurso possibilita dar conta da dimensão performativa enquanto 

elemento normativo/prescritivo, ainda que tácito, que se impõe sobre o uso da linguagem. E 

essa noção não apaga o caráter contingente do discurso, tendo em vista que o gênero também 

é “mutável porque está em constante transformação, se altera a cada vez que é empregado, 

havendo mesmo casos em que um gênero se transforma em outro” (SOBRAL, 2009).   

O que busco articular aqui com a noção de gênero do discurso é a possibilidade de dar 

conta de aspectos performativos da linguagem, considerando que um gênero materializa a 

repetição e a estabilidade que as performances acumulam ao longo do tempo e 

simultaneamente abre espaço para a variabilidade e heterogeneidade, para as possibilidades de 

outras performances. Bauman e Briggs (1990/2008, p. 195) colocam que “a padronização 

poética, enquadres, gêneros, estruturas de participação e outras dimensões da performance 

chamam atenção para o estatuto da fala como ação social”. Na visão bakhtiniana de língua há 

sempre um certo grau de padronização no uso da linguagem, porque esta é organizada 

socialmente. Para Bakhtin (1979/2000), usar uma língua significa necessariamente fazer uso 

de um gênero de discurso, sendo os gêneros tipos de enunciados socialmente organizados 

segundo as diferentes esferas de atividade humana, como a esfera do trabalho docente, que é o 

que me interessa nesta pesquisa. O gênero do discurso é um dos componentes da estrutura e 

dinâmica do evento de performance que orienta as ações dos participantes. Desse modo, com 
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o objetivo de fornecer pistas teóricas para a compreensão da performance corpóreo-discursiva 

profissional docente na prática da prova de aula, abordo nesta seção as noções de gêneros do 

discurso (BAKHTIN, 1979/2000)  e gêneros profissionais ou da atividade
45

 (CLOT, 2006; 

2010; FAITA, 2005; SOUZA-E-SILVA, 2004).  

Rampton (2006, p. 30) define gênero como “um conjunto de expectativas 

convencionais que os membros de um grupo social usam para moldar e construir a 

atividade  comunicativa na qual estão envolvidos”. Tais expectativas incluem um sentido de 

tarefas prováveis, os papeis e relações tipicamente estabelecidos, as formas como a atividade 

pode ser organizada e os tipos de recursos adequados para a sua realização. Ele ainda afirma 

que “gêneros são visões encapsuladas do mundo social ligadas a uma ação prática em 

situações recorrentes, projetando tipos particulares de conduta e de relacionamento” (p. 124). 

Bauman e Briggs (1990/2008, p. 193), com base em vários estudos, argumentam que 

os gêneros do discurso têm um papel relevante na configuração da força ilocucionária
46

 de 

uma enunciação, pois os mesmos definem as estruturas de participação (PHILIPS, 1972; 

GOFFMAN, 1979/1998; RIBEIRO; GARCEZ, 1998) da interação entre os interlocutores 

(performer – audiência). No caso da prova de aula, temos interlocutores bem definidos e 

estruturas de participação praticamente estáveis, visto que o que cabe à professora - candidata 

e aos membros da banca está preestabelecido no edital do concurso. O gênero (BAKHTIN, 

2000), os enquadres (GOFFMAN, 1979/1998), as estruturas de participação (PHILIPS, 1972; 

GOFFMAN, 1998), além de outras dimensões da performance chamam atenção para “o 

estatuto da fala como ação social” (BAUMAN; BRIGGS, 2008, p. 195).  Citando as palavras 

dos autores entendemos que: 

(...) gêneros são muito mais do que conjuntos isolados e auto-contidos de traços 

formais. Uma mudança de gênero evoca funções comunicativas contrastantes, 

estruturas de participação e modos de interpretação. Além disso, a capacidade social 

de certos gêneros e a relação entre gêneros são, elas mesmas, padronizadas de tal 

modo que dão forma e são formadas por gênero [gender], classe social, etnicidade, 

idade, tempo, espaço e outros fatores. De maneira similar, a busca de um foco 

interativo em particular (ensino, exortação, aproximação, confronto etc.) geralmente 

envolve mudanças de gênero negociadas, onde elementos de um gênero são 

mesclados a traços de outro (BAUMAN, BRIGGS, 2008, p. 193). 

 

                                                 
45

 Seguindo Souza-e-Silva (2004), tomarei as noções de gênero profissional e gênero da atividade como 

equivalentes. Para uma compreensão aprofundada da distinção, ver Clot (2008/2010). 
46

 “A força ilocucionária pode ser comunicada por uma série de elementos do micro ao macro e, mais 

importante, pela interação entre tais elementos” (BAUMAN; BRIGGS, 1990/2008, p. 194). 
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É a partir dessa visão interacional que o construto possibilita a descrição de padrões de 

uso da linguagem que estejam em circulação na sociedade em uma dada cultura. A noção de 

gênero não tenta impor modelos estáticos ou enquadrar interações em arquétipos 

preestabelecidos que não levem em conta a heterogeneidade constitutiva da vida social. Pelo 

contrário, o próprio Bakhtin (1979/2000) exemplifica e explica que a diversidade e a 

heterogeneidade são constitutivas da noção de gênero do discurso: 

Cumpre salientar de um modo especial a heterogeneidade dos gêneros do discurso 

(orais e escritos), que incluem indiferentemente: a curta réplica do dialogo 

cotidiano
47

 (com a diversidade que este pode apresentar conforme os temas, as 

situações e a composição de seus protagonistas), o relato familiar, a carta (com suas 

variadas formas), a ordem militar padronizada, em sua forma lacônica e em sua 

forma de ordem circunstanciada, o repertorio bastante diversificado dos documentos 

oficiais (em sua maioria padronizados), o universo das declarações públicas (num 

sentido mais amplo, as sociais, as políticas) (BAKHTIN, 1979/2000, p. 279-280).   

Na compreensão de que a linguagem é constitutiva do social, podemos dizer que 

quanto mais a humanidade produz formas de viver a vida social, estabelece sistemas de 

comunicação, cria modos de produção e circulação de produtos culturais, mais gêneros 

surgem (vide os inúmeros gêneros surgidos no advento das novas tecnologias de comunicação 

digital). Os gêneros do discurso são tão ricos, variados e heterogêneos quanto às próprias 

esferas de atividade humana (BAKHTIN, 1979/2000). 

Cada esfera dessa atividade [humana] comporta um repertório de gêneros do 

discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 

desenvolve e fica mais complexa (BAKHTIN, 1979/2000, p. 279). 

Tendo em vista essa heterogeneidade e complexidade, Bakhtin (1979/2000) divide os 

gêneros em primários e secundários estabelecendo como critérios a distinção associada à 

complexidade do gênero e seu caráter mais ou menos espontâneo, nos gêneros primários, e 

mais ou menos planejado e elaborado, nos secundários. Considerando as bases 

epistemológicas nas quais me apoio, uma visão dicotômica limitaria e engessaria a 

produtividade do construto. Assim, entendo tal distinção como extremos de um continuum no 

qual se podem analisar comparativamente os diferentes gêneros como mais ou menos 

planejados ou mais ou menos espontâneos. 

                                                 
47

 Em oposição ao que pensava Saussure (1916) e a linguística estruturalista, as muitas pesquisas que consideram 

as interações de fala do dialogo cotidiano tem demonstrado a sistematicidade de determinados mecanismos na 

interação face a face como o sistema de tomada de turnos e o reparo, conforme o texto seminal de Sacks, 

Schegloff, e Jefferson de 1974. 
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Os gêneros secundários mais planejados  seriam aqueles cuja própria condição de 

produção possibilita e de certa forma pressupõe um maior grau de elaboração por parte dos 

participantes. Notadamente fazem parte de tal categoria os gêneros institucionais, os 

acadêmicos e científicos, os ligados à produção artística, sejam eles mais ou menos 

estabilizados. Já os gêneros primários seriam os gêneros com maior grau de espontaneidade, 

nos quais os participantes possuem menos exigência de elaboração prévia, ainda que ela não 

possa ser descartada. Uma conversa pode ser altamente elaborada e planejada quando o que 

está em jogo são certos interesses dos participantes, como por exemplo, em uma paquera ou 

em uma relação profissional entre patrão e empregado. Os gêneros primários são absorvidos 

pelos secundários e tornam-se componentes destes. Adquirem uma característica particular: 

perdem sua relação imediata com um contexto que lhes seria constitutivo no papel de gêneros 

primários, e, em certa medida, estão mais suscetíveis ao processo de descontextualização e 

recontextualização explicitado por Bauman e Briggs (1990/2008) e discutido do capítulo 2 

desta tese. 

Retomando o papel interacional que os gêneros desempenham, Wertsch (1998) 

argumenta que eles correspondem a situações típicas de fala, temas típicos mobilizados sob 

determinadas circunstâncias. Isso significa dizer que os enunciados estão tipificados 

socialmente (BAZERMAN, 2011) em gêneros do discurso. Se pensarmos uma aula de língua 

estrangeira na escola, por exemplo, como um gênero do discurso, ainda que haja muitas 

formas desse evento aula se desenvolver, também há elementos nele que se mantém estáveis, 

como os papeis sociais
48

 (GOFFMAN, 1959/2003) dos participantes: professora e alunos/as; 

as estruturas de participação, isto é, quem pode falar, o que e como; a proposição de um tema, 

assunto ou conteúdo a ser trabalhado em consonância com um plano de curso, o fato de haver 

planejamento prévio, uso de ferramentas tais como quadro, livros didáticos, dicionários, 

projetores etc.       

Como se pode ver, a noção de gênero de discurso é consonante a uma visão de 

linguagem como ação no mundo. Constitui-se na relação simultânea entre a produção de um 

texto e de uma realidade social, produzida de um lado, por regras preestabelecidas, fruto de 

repetidas performances corpóreo-discursivas, e, de outro, pelo uso que os participantes fazem 

                                                 
48

 Goffman (1959/2003, p. 24) define papel social como “a promulgação de direitos e deveres ligados a uma 

determinada situação social”. Considerando a perspectiva performativa aqui assumida, entendo o papel social 

como uma característica que remete à estabilidade que a repetição de performances produz, não sendo de 

maneira alguma elemento determinante nas interações.    



99 

 

dos múltiplos recursos da linguagem, estilizando saberes e experiências, aspectos contextuais 

e inovadores de suas performances, o que as torna únicas e inéditas. Na teorização proposta 

por Bazerman (2011), a teoria dos atos de fala (AUSTIN, 1962/1990) é central em seu 

entendimento do gênero, justamente por introduzir a ideia de ação na reflexão teórica sobre o 

uso da linguagem.  

Na perspectiva de linguagem como ação, é possível articular o construto de 

performance ao de gêneros do discurso (BAKHTIN, 1979/2000), entendendo o caráter 

relativamente estável, normatizado, padronizado e tipificado do segundo como efeito 

discursivo de repetições e regulações sociais; ou seja, o gênero do discurso  também é 

resultado das performances de linguagem, isto é, uma forma de estilização repetida de modos 

de organizar a linguagem como atividade social (BUTLER, 1990/2003; PENNYCOOK, 

2007). E seu caráter heterogêneo e variável é produto simultaneamente do contexto único no 

qual se atualiza e da possibilidade de agência do sujeito em processos de estilização da 

linguagem (COUPLAND, 2007).  

Antes de discutir a noção de estilização, faz-se necessário retomar e problematizar o 

construto de estilo, do qual se origina. Rampton (2006) destaca que “estilo” é visto, 

tradicionalmente, como um modo de usar a linguagem que seria “natural” e característico de 

uma identidade social e cultural. Em oposição a tal perspectiva, a de uma estilística 

tradicional, Bakhtin (1979/2000) e seu círculo desenvolveram em seus trabalhos uma 

concepção de estilo que se afasta do modelo essencializado que toma por princípio a 

expressão individual de uma subjetividade pessoal e privada. Os autores propuseram uma 

compreensão de estilo coerente com uma reflexão sobre a linguagem que está fundada na 

relação com o outro, com a alteridade e as múltiplas vozes sociais. Teorização que possibilita, 

como já dito, o estudo das práticas de linguagem em uso, situadas sócio-historicamente.  

Para Bakhtin e seu círculo, o estilo é uma dimensão textual e enunciativa característica 

do discurso em seu funcionamento dialógico (BRAIT, 2005). O estilo inscreve-se na língua e 

nos seus usos situados concretos, é definido pelas escolhas que faz o participante, levando 

sempre em consideração o gênero de discurso mobilizado e a audiência. Assim, pode-se dizer 

que o estilo é um conjunto de procedimentos linguísticos, paralinguísticos, imagéticos e 

corporais que atuam na construção performativa do sujeito e da realidade, imprimindo sempre 

uma determinada visão de mundo. 
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Outra questão central na proposta bakhtiniana de estilo é sua relação constitutiva com 

a noção de gênero do discurso. Como componente do gênero, o estilo está indissociavelmente 

ligado a unidades temáticas e a unidades composicionais. Aos diferentes gêneros produzidos 

nas mais diversas esferas de atividade humana correspondem estilos determinados, alguns 

mais padronizados, como no caso de documentos oficiais e cerimônias com protocolos 

rígidos, e outros mais autorais, como é o caso dos gêneros literários e publicitários. Assim, o 

estilo aponta para a negociação entre uma dimensão coletiva, típica do gênero, produzida 

sócio-historicamente e acumulada na forma de um modelo performativo e uma dimensão 

emergente e contingente, situada no aqui e agora da performance dos participantes em ação. O 

estilo depende da relação que se produz entre o locutor, os demais parceiros da interação 

(sejam reais ou imaginados) e os outros discursos. Desse modo, ao falar em um estilo 

professoral, pressupõe-se uma audiência que se constrói como alunos/as e um gênero típico 

do trabalho docente.  

Dialogando com a definição de performance de Butler (2003), entende-se que a 

estilização corpóreo-discursiva em um gênero discursivo também pode ser considerada um 

processo intersubjetivo produzido na negociação entre as determinações dos processos 

performativos já instaurados na sociedade e a possibilidade de agenciamentos de outras 

performances. Isto significa argumentar que os/as professores/as em suas aulas se engajam em 

performances que, por um lado, repetem modelos (identitários profissionais) estabelecidos 

sócio-historicamente, aqueles constitutivos de determinados gêneros profissionais e de 

discurso, que dizem respeito ao performativo (cf. PENNYCOOK, 2007). E por outro, 

possuem a possibilidade, a partir do uso que fazem de seus saberes, corpos e experiências, de 

encenar novas performances docentes incorporando novos contornos estilísticos ao gênero, o 

que na teorização butleriana e de acordo com Pennycook (2007), seria explicado pela 

performatividade. 

Se o construto bakhtiniano de gênero do discurso é útil para pensar a articulação entre 

um nível situado e emergente de performance e um contexto sociocultural amplo, a noção de 

gênero profissional (CLOT, 2006; SOUZA-E-SILVA, 2004; FAÏTA, 2004, 2005) contribui 

para sinalizar a especificidade de uma atividade profissional, como o trabalho docente. Esse 

construto busca dar conta não exclusivamente das práticas linguageiras, mas de toda e 

qualquer ação corporal, os gestos profissionais, que de algum modo tipificam ou estilizam as 

atividades profissionais.  
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Segundo Faïta (2004), a atividade é o modo próprio de cada sujeito reconstituir sua 

tarefa, sendo realizada em formas sociais, ou seja, em práticas. “O conceito de prática conota 

um fazer, em um contexto histórico e social que dá estrutura e sentido ao que nós fazemos. 

Neste sentido, prática
49

 é sempre prática social” (WENGER, 1998, p.47). A noção de 

atividade possui uma longa história advinda da teoria da atividade desenvolvida por 

psicólogos como Leontiev e Vygotsky e atualizada por pesquisadores da ergonomia francesa. 

Nesta tese, sigo a proposta desenvolvida no âmbito da Clínica da Atividade (CLOT, 2006; 

FAÏTA, 2005), “uma abordagem da análise do trabalho centrada numa perspectiva dialógica 

da linguagem e do desenvolvimento, que busca intervir na situação favorecendo 

transformações na atividade e restabelecendo o poder de agir dos coletivos de trabalho” 

(VIEIRA; FAÏTA, 2003, p. 28). A noção de atividade (cf. discutido no capítulo 1) abarca 

aquilo que o profissional faz e aquilo que ele não chega a fazer, suas hesitações, seus 

impedimentos etc. sempre no debate com aquilo que deveria ser feito.        

Souza-e-Silva (2004) compreende o gênero da atividade como formas comuns de vida 

profissional, compartilhadas pelos coletivos de trabalho. O gênero constitui aqueles saberes 

práticos e da experiência que são mobilizados pelos/as trabalhadores/as para poder trabalhar.  

De acordo com a autora:   

O gênero da atividade fundamenta-se em um principio de economia da ação; ele é, 

de algum modo, a parte subentendida da atividade, aquilo que os trabalhadores de 

um dado meio conhecem, esperam, reconhecem, apreciam; o que lhes é comum e o 

que os reúne sob condições reais de vida; o que eles sabem e devem fazer sem que 

seja necessário reespecificar a tarefa cada vez que ela se apresenta (SOUZA-E-

SILVA, 2004, p. 97). 

No caso especifico da atividade docente, o gênero prova de aula pode exemplificar o 

referido construto, pois não há para além da teorização na formação em licenciatura e do 

aprendizado no estágio docente, prescrições claras para executá-lo. Há na literatura específica 

uma gama de descrições e discussões de como ensinar; metodologias pautadas em teorizações 

específicas que são logo (re)significadas na prática docente, por área de conhecimento, por 

local de trabalho, por escola. Caberá, portanto, ao docente reconhecer o modo como tal 

gênero é atualizado pelo coletivo e inserir-se neste modo de fazer.  

                                                 
49

 O conceito de prática para Wenger (1998) inclui o explicito e o tácito, o dito e o não dito. O que é 

representado e o que é assumido. Inclui linguagem, ferramentas, documentos, imagens, símbolos, papeis bem 

definidos, critérios específicos, procedimentos codificados, regulações e contratos que várias práticas tornam 

explícitos para uma variedade de propósitos (WENGER, 1998). 
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Destaco assim, a centralidade de noções como coletivo e comunidade na reflexão 

sobre o trabalho docente. Para Wenger (1998), todo aprendizado é coletivo, já que 

aprendemos na interação com outros e com o mundo. “Este aprendizado coletivo resulta em 

práticas que refletem a busca por nossos próprios objetivos e atendem às necessidades das 

relações sociais” (WENGER, 1998, p. 45). Wenger (1998) ainda explica que qualquer 

atividade de trabalho, em um plano abstrato, pode ser descrita em termos individuais, sendo 

comum o apagamento do fato de ser a comunidade de prática aquela a sustentar os/as 

trabalhadores/as no exercício de suas atividades profissionais. No entanto, faz-se necessário 

explicitar que o gênero da atividade não limita, nem determina de uma vez por todas o modo 

de fazer do/a professor/a. É necessário levar em consideração que cada profissional atua 

negociando com as normas vigentes, com sua própria experiência e outros elementos 

contingenciais, estilizando desse modo o gênero em uso. O gênero da atividade é, de certo 

modo, produzido pela repetição de estilos profissionais (CLOT, 2006; SOUZA-E-SILVA, 

2004; FAÏTA, 2004, 2005) compartilhados, sendo assim, continuamente alterado por eles. Os 

gêneros da atividade funcionam como formas prescritivas que se impõem aos trabalhadores/as 

como modo de ação. Apesar de convencionais, são recriados a cada atividade situada, o que 

lhe atribui um caráter tanto coercitivo quanto estratégico. 

Cada sujeito interpõe entre ele e o gênero coletivo a que pertence, os próprios 

retoques do gênero. Ele o repete sem o repetir. O estilo pode, portanto, ser definido 

como uma metamorfose do gênero em curso de ação, uma repetição que vai além da 

repetição (CLOT, 2010, p. 93). 

Desse modo, o gênero profissional é o que há de mais performativo na atividade e o 

estilo profissional é a possibilidade do/a trabalhador/a atuar no gênero, é a transformação do 

gênero na história real da atividade. Então, dialogando com Butler, podemos dizer que o 

gênero da atividade é a estilização repetida de atos profissionais que passam a valer como 

norma, seja explícita ou tácita. Os sujeitos podem recriar os gêneros na medida em que criam 

“condições de ação que levam elementos do contexto e de sua conduta a se associar numa 

relação que oferece uma saída nova para a situação vivida” (FAITA, 2004, p. 69). 

É possível perceber o caráter normativo no gênero da atividade principalmente no 

trabalho de profissionais iniciantes. Assevera Faïta, (2004), que o docente iniciante, em seu 

trabalho de produzir, organizar e gerir um coletivo de alunos/as, de criar condições 

necessárias para que se engajem na tarefa de aprender, tende a se conformar mais a um gênero 

já estabelecido. Enquanto o docente mais experiente tende a negociar mais com o gênero e 
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encenar performances diferentes. Sua maior experiência lhe possibilita desenvolver um maior 

poder de agir, transgredindo voluntariamente a norma ou o gênero dominante (FAÏTA, 2004, 

p. 69).  

Nessa abordagem ergonômica e dialógica, a ação é simultaneamente uma resposta às 

prescrições e às normas antecedentes e uma questão a elas endereçada: “(...) a ação do 

professor consiste não apenas em operacionalizar as prescrições, mas também em colocá-las à 

prova e delas reapropriar-se para sua experiência pessoal” (SOUZA-E-SILVA, 2004, p. 95). É 

na apropriação dos gêneros que se constroem os gestos pessoais. O gênero da atividade  

longe de ser um sistema abstrato de normas, sempre igual a si mesmo, está submerso 

na ação compartilhada e dilacerado pelas contradições vivas do meio de trabalho 

para reaparecer enfim, eventualmente, saturado de variantes e sobrecarregado de 

matizes, com uma estabilidade invariavelmente provisória (CLOT, 2010, 164). 

Esta reapropriação em situação do gênero da atividade pelo/a trabalhador/a é o que 

Clot (2010) designa por estilo profissional. Homólogo à noção de estilo na linguagem, os 

estilos profissionais são sempre inacabados e contingenciais, responsáveis pelo acabamento 

dado à atividade, o que torna única e não reiterável a cada situação vivida (SOUZA-E-

SILVA, 2004). “O gênero profissional [ou da atividade] é um instrumento coletivo da 

atividade, permitindo colocar os recursos da história acumulada a serviço da ação presente de 

uns e dos outros” (CLOT, 2010, p. 35).  

No caso especifico das provas de aula de concurso, a pesquisa sinalizou que se trata de 

um gênero da atividade docente sobre o qual se estabelecem poucas prescrições diretas. O que 

consta dos editais de concurso se limita, de modo geral, a normas que deverão ser seguidas 

pelos/as candidatos/as: quanto à data, local e tempo de duração da prova. Trata-se de um 

gênero usado para avaliar os saberes teóricos e práticos dos profissionais em uma situação 

fora da atividade reconhecida do/a professor/a. Não é efetivamente uma aula, ainda que o 

observável, a performance encenada recontextualize (BAUMAN; BRIGGS, 1990/2008) o 

gênero da atividade aula, isto é, dialogue com as aulas efetivas, nos termos bakhtininos,  mas 

não sem (re)significá-la, ou seja, o gênero da atividade é recriado pelo diálogo na 

performance.  

Em concordância com Faïta (2004), acredito que os docentes em prova de aula, 

especialmente aqueles que a fazem pela primeira vez, se orientem a partir de, pelo menos, três 

ordens de elementos que lhes servem de prescrito: a) o gênero de atividade aula, idealizado e 
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produzido a partir de suas experiências como aluno/a e como professor/a; b) o repertório de 

saberes compartilhados em sua comunidade de prática, produzidos nas trocas estabelecidas 

com docentes mais experientes; e c) o que o candidato projeta como expectativa da banca 

sobre aula e prova de aula. Nessa perspectiva, é fundamental considerar os fatores de 

variabilidade que caracterizam a dimensão coletiva do trabalho docente (FAITA, 2004, p. 65), 

ainda que o professor/a seja avaliado na prova de aula do concurso individualmente. É sempre 

um jogo entre a atualização de um gênero de atividade, coletivo e compartilhado, e um estilo 

mais ou menos individual, um modo próprio de fazer, que situa a performance docente numa 

dimensão contingencial.   

A aposta teórica que faço em construtos como de gênero de discurso e de gênero da 

atividade, bem como em D/discurso, performance, indexicalidade, escalas e entextualização, 

aqui apresentados, reside na possibilidade de os mesmos poderem contribuir teórica e 

analiticamente para a articulação entre o contexto social, cultural e histórico mais amplo da 

educação e da seleção de professores na rede pública e o contexto local focado nas 

performances corpóreo-discursivas e nas interações entre a participante na prova de aula 

estudada.  

Nessa perspectiva, Coupland (2007) identifica o gênero como um dos três tipos de 

enquadres do discurso que contribuem para sua contextualização social: o primeiro é o 

enquadre sociocultural ou nível macrossocial, o segundo é o enquadre do gênero ou nível 

mesossocial e o terceiro é o enquadre interpessoal ou microssocial. Coupland (2007) toma 

emprestado de Goffman (1979/1998) a noção de enquadre que possibilita identificar como 

identidades particulares tornam-se relevantes ou salientes em determinado momento do 

discurso. A dimensão do gênero do discurso define determinados parâmetros pelos quais os 

participantes podem se guiar na interação, como, por exemplo, os papeis sociais de 

professor/a e aluno/a em uma aula. Coupland (2007) explica que um enquadre de gênero 

particular pode consolidar identidades que estão estabelecidas no enquadre sociocultural ou 

mesmo contradizê-las tornando-as menos relevantes em um dado momento da interação. O 

autor ainda explica que os gêneros são normalmente sustentados por comunidades de práticas 

que possuem expectativas normativas específicas sobre identidades sociais realizadas em 

gêneros do discurso também específicos. 
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O gênero permite retomar o trabalho coletivo possibilitando aos participantes 

tornarem-se sujeitos de uma intervenção em suas próprias atividades. Para a Clínica da 

Atividade (CLOT, 2006, 2010) a retomada do trabalho coletivo por intermédio de métodos 

como a autoconfrontação possibilita suscitar discursivamente o poder de agir dos 

profissionais em situação de trabalho. Assim, um efeito indireto desta tese é o de contribuir 

para que as participantes possam repensar sua participação naquela e em outras provas de 

aula, inclusive como membros de bancas. Possibilitar também a produção coletiva de 

conhecimento que contribua com a história da atividade de seleção em seu diálogo com a 

atividade de sala de aula.  

No próximo capítulo, farei a descrição da metodologia adotada na geração e na 

interpretação dos dados, considerando o espaço da pesquisa, as prescrições definidas pelo 

edital do concurso, a filmagem e transcrição das provas de aula e o método da 

autoconfrontação simples. 
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Capítulo 3: TRAJETÓRIA DE PESQUISA 

 

A partir do arcabouço teórico discutido no capítulo 2, isto é, o conjunto de teorias 

advindas de diversas áreas que buscam compreender a natureza do sujeito social, produzido 

por diversos atravessamentos identitários, esta pesquisa se enquadra em um modelo 

metodológico qualitativo-interpretativista, para o qual a compreensão dos significados, 

produzidos nos textos, é central e a questão da intersubjetividade, bastante forte (CELANI, 

2005). E como afirma De Grande (2011, p. 11), tal escolha não é aleatória, “decorre de uma 

compreensão sobre o que é fazer pesquisa, sobre os objetivos e objetos de pesquisa, sobre o 

que está implicado na relação entre pesquisador e pesquisados e se articula com os objetivos e 

pressupostos teóricos da pesquisa”.  

Nesse sentido, reafirmo minha adesão à compreensão de que fazer pesquisa é se 

engajar política e eticamente (MOITA LOPES, 2006; 2009), produzindo conhecimentos que 

possibilitem criar alternativas para questões relevantes na vida social. Sendo todo 

conhecimento necessariamente social, não há produção de conhecimento que seja neutra ou 

desinteressada. Partindo desse pressuposto, a pesquisa aplicada em contextos situados 

trabalha no sentido de valorizar os sujeitos de pesquisa, dando-lhes voz, já que, segundo 

Celani (2005, p. 109) “se a vida social é dialógica, o método para descrevê-la também deve 

ser dialógico”. É preciso criar regimes de visibilidade e reflexividade sobre “possíveis efeitos 

e consequências do caminho percorrido pelo pesquisador, interrogando-nos a quem eles 

podem atingir/beneficiar/prejudicar, e de que forma” (FABRÍCIO, 2006 p. 60). Assim, 

pesquisar sobre a prática da prova de aula, tomada como constitutiva do trabalho docente, 

pode contribuir para criar inteligibilidade sobre as performances corpóreo-discursivas de 

docentes em seleção, identificar os Discursos e identidades que são mobilizados e contribuir 

para o poder de agir (CLOT, 2008/2010) desses profissionais.  

Neste capítulo faço uma descrição do espaço da pesquisa, a sala de aula usada para a 

prova didática, do principal documento prescritivo, o edital do concurso, dos instrumentos de 

geração de dados, a filmagem da prova de aula e a autoconfrontação simples, do modelo 

usado nas transcrições e das justificativas para a escolha de um sujeito focal para as análises 

micro. 
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3.1 A geração de dados 

 

Começarei explicitando a opção pelo termo “geração de dados” em detrimento do 

tradicional “coleta de dados”. Em conformidade com a perspectiva socioconstrucionista de 

linguagem e de pesquisa adotada, seria incoerente falar em coleta, pois a metáfora associada a 

esse termo está comprometida com um olhar positivista. Como se os dados constituíssem uma 

matéria pronta e objetiva apenas esperando para ser colhida. Considerando que cada 

enunciação é única e irrepetível, ainda que nela se atualizem Discursos em circulação, e que a 

linguagem possui um caráter performativo, os dados são o resultado de uma entextualização 

possibilitada pelo diálogo entre pesquisador e participantes da pesquisa. Sendo assim, como 

explica Blommaert (2001/2008) os dados possuem uma história que não deve ser esquecida 

ou naturalizada, sob o risco de se incorrer em generalizações ou simplificações que 

empobrecem o trabalho de análise.     

Segundo o autor, a história dos dados diz respeito ao modo como os mesmos são 

gerados, considerando o tempo, o lugar, a ocasião entre outros elementos de seu contexto de 

produção. A metodologia usada, no caso desta pesquisa, a filmagem, e os procedimentos 

aplicados “tem influência naquilo que esses dados nos dizem” (BLOMMAERT, 2001/2008, 

p. 110). Ainda que esta pesquisa não seja uma etnografia, mas sim uma análise do discurso de 

natureza multimodal, é preciso considerar sua forte situacionalidade.  

A história dos dados é importante para a criação de inteligibilidade sobre as práticas 

estudadas. O concurso para professores de língua espanhola, por exemplo, é ao mesmo tempo 

condição de possibilidade e de dificuldade para a geração dos dados da pesquisa. Os dados da 

performance corpóreo-discursiva dos candidatos apenas poderiam ser gerados ao mesmo 

tempo em que o evento de prova didática se dava. Tratava-se de uma etapa importante do 

processo de seleção de professores a que se submeteram. Alguns candidatos tiveram acesso à 

solicitação de gravação com no máximo um dia de antecedência, durante o sorteio do ponto. 

Outros foram informados pouco antes de sua apresentação, tendo que decidir autorizar ou não 

sem muito tempo para refletir. O seu maior interesse era efetivamente ser bem sucedidos na 

avaliação. Assim, a minha pesquisa estava completamente em um segundo ou terceiro plano 
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em seus projetos interacionais. Muitos candidatos não autorizaram a filmagem, pois tiveram 

receio de a câmera e o pesquisador tornarem-se elementos de desconforto e tensão durante a 

prova de aula, podendo vir a prejudicá-los. E daquelas que autorizaram a filmagem, as 

performances só existem como objeto de pesquisa devido a sua participação em um concurso 

de seleção docente, o contexto maior no qual se engajaram. É possível afirmar que a prova 

didática funciona como um dispositivo que dá visibilidade a certos discursos e atos corporais 

na prática docente situados em um momento político, histórico e social específico. E estes só 

estão disponíveis para avaliação e para pesquisa na especificidade desse contexto. 

Parafraseando Blommaert (2001/2008), remover ou desconsiderar esse nível contextual 

poderia obscurecer as razões de sua produção, seu vínculo com pessoas identificáveis e as 

circunstâncias particulares que as possibilitaram.    

Os dados da pesquisa foram gerados em três momentos distintos e em espaços 

particulares. A primeira parte diz respeito à filmagem de três provas de aula de um concurso 

para docente de Língua Espanhola da carreira do Magistério de Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico
50

 de uma escola da rede Federal de Ensino no estado do Rio de Janeiro, no 

terceiro trimestre de 2009. As participantes são professoras licenciadas
51

 em Letras com 

Habilitação em Língua Espanhola, candidatas a uma vaga disponibilizada ao perfil exigido, de 

acordo com o edital (a ser discutido na seção 3.2) do concurso de provas e títulos. A segunda 

parte foi gerada pela filmagem de uma prova de aula de um concurso para docente de Língua 

Espanhola de um colégio de aplicação de uma universidade pública no estado do Rio de 

Janeiro realizada no primeiro trimestre de 2010. O perfil dos candidatos, segundo o edital do 

concurso, era o de portadores de diploma de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em 

Português-Espanhol e de mestrado em qualquer área. Já a terceira etapa foi a realização de 

entrevistas de autoconfrontação
52

que, por limitação de ordem pessoal das participantes, deu-

se com duas das candidatas ao primeiro concurso filmado. As entrevistas foram realizadas no 

                                                 
50

 Também conhecida pela sigla EBTT, foi criada pela lei 11.784 de 22 de setembro de 2008 em substituição a já 

extinta carreira do Magistério de 1º e 2º Graus. No entanto, o decreto (n° 7.806) que regulamenta a progressão 

dos docentes desta carreira só foi publicado, como resposta ao movimento de greve docente, no Diário Oficial da 

União em 18 de setembro de 2012.  
51

 Esta diz respeito à titulação mínima exigida pelo edital do concurso, sendo os cursos de pós-graduação tanto 

lato sensu quanto stricto sensu valorizados na etapa da prova de títulos. 
52

 A autoconfrontação (CLOT, 2008/2010), como tipicamente operacionalizada pelos estudiosos da Clínica da 

atividade na França, não consiste em uma entrevista, já que normalmente não há perguntas roteirizadas e é o 

trabalhador quem decide o que vai dizer a partir das cenas que lhe são mostradas (extraídas da filmagem de sua 

atividade). No entanto, assim como Fernández e Clot (2007) e Rodrigues (2010), uso o termo entrevista junto a 

autoconfrontação para sinalizar ao leitor que em meus dados, a fala da participante foi provocada por 

intervenções na forma de perguntas e comentários do pesquisador. Discutirei melhor os procedimentos e 

fundamentação da autoconfrontação na seção 3.5.   
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terceiro trimestre de 2012 e também foram registradas por filmagem. Essa metodologia, que 

será discutida na seção 3.5, difere sistematicamente das sessões de revisionamento, utilizadas 

em pesquisas na área da linguística aplicada, principalmente no campo do ensino de línguas. 

O revisionamento parece ter basicamente três grandes objetivos: a) cotejar a perspectiva do 

participante em reações espontâneas; b) dar-lhe retorno do trabalho do pesquisador; c) 

permitir a triangulação dos dados, enriquecendo a análise com comentários do próprio 

participante. Para um exemplo do uso de tal metodologia ver Rodrigues (2005). Já a 

autoconfrontação, apesar de possibilitar objetivos semelhantes, surge da necessidade de 

produzir dialogicamente um discurso sobre uma determinada atividade de trabalho (incluindo 

aqui especialmente aquelas atividades, diferentes do trabalho docente, nas quais a linguagem 

verbal não é o componente central). O uso desse instrumento metodológico em pesquisas que 

tematizam o trabalho docente é bastante recente no Brasil. Essa metodologia também se 

configura como um dispositivo que possibilita a entenxtualização de D/discursos que 

constituem dados a serem analisados pelo pesquisador, considerando o participante como 

coprodutor de sentidos sobre seu próprio trabalho. 

A escolha do espaço de pesquisa e dos participantes se guiou por alguns princípios 

gerais que serviram de critérios de composição de córpus: a) temático: concursos públicos 

para docente de língua espanhola da Educação Básica com etapa de prova didática; b) 

espacial: realizados no estado do Rio de Janeiro; c) temporal: realizados entre 2009 e 2010; d) 

ético: com autorização para filmagem
53

. Seguindo tais critérios, chegamos ao número de 

quatro participantes da pesquisa. Foi gravado, nas três etapas, um total de 4 horas, 30 minutos 

e 46 segundos de registro em vídeo digital, referentes a quatro provas de aula e duas 

entrevistas em autoconfrontação.  

Para se chegar a estes números, foi necessário seguir alguns procedimentos, que 

relatarei aqui. Apesar de os concursos serem públicos e a etapa de prova didática permitir que 

qualquer pessoa assista às aulas, a geração de dados que envolve a participação humana, e 

especialmente o registro de voz e imagem, requer que o pesquisador tome determinados 

cuidados de ordem ética, tais como explicar os objetivos da pesquisa, explicar como os dados 

serão usados e solicitar por escrito a autorização dos diversos sujeitos envolvidos. É preciso 

também levar em consideração que se trata de uma seleção, de uma prova realizada em um 

                                                 
53

 Modelo de solicitação de autorização no anexo 2. 
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único momento. A vida profissional de pessoas que investiram tempo e dedicação está em 

jogo, o que por si só dificulta a permissão dos/as candidatos/as em serem filmadas.   

Dito isso, passo a descrever os procedimentos usados para gerar os dados que serão 

analisados no próximo capítulo. Para tal, seguirei a ordem listada no inicio desta seção. 

Primeiramente, pesquisei os concursos abertos à época. Não são muitas as instituições no 

estado do Rio de Janeiro com o perfil que interessava a esta pesquisa. Identifiquei o concurso 

2009
54

, tomado como concurso focal da investigação, pelo próprio perfil da instituição, que é 

o que efetivamente me interessava e do qual foi escolhida uma candidata como sujeito focal. 

Voltarei a esse tópico ao final da seção. Como a composição da banca avaliadora foi 

divulgada pela instituição, pude entrar em contato, por e-mail, com o presidente da banca de 

Língua Espanhola, o professor André
55

. Após trocarmos alguns e-mails, ele me informou que 

a banca autorizaria a filmagem das provas de aula, mas não de seus comentários e avaliações. 

Pediu-me que entrasse em contato com a pessoa responsável na instituição pelos processos 

seletivos, a professora Janaína, e encaminhasse uma solicitação formal para a realização da 

pesquisa. Fiz contatos por e-mail e telefone, agendei um encontro e expliquei–lhe os detalhes 

da pesquisa. Ela me informou que a prova didática seria realizada em dois dias subsequentes, 

como é comum a esse tipo de prova. No primeiro dia fariam os sorteios de tema e da ordem 

dos candidatos na prova e no segundo a prova didática em si.  

Janaína sugeriu que eu estivesse presente no local do sorteio para que pudesse abordar 

os/as candidatos/as, e assim, solicitar as autorizações. Para se ter acesso à prova didática  

os/as candidatos/as deveriam alcançar o grau mínimo de quarenta (40) pontos na prova de 

conteúdo, uma avaliação escrita, discursiva e eliminatória, específica da área disputada, no 

caso, língua espanhola. Dez (10) candidatos/as atingiram o grau mínimo exigido na prova de 

conteúdo e passaram à etapa seguinte, a prova de aula. Etapa que consta do sorteio de um 

entre dez (10) pontos propostos pela banca para servir de tema, assunto ou conteúdo da aula. 

O ponto “usos e funções de tempos do passado em textos narrativos” foi sorteado em horário 

e local definidos em edital dentre as possibilidades pré-estabelecidas pela banca do concurso. 

No dia do sorteio, já que a presença dos/as candidatos/as não era obrigatória, apenas quatro 

dos dez (10) habilitados compareceram, sendo três professoras e um professor. Conversei com 

eles e lhes expliquei o motivo e objetivos de minha pesquisa, duas professoras consentiram e 

                                                 
54

 Passarei a me referir aos dois concursos pelo ano em que ocorreram, 2009 para o concurso da Escola da Rede 

Federal e 2010 para o do Colégio de Aplicação.  
55

 Por questões éticas, todos os nomes dos participantes foram trocados por pseudônimos.  
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assinaram o termo de autorização. A outra professora disse que não autorizaria, pois não se 

sentiria à vontade para tal e o professor disse que precisava de algum tempo para pensar e me 

responderia no dia da prova. 

Os candidatos tiveram vinte e quatro horas para preparação das aulas, a contar do 

horário do sorteio até o início da primeira prova de aula. Como cada um só precisaria se 

apresentar no horário de sua própria prova de aula, cada candidato depois do primeiro teve 

uma hora a mais que seu antecessor, sendo a diferença entre o primeiro e o último de nove 

horas. Outros concursos de instituições federais similares adotam um método que busca 

garantir igual tempo de preparação para todos os candidatos, o que requer sorteios de temas 

individuais e em horários diferentes. Outra possibilidade que também privilegia a igualdade 

de tempo de preparação é a divisão dos candidatos em grupos que sortearão juntos, cada 

candidato um tema que pode se repetir ou não. Vinte e quatro horas após o horário do sorteio, 

todos aqueles que sortearam os temas juntos comparecem para sortear a ordem de prova. 

Enquanto o primeiro faz sua exposição, os demais, impedidos de assistir a prova alheia, 

estudar, ou realizar qualquer atividade do tipo, aguardam em uma sala reservada para tal. 

Comparadas a essas duas últimas, claramente pautadas no princípio jurídico da isonomia (cf. 

GIORGI, 2005), parece-me que a forma de organização adotada no concurso em questão 

busca privilegiar a banca, tendo em vista que o mesmo tema facilita uma avaliação 

comparativa e de algum modo privilegia também aqueles candidatos que por sorte tiveram 

mais tempo de preparação.  

No dia da prova, conversei com outras quatro candidatas; dessas, apenas uma 

autorizou a filmagem para a pesquisa, enquanto as outras três não se sentiram a vontade com a 

câmera ligada. Dois candidatos não compareceram à prova. Ainda que só pudesse gravar três 

aulas, assisti a todas, com exceção da primeira, devido a um problema técnico. Como a sala 

de aula só dispunha de uma tomada elétrica e as candidatas poderiam usá-la para ligar o 

retroprojetor, precisei sair para comprar uma extensão e um adaptador. Busquei observar com 

atenção a cada uma das provas de aula e elaborar algumas notas de campo que poderiam 

contribuir no processo de descrição e contextualização dos dados. 

Com relação ao concurso de 2010, o contato com a banca e a única candidata aprovada 

para a etapa de prova didática foi possibilitado por uma colega pesquisadora, também 

interessada no estudo de concursos públicos para professor. Apenas precisei comparecer no 

dia, horário e local previamente estabelecidos para a prova didática e realizei o registro em 
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vídeo. Os dados gerados nesse concurso, guardadas as devidas diferenças de perfil 

institucional, são usados principalmente para realizar uma triangulação, o que para Erickson 

(2001, p. 14), ocorre na medida em que a análise vai sendo realizada e as intuições do 

pesquisador acerca de padrões desenvolvidos com base em algumas fontes de dados podem 

ser cruzadas com outras, o que leva a uma compreensão mais ampla do que seria possível se 

esta viesse apenas de uma fonte de informação.  

Já a terceira etapa, a autoconfrontação, foi realizada com duas das três candidatas do 

concurso de 2009, no mesmo dia, no segundo semestre de 2012, em local preparado por mim 

com esse fim. O interesse que justifica a distância temporal entre as duas etapas é o fato de as 

professoras, iniciantes à época das provas de aula, terem adquirido maior experiência docente, 

o que lhes possibilitaria uma reflexão sobre seu próprio desenvolvimento profissional. Seria 

como recuperar elementos de um arquivo que possibilitam historicizar suas trajetórias 

profissionais.  

Tendo gerado todos esses dados, optei por realizar a análise do D/discurso (GEE, 

1999/2001) de modo micro e multimodal apenas em uma das provas didáticas. Isso se deu 

devido à quantidade de dados gerados pelo detalhamento da transcrição das provas didáticas e 

a possibilidade mesma de aprofundar tal análise. Considerando que a pesquisa é situada e seus 

resultados não se propõem a generalizações, pareceu-me mais produtivo analisar uma prova 

didática do início ao fim, considerando a performance corpóreo-discursiva da professora-

candidata em questão, do que analisar diversos fragmentos. No entanto, uma análise mais 

geral, do ponto de vista do gênero da atividade (cf. seção 2.4), foi realizada considerando as 

quatro provas de aula filmadas (cf. seção 5.1). 

O sujeito focal escolhido foi a professora-candidata Gabriela, vinte e poucos anos à 

época do concurso, mulher, branca, loura, de olhos claros e estatura mediana, formada no 

curso de Formação de Professores em 2000 e na Licenciatura em Letras Português-Espanhol 

em 2005 em instituição pública de ensino, já professora da rede pública desde 2006, tendo 

pouco mais de três anos de experiência em regência de turma. A escolha de Gabriela, 

primeiramente considerou o fato de ela ter podido participar da etapa de autoconfrontação, o 

que, já de antemão me deixou com duas participantes. Ao comparar as duas provas de aula, 

foi possível estabelecer mais dois critérios de seleção em favor do estudo dos dados gerados 

com a participação de Gabriela: a) a aprovação/reprovação e; b) o caráter intenso da 

performance. Considerando que Gabriela foi aprovada no certame e Roberta não, o primeiro 
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critério, de natureza pragmática, aponta para os efeitos da performance de Gabriela, ou seja, 

sua performatividade em relação às expectativas da banca, o que, de certo modo, garante 

legitimidade institucional para sua atuação. Não entrarei no mérito de discutir os critérios de 

avaliação e o caráter parcial de um processo como esse, já que crenças, valores e ideologias 

estão sempre em jogo no uso da linguagem. No entanto, não se pode negar que Gabriela foi 

aprovada para atuar como professora da rede federal, ainda que sua colocação no concurso 

não a classifique para a vaga disponibilizada. O segundo critério é de natureza teórico-

analítica. A performance de Gabriela se destaca como performance intensa, acentuando a 

dimensão cênica ou ritual da interação (cf. discutido na seção 2.3.2), o que me pareceu mais 

interessante para os objetivos desta pesquisa e coerente com as potencialidade do referencial 

teórico adotado.  Passo então, a descrever e discutir o espaço da pesquisa, a sala de aula usada 

para a prova didática, considerando os elementos que a compõem, sua disposição espacial e o 

modo como, no plano social, histórico e cultural, esses produzem significados.  

 

3.2 O espaço da pesquisa 

 

Segundo Knapp e Hall (1972/1999), a organização espacial de um ambiente não é 

irrelevante para a compreensão das interações que aí se desenvolvem. Os autores apontam que 

pesquisas sobre o papel das salas de aula na interação professor-aluno realizadas nos Estados 

Unidos, nas décadas de 60 e 70, mostraram que há uma relação entre a maior participação dos 

alunos nas aulas e a organização espacial da sala. Nas salas de aula com carteiras em fileiras, 

por exemplo, como é o nosso modelo tradicional no Brasil, os pesquisadores chegaram às 

seguintes conclusões:  

 

 1) alunos situados  na área do campo visual do [professor] participam mais; 2) 

costuma ocorrer maior participação nas áreas centrais; 3) há um decréscimo de 

participação a partir das fileiras da frente para as de trás; essa tendência, porém, não 

é evidente quando alunos interessados se sentam em lugares fora da área de contato 

visual máximo com o [professor]; 4) a participação cai com o crescimento dos 

grupos (KNAPP; HALL, 1972/1999, p. 64).  
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Os dados apresentados pelos autores mostraram que há um espaço culturalmente 

reconhecido em salas de aula organizadas em fileiras de carteiras, no qual a interação 

professor-aluno é mais fluente, seja pela menor distância física entre esses sujeitos, o que 

facilita a troca verbal em tom de voz mais próximo ao da conversação em geral, ou pelo 

alcance do campo visual. Outro dado interessante, relatado pelos autores, é que um estudo 

realizado em cinco faculdades demonstrou que “minorias étnicas, raciais e religiosas 

tenderam a escolher lugares periféricos mesmo quando constituíam maioria em determinada 

faculdade” (KNAPP; HALL, 1972/1999, p. 65), o que pode sinalizar diferenças nas relações 

de poder percebidas na ocupação do espaço. Os autores classificam o papel significativo do 

meio em que as interações ocorrem em seis tipos de percepção: de formalidade, de 

acolhimento, de privacidade, de familiaridade, de constrangimento e de distância.  

As percepções de formalidade são entendidas em um continuum formal/informal no 

qual as reações dos participantes podem levar em conta os objetos, as pessoas presentes, as 

funções desempenhadas, como no caso de atividades profissionais, e um sem número de 

variáveis definidas sócio-culturalmente. Segundo Knapp e Hall (1972/1999, p. 66) “quanto 

maior a formalidade, maiores as chances de que o comportamento seja menos relaxado e mais 

superficial, hesitante e estilizado”. As percepções de acolhimento também contribuem para 

que os participantes sintam-se relaxados, à vontade e dispostos a ficar no lugar por um longo 

tempo. As percepções de privacidade são, em geral, maiores em ambientes fechados, 

ocupados por poucas pessoas. No que diz respeito ao trabalho docente, a sala de aula é 

normalmente um espaço que, apesar de ocupado por um número grande de alunos, garante 

certa privacidade aos professores (cf. discutido na seção 1.3), já que estes não têm seu espaço 

e sua prática “invadidos” por outros docentes. Já na prova didática, ocorre o oposto, visto que 

o objetivo da mesma é expor o trabalho docente para que outros profissionais possam avaliá-

lo. Sobre as percepções de familiaridade, Knapp e Hall (1972/1999, p. 67) explicam que 

quando estamos em um ambiente não familiar “nossas respostas são geralmente cautelosas, 

estudadas e convencionais”. Na prova de aula, o espaço constitui uma dimensão ambígua em 

relação à familiaridade, posto que apesar de os candidatos não conhecerem aquela sala de aula 

em específico, ela lhes é familiar, por ser semelhante a outras tantas salas de aula. As 

percepções de constrangimento estão relacionadas à ideia de confinamento em um 

determinado espaço por um determinado tempo. A sala de aula, no modelo disciplinar de 

escola, é um espaço de confinamento, especialmente para os alunos. A prova de aula, assim 

como uma aula, possui uma duração definida, mas o candidato pode, à custa de ser reprovado 
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no certame, deixar o espaço a qualquer momento. E por fim, as percepções de distância dizem 

respeito ao modo como os sujeitos significam o compartilhamento do espaço com outros 

participantes. Duas pessoas podem estar muito próximas fisicamente e não sentir proximidade 

alguma, como em poltronas de uma sala de espera ou saguão de um aeroporto (KNAPP; 

HALL, 1972/1999, p. 68). As seis percepções descritas pelos autores, certamente, como eles 

mesmos explicitam, são apenas algumas dimensões da significação do espaço nas interações, 

não pretendem ser exaustivas ou absolutas. Outra questão que precisa ser explicada é que, 

ainda que os autores falem em percepções, termo carregado de sentidos cognitivistas, o que 

me interessa nessa teorização não é qualquer compreensão privada ou mentalista do espaço, 

mas justamente o oposto, a possibilidade de o espaço constituir-se como elemento de 

produção de sentidos públicos e compartilhados. 

Para situar o leitor no contexto situacional mais imediato da prova didática do sujeito 

focal, reproduzo nas figuras 1 e 2, a seguir, respectivamente, um esquema da organização 

espacial dos elementos que constituíam a sala de aula na qual se realizou o exame do 

concurso 2009 e um fotograma contendo a frente da sala de aula extraído de um dos vídeos. 

Como audiência, havia apenas os três membros da banca, que não quiseram ser filmados em 

momento algum, o pesquisador e a filmadora, montada sobre um tripé em um ponto fixo da 

sala, como se pode ver na imagem. Por coincidência, todos ficaram alinhados traçando uma 

linha de um lado a outro da sala. Como não havia outras pessoas no espaço entre a banca e a 

candidata, o campo de visão da participante permitia focalizar a todos os membros da 

audiência igualmente. A escolha do ponto para montagem da câmera levou em consideração a 

disposição da tomada elétrica para alimentação do aparelho e o ângulo que possibilitasse ao 

mesmo tempo captar a frente da sala, incluindo a tela, o retroprojetor e a lousa branca e 

excluir os membros da banca. Essa organização assemelha-se à proposta de Erickson  e Shultz 

(1981/2002) para registro de dados audiovisuais. As carteiras da sala, organizadas no padrão 

tradicional: em fileiras voltadas para o quadro, eram compostas por mesas e cadeiras 

separadas, conforme o desenho. Seu número exato não foi considerado, sendo a imagem 

meramente ilustrativa quanto a esse item.  
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Figura 1: disposição da sala no concurso 2009 

 

 

Figura 2: fotograma da frente da sala no concurso 2009 
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A sala de aula possui ainda duas portas, sendo que a dos fundos permaneceu fechada 

durante todo o processo. Também havia um armário ao fundo e um móvel à frente da lousa 

branca, sobre o qual estava posto um televisor, que parecia não ser usado com muita 

frequência. Uma tela branca para projeção pendia sobre o meio do quadro negro, não havendo 

muito espaço para o uso do mesmo. As carteiras estavam próximas umas às outras 

lateralmente, sendo apenas organizadas em dois grandes blocos, o que criava um corredor da 

frente ao fundo da sala que permitia a passagem dos participantes. 

 

3.3 A prescrição: situando o edital do concurso focal 

  

O processo de seleção de docentes por CP se produz em uma trajetória de textos em 

inúmeros gêneros do discurso que vai desde a discussão, proposição e liberação das vagas 

pela instância pública responsável, passando pelas discussões para definição de perfis na 

instituição que receberá os docentes, o estabelecimento de critérios e prazos, a produção de 

minutas e publicação de edital (e em alguns casos também de manual do candidato), a 

divulgação em meios de comunicação, a elaboração e o preenchimento de formulários de 

inscrição, a discussão e a elaboração de provas, o preenchimento de planilhas de avaliação 

etc. até a publicação dos resultados e da lista de convocação dos aprovados. Como não seria 

possível ter acesso a todos esses documentos, devido às condições de sigilo do processo, 

optei, em conformidade com os objetivos da pesquisa, discutir, além da prova de aula, as 

prescrições para esta etapa entextualizadas no edital do concurso.  

Segundo Giorgi (2005), o edital é um documento constitutivo da prática institucional 

do concurso público que tem por finalidade tornar público e legal um ato da Administração. 

Ele também prescreve as regras gerais e especificas para realização do concurso podendo, 

assim, “ser comparado a um contrato de adesão, cujas cláusulas são elaboradas 

unilateralmente pelo Estado e devem ser cumpridas por ambas as partes – Estado / candidato 

– a partir do momento em que são aceitas” (GIORGI, 2005, p. 42), ou seja, o ato de inscrição 

ratifica a concordância do candidato com as normas do edital. O edital do concurso 2009 

oferecia uma (01) vaga para professor de espanhol do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 

classe D, nível 1 de uma instituição federal em regime de 40 horas com dedicação exclusiva, 
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na área de atuação/conhecimento: Espanhol. A formação exigida era a de Licenciatura em 

Letras com habilitação em Português/Espanhol.  

A carreira de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico possibilita a atuação 

em diversos níveis de ensino. Conforme o edital, 

3.3. Os professores nomeados para X XXXX
56

 poderão atuar no ensino médio, na 

educação profissional técnica de nível médio, na graduação ou pós-graduação, de 

acordo com as necessidades da Instituição (Edital, p. 2). 

O edital previa três fases de provas para os candidatos: prova de conteúdo (escrita), 

prova didática (aula ou seminário) e prova de títulos. 

Edital, p. 4 

 

Como o que me interessa na pesquisa de tese é a prova didática vejamos o que diz o 

edital sobre essa etapa. 

5.3. A Prova Didática constará de uma aula ou da apresentação de um seminário, a 

critério de cada Banca, conforme ficará estabelecido no dia do sorteio, com duração 

mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 50 (cinquenta) minutos, a ser ministrada 

perante a Banca Examinadora. A Prova terá como objetivo avaliar a capacidade do 

candidato quanto aos procedimentos didáticos, ao domínio e ao conhecimento do 

assunto abordado e às condições para o desempenho das atividades docentes. 

A prova didática pode, segundo o edital, configurar-se como dois gêneros discursivos 

distintos: aula ou seminário, cabendo à banca escolher uma das modalidades. A escolha por 

um gênero ou outro é informada aos candidatos no dia marcado para o sorteio de pontos. O 

que chama a atenção aqui é justamente o fato de termos duas tipologias de prova didática, 

aula e seminário, o que obviamente pressupõe alguma distinção entre elas. No entanto, 

garantindo a isonomia do processo, os critérios apresentados para sua avaliação são os 

mesmos.  

                                                 
56

 A sigla da instituição foi substituída por motivos éticos. 
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Como o edital não traz qualquer explicação com relação ao que se pode entender por 

aula ou seminário, recorro aos D/discursos entextualizados em dicionários, procurando 

compreender que significados podem estar em jogo ao se mobilizar esses dois termos no 

edital. O dicionário Aurélio online
57

 define aula como “Lição, curso que se ministra em 

escola” e seminário como “Congresso científico ou cultural, com exposição seguida de 

debates / Aula de nível universitário com exposição e discussão de temas específicos”. A 

primeira grande distinção que parece operar é uma oposição escola/universidade, 

(prática/teoria, professor/pesquisador) onde, a cada um desses espaços corresponderia um 

modo distinto de atualizar a prática docente. Desse modo, o edital entextualiza o Discurso de 

que haveria linguagens próprias para cada nível de ensino. Uma segunda distinção diz 

respeito à evocação de um sentido de maior didatização associada à aula em contraposição ao 

seminário, que possuiria um caráter mais acadêmico. Essa leitura considera o fato de que nas 

instituições da rede federal, há docentes com e sem licenciatura, sendo os últimos aqueles que, 

egressos de bacharelados em engenharia, turismo, administração dentre outros, atuam em 

cursos técnicos e superiores, e a licenciatura uma exigência para docentes da educação básica. 

Tendo em vista que há poucos dados sobre essas duas modalidades, parece-me arriscado 

tentar estabelecer qualquer explicação ou distinção mais profunda entre elas, já que tal tarefa 

não constitui um dos objetivos desta tese. Portanto, focalizarei a noção de aula, modalidade de 

prova didática escolhida pela banca de língua espanhola. 

Costa (2009, p. 37), em seu Dicionário de Gêneros Textuais, define o gênero aula 

como “preleção (v.), exposição oral (v.) sobre determinada área de conhecimento, feita por 

professor e dirigida a um ou mais alunos, geralmente em estabelecimento de ensino, por 

período de tempo específico”. A definição proposta pelo autor não parece se distinguir muito 

daquelas do dicionário Aurélio Online. Apesar de fazer referência direta aos alunos/as, a 

noção de aula descrita por Costa (2009) centra-se na atividade do docente, sugerindo um 

papel “passivo” para os discentes. Dita definição entextualiza um Discurso que situa a 

comunicação em geral e a aula em específico como um processo monológico, monomodal e 

unidirecional que valoriza apenas o sujeito preletor ou expositor, apagando em parte o 

processo interacional envolvido. Considerando que na prova didática a audiência (banca ou 

outros participantes), não pode responder ao candidato, dirigir-lhe à palavra ou mesmo 

interromper o fluxo do seu discurso, a prescrição entextualizada no edital produz um, 

repertório que orienta a performance docente dos/as candidatos/as.  
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 http://www.dicionariodoaurelio.com/ 
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O edital ainda traz informações sobre o local, dia e horários do sorteio bem como o 

modo como esse será realizado e da divulgação dos temas, dias e horários das provas 

didáticas para cada candidato/a. A prova didática deve ter como mínimo 30 e máximo 50 min. 

O edital usa a expressão “perante a banca” para instituí-la como audiência obrigatória, 

garantindo os requisitos legais do concurso (GIORGI, 2005). Ainda define o objetivo da 

prova didática como sendo “avaliar a capacidade do candidato” quanto à(os): a) 

procedimentos didáticos, b) domínio do assunto, c) conhecimento do assunto, d) condições 

para o desempenho das atividades docentes. Nenhuma delas recebe maior detalhamento. O 

domínio e conhecimento do assunto parecem misturar-se semanticamente. E a última delas 

parece dizer respeito a uma ordem de coisas muito mais ampla, que inclusive engloba as 

demais, em um nível macro do que vem a ser professor/a. Deixa obscuro quais seriam as 

atividades docentes e que condições determinam o seu desempenho – o trabalho docente 

parece ser bastante simples ou conhecido por aqueles que o avaliam (cf. discutido no capítulo 

1). 

O edital limitava o número de candidatos que poderiam ter acesso à prova didática em 

número de oito, podendo apenas esse número ser ultrapassado em caso de empate na oitava 

colocação, o que demonstra uma maior atribuição de valor à prova escrita. Na prova didática, 

a nota mínima exigida para que o candidato prossiga na disputa pela vaga é, conforme a tabela 

apresentada, cinquenta por cento dos pontos disputados na etapa. No caso do concurso 

analisado, houve empate e foram habilitados 10 candidatos para a prova de aula. Sobre os 

procedimentos para a prova didática o edital prevê aquilo que os candidatos devem fazer e 

aquilo que podem fazer. Com relação às obrigações, o primeiro item é a entrega do plano de 

aula ou roteiro de apresentação do seminário em 04 vias antes de se iniciar a prova. Há 

também uma restrição com relação à audiência, aí incluída a banca e os demais presentes. 

Nenhum desses poderá se “pronunciar ou arguir o candidato” durante a prova didática. Há 

informação sobre a possibilidade de uso de determinados recursos, sendo esses: retroprojetor, 

quadro-de-giz, giz branco e colorido ou quadro branco e caneta, que será informada também 

no dia do sorteio de tema. A prova didática se dá em sessão pública na qual é vedada a 

presença dos/as demais candidatos/as. O último ponto constante do edital sobre a prova 

didática diz respeito aos critérios de avaliação da mesma.  
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5.3.9. A avaliação da Prova Didática levará em consideração o plano de aula ou 

roteiro de apresentação do seminário, o conteúdo, o nível, a adequação e a qualidade 

da exposição, e a propriedade na utilização dos recursos didáticos. 

O termo usado para referir-se à prova didática tanto no formato de aula como no de 

seminário é exposição, o que corrobora a lógica dos participantes passivos. Os elementos 

listados não conferem muita clareza à avaliação já que conteúdo, nível, adequação, qualidade 

e propriedade são palavras semanticamente pouco precisas e índices de subjetividade. Das 

três etapas do concurso, apenas a primeira, prova de conteúdo, e a terceira, prova de títulos 

permitem a interposição de recursos por parte dos candidatos. A prova didática não. Sabendo 

que a prova didática não foi registrada em áudio ou vídeo
58

 pela instituição organizadora do 

concurso, não há como a mesma ser revista para dirimir quaisquer dúvidas. No entanto, do 

mesmo modo que a prova didática não possui critérios claros que permitiriam aos candidatos 

solicitarem revisão, a avaliação parece sustentar um poder constitutivo de um saber 

inquestionável que é atribuído à banca examinadora como aquela que pode aprovar ou 

reprovar. Sendo assim, o que conta são os efeitos de sentido da performance.  

Desse modo, posso afirmar que a prova didática é um evento bastante específico e 

extremamente complexo como objeto de pesquisa, já que a entrada do pesquisador em campo 

constitui um conjunto de atos de ameaça à face do participante. Ainda que a prova didática, 

independentemente da pesquisa, funcione como um dispositivo, no sentido dado por Foucault 

ao termo, produzindo regimes de visibilidade e de enunciação, a inserção do pesquisador e da 

câmera acrescenta uma nova dimensão de audiências à performance do participante. E como 

dito no capítulo 2, toda performance é para alguém, e nesse caso temos a sobreposição de 

vários “alguéns”, de vários interlocutores a quem o candidato responde, interlocutores esses 

que não são passivos, mas ativos, como explica Bakhtin (1979/2000). A banca que avalia sua 

competência profissional como professor, o aluno projetado que participa da aula encenada, o 

pesquisador que estuda seu discurso e a câmera que filma seu corpo e registra sua voz estão 

ali disputando a atenção do performer que precisa lidar com o nervosismo, a tensão, os riscos, 

as expectativas e o medo de não passar, de passar vergonha ou de simplesmente fazer papel 

ridículo. A pesquisa e o registro em vídeo ainda estendem a temporalidade situada de cerca de 

quarenta e cinco minutos da prova didática indefinidamente. O pesquisador poderá ver e rever 

todas as ações corpóreas, movimentos, gestos e palavras enunciadas pelo candidato muitas 
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 Já existe um Projeto de Lei do Senado (PLS 74/2010) que torna obrigatória a gravação em áudio ou vídeo de 

provas orais em concursos públicos. O mesmo ainda segue em tramitação conforme informações disponíveis no 

site do senado. Consulta em: http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=96038  
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vezes. A pesquisa reentextualiza a performance corpóreo-discursiva dos participantes de 

diferentes modos os expondo para muitos outros leitores, seja na transcrição do evento 

interacional, na descrição, na análise e nos comentários sobre o que está acontecendo.  

  Portanto, é preciso destacar, de um ponto de vista ético e epistemológico, o papel dos 

participantes da pesquisa como sujeitos colaboradores na construção dos saberes que aqui 

entextualizo. Estudar suas performances corpóreo-discursivas é um modo de criar 

inteligibilidade para D/discursos que constróem as identidades profissionais e as práticas de 

docentes de língua espanhola da escola pública federal no país na contemporaneidade. Para 

tanto, fez-se necessário adotar procedimentos metodológicos que fossem coerentes com tal 

visão de pesquisa, procedimentos usados na geração, transcrição e análise dos dados que 

passo, então, a descrever. 

 

3.4 Geração de dados audiovisuais: a transcrição das performances corpóreo-discursivas 

 

Nesta seção, busco explicitar os passos metodológicos desenvolvidos neste trabalho 

para geração e transcrição dos dados. Os dados da primeira etapa da pesquisa foram gerados 

por meio do registro em vídeo de provas de aula de concursos públicos, ou seja, trata-se de 

dados sonoros e visuais. Para o trabalho com os referidos registros faz-se necessário produzir 

transcrições que deem conta dos objetivos da pesquisa, considerando que a fala, 

diferentemente da escrita e de outras modalidades de comunicação, é produzida linearmente e 

em tempo real, na qual blocos de informação são apresentados um de cada vez, numa 

sucessão de momentos continuamente dirigidos a um alguém e orientados por um agora 

(ERICKSON, 2004). O trabalho de transcrição da fala, segundo Schnack et al. (2005), 

funciona como exercício de percepção, dando ao pesquisador acesso a elementos de ordem 

micro, já que por intermédio dele, pode-se identificar inúmeros detalhes que passariam 

despercebidos pelo ouvinte comum. Da mesma forma, o ato de transcrever torna-se uma 

ferramenta fundamental à pesquisa, visto que mantém o pesquisador em constante contato 

com os dados.  

Uma questão fundamental, discutida pelas autoras e coerente com a perspectiva de 

linguagem assumida neste trabalho, uma visão discursiva socioconstrucionista, diz respeito ao 
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caráter parcial da transcrição como forma de criar inteligibilidade sobre a performance de 

linguagem, visto ser a mesma uma tentativa de recriação da situação de interação, nunca 

idêntica ou totalmente fidedigna. No entanto, ela é em si condição de possibilidade de 

produção de trabalhos de investigação sobre interações. Essa aparente contradição é uma das 

dificuldades com as quais o estudioso deve aprender a lidar.  

Destacamos, com base em Schnack et al. (2005), algumas das características da 

transcrição de fala: a) é uma construção possível do evento interacional em si; b) reflete o 

conteúdo e a forma de como o evento interacional foi iniciado, desenvolvido e levado a cabo; 

c) não utiliza forma ortográfica padrão e nem aplica a pontuação utilizada na forma escrita; d) 

inclui aspectos não linguísticos tais como silêncios, risos, respiração etc.; e) serve de 

referencia à análise e busca facilitar o manuseio dos dados; f) permite que leitores e 

pesquisadores compartilhem dados com mais facilidade e viabilidade.  

Uma questão importante a ser pensada e problematizada no trabalho de pesquisa com 

transcrição de fala-em-interação, como propõem os analistas da conversa (AC), é a atividade 

de identificação dos participantes. Garcez (2002) relata alguns debates teóricos em torno de 

tal questão. Segundo ele, a identificação dos participantes envolve, em muitos dos casos, a 

atribuição de determinada identidade aos participantes, o que por si só, é problemático, pois 

acaba por privilegiar categorias que o analista escolhe, nem sempre crítica e conscientemente, 

em detrimento de outras que podem ser relevantes para os participantes. 

O aspecto mais destacado por Garcez (2002), com base em Ochs e Duranti, é o fato de 

a transcrição não ser meramente uma atividade metodológica mecânica e neutra, mas sim um 

produto analítico, pautado por determinada orientação teórica e propósitos investigativos 

específicos. Assim, é fundamental, para um trabalho de pesquisa sério e comprometido, que o 

pesquisador tenha consciência crítica das escolhas que acompanham os procedimentos de 

transcrição, dado que ao transcrever uma situação de fala-em-interação, já está 

simultaneamente atualizando uma determinada teorização e produzindo um primeiro nível de 

análise dos dados. Como dito na seção anterior, a transcrição constitui uma 

(re)entextualização produzida pelo pesquisador para o trabalho de análise, uma condição de 

possibilidade para o estudo de D/discursos na interação. 

A transcrição do vídeo privilegia o foco no participante já que esse é o centro da ação, 

da prática de linguagem. Privilegia sua performance linguística, paralinguística e corporal, os 
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enunciados que produz na interlocução com sua audiência (nesta investigação, a banca para 

quem se apresenta, os alunos projetados, o pesquisador e a máquina de filmar). No que tange 

à dimensão não verbal ou visual da transcrição privilegiarei o estabelecimento da interação 

com os participantes (banca e alunos projetados) percebida principalmente pelos seguintes 

elementos: a direção do olhar, a distância estabelecida e a gestualidade – elementos 

associados ao que na gramática visual do design de Kress e Van Leewen (1996) é designado 

função interativa. O foco é a performance corpóreo-discursiva produzida dialogicamente entre 

participantes e outros Discursos.  

É preciso considerar que a análise de imagens estáticas ou em movimento produzidas 

pelo uso de câmeras apresentam “dimensões” que os analistas utilizam no estudo da 

modalidade visual dos textos. As escolhas intencionais ou não que os produtores fazem com 

relação ao ângulo, a proximidade, o enquadramento da imagem são constitutivas das 

linguagens fotográfica e cinematográfica. No caso de nosso estudo, o vídeo se caracteriza 

como um recurso apropriado pelo pesquisador para ampliar o tempo de acesso às 

performances, permitindo que ele o assista várias e várias vezes e perceba detalhes que 

mesmo um interlocutor perspicaz não perceberia sistemática e conscientemente na situação 

(ERICKSON; SHULTZ, 1981/2002). 

Com relação à identificação dos participantes, é comum o uso de categorias como 

professor e aluno e nomes próprios; letras do alfabeto e números são usados em esquemas 

gerais das ações nos turnos. Garcez (2002) advoga, em consonância com Schegloff (apud 

Garcez, 2002), em defesa do uso de nomes próprios, pois as categorias identitárias como 

professor e aluno acabam por fixar as identidades dos participantes de uma vez por todas, o 

que pode dificultar a tarefa do analista, “a de continuar a prestar atenção às práticas de fala e 

de interação mediante as quais os participantes continuam a „fazer o trabalho de pertencer a 

estas categorias‟ (GARCEZ, 2002, p. 87-88) que podem ser “simultaneamente múltiplas, às 

vezes deliberadamente ambíguas em sua simultaneidade, além de cambiantes no fluxo da 

interação” (GARCEZ, 2002, p. 92).  

Já o uso dos nomes próprios se justifica a partir de uma perspectiva situada, pois os 

mesmos são tipicamente empregados pelos participantes em suas interações; eles também não 

impõem, diretamente, identidades aos participantes. Já as demais categorias relevantes na 

interação, possíveis de serem identificadas nos dados, podem ser indicadas pelo pesquisador 

na transcrição. No entanto, Garcez (2002) explica que não se trata de uma questão resolvida, 



125 

 

há muitas controvérsias. O que efetivamente se pode afirmar é que “trata-se de prática que 

merece atenção e deve ser fruto de escolha consciente, além de coerente teórica e 

metodologicamente” (p. 91). Ao fim, é preciso destacar, como o fazem Schnack et al (2005) e 

Garcez (2002), que não há uma transcrição perfeita, certa ou errada. É sempre uma tentativa 

de captação do evento interacional, produzida de acordo com a teoria, os objetivos e 

necessidades da pesquisa, o que está alinhado à epistemologia interpretativista. 

Neste trabalho, tendo em vista o contexto de produção dos discursos atualizados na 

prática interacional em análise, a prova didática de um concurso para professores, optei por 

empregar a identidade social professora-candidata para situar a participante previamente, 

tendo em vista que no gênero de discurso em questão, a mesma é institucionalmente 

interpelada a assumir esta identidade, já em si, híbrida e ambígua. A professora, por formação, 

é atualizada como candidata, papel constitutivo do CP, que deve, por exigência dos 

mecanismos da seleção, executar uma performance docente em um contexto 

interacionalmente distinto daquele do cotidiano escolar. Seus efetivos interlocutores não são 

os alunos, mas a banca do concurso, formada por professores/as que têm a função de avaliar 

os/as candidatos/as e julgar sua aptidão para assumir um cargo público de docente em uma 

escola pública da rede federal.  

Para a transcrição, optei por usar um nome próprio, um pseudônimo, podendo assim, 

conscientemente, guardar coerência com a perspectiva teórica adotada, segundo a qual, as 

identidades são construtos sociais dinâmicos produzidos, sustentados, reforçados ratificados 

ou não pelos participantes nas interações (cf. seção 1.3). Dessa forma, suspendo a crença de 

que as participantes tenham sido professoras todo o tempo, possibilitando, desse modo, a 

emergência de outras identidades na interação, ou seja, dando conta tanto do performativo 

como da performatividade (cf. capítulo 2).                

   As provas didáticas deveriam ter duração entre trinta e cinquenta minutos. Todo o 

tempo da aula foi registrado em vídeo por mim com uma filmadora digital montada sobre um 

tripé em um ponto fixo da sala de aula (cf. figura 1). O áudio também foi registrado pelo 

mesmo aparelho por intermédio de seu microfone embutido. Os procedimentos usados para 

transcrição seguem a proposta de Erickson e Shultz (1981), distinguindo os estágios 

metodológicos que passo a descrever a seguir: 
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1. Assisti a cada gravação por completo, pausando e tomando nota das ações 

executadas pelas professoras. Produzi um índice das principais ocasiões marcando início e fim 

aproximado conforme o mostrador de tempo do software de exibição de vídeo, indexando 

assim os quatro vídeos. 

2. Tendo anotado as ações de cada participante, procedi ao levantamento de 

sequências em busca de ocasiões análogas nas diferentes provas de aula para microanálise: 

momentos característicos da performance identitária docente que permitem identificar o 

gênero da atividade  e momentos que escapam e ou rompem com a expectativa desse gênero. 

Para a transcrição e análise de cada sequência, considero a marcação temporal (em minutos e 

segundos) estabelecida pelo software de exibição de vídeo (Media Player Classic), mantendo-

a como contagem padrão. Anotei a localização aproximada no tempo de começo e fim de 

cada movimento e as localizações aproximadas do que parecem ser as articulações entre as 

partes. Erickson e Shultz (1981/2002) destacam a importância das articulações entre uma 

sequência e outra do evento interacional para o trabalho de pesquisa, tanto do ponto de vista 

teórico quanto metodológico, já que  

 

o acúmulo da redundância temporal e modal nas articulações torna estes momentos 

descontínuos, em termos de textura interacional, relativamente àqueles que estão 

sucessivamente antes e depois deles no decorrer do tempo – durante as articulações 

se pode ver as alterações mais intuitivamente óbvias na forma do comportamento 

comunicativo verbal e não verbal, incluindo mudanças na configuração de posições 

de postura (p. 149).      

 

A transcrição é feita assistindo a gravação inúmeras vezes enquanto se presta atenção a 

um plano ou modalidade de linguagem (verbal, paralinguística, gestual, corporal, facial etc.) 

por vez. Busca-se descrever o que está acontecendo de mais relevante na performance. O 

mapa da transcrição segue modelo proposto com base em Rose (2008) e distingue duas 

dimensões na transcrição de vídeo: verbal e não verbal, como demonstra a figura a seguir: 
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Modelo de quadro de transcrição 

 Dimensão verbal Dimensão não verbal 

Gabriela 001 

002 

003 

  

  

 Na coluna referente ao verbal são transcritos os planos linguístico e paralinguístico, 

ao passo que na coluna do não verbal transcrevem-se os planos corporal, gestual, facial e 

proxêmico. Obviamente não se dá conta de todos os mínimos detalhes; procurei focalizar as 

características salientes, do ponto de vista interacional na performance intensa. Como 

colocam Erickson e Shultz (1981/2002), “nem sempre vamos transcrever toda a fala, nem 

mapear todos os gestos dos participantes para toda a estrutura de participação entre as 

articulações elementares” (p. 231). 

No que diz respeito à dimensão não verbal, é preciso destacar sua relevância na 

constituição de um texto multimodal (BALDRY; THIBAULT, 2006) que é a fala em 

interação. Tanto os gestos, quanto a expressão facial, o vestuário e o movimento corporal 

podem funcionar como índices ou pistas de contextualização
59

 que indexicalizam atitudes, 

posturas e posicionamentos dos participantes. Para Kress e van Leeuwen (1996), a imagem é 

um sistema complexo que focaliza a atenção no contexto específico em que é produzida. 

Assim, faz-se necessário adaptar construtos que são utilizados para o estudo sistemático de 

imagens estáticas nas quais a interlocução, bem como em um texto escrito, não se dá face a 

face, mas dividida em pelo menos dois tempos distintos, o da produção e o da leitura, para o 

uso de imagens em movimento. Dois momentos de enunciação nos quais os sujeitos que 

interagem não estão presentes fisicamente no mesmo espaço. 

Desse modo, a transcrição da parte não verbal terá como foco padrões particulares de 

movimentos, tomados como forma de ação, envolvendo participantes e ocorrendo em 

momentos particulares, o que significa buscar compreender o sentido produzido pelos 

diferentes tipos de unidade levando em consideração sua dimensão material, o que os torna 

distintivos e sua contribuição para o processo global de produção de sentidos (BALDRY; 

THIBAULT, 2006). Uma das dificuldades de se trabalhar com a dimensão visual diz respeito 
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 A noção de pistas de contextualização será discutida no capítulo 4. 
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ao que e como transcrever e analisar de tais dados. Baldry e Thibault (2006), em sua proposta 

metodológica para o estudo de textos e gêneros fílmicos, descrevem um conjunto de 

parâmetros que podem ser usados para a transcrição de dados audiovisuais. No entanto, é 

preciso levar em consideração as diferenças entre os textos analisados pelos autores e os deste 

trabalho, como discutido. Os primeiros são originariamente gêneros audiovisuais, elaborados 

para circularem como tais e possuem características que os distinguem do segundo, um vídeo 

produzido como um gênero acadêmico de cunho metodológico que serve exclusivamente à 

pesquisa. Parâmetros como perspectiva, organização visual, saliência visual, cor, coding 

orientation, trilha sonora etc. não estão disponíveis ou não são relevantes em meus dados, já 

que neles a câmera se mantém todo o tempo em um ponto fixo, sem mudanças de perspectivas 

ou ângulos, nem processo de edição após o vídeo filmado. Todos esses são parâmetros que 

descrevem elementos constitutivos do processo de produção e edição de vídeos midiáticos. O 

que há de comum com o trabalho dos autores citados são as dimensões que consideram os 

participantes como centro do processo interacional: distância, foco visual ou direção do olhar 

e ação cinésica. As categorias usadas para a análise da dimensão não verbal, bem como da 

verbal serão apresentadas e discutidas na seção 3.6. Passo a seguir à problematização do 

segundo dispositivo teórico-metodológico usada na geração dos dados: a autoconfrontação 

simples. 

  

3.5 A autocontrontação simples: a construção do diálogo 

 

Procurarei ao longo desta seção justificar a relevância da escolha do dispositivo 

metodológico chamado autoconfrontação simples (CLOT, 2006; 2010; VIEIRA; FAÏTA, 

2003; SOUZA-E-SILVA, 2003; FERNÁNDEZ; CLOT, 2007) para gerar dados situados que 

possibilitem o estudo do trabalho docente. Segundo Rodrigues (2011), essa metodologia, de 

cunho interpretativista, foi apropriada pelo linguista Daniel Faïta, no contexto europeu, ao 

confrontar condutores de TGV (trem de grande velocidade) com uma sequência de sua 

atividade registrada em vídeo. A autoconfrontação foi incorporada e desenvolvida no campo 

das Ciências do Trabalho de orientação ergonômica, mais especificamente a Clínica da 

Atividade, proposta pelo psicólogo Yves Clot, visando dar relevo ao conhecimento produzido 

pelo próprio trabalhador e à linguagem como dimensão fundamental na constituição dos 
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sentidos sobre o trabalho. Esse dispositivopermite um estudo da ação situada simultaneamente 

em pelo menos dois contextos produzidos dialogicamente, o momento da atividade observada 

– no caso desta pesquisa a prova de aula – e o momento da atividade de confrontação. É 

preciso considerar ainda o fato de que o processo de contextualização da prova de aula pelos 

participantes, isto é, a sinalização de pistas que produzem sentidos na interação estende-se 

além dos limites do contexto do trabalho de campo em si, já que a filmadora estabelece um 

horizonte de audiências subsequentes (cf. seção 3.4). 

Se pensarmos o trabalho e as identidades docentes como sendo produzidos em 

situação de interação social entre distintos sujeitos na e pela linguagem, não parecerá haver 

diferenças entre essa e outras situações de interação social. No entanto, há uma que, sob o 

olhar do pesquisador da área da linguagem, pode parecer sutil. O que distingue a situação 

específica, objeto de estudo desta pesquisa, de uma interação familiar, por exemplo, é 

justamente seu caráter profissional. Trata-se de uma atividade de trabalho regida por normas 

institucionais. Entender a situação de interação sobre a qual nos debruçamos aqui como 

atividade de trabalho requer o diálogo com uma perspectiva ergonômica, um conjunto de 

conhecimentos especializados sobre o ser humano no trabalho. Conforme Souza-e-Silva 

(2003), o que caracteriza a perspectiva ergonômica aqui convocada é a compreensão de que a 

atividade de trabalho comporta duas dimensões constitutivas que se atravessam: o trabalho 

prescrito ou tarefa e o trabalho realizado ou atividade (cf. seção 1.4).  

Desconsiderar essa dupla dimensão da atividade profissional apaga justamente o que 

ela tem de específico. Sobre o trabalho docente realizado em situação em uma sala de aula, 

por exemplo, se impõe um conjunto complexo e difuso de normas e prescrições. Desde 

aquelas propostas em um nível macro como é o caso da Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação e outros documentos oficiais, até aquelas definidas pela própria escola, como seu 

projeto pedagógico, ou aquelas definidas pelo próprio docente, como um planejamento de 

aula. Há também outras normas que não estão escritas em nenhum documento, são tácitas, 

adquiridas pelos profissionais em sua formação e posteriormente na própria atividade, com os 

coletivos de trabalho, como valores, posições políticas, experiências etc. Esse conjunto de 

normas e prescrições constitui uma dimensão performativa (cf. seção 2.3) da atividade de 

trabalho docente, estabelecendo relações de poder aí institucionalizadas. A atividade só 

acontece como resposta dialógica a tais D/discursos e modos de fazer, como forma de 
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resistência ao poder, como produção de um estilo, como reapropriação de conhecimentos 

coletivos, como renormalização.   

Posso, portanto, dizer que a escolha da autoconfrontação como metodologia de 

geração de dados, além da filmagem das atividades situadas, pressupõe uma produção 

também dialógica entre o trabalhador, o vídeo de sua atividade e o pesquisador, dado que o 

dispositivo possibilita a produção de uma reflexão do trabalhador sobre o que diz, o modo 

como diz, os gestos que faz e de que modo utiliza seu corpo na situação, enfim, sobre sua 

própria performance profissional. Dar voz ao trabalhador é ao mesmo tempo uma atitude 

epistemológica, metodológica e ética (MOITA LOPES, 2006c). Epistemológica já que institui 

uma perspectiva não ingênua, que considera a produção de saberes de modo situado em uma 

interação específica e distancia-se de um viés positivista que esperaria encontrar evidências, 

provas ou “respostas verdadeiras” sobre o que os professores estão fazendo ou porque o 

fizeram.  Metodológica, pois o trabalhador, entendido como sujeito, produz dados relevantes 

para o estudo, já que domina um saber-fazer que nem sempre é formalizado. E ética, pois 

permite incluir no campo de produção de conhecimentos aqueles sujeitos que normalmente 

são excluídos, tratados como simples executores de tarefas ou números em estatísticas. E 

também possibilita, em certa medida, aos participantes “controlarem” o modo como seu 

discurso e sua prática serão entextualizados (BAUMAN; BRIGGS [1990] 2008) no meu 

trabalho como pesquisador, acentuando assim sua participação como colaborador na produção 

de saberes sobre sua atividade.    

Apresento aqui a proposta sistematizada por Clot (2008/2010) para o uso da 

autoconfrontação. O autor divide o dispositivo em três fases, sendo cada qual decomposta em 

várias etapas organizadas no quadro a seguir: 

Primeira fase  constituição de um coletivo de profissionais voluntários; 

 observação das situações de trabalho; 

 determinação da sequência de atividade comum para a 

gravação em vídeo. 

Segunda fase  gravação em vídeo de alguns minutos de uma sequência de 

atividade 

 confrontação do profissional com a gravação em vídeo de sua 

atividade na presença do pesquisador (autoconfrontação 
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simples); 

 confrontação do mesmo profissional com a mesma gravação, 

dessa vez na presença do pesquisador e de um colega que já se 

confrontou, também, com sequências de sua própria atividade 

(autoconfrontação cruzada). 

Terceira fase  momento da restituição das análises ao coletivo profissional 

(seja dos profissionais envolvidos na pesquisa seja de um 

coletivo ampliado).  

 

As ciências do trabalho distinguem dois procedimentos subsequentes e 

complementários de autoconfrontação: a simples e a cruzada. A simples consiste em exibir 

para o participante sequências filmadas de sua atividade e a partir disso realizar uma 

entrevista que possibilite a produção de um discurso pelo trabalhador. Ele comenta, narra ou 

explica – entextualiza – o que vê na tela referindo-se ao que as imagens mostram, sugerem ou 

evocam. “Ao filme da atividade inicial, com suas lacunas e suas elipses, a autoconfrontação 

simples acrescenta um contexto carregado de comentários” (VIEIRA; FAITA, 2003, p. 34). Já 

a cruzada coloca dois trabalhadores no mesmo espaço e tempo para assistirem as sequências e 

discutirem entre si e com o pesquisador, produzindo assim a sobreposição de processos de 

entextualização. 

Considerando a complexidade da atividade de trabalho estudada, provas de aula de um 

concurso público, e suas especificidades, optei pelo uso apenas da autoconfrontação simples, 

já que colocar frente a frente candidatos do mesmo concurso para assistirem sequências das 

aulas uns dos outros poderia gerar constrangimento para os próprios. É preciso esclarecer que 

há outras diferenças importantes no modo como o grupo de pesquisadores da área da Clínica 

da Atividade usa a autoconfrontação e o modo como me aproprio dela para meus próprios 

objetivos e contextos. Uma dessas diferenças diz respeito à constituição de uma demanda de 

pesquisa. Nas investigações desenvolvidas por aqueles pesquisadores, vinculados à Clínica da 

Atividade em específico, e às ciências do trabalho em geral, a demanda de pesquisa se origina 

em uma empresa, sindicato ou um coletivo de trabalhadores que contrata os pesquisadores 

para um trabalho de intervenção. Nesse caso, diferentemente, a minha demanda surge de 

experiências pessoais e do interesse em contribuir com o campo social, como discutido na 

introdução. Outra diferença tem a ver com o próprio coletivo de trabalhadores. Em minha 
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pesquisa, os profissionais não atuam, necessariamente, em um mesmo espaço ou instituição, 

mas sim exercem a mesma profissão, constituindo assim não uma comunidade de prática 

(WENGER, 1998), mas uma comunidade imaginada (ANDERSON, 1983/2008; WERTSCH, 

1998) de professores de língua espanhola, sendo o próprio pesquisador, um trabalhador, 

membro dessa comunidade.    

Ambos os métodos de autoconfrontação, simples e cruzada, são dispositivos que 

permitem refletir sobre as experiências práticas como um espaço privilegiado de produção de 

um saber-fazer. Segundo Vieira e Faïta (2003), eles provocam a produção de sentido em duas 

situações: o da atividade realizada, observada no registro em vídeo das provas de aula (no 

caso desta pesquisa) e o da fala do trabalhador sobre sua atividade a partir do que vê no vídeo. 

Os autores ainda explicam que o principio básico está em confrontar as distintas situações de 

produção de sentidos, levando o participante a refletir sobre sua prática nos limites do que e 

do como deveria se realizar a atividade e do que e do como se efetivamente pode realizá-la na 

situação concreta. “Os movimentos discursivos ocasionados nos protagonistas pelo filme 

participam da recolocação em campo do que eles se veem fazendo e se escutam dizendo, 

constituindo os muitos elementos de contextualização-recontextualização
60

 da atividade atual” 

(VIEIRA; FAITA, 2003, p. 34). 

Clot (2008/2010) explicita que o uso dessa metodologia se fundamenta em dois 

pressupostos. O primeiro, com base em uma visão de discurso foucaultiana, diz respeito à 

possibilidade mesma que o discurso abre ao sujeito de agir sobre si, sobre a sua atividade e 

sobre o seu próprio meio de trabalho. As pesquisas realizadas por Clot (2008/2010) e seu 

grupo surgem de demandas advindas de empresas, sindicatos e dos próprios trabalhadores. O 

segundo pressuposto se funda em uma concepção bakhtiniana das relações entre os sujeitos 

individual e coletivo, sendo o individual produto das relações sociais produzidas nos 

coletivos. Na perspectiva bakhtiniana, mesmo a interioridade psíquica é vista como produto 

das práticas discursivas, sendo nas relações dialógicas que o ser humano se constitui como 

sujeito. Nas palavras de Clot: 

 

A situação de autoconfrontação é aquela em que os operadores, expostos à imagem 

do próprio trabalho, começam por colocar em palavras, para serem utilizadas pelo 

parceiro-espectador, o que eles julgam ser suas constantes. Assim, eles dialogam 
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 Na citação de Vieira e Faïta (2003) os termos contextualização e recontextualização, apesar de não 

desenvolvidos teoricamente, não diferem essencialmente da compreensão que Bauman e Briggs ([1990] 2008) 

faz desses construtos (cf. seção 2.3.2). É possível afirmar isso tomando como base a fundamentação teórica que 

sustenta o trabalho dos autores, a perspectiva dialógica de Bakhtin (1979/2000).   
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com o outro e com eles mesmos, ao se descobrirem na tela e ao verbalizarem as 

condutas que eles observam, além de descobrirem, simultaneamente, a primeira 

armadilha dessa atividade de um novo tipo: mesmo que o discurso produzido se 

esforce em acompanhar, paralelamente, o desenrolar e a sucessão das ações, em se 

referir estreitamente às componentes físicas da situação, o essencial, finalmente, é 

invisível, não consegue ser verbalizado na ordem linear (CLOT, 2008/2010, p. 138). 

 

De acordo com Vieira e Faïta (2003), na situação de autoconfrontação, o trabalho do 

pesquisador é ativo. Ele precisa manter o movimento dialógico em torno do que os 

participantes enxergam do que fazem. É preciso concentrar o debate sobre a atividade, o que 

não significa conter ou limitar a expressão, mas discernir que dimensões são relevantes na 

significação concreta da atividade em curso. No caso da minha pesquisa, assumo o lugar não 

apenas de pesquisador, mas de trabalhador, professor que também já passou pela mesma 

experiência da prova de aula em processos de seleção.  

Outra questão relevante sobre a autoconfrontação e o registro em vídeo trata-se do 

papel do não verbal na produção de sentidos sobre o trabalho. O corpo, o olhar, os gestos são 

tão importantes no processo dialógico quanto as palavras já que são compreendidos como 

elementos constitutivos de uma discursividade (cf. capítulo 4). O sujeito autoconfrontado se 

utiliza do recurso às imagens em vídeo para poder estabelecer um diálogo com sua própria 

atividade.  

Clot (2008/2010) explica que a autoconfrontação permite uma nova situação que não é 

uma simulação da atividade, nem mesmo uma simples descrição ou explicação, mas uma 

reconcepção da mesma, um novo gênero de discurso acadêmico que permite a entextualização 

de D/discursos sobre a atividade. O trabalhador se depara com contradições, visualiza gestos e 

ações as quais não pode sequer explicar, produzindo uma atividade nova da qual o objeto é a 

própria constituição do sujeito trabalhador, sua performance corpóreo-discursiva identitária 

profissional, por assim dizer. O sujeito se posiciona em relação às escolhas feitas. Nesse 

processo, o autor chama a atenção para o modo como o sujeito se produz no uso que faz de 

dêiticos pessoais, por exemplo. Nas análises de Clot (2008/2010), há uma distinção entre uma 

dimensão coletiva que constitui o gênero da atividade como instrumento da ação, marcada por 

formas como “nós” ou “a gente” e uma dimensão do estilo marcada principalmente pelo 

pronome “eu” que passa a coincidir com o corpo que fala e se move no vídeo. O autor destaca 

que a autoconfrontação possibilita tal deslocamento, a troca do discurso do genérico pelo 

discurso do singular – a performance do estilo próprio que dá forma ao gênero. Clot 

(2008/2010) ainda explicita o modo como o sujeito ao falar de sua atividade faz sentido dela: 
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Trata-se de uma situação dual, de face a face entre o prescrito, o normalizado e o 

subjetivo, que é, de novo, encenada. Na estilização do gênero à qual ele procede, 

como nas tomadas de distância e de suas rupturas manifestas, o sujeito pode 

perfeitamente instalar-se em uma continuidade entre o que se vê que ele faz e, por 

outro lado, o que ele dá a entender que faz realmente, suprimindo as contradições de 

uma forma, em resumo, análoga ao que ele faria em uma narrativa (p. 143). 

 

Ele argumenta que o papel da linguagem é central nesse processo constitutivo. “A 

verbalização é uma atividade do sujeito em si mesma e não apenas um meio de acessar uma 

outra atividade” (CLOT, 2010, p. 146). Considerando que a performance é sempre para o 

outro, o participante “luta contra uma compreensão incompleta de sua atividade por seus 

interlocutores, ele suspeita neles essa incompreensão insuficiente, ele pretende preveni-la” 

(CLOT, 2010, 146). No uso que fazem os ergonomistas e outros pesquisadores das atividades 

de trabalho, há uma distância, em termos de expertise, entre os trabalhadores e o pesquisador, 

já que o último normalmente não domina a atividade pesquisada. Como já dito, além de 

pesquisador, também sou professor de língua espanhola, o que certamente produz efeitos 

semânticos distintos na performance corpóreo-discursiva encenada na autoconfrontação, já 

que a professora autoconfrontada interage com um colega profissional da mesma área, que 

passou pelo mesmo tipo de concurso. minhas próprias intervenções são também carregadas de 

motivação já que o meu interesse pelo tema parte de experiências pessoais.  

Clot (2010) explica ainda que o objetivo do pesquisador não é compreender por que o 

trabalhador fez o que fez, já que essa não é uma “verdade” acessível. O que de fato deve 

movê-lo é levar os trabalhadores a se interrogarem sobre o que observam da própria atividade. 

O procedimento a ser seguido é convidá-los a “descrever o mais precisamente possível os 

gestos e as operações observáveis na gravação em vídeo até que se manifestem os limites 

dessa descrição” (CLOT, 2010, p. 240). É a produção dialógica de saberes sobre o trabalho 

vivo. O trabalhador que antes era “observado” torna-se observador de sua própria 

performance. Clot (2010, p. 246) caracteriza esse ato de descontextualizar e recontextualizar 

as atividades realizadas como um processo de “repetição sem repetição”. Desse modo, o 

próprio participante é levado a agir sobre o modo como se constitui sujeito trabalhador, já que 

“qualquer observação do trabalho de outro é uma ação sobre o outro” (CLOT, 2010, p. 250). 
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A autoconfrontação caracteriza-se como um gênero especializado da pesquisa sobre 

trabalho que possibilita redefinir o paradoxo do observador em outros termos, pois seu caráter 

dialógico fornece recursos, dando voz ao trabalhador para agir sobre sua própria atividade. O 

participante, no diálogo com o pesquisador, se apropria desse gênero especializado, 

transformando assim o “trabalho realizado e observado em instrumento de troca entre os 

sujeitos” (CLOT, 2010, p. 248), uma dimensão epistemológica essencial na tradição 

interpretativista seguida aqui. 

Uma vez explicitados os procedimentos metodológicos, os instrumentos de geração de 

dados e o espaço da pesquisa, procedo à apresentação e discussão do instrumental teórico-

analítico usado nas análises das performances corpóreo-discursivas. 

 

3.6 Instrumental teórico-analítico 

 

Partindo de noções como processos de entextualização (BAUMAN; BRIGGS, 

1990/2008), indexicalidade (BLOMMAERT, 2005) e escalas sociolinguísticas 

(BLOMMAERT, 2006), passo a discutir o instrumental teórico-analítico que possibilitou a 

microanálise das performances corpóreo-discursivas identitárias profissionais da participante 

focal. Começo apresentando as categorias listadas por Bauman e Briggs (1990/2008) que 

possibilitam, segundo os autores, mapear os processos de entextualização e de transposição 

(descontextualização / recontextualização) na performance (intensa). Em seguida, passo aos 

construtos oriundos da sociolinguística interacional utilizados na microanálise das 

performances: enquadre, alinhamento, footing (GOFFMAN, 1959/2003, 1979/1998) e pistas 

de contextualização (GUMPERZ 1982/1998). 

Passo então a descrever os seis elementos, propostos por Bauman e Briggs 

(1990/2008), que podem ser foco de análise discursiva dos processos de entextualização nos 

dados de performances em geral, e de performances intensas, no caso específico dessa 

pesquisa. Segundo os autores, esses elementos são: forma, função, tradução, estrutura 

emergente, localização indicial e enquadre. Antes de mais preciso destacar, assim como 

fazem Bauman e Briggs (1990/2008), que toda essa dimensão de análise material, na 

perspectiva assumida por mim neste trabalho, não possui fim em si mesma, mas deve estar a 
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serviço da investigação de problemas sociais e culturais mais amplos. Considerando que a 

performance é um modo de produção do social que inclui dinâmicas de entextualização, 

descontextualização e recontextualização estabelecidas nos jogos de poder e controle dos 

sujeitos, estudar a performance torna-se relevante na busca da compreensão de quem somos, 

de como nos tornamos o que somos e do que podemos e queremos ser. No caso específico do 

estudo das performances corpóreo-discursivas de docentes em provas de aula, que sujeitos 

professores são produzidos, a que regimes de saber-poder estão submetidos nesse processo e 

como produzem resistência.    

Retomando as categorias, a noção de forma “inclui meios formais e estruturas, da 

fonologia à gramática, a estilos de fala, a estruturas maiores de discurso, como os princípios 

de organização em gêneros” (BAUMAN; BRIGGS, 1990/2008, p. 210). No caso da prova 

didática, a forma permite observar como o gênero do discurso em questão é estilizado e 

levado a cabo pela participante, que estruturas de participação são evocadas etc. Já a função 

refere-se ao uso que o/a performer faz do texto, principalmente os mais ritualizados, tais como 

os de entretenimento, trabalho, ensino entre outros, marcados de modo manifesto, latente e 

explicitamente performativo. A noção de tradução “inclui tanto a tradução inter-linguística 

quanto a inter-semiótica” (BAUMAN; BRIGGS, 1990/2008, p. 210), sendo um construto que 

demonstra o caráter metapragmático da interação. Para os autores, a tradução oferece um 

ponto de vista crítico sobre as próprias práticas acadêmicas, da transcrição à produção de 

textos analíticos sobre interações orais.  A estrutura emergente sinaliza o caráter recíproco e 

simultâneo de produção de textos e contextos situacionais do novo contexto, conforme ela é 

moldada pelo processo de recontextualização. Trata-se de lançar um olhar para o modo como 

o contexto emergente se constrói a cada lance dos participantes. E nessa construção, alguns 

elementos linguístico-discursivos, pistas de contextualização (GUMPERZ, 1982/1998), 

possuem um papel central. São os chamados marcadores dêiticos de pessoas, de localização 

espacial e temporal que caracterizam a localização indicial, sinalizando os participantes, o 

tempo e o espaço da interação.  

A última categoria é a noção de enquadre proposta por Goffman (1979) em seus estudos 

interacionais. Segundo Bauman e Briggs (1990/2008, p. 210), enquadre diz respeito ao 

“controle metacomunicativo do texto recontextualizado”, ou seja, o modo como os 

participantes entendem o que está acontecendo. Como explicam Ribeiro e Garcez (1998, p. 

70), “o enquadre situa a metamensagem contida em todo o enunciado, indicando como 
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sinalizamos o que dizemos ou fazemos ou sobre como interpretamos o que é dito e feito”. 

Goffman (1979) afirma que em qualquer encontro face a face, os participantes estão 

permanentemente introduzindo ou mantendo enquadres que organizam o discurso e os 

orientam com relação à situação interacional. 

Relacionando o conceito de enquadre de Goffman (1979/1998) à noção de gênero de 

discurso de Bakhtin (1979/2000), temos que o gênero se estabelece pela dimensão 

institucional do D/discurso e pelos elementos sociais e espaciais mais estáveis que constituem 

um certo contexto, enquanto o enquadre dá conta da possibilidade de deslocamento, ou seja, 

da variabilidade e da contingência da interação, do caráter heterogêneo da enunciação. Os 

enquadres constituem um conjunto de modos tipificados de interação que se inscrevem 

socialmente no plano dos gêneros do discurso. Por exemplo, se tomarmos a aula como um 

gênero constitutivo do trabalho docente, temos como elementos mais estáveis a sua própria 

dimensão institucional, a escola (ou outra instituição de ensino), o seu espaço legítimo, a sala 

de aula e interlocutores legítimos, professores (devidamente formados e contratados para tal) 

e alunos (matriculados em uma determinada série e turma). No entanto, uma aula nunca é 

exatamente igual a outras, sequer continua igual do início ao fim. A cada lance dado por um 

participante, seja docente ou discente, ela muda, isto é, mudam-se os enquadres. 

Em uma concepção tradicional de educação e trabalho docente (cf capítulo 1), pode-se 

dizer que os gêneros de aula performativamente constituídos estabelecem uma relação de 

poder e saber assimétrica e hierárquica entre os participantes, na qual o professor “ensina” e o 

“aluno” aprende. No entanto, mesmo nesse modelo de aula, o modo como a interação em sala 

de aula realmente vai acontecer, ainda que o gênero imponha coerções e constrangimentos, 

não é previamente determinada por ele. Os participantes podem negociar a cada momento 

inúmeros enquadres distintos para os diferentes gêneros que atuam na aula, isto é, apenas na 

situação é que se define o que está acontecendo.     

Como desdobramento do conceito de enquadre, Goffman introduz a noção de footing. 

O footing diz respeito ao modo como os participantes se colocam, se alinham, no discurso em 

construção. O footing é uma categoria dialógica já que é sempre relacional, de um participante 

com outro ou consigo próprio. E é no modo como os participantes gerenciam a produção ou 

recepção dos enunciados que eles sinalizam os footings assumidos. Também é preciso 

destacar que os footings são produzidos, negociados, ratificados ou não, cossustentados e 

modificados no curso da interação, sinalizando uma maneira de falar (sedutora ou agressiva, 
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por exemplo), um papel social marcado (professor em sala de aula) ou mesmo um papel 

discursivo (de animador ou responsável).  

Goffman (1979/1998) explica que o footing não é uma categoria fixa, pelo contrário é 

cambiante, está continuamente mudando. Portanto, constitui um modo de analisar a 

performance dos sujeitos. Além do enquadre, o autor ainda relaciona o footing à noção de 

alinhamento: 

Uma mudança de footing implica uma mudança no alinhamento que assumimos 

para nós mesmos e para o os outros presentes, expressa na forma em que 

conduzimos a produção ou a recepção de uma elocução. Uma mudança em nosso 

footing é uma outra forma de falar de uma mudança em nosso enquadre dos eventos 

(GOFFMAN, 1979/1998, p. 75).  

 

O alinhamento diz respeito a dois planos simultâneos e complementares. O primeiro é 

o alinhamento físico, o movimento corpóreo, ou seja, o direcionamento dos corpos, da cabeça, 

do rosto e do olhar dos participantes e seu alinhamento entre um participante e outro. Já o 

segundo trata da manutenção ou resistência de relações de poder interacionalmente 

estabelecidas entre os participantes, isto é, como, no contexto, os participantes se apresentam, 

ratificam ou resistem às apresentações dos outros. Uma mudança de footing deve ser 

considerada em uma linha contínua que varia das mais evidentes alterações de 

posicionamento às mais sutis variações de tom que se possa perceber.  

Desse modo, para identificar como os participantes enquadram o que estão dizendo e 

fazendo na performance corpóreo-discursiva e como se alinham assumindo determinados 

footings, utilizamos como instrumental microanalítico, as pistas de contextualização 

(GUMPERZ, 1982/1998). Segundo Gumperz (1982/1998, p. 100) “pistas de contextualização 

são os traços linguísticos que contribuem para a sinalização de pressuposições contextuais”. 

As pistas indicam aos participantes que elementos do contexto são relevantes para que 

apliquem regras ou percebam regularidades que possibilitem identificar que alinhamentos, 

footings e enquadres estão em ação. Elas dizem respeito ao repertório linguístico 

historicamente determinado que identificam e são identificados por determinadas 

comunidades. Gumperz (1998) explica que a compreensão local dos significados é sempre 

uma questão de convenção social, sendo os modos de produzir sentido e as estratégias de 

contextualização aprendidas em certos grupos sociais, ou seja, elas estão atreladas ao contexto 

sociocultural vivenciado pelo falante. “Através de uma ampla gama de casos empíricos, 
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Gumperz tem demonstrado que diferenças muito pequenas de forma podem ter grandes 

consequências para o sentido, porque estas pequenas diferenças podem sinalizar quadros 

implícitos de interpretação” (COLLINS, 2011, p. 410). Ainda que a proposta de Gumperz 

tenha surgido em um contexto especifico e com o proposito de mostrar o que está 

acontecendo em uma interação no nível emergente e imediato, as pistas apontadas pelo autor 

também possuem um alcance mais amplo, podendo ser entendidas como índices de 

indexicalidade (cf. seção 4.2), sinalizando simultaneamente elementos do plano sócio-

interacional e do plano sócio-histórico (RIBEIRO; PEREIRA, 2002).  

Partindo do pressuposto de que a linguagem é sempre multimodal e o D/discurso 

(GEE, 1999/2001) engloba tanto palavras, quanto gestos, expressões faciais, modos de andar, 

de se vestir etc., vamos distinguir duas ordens de pistas de contextualização: as verbais e as 

não verbais. As verbais se apresentam em duas dimensões da linguagem: os sinais linguísticos 

e os paralinguísticos. Considerando a diversidade de sinais linguísticos paralinguísticos que 

podem emergir no curso das interações e a quantidade de estudos e obras teóricas que os 

descrevem, não me deterei em nenhum tipo específico, deixando para tecer os comentários na 

medida em que determinadas pistas se façam relevantes para a análise. E as pistas não verbais 

formam um conjunto complexo de elementos relacionados à dimensão corporal dos sujeitos. 

Com base no trabalho de Baldry e Thibault (2006) e nas considerações de Philips (1976), 

passo a descrever três dos planos centrais referentes à linguagem não verbal que me parecem 

relevantes para a análise das performances corpóreo-discursivas: a distância proxêmica, o 

foco visual e a ação cinésica (RECTOR; TRINTA, 1985; HALL, 1966/2005; KNAPP; 

HALL, 1972/1999) 

A distância proxêmica diz respeito ao espaço estabelecido entre o performer e a 

audiência. Ela é uma noção corporificada para expressar as relações entre o aqui e o lá e suas 

transformações e simulações em textos visuais. Baldry e Thibault (2006) explicam que “a 

distância não é nem uma propriedade objetiva do mundo físico por si só, nem simplesmente 

uma questão de percepção individual. Em vez disso, trata-se de um recurso de produção de 

sentidos” (p. 197). Hall (1966/2005) classifica a distância na interação em quatro tipos 

distintos: íntima, pessoal, social e pública. A distância íntima diz respeito à proximidade 

corporal na qual a presença da outra pessoa é inconfundível, é a distancia na qual “a visão, o 

olfato, o calor do corpo da outra pessoa, o som, o cheiro e a sensação do hálito, todos se unem 

para indicar um inequívoco envolvimento com o outro corpo” (KNAPP; HALL, 1972/1999, 
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p. 145). A distância pessoal designa o espaço que separa aqueles que não querem contato 

corporal direto, apesar de a essa distância se poder tocar ou segurar a outra pessoa. É a 

distância típica da conversa. A distância social é aquela na qual “não se percebem detalhes 

íntimos no rosto, ninguém toca ou espera tocar outra pessoa” (KNAPP; HALL, 1972/1999, p. 

150). O professor à frente da sala mantém essa distância. E a distância pública é aquela que 

coloca o interlocutor fora do círculo de envolvimento. É a distância que separa um político em 

palanque de sua plateia, por exemplo.           

O foco visual ou direcionamento do olhar sinaliza a relação dialógica interativa ou 

interpessoal entre o performer e a audiência (BALDRY; THIBAULT, 2006). Ao olhar 

diretamente para um membro específico da audiência, o performer ratifica o participante. 

Philips (1976) explica que o direcionamento do olhar também pode atuar como um índice de 

expectativa por parte do falante em relação ao ouvinte, isto é, pode marcar uma transição de 

turno de fala. Ela ainda coloca que durante uma elocução longa, o falante tende a desviar o 

olhar do ouvinte, não lhe dando espaço para tomar o turno de fala.  

A ação cinésica refere-se aos movimentos corporais e gestuais. Baldry e Thibault 

(2006) explicam que como qualquer outro sistema semiótico, os movimentos não podem ser 

tratados meramente do ponto de vista físico. Os movimentos humanos são culturalmente 

aprendidos, seguem normas culturais, não são naturais. A ação cinésica acompanha, em 

termos de ritmo, a oralidade, as cabeças balançam levemente no ritmo da fala, as mãos e os 

braços são gesticulados de modo a pontuar o que se diz (BALDRY; THIBAULT, 2006; 

PHILIPS, 1976). Assim como o olhar, o direcionamento da cabeça e do corpo ratifica o 

ouvinte em certos momentos da interação. Knapp e Hall (1972/1999) definem os gestos como 

movimentos do corpo ou parte dele usados na comunicação. Ações realizadas com braços, 

mãos, cabeça e partes da face. Os autores explicam que existem muitas classificações dos 

gestos, mas que os dois tipos principais os tomam em sua relação com a oralidade. Eles são: 

gestos independentes da fala (ou emblemas) e gestos relacionados à fala (ou ilustradores). No 

primeiro grupo se enquadram os “atos não verbais que tem uma tradução verbal direta ou uma 

definição de dicionário” (KNAPP; HALL, 1972/1999, p. 192), composta geralmente de uma 

palavra, duas ou uma frase. São gestos que por possuírem um significado convencional para 

um determinado grupo, podem ocorrer independentemente do discurso, como o exemplo do 

gesto com o polegar erguido, que em nossa cultura, tem um sentido geral de “bom” ou 

“positivo”. Os autores explicam que apesar de um significado convencional, bem como os 
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signos verbais, os emblemas possuem um forte sentido contextual, dependendo de diversos 

fatores, tais como os participantes do discurso, a situação, sua relação com a fala e com 

expressões faciais etc. Kendon (1983 apud KNAPP; HALL, 1972/1999) classifica os gestos 

independentes da fala em três categorias: 1) controle interpessoal; 2) anúncio do estado ou da 

condição de uma pessoa; e 3) resposta avaliativa às ações ou aparência de outra pessoa.  

No segundo grupo, o dos gestos relacionados à fala, incluem-se aqueles movimentos 

que são realizados em conjunto com a oralidade. São tipicamente divididos em quatro grupos:  

1) Gestos ligados ao referente do falante (concretos ou abstratos): indexicalizam conteúdo 

semântico, indicando tanto elementos concretos, como objetos ou pessoas, quanto elementos 

abstratos, como ideias vagas. Gestos desse tipo são normalmente movimentos de apontar para 

algo/alguém do qual/ de quem se fala ou gestos que desenham uma forma ou movimento no 

ar (metáforas gestuais) estabelecendo relações entre o movimento no espaço e ideias abstratas 

ou referentes concretos.  

2) Gestos de relacionamento do falante com o referente: indicam a disposição do falante em 

relação ao referente, sinalizando sentidos como segurança, certeza, incerteza etc. Os autores 

dão o exemplo do posicionamento das palmas das mãos;  

3) Gestos de pontuação: acentuam ou enfatizam uma única palavra ou unidade maior de 

expressão organizando e segmentando o fluxo discursivo. Esses gostos normalmente 

coincidem com a ênfase vocal. Movimentos de cabeça, golpes sobre as mãos ou no ar são 

exemplos dessa categoria gestual. 

4) Gestos de interação: auxiliam na regulação e na organização do diálogo entre dois 

interagentes. Gestos de apontar para o interlocutor indicando uma referência ao outro, a algo 

que ele disse ou sinalizando o ponto de troca de turno são gestos de interação. 

Para finalizar, os autores ainda explicam que os gestos não são limitados a uma única 

função, podendo exercer mais de uma por vez. Outra questão diz respeito à frequência no uso 

dos gestos. Usamos gestos mesmo quando não estamos em uma interação face a face, como é 

o caso de uma conversa telefônica, mas as pesquisas apontam que fatores como o entusiasmo 

do falante, a preocupação com o ser compreendido, a baixa fluência linguística entre outros 

contribuem para um aumento no uso de gestos (KNAPP; HALL, 1972/1999). 
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Acredito que assim, as categorias analíticas especificadas possibilitam compreender as 

performances corpóreo-discursivas da professora e o modo como interacionalmente se alinha 

a determinadas identidades profissionais, produzindo assim um estilo profissional no debate 

que atualiza o gênero da atividade docente.  

 

 

  



143 

 

Capítulo 4: ENTEXTUALIZAÇÕES DE PERFORMANCES CORPÓREO-

DISCURSIVAS DE GABRIELA  

 

 O objetivo deste capítulo é desenvolver a análise corpóreo-discursiva dos fragmentos 

transcritos da prova didática da participante focal, Gabriela, e da sessão de autoconfrontação, 

realizada a partir da exibição de sequências da mesma prova didática. A análise está 

organizada em três blocos, sendo o primeiro uma caracterização mais geral do gênero da 

atividade prova didática, feita a partir da estrutura composicional atualizada por Gabriela em 

sua performance. O segundo trata-se da microanálise dos planos verbal e não verbal da prova 

didática em sua articulação com a construção macrocontextual. Já a terceira e última parte 

refere-se ao mesmo tipo de análise da segunda, mas focada em sequências da 

autoconfrontação.        

 

4.1 Primeiro plano de análise: a dimensão genérica da prova didática 

 

Retomando a noção de gênero do discurso (BAKHTIN, 1979/2001) como um tipo de 

enquadre de contextualização social do discurso (COUPLAND, 2007 cf. 2.4), desenvolvo 

aqui uma primeira análise da prova de aula de Gabriela considerando sua organização geral. O 

objetivo não é generalizar, mas focar em aspectos performativos da prática institucionalizada 

a partir do estudo de performances situadas nas quais a repetição e iterabilidade constituem 

algo minimamente estabilizado. Como já dito (cf. seção 3.3), a atividade que identifico como 

prova didática não possui muitas prescrições explícitas, ou seja, não há documentos, além do 

edital do concurso, que normatizem o que deve ser uma prova didática ou mesmo o que se 

espera dos candidatos. A dimensão do gênero da atividade (cf. seção 2.4) define determinados 

parâmetros para a atuação dos participantes na interação, funcionando como um performativo 

ou dimensão normativa de domínio ou conhecimento do coletivo profissional. Então estudá-

la, em um primeiro momento, pode contribuir para uma melhor contextualização da 

microanálise. 

As normas sociais que regulam uma dada performance instituída em um gênero do 

discurso e da atividade podem se estruturar de diversas maneiras. Na prova didática, parte da 

estrutura do gênero é definida institucionalmente, seja pelos prescritos oficiais que regulam o 

trabalho docente (edital, LDB, parâmetros e orientações curriculares etc.), seja pelas normas 
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produzidas na experiência e compartilhadas por outros membros de uma determinada 

comunidade de prática (WENGER, 1998). O conhecimento compartilhado pela comunidade 

docente normatiza, ainda que tacitamente, as performances corpóreo-discursivas que ali se 

encenam. O que evidentemente acontece devido às restrições produzidas pelas práticas 

discursivas em circulação tanto no plano dos Discursos sobre trabalho e “identidades” 

docentes quanto no plano do discurso como trabalho que se compartilha no âmbito dos 

gêneros da atividade docente. Desse modo, as identidades profissionais docentes são 

produzidas na fricção entre as performances corpóreo-discursivas profissionais situadas e 

emergentes, constituídas por diferentes estilos profissionais e o gênero profissional 

temporariamente estabilizado pelos coletivos (cf. seção 2.4). 

No que diz respeito ao funcionamento do gênero como enquadre contextual, é preciso 

distinguir dois planos ou laminações que se sobrepõem de modo institucionalizado. Um deles 

é o da aula como parte da atividade docente sobre a qual não há prescrições relativamente 

claras e definidas, mas um repertório de conhecimentos acumulados na experiência, 

teorizados e problematizados na pesquisa acadêmica e ensinados nos cursos de formação, pelo 

menos, no que tange aos conteúdos, habilidades, temas, posturas etc. a serem mobilizados 

pelo que se imagina como “bom professor”. Já o outro plano é o da avaliação de um concurso 

público, a aula como prova didática. Como discutido, sobre esse plano, além do que foi 

definido no edital, parece que nada há para ser dito ao candidato. A expectativa é de que ele 

mostre que conhece o que é ser “bom professor”, de que ele demonstre sua competência 

agindo na prática, ainda que em uma encenação de aula. Posso dizer que a prova de aula, 

como gênero profissional, é um desdobramento da aula, onde se espera a exibição de 

competências profissionais e saberes por parte de um candidato e a avaliação dessa 

performance por parte de uma banca de especialistas (cf. Capítulos 1 e 2).       

Retomando as traços que nos permitem identificar uma performance intensa (cf. seção 

2.3.2), é possível afirmar que a prova didática se caracteriza como esse tipo de performance, 

tendo em vista que performances intensas são eventos:  

 programados, planejados, delimitados temporal e espacialmente;  

 identificados como incomuns ou espetaculares pelos participantes;  

 colaborativos e coordenados nos quais os papeis dos participantes são bem 

definidos,  
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 tipicamente públicos, onde a audiência é posicionada como parte de uma 

coletividade social mais geral  

 que acontecem fora do fluxo da rotina comunicativa cotidiana.  

Além das característica listadas, uma performance intensa focaliza, segundo Bauman 

(1977) e Coupland (2007), sete elementos da interação: a forma, o sentido, a situação, o ator, 

a relação entre os participantes, o acontecimento e o repertório. No que se refere à forma, a 

prova de aula exacerba o caráter metalinguístico do discurso em ação, já que o/a participante 

busca monitorar e controlar sua fala continuamente, pois se trata de uma avaliação tanto do 

conteúdo quanto da forma de seu discurso. A construção de sentido se intensifica, pois tudo o 

que é dito pode ser relevante para a avaliação da banca. O/a professor/a-candidato/a é o centro 

da interação, ele/a define o que vai dizer e como vai dizer. A prova didática é tipicamente 

encenada para uma audiência específica: a banca. Quanto ao acontecimento, a performance da 

prova didática possui uma demanda específica, mostrar competência profissional, sendo que 

os riscos são maximizados, já que qualquer erro pode custar a aprovação do candidato. O 

repertório precisa se adequar a uma determinada tradição, ser reconhecível como algo 

relevante. 

Por tais características, performances intensas acentuam a dimensão cênica ou ritual da 

interação. Por tratar-se da encenação de uma aula, a prova didática acentua o caráter de 

descentramento contextual da performance, pois ela funciona como uma projeção de uma 

aula, uma simulação, ou seja, é encenação da encenação, uma quase “aula” descolada de seu 

contexto típico convencionado, com objetivos típicos, com uma audiência de alunos de corpo 

presente. 

Tendo feito tais considerações, gostaria de me voltar para a relação entre o performer 

e sua audiência. Há uma complexidade na audiência do gênero prova didática e 

especificamente da prova em análise. O interlocutor constitui-se de diferentes sujeitos, 

projetados e efetivos, sendo todos, de alguma forma responsivos à performance encenada. É 

possível identificar na audiência pelo menos três interlocutores distintos: 1) os membros da 

banca; 2) os alunos projetados (ausentes); e 3) os circunstantes, dentre os quais figura o 

pesquisador. No caso das provas didáticas estudadas acrescenta-se um quarto interlocutor: os 

possíveis telespectadores do vídeo gravado. A exceção do candidato, nenhum destes tem 

direito à fala, mas todos fazem parte da prática discursiva interacional ali situada e do 

contexto em construção. No entanto, considerando a dialogicidade constitutiva do discurso, 
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não se pode ignorar que muitos outros interlocutores, associados às vozes e aos Discursos 

evocados, também participam da interação.        

O professor-candidato precisa dirigir-se simultaneamente a dois interlocutores bem 

distintos, situados nos dois planos gerais de laminação durante a prova didática. Em um 

plano, ele ou ela deve, no papel de professor, encenar uma interação com alunos projetados 

em seu discurso, pois ainda que haja alunos da instituição participando como ouvintes, esses 

não podem efetivamente dirigir a palavra ao candidato/a durante a realização da prova. Os 

alunos projetados são uma ficção produzida pela performance do performer. E em outro 

plano, simultâneo e diretamente ligado ao primeiro, o professor-candidato se dirige à banca, 

os professores responsáveis por avaliar sua performance e lhe atribuir uma nota que 

determinará sua aprovação ou reprovação no concurso. Estes, ainda que presentes na sala, não 

participam da aula encenada, apenas assumem uma posição de observadores. Já no plano da 

prova, sua participação oral se coloca quando há a necessidade de dar alguma instrução ao 

candidato. No entanto, não se pode negar que os membros da banca, ao avaliar, estão ali, 

olhando, fazendo anotações, dialogando indiretamente com seus gestos e expressões faciais. 

Apesar de não dirigirem palavras diretamente aos candidatos, participam efetivamente do que 

Bakhtin (1979/2000) chama de compreensão responsiva ativa.  

  A despeito dessas duas instâncias interlocutoras situadas em dois planos sobrepostos, 

temos ainda os circunstantes (GOFFMAN, 1979/1998). O pesquisador, sua câmera de vídeo e 

quaisquer outros que estivessem assistindo à prova de aula, um evento público, estariam nesta 

situação. No caso da performance do sujeito focal dessa pesquisa não havia outros 

circunstantes além do pesquisador. Ainda que não sejam os ouvintes legítimos, os 

circunstantes se impõem como audiência e podem ser também ratificados pelos participantes. 

Clot (2006) explica que o fato de o trabalhador ser observado por pessoas que normalmente 

não fazem parte daquele contexto, lhe possibilita uma auto-observação, um maior 

planejamento, sendo esta, efetivamente, uma das características que distinguem a prova de 

aula de uma aula convencional. A banca observa para avaliar o docente e determinar sua 

competência profissional para atuar na instituição.       

No entendimento da prova de aula como um gênero profissional – uma prática 

discursiva performativa – ou seja, que mantém certa estabilidade em seus enunciados, seja em 

seu papel sócio-histórico macro e nas ações que os professores dialogicamente “repetem” – 

sempre a seu próprio modo, ou seja, estilizando (cf. seção 2.4), identifico em uma primeira 
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análise alguns blocos de ações que caracterizam momentos e funções bem específicas do 

gênero da atividade do professor de línguas estrangeiras/adicionais no desenrolar da prática da 

prova de aula. A esse conjunto de ações chamarei movimentos performativos, isto é, uma ação 

ou conjunto de ações típicas que fazem parte dos modos historicamente construídos de 

atualizar uma tarefa em uma determinada atividade profissional. Uso o adjetivo performativo 

para sinalizar seu caráter construído dialogicamente na ação, nas muitas ações que se 

“repetem” e se acumulam ao longo da história de uma profissão produzindo um recurso para o 

agir do trabalhador em suas práticas. É importante também destacar que a estabilidade dos 

movimentos performativos é relativa, assim como aquela referente aos enunciados de um 

gênero do discurso (BAKHTIN, 1979/2000), já que há sempre espaço para a inovação e 

renovação do movimento nas práticas: cada situação inaugura uma performance inédita. O 

estilo profissional cumpre um papel central na performance do trabalhador que ao estilizar, 

pode renovar o gênero.    

Optei por nomear os movimentos performativos com verbos que sinalizam o que está 

acontecendo a cada momento e relativos à cultura do trabalho docente no ensino de língua 

estrangeira em sala de aula. Alguns desses movimentos são nomeados com mais de um verbo, 

pois sua execução envolve um conjunto de ações imbricadas simultaneamente. Acredito que 

essa organização em blocos de movimentos performativos permite identificar aquilo que seria 

mais ou menos típico de um gênero profissional docente no ensino de espanhol, ou seja, um 

determinado modo de fazer inscrito na história da profissão que se desenvolve e se aprende de 

modo coletivo. Acredito que tais movimentos formam parte daquilo que Bakhtin (1979/2000) 

chamou construção composicional, que juntamente com o estilo e o tema constituem o 

gênero. A seguir apresento o quadro contendo o registro dos movimentos da prova de aula de 

Gabriela.  

 Gabriela é a participante focal desta pesquisa. Ela era a quinta candidata, pela ordem 

do sorteio, a realizar a prova didática, mas como o terceiro e quarto candidatos não 

compareceram, sua prova foi antecipada em uma hora. O tema sorteado para a etapa da prova 

didática foi: “usos e funções de tempos do passado em textos narrativos” (cf. Capítulo 3). A 

duração total de sua prova didática foi de quarenta e três minutos. Gabriela foi um/a das/os 

aprovados no concurso. A segmentação em movimentos performativos resultou em oito 

blocos, conforme a tabela a seguir, na qual também consta a duração em minutos e segundos 

de cada movimento e uma breve descrição das ações realizadas.  
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Movimentos 

performativos 

Tempo61 (min:seg) Descrição das ações da 

participante 

Começar a aula 00:00 – 01:30 Encena o inicio da aula com uma 

entrada em sala cantando. Inicia 

interação com os alunos 

projetados. 

Apresentar o tema da aula 01:30 – 02:50 Chama a atenção para o tema da 

aula (amor) conversando sobre 

relacionamentos amorosos. 

Apresentar / ler texto 02:50 – 13:00 Faz a leitura de um poema de 

Pablo Neruda usado como texto 

1. 

Explicar conteúdo 

gramatical 

13:00 – 19:40 Explica as diferenças entre os 

tempos verbais do passado 

usando um álbum seriado no qual 

já há textos previamente escritos 

e outros redigidos em pedaços de 

papel que vai afixando às suas 

páginas. 

Explicar texto / conteúdo 

teórico 

19:40 – 27:00 Analisa o texto fazendo uso da 

teoria apresentada. 

Apresentar / ler / explicar 

texto 

27:00 – 35:50   Apresenta o texto 2, um conto, 

buscando articulá-lo ao texto 1. Lê 

apenas uma parte do texto. 

Analisa os trechos lidos usando a 

teoria apresentada.  

Propor / ler exercícios 35:50 – 42:40 Propõe exercícios para serem 

feitos em casa. Explica as 

                                                 
61

 Neste quadro-mapa da prova de aula, a linha do tempo marca o início, o fim e a duração aproximada das 

sequências de movimentos performativos como bloco de ações produzidas na performance docente.  
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questões. 

Terminar a aula 42:40 – 43:00 Sinaliza o término da aula 

encenada. Avalia o trabalho 

executado e estabelece um laço 

de continuidade com sua suposta 

próxima aula. 

 

 A segmentação em movimentos performativos me permitiu identificar ações que 

funcionam, pelo menos no contexto estudado, como respostas a tarefas típicas de uma aula de 

língua estrangeira, tais como apresentar o tema da aula, ler um texto, explicar um conteúdo 

teórico e resolver exercícios. Algumas dessas ações se repetem ao longo da aula e podem se 

apresentar relativamente separadas ou imbricadas. Todas as quatro professoras marcam 

sistematicamente em suas performances o início e o fim de suas “aulas”. A existência desses 

movimentos constituem um performativo na atividade docente, instaurado pela constituição 

de um coletivo profissional, isto é, são modos de fazer historicamente definidos e 

compartilhados pelos trabalhadores que formam parte de uma comunidade, ainda que 

imaginada. É preciso explicitar que esse plano de observação e descrição não desconsidera o 

fato de que há muitos modos de começar uma aula ou apresentar um texto. Os temas e sua 

abordagem podem variar, bem como a ordem e o modo como tais movimentos se imbricam, 

podendo haver supressão ou acréscimo de movimentos.  

  

4.2 Segundo plano de análise: a dimensão interacional multimodal da prova didática 

 

Inicio as análises das performances corpóreo-discursivas de Gabriela em sua prova 

didática de seleção profissional. A transcrição privilegia o plano interacional verbal e não 

verbal e segue a sequência dos movimentos performativos. Interessa-me compreender que 

identidades profissionais são encenadas e como são construídas na performance. Para tal 

lanço meu olhar sobre os Discursos que são entextualizados na dinâmica entre normas sociais 

que regulam e prescrevem o gênero da atividade e as identidades docentes e a possibilidade de 

agenciamento de novos/outros Discursos não hegemônicos sobre a educação e o ensino de 

língua espanhola como língua estrangeira/adicional na escola pública. Cada excerto, referente 
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a um bloco de movimentos performativos foi nomeado usando um enunciado proferido por 

Gabriela em sua performance. As análises privilegiaram as categorias de entextualização, 

ventrilocação indexicalidade, escalas sociolinguísticas, alinhamento, enquadre, footing e 

pistas de contextualização verbais e não verbais (cf. Capítulo 2).    

 

4.2.1 Movimento 1: “entonces me voy a entrar en clase” 

 

Trata-se dos primeiros minutos da prova de aula da professora-candidata Gabriela. 

Neste trecho há algumas intervenções do presidente da banca, que aparece na transcrição
62

 

com o nome André. O excerto constitui o movimento performativo “começar a aula” e tem 

duração de um minuto e trinta e seis segundos, contabilizados no temporizador do player de 

vídeo utilizado
63

 para visualização e transcrição dos dados. Com os membros da banca já 

apostos e preparados, Gabriela se colocou à frente da sala, organizou seus materiais (sua bolsa 

e blocos de folhas impressas) sobre a mesa e situou discursivamente o inicio de sua aula 

encenada. A transcrição, como já dissemos (cf. seção 3.4), foi elaborada de modo a dar 

visibilidade tanto à dimensão verbal (aspectos linguísticos e paralinguísticos) e a dimensão 

não verbal
64

 (aspectos proxêmicos, cinésicos, gestuais, expressões faciais etc.) da 

performance corpóreo-discursiva da participante.  

 

Excerto 1: Começar a aula (0:00 – 1:36) 

 Dimensão verbal Dimensão não verbal 

Gabriela 001 

002 

003 

004 

005 

entonces me voy a entrar en clase. Após organizar folhas e materiais 

sobre a mesa, estende o braço 

direito em direção à porta da sala 

enquanto de frente olha para os 

membros da banca. 

André 006 

007 

008 

... so:lo el plan de clase. Gabriela interrompe seu 

movimento de saída da sala e 

retorna em direção à mesa do/a 

                                                 
62

 Legenda da transcrição no anexo 1.  
63

 Midia Player Classic (unicode build) Copyright © 2002-2006 Gabest. Version: 6.4.9.0 
64

 Com relação ao não verbal, optei por transcrever, ou melhor, descrever aquilo que me pareceu mais relevante 

para a análise e compreensão do que está acontecendo no evento interacional, sempre tomando como referencial 

a relação entre repetições estabilizadas e inovações que é constitutiva da perspectiva teórica adotada e discutida 

no capítulo 2. 
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009 

010 

professor/a. Sua expressão facial é 

de desapontamento. 

Gabriela 011 

012 

013 

...ah:: si, el- hhhh (4.0) Pega algumas folhas que estão 

sobre a mesa enquanto esboça um 

sorriso sem graça. 

André 014 son cuatro, no? (5.0)  

Gabriela 015 

016 

017 

las hojitas les doy después (5.0) Dirige-se aos membros da banca, 

olhando para eles, sorri, e lhes 

entrega folhas impressas. 

André 018 ... ºgracias.º (5.0)  

Gabriela 019 

020 

021 

022 

ya empiezo... sí? (1.0) 

 

Desloca-se para fora da sala 

levando consigo um quadro de 

madeira (um álbum seriado 

fechado). 

André 023 sí  

Gabriela 024 

025 

026 

027 

028 

029

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 

estar estu::ve, tener es tu::ve, ser es fui 

y también es ir. querer es qui::se, hacer 

es hi::ce, tra::je es para traer... andar 

andu::ve, poder es pu::do, dije es para 

decir. Poner es pu::se, haber es hu::be, 

su::pe es para saber. 

Entra em sala cantando de modo 

ritmado, uma canção que usa a 

melodia de “La Cucaracha”, 

música folclórica em língua 

castelhana, enquanto lê em uma 

folha que segura com a mão 

esquerda. Com a mão direita e o 

braço em direção ao solo carrega o 

quadro de madeira. Move o corpo 

como se estivesse dançando em 

zigue-zague pelo espaço à frente da 

sala, de frente para a banca. 

Movimenta-se no ritmo da música 

cantada, parando a cada mudança 

de entonação. Termina de cantar 

com um sorriso no rosto. 

040 

041 

042 

043 

044 

... sé: que estáis extrañando que estoy 

aquí cantando hoy ... es que me 

desperté muy feliz, estoy muy feliz y 

quiero cantar. y esa musiquita=el 

sonido es familiar a voso:tros? Esta es 

Caminha lentamente movendo a 

mão que carrega a folha de papel 

em direção à mesa, fazendo esse 

percurso de ida e volta ao meio da 

frente da sala enquanto carrega o 
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045 

046 

047 

048 

049 

050 

051 

052 

053 

054 

055 

056 

una letrita que vamos aprender después 

... pero hoy empecé cantando porque 

quiero hablar de un asunto que me 

gusta mu::cho, que tiene mucho que 

ver conmigo con mis- con mis- 

sentimientos, con mi vida y estoy feliz 

y quiero compartir con vosotros esta 

cuestión ...  

voy hablar hoy del amor … del amor 

que es una cosa que está presente en la 

vida de to:dos nosotros ... 

quadro de madeira em uma das 

mãos e gesticula com as folhas de 

papel na outra.  

 

 

 

 

 

 

Coloca o quadro de madeira ao 

lado da mesa e desloca-se para o 

centro da frente da sala. 

 

 

Gabriela sinaliza para os membros da banca o inicio de sua performance corpóreo-

discursiva na prova de aula com sua entrada em sala como professora “entonces me voy a 

entrar en clase.” (linha 1). Seu enunciado indexicaliza sua performance corpóreo-discursiva 

na prova de aula como candidata, indicando, simultaneamente, a (re)contextualização de uma 

aula que se inicia com a entrada da professora em sala, demarcando assim sua inserção no 

espaço-tempo da aula de concurso. O olhar direcionado para os membros da banca (linhas 4 e 

5) os ratifica como interlocutores e o gesto de estender o braço em direção à porta (linhas 3 e 

4) conduz sua atenção para o trajeto que fará. É possível identificar nesse fragmento o aspecto 

reflexivo e metapragmático do evento interacional como performance intensa, tendo em vista 

que Gabriela produz suas ações de modo ritualizado e passíveis de descentramento do 

contexto mais imediato, ou seja, o ato de sair de sala para poder entrar novamente marca o 

início de sua performance de professora em prova de aula de CP.  

No entanto, Gabriela é interpelada por André: “...so:lo el plan de clase.” (linha 6) que 

solicita a entrega dos planos de aula aos membros da banca, uma das etapas constitutivas e 

normatizadas da prova de aula, que Gabriela parece ter esquecido. A fala de André é ao 

mesmo tempo uma resposta ao primeiro enunciado de Gabriela e uma interrupção no fluxo de 

sua performance corpóreo-discursiva. Pode ser entendida como resposta, se analisarmos as 

pistas de contextualização não verbais: tanto seu corpo quanto seu olhos estão alinhados aos 

membros da banca (linhas 4 e 5). No entanto, trata-se de uma interrupção já que a estrutura de 

participação típica no gênero prova de aula não prevê falas da banca durante o tempo de 

exposição do candidato. Essa ação sobrepõe os dois enquadres de gênero em jogo. Ela é 
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constitutiva da prova de aula, mas não da aula em si, já que o plano de aula se dirige 

normalmente ao próprio docente, como auto-prescrição, ou a uma instância institucional que 

não assiste à aula. As pistas não verbais produzidas por Gabriela: o desapontamento na 

expressão facial (linha 9 e 10) e o sorriso um tanto quanto sem graça (linha 13) constroem seu 

alinhamento como candidata que admite ter cometido um erro. No entanto, na linha 16, o ato 

de sorrir para os membros da banca produz um sentido de que está tudo bem. Logo, Gabriela 

retoma seu diálogo direto com os membros da banca “ya empiezo... sí?” (linha 19) quase que 

solicitando permissão para (re)iniciar sua performance intensa e ritualizada de aula. 

Gabriela, então, (re)inicia sua “aula” que se situa, a princípio, nos dois enquadres 

laminados: a prova de concurso e a aula. Ela sai de sala e entra cantando (linhas 24 a 29). O 

deslocamento corporal de entrada em sala dá visibilidade a seu corpo como elemento 

constitutivo da atividade docente. A canção (linhas 24 a 29) reentextualizada por Gabriela 

recontextualiza simultaneamente, pelo menos, três Discursos ou vozes situados em três 

diferentes planos que indexicalizam diferentes sentidos e identidades sociais, produzindo 

outras laminações no enquadre do evento. Em um plano, o movimento corporal (linhas de 31 

a 33) altamente estilizado, sincronizado à melodia, e o sorriso (linha 39) ao final da canção 

projetam um footing de pessoa que canta “espontaneamente” para demonstrar seu sentimento 

de felicidade. Não parece haver nesse primeiro plano nenhum projeto didático, mas sim a 

produção de um enquadre de intimidade entre os interlocutores (Gabriela e alunos projetados). 

Em um segundo plano, a melodia da canção entoada indexicaliza traços de uma cultura 

hispânica, talvez um pouco estereotipada, já que se trata de uma versão de uma canção 

folclórica bastante conhecida “La cucaracha”
65

. O terceiro plano se refere ao fato de que a 

letra da canção indexicaliza uma concepção estrutural de descrição e ensino de língua, já que 

o texto da versão cantada por Gabriela é uma formula mnemônica para memorização de 

verbos irregulares da língua espanhola no tempo passado (pretérito indefinido), o que dialoga 

com o ponto sorteado para sua prova de aula: “usos e funções de tempos do passado em textos 

narrativos”. Ao final da canção ela ratifica seu alinhamento como pessoa que canta porque 

está feliz: “es que me desperté muy feliz, estoy muy feliz y quiero cantar.” (linhas 41 a 43), 

                                                 
65

 La Cucaracha ("A barata") é uma tradicional canção folclórica em língua castelhana pertencente ao corrido, 

estilo musical que foi muito popular no México durante a Revolução Mexicana. Embora se especule que seja de 

origem espanhola, não foram encontrados estudos que o comprovassem. Segundo a jornalista Ana Cecilia Pujals, 

o corrido é um gênero musical popular de caráter combativo que esteve comprometido com as causas sociais da 

revolução. Disponível em: <http://www.elportaldemexico.com/arte/musica/elcorrido.htm> 
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como se pode identificar pelo uso de pistas de contextualização como o predicador muy
66

 

feliz, sua repetição, a ênfase prosódica dada ao termo intensificador e o ritmo e o movimento 

corporal. 

Retomando algumas das dimensões propostas por Bauman (1977 apud COUPLAND, 

2007) que nos permitem identificar uma performance intensa (cf. discutido na seção 2.3.2), é 

notável que a entrada de Gabriela cantando na prova didática intensifica ainda mais a sua 

performance altamente estilizada. Com relação à forma, por exemplo, pode-se afirmar que sua 

capacidade de cantar não é o que tipicamente se avalia em provas de seleção ou mesmo o que 

se usa para exercer a atividade do ensino. A dimensão do sentido também se intensifica, já 

que seus interlocutores avaliadores se questionarão o que significa cantar essa canção nesse 

contexto. Sobre o repertório, é possível dizer que é provavelmente compartilhado, já que a 

melodia corresponde à uma música conhecida do universo hispânico e a letra é formada por 

um conjunto de verbos que, independente da perspectiva teórica e pedagógica, constituem 

saber de professores de espanhol. Talvez essa combinação seja, até certo ponto, “inovadora”, 

já que não constituiria um elemento estável do gênero da atividade. E como acontecimento, 

essa performance implica em uma aumento do risco de ganhos ou perdas.    

Na sequência à canção, ela acentua o enquadre de aula em ação no plano interacional 

emergente pelo uso dos localizadores indiciais hoy e aqui – e alinha seus alunos projetados 

como estranhando sua performance corpóreo-discursiva: “... sé: que estáis extrañando que 

estoy aquí cantando hoy...” (linhas 40 e 41). O enunciado de Gabriela entextualiza um 

Discurso que vê a aula de língua estrangeira como um espaço desvinculado de emoções e a 

professora como sujeito tipicamente racional, o que é coerente com as relações de poder 

típicas da ordem do discurso escolar. Gabriela demonstra conhecer essa ordem de discurso ao 

usar como pista de contextualização o modalizador
67

 “sé:”. O deslocamento corporal de 

Gabriela (linhas 40 a 48) acentua a marcação rítmica de seu discurso.  

Na encenação da aula, Gabriela faz uso de marcas dêiticas temporais e espaciais, 

localizadores indiciais, além das marcas de pessoa centradas no eu: “...sé: que estáis 

                                                 
66

 O negrito será usado para destacar nos fragmentos transcritos, elementos ou expressões relevantes para a 

análise. 
67

 Segundo Bronckart (1997/2012, p. 131), “as avaliações formuladas sobre alguns aspectos do conteúdo 

temático têm sido designadas, na tradição gramatical, pelo termo modalização”. O autor traz para a perspectiva 

pragmática e discursiva de lingaugem quatro tipos de modalização: lógica, deôntica, apreciativa e pragmática. A 

modalização lógica diz respeito à apresentação do conteúdo temático do ponto de vista de suas condições de 

verdade, como fatos atestados, possíveis prováveis, eventuais necessários etc. A modalização deôntica apresenta 

os elementos do conteúdo como sendo do domínio do direito, da obrigação social e/ou da conformidade com as 

normas. A modalização apreciativa apresenta os conteúdos temáticos de modo marcadamente subjetivo, como 

benéficos, infelizes, estranhos etc. E a modalização pragmática contribui para a explicitação de alguns aspectos 

da responsabilidade dos agentes, lhes atribuindo intenções, razões, causas, capacidades de ação etc.  
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extrañando que estoy aquí cantando hoy...” (linhas 40 a 41); “pero hoy empecé cantando” 

(linha 46). Tais pistas situam a aula em ação em uma sequência temporal mais ampla, ou seja, 

aquela aula é apenas uma dentre outras anteriores e posteriores. Os dêiticos não se referem ao 

espaço-tempo da prova de aula efetivamente, mas à encenação produzida na performance 

intensa (cf. seção 2.4) da aula encenada na qual professora e alunos projetados se encontram. 

Retomando a questão da centralidade assumida pelo eu na performance de Gabriela, 

indexicalizada pelos pronomes pessoais e verbos conjugados em primeira pessoa, conforme o 

fragmento: “pero hoy empecé cantando porque quiero hablar de un asunto que me gusta 

mu::cho, que tiene mucho que ver conmigo con mis- con mis sentimientos, con mi vida y 

estoy feliz y quiero compartir con vosotros esta cuestión...” (linhas 46 a 52), é possível 

afirmar que ela se individualiza como sujeito, assumindo um footing de pessoa feliz que quer 

compartilhar com outros esse sentimento. O fragmento citado entextualiza um discurso que 

rompe com as expectativas tradicionais sobre o que faz uma professora em sala de aula. 

Parece inadequado para a configuração de um gênero de atividade, no qual professor/a e 

aluno/a assumiriam papéis estritamente profissionais, não cabendo espaço para relações 

pessoais do tipo que se estabelecem entre amigos, por exemplo. O uso que faz do diminutivo 

em “musiquita” e “letrita” (linhas 43 e 45) constrói um footing de professora-tia, 

indexicalizando aquele estereótipo de professora da educação infantil, que por isso mesmo 

infantiliza seus alunos projetados. Seu alinhamento orienta-se pela tendência contemporânea 

de enfraquecimento das fronteiras entre mundo público e privado (íntimo e pessoal). Apesar 

desta ruptura, Gabriela, ainda que se mova bastante, mantém a posição à frente da sala e a 

distância social típica do modelo tradicional e hierarquizado de escola. Sendo a única 

exceção, o momento em que entrega os planos de aula aos membros da banca.  

 Gabriela ainda posiciona seus alunos projetados como amigos com os quais pode 

compartilhar sentimentos e experiências pessoais: “quiero compartir con vosotros esta 

cuestión” (linhas 51 e 52). O verbo “compartir”, em português compartilhar, pista de 

contextualização usada por Gabriela, funciona como descritor metapragmático, encenando um 

estilo de linguagem típico dos usuários e grupos de afinidade nas redes sociais da internet, 

algo bastante contemporâneo, não constituindo um elemento do modelo de escola tradicional 

que sustenta sócio-historicamente a prova de aula. Ao introduzir o tema da aula encenada 

(linhas 54 e 55), as pistas não verbais: colocar o quadro de madeira sobre a mesa e deslocar-se 

para centro da sala, parecem solicitar para a audiência que por enquanto esqueça o quadro e 

que olhem para ela.   
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4.2.2 Movimento 2: “he invitado Pablo Neruda para nuestra clase de hoy” 

 

 O excerto a seguir constitui o movimento performativo “apresentar o tema da aula” e 

tem duração de dois minutos e vinte e três segundos. Durante esse movimento, Gabriela 

introduz verbalmente a temática que escolheu para sua aula: o amor e os relacionamentos 

amorosos. O modo como organiza essa questão reforça a estratificação entre os dois planos de 

laminação de enquadres institucionais que constituem o gênero prova de aula (cf. seção 4.2.1). 

No plano da prova, o tema é aquele sorteado com 24h de antecedência dentre os propostos 

pela banca. Já no plano da aula, o tema é proposto por Gabriela para sua interlocução com os 

alunos projetados. Vejamos a sequência na qual ela desenvolve esse segundo tema.  

 

Excerto 2: Apresentar o tema da aula – (1:37 – 4:00)  

 Dimensão verbal Dimensão não verbal 

Gabriela 057 

058 

059 

060 

061 

062 

063 

064 

065 

066 

067 

068 

069 

070 

071 

072 

073 

074 

075 

076 

 quién aquí ya no ha amado a a:lguien? 

ya no ha sentido un sentimiento fuerte 

por esa persona? quién aquí no ha 

tenido alguien que ha sofri:do por 

amor? o la persona mismo no ha 

sofrido, no? quién aquí no tiene un 

no:vio? o una persona que da un- que 

tiene un encuentro algunas ve::ces. y 

que tiene un sentimiento fuerte o que    

(   ) aquella persona no sienta lo mismo 

por ti:? Quién aquí de vosotros tenéis 

esa experiencia?  Quiero compartir con 

vosotros esa experiencia.  

...porque a mí ya he hablado mu::cho, 

ya he hablado que estoy feliz, a causa 

que quiero hablar- que fue a causa de 

un encuentro que he tenido ayer, un 

encuentro que fue muy bueno, que 

tuvimos un- una charla muy- muy 

buena muy cariñosa y estoy feliz, 

Gesticula com ambas mãos 

fazendo movimentos com as 

palmas para cima de modo 

simétrico às perguntas. Com 

movimentos horizontais de 

pescoço, direciona seu olhar da 

esquerda para direita e vice-versa, 

cobrindo toda a sala, enquanto 

mantém seu tórax alinhado à 

banca. 

 

 

 

 

Toca o peito com a mão direita.  
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077 

078 

079 

080 

081 

082 

083 

084 

085 

086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

quiero- quiero que vosotros me digan.   

ah que bien … estas feliz también no? 

… que ha ido a una fiesta este fin de 

semana ((estilizando uma voz 

diferente)) … muy bueno que bueno 

… ah tú estás=triste. ((estilizando uma 

voz diferente)) … que- no te quedes 

así … no … en el amor la mejor cosa 

es el tiempo … la mejor cosa es el 

tiempo.  

… >pero para hablar del amor< vamos 

al que nos interesa … el que a mí me 

interesa por supuesto que >más que a 

vosotros< … pero … he traído un 

autor muy conocido ya de vosotros 

para hablar sobre el amor (2.0) he 

traído una le- una poesía de Pa:blo 

Neruda … voy a les enseñarle aquí, no 

miréis las otras hojitas, no, … por qué? 

Si=no pierde la graça (2.0)  

He habla- he traído un texto que habla 

sobre el amor y he invitado Pa:blo 

Neruda para nuestra clase de hoy, 

como ya he hecho otras ve:ces, … pero 

hoy vamos hablar del=amor, … de este 

<sentimiento> que <el poeta>, aunque 

sea del inicio del siglo veinte, parece 

que está un poco lejos de nosotros, … 

pero ya sabemos que eso es algo que 

nos es verdad, … aunque sea una cosa 

que está un poco le:jos este texto es- él 

es muy actual porque trata de un tema 

que >a mí me gusta< y creo que a 

voso- que a vosotros también: … que 

 

 

Dirige-se a um lado da sala, olha e 

gesticula como se falasse com 

alguém diretamente e depois ao 

outro lado. Mantém o tórax 

alinhado à banca.  

 

 

Olha para o relógio no pulso. 

 

Toca o peito com a mão esquerda. 

Gesticula com ambas mãos abertas 

fazendo movimentos laterais de 

“dentro para fora”
68

. 

 

Pega sobre a mesa outras folhas e 

distribui aos membros da banca 

como se fossem alunos. 

Retorna ao centro da frente da sala 

e desloca-se de um lado a outro, 

mantendo o alinhamento aos 

membros da banca. 

Gesticula com ambas as mãos 

enquanto passa as folhas que 

carrega de uma a outra. 

 

 

Gesticula fazendo movimentos de 

“dentro para fora”. 

 

Gesticula fazendo movimentos de 

“fora para dentro”. Voltar a tocar o 

peito com a mão direita. Volta a 

                                                 
68

 O que estou chamando “de fora para dentro” e “de dentro para fora” correspondem a movimentos do conjunto 

mãos e braços nos quais o deslocamento toma o corpo como centro de uma circunferência que se estende até o 

limite de alcance das mãos. Nas interações, o corpo constitui uma pista de localização indicial.                                                                                                  
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111 

112 

113 

114 

115 

116 

es esa cuestión de estar con ese 

sentimiento aflorado de recordar algún 

hecho pasado de- de estar pensando en 

esa- en esa cuestión de algo que podría 

ter habido sido y no fue. … y vamos 

empezar ahí,  

gesticular para fora. 

 

 

Gabriela inicia essa sequência com um conjunto de perguntas (linhas 57 a 68) 

dirigidas aos alunos indiretamente, pelo uso do pronome indefinido quién (linhas 57, 59, 62 e 

67), sobre suas vidas pessoais, seus sentimentos, suas relações amorosas. O enquadre parece 

configurar-se por uma relação de intimidade entre os interlocutores, mas pautado em uma 

estrutura de participação (cf. seção 2.4) hierarquizada de um para um(ns) entre muitos. Uma 

mescla de uma conversa entre amigos com uma retórica que se assemelha a um programa de 

auditório ou encontro religioso. As perguntas são feitas na negativa, pista de contextualização 

que indexicaliza um sentido subentendido de que poucos são os que se alinham positivamente 

às ações negadas nas perguntas. A dimensão não verbal atua de modo a reforçar o verbal e o 

gesto com a palma das mãos para cima (linhas 57 a 59) contribui para a força ilocucionária 

dos enunciados interrogativos ao produzir um sentido de dúvida. O foco de atenção de 

Gabriela é dividido entre a banca, a quem se alinha corporalmente (linhas 65 e 66), e as 

carteiras, nas quais projeta seus interlocutores alunos com o direcionamento do olhar (linhas 

62 a 64), o que reforça o duplo enquadre laminado aula e prova com duas audiências distintas.  

Na linha 68, Gabriela então, usando uma modalização pragmática “quiero compartir” 

sinaliza querer compartilhar com os alunos sua experiência amorosa. Ela se predica 

novamente como estando feliz (linha 76) e explica a causa, narrando um encontro amoroso 

que teve. Nessa narrativa, ela entextualiza o Discurso do amor romântico referenciando e 

predicando alguns de seus temas típicos: “un encuentro que fue muy bueno, que tuvimos un- 

una charla muy- muy buena muy cariñosa” (linhas 74 a 77).  

Em seguida, Gabriela ventriloca as vozes de dois alunos projetados que se alinham ao 

seu discurso romântico. As pistas de contextualização que nos permitem identificar essas 

vozes aparecem na dimensão verbal, tanto no plano linguístico: a paráfrase do enunciado, 

quanto no paralinguístico: a estilização prosódica de outra voz (linhas 79 a 81 e 82). Na 

dimensão não verbal, seu olhar ratifica esses alunos (projetados) com os quais encena um 

dialogo. No entanto, seu corpo continua alinhado à banca (linhas 82 e 83). Ao responder ao 
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segundo aluno, Gabriela outra vez entextualiza o Discurso romântico : “no te quedes así … no 

… en el amor la mejor cosa es el tiempo … la mejor cosa es el tiempo.” (linhas 84 a 86). 

 De uma relação mais simétrica, sustentada pelo Discurso romântico e o enquadre de 

conversa entre amigos, Gabriela opera um salto para uma escala sociolinguística mais 

hierarquizada, introduzida pelo conectivo pero (linha 90) e pela disjunção entre os interesses 

dos sujeitos, professora e alunos: “al que nos interesa … el que a mí me interesa por supuesto 

que >más que a vosotros<” (linhas 88 a 91). Gabriela posiciona os alunos como menos 

interessados na leitura e discussão do texto escolhido para a aula, o que é marcado no 

enunciado pela modalização lógica em por supuesto. Esse enunciado entextualiza um 

Discurso corrente sobre o desinteresse dos alunos pelas aulas e atividades ligadas à escola. É 

possível questionar aqui se realmente os alunos são desinteressados ou os temas, textos e 

atividades é que são desinteressantes para eles. As pistas não verbais que acompanham essa 

enunciação também reforçam a estratificação das escalas: enquanto um gesto dêitico, tocar o 

peito com uma das mãos (linha 88) indica o eu-professora, os gestos de dentro para fora 

(linhas 89 a 91), tomando seu corpo como centro, indicam os interlocutores, ou seja, os alunos 

projetados. 

Gabriela constrói o contexto emergente e situado, produzindo uma história para a 

turma projetada: “he traído un autor muy conocido ya de vosotros” (linhas 91 e 92). Os 

alunos já conhecem Pablo Neruda, pois já o leram antes em suas aulas. O recurso metonímico 

empregado constrói Pablo Neruda como alguém, um especialista, que vem falar sobre o tema 

“amor” para uma audiência, reenquadrando a interação em uma estrutura de participação 

típica de um programa de auditório ou encontro religioso, o que ela reforça mais à frente ao 

usar a expressão “he invitado Pablo Neruda” (linhas 98 e 99). 

No enunciado que intercala a apresentação de Neruda, “no miréis las otras hojitas, no, 

… por qué? Si=no pierde la graça (2.0)” (linhas 95 a 96), Gabriela dá uma instrução aos 

alunos projetados, novamente usando o diminutivo “hojitas”, pista de contextualização que 

produzindo uma certa infantilização de sua audiência, posicionando os alunos projetados 

como crianças. Na sequência, ela mesma ventriloca a voz dos alunos questionando a 

instrução. Sua resposta constrói a atividade de fazer exercícios sobre um texto em sala de aula 

como algo do plano do entretenimento ou diversão. É a entextualização do Discurso que 

afirma a necessidade de a educação escolar ser atrativa e interessante para os alunos.  

Ao situar a “participação” de Neruda em suas aulas, Gabriela transita entre duas 

escalas de espaço-tempo na recontextualização e produção de sentidos sobre o texto: uma 

momentânea, centrada na situacionalidade da aula em ação e indexicalizada por pistas 
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dêiticas: hoy (linha 101), nosotros (linha 104), actual (linha 108) e outra trans-histórica, 

centrada no momento de enunciação do poema e marcada por referências: inicio del siglo 

veinte (linha 103), el poeta (linha 102), lejos (linha 104). Gabriela constrói uma relação de 

saber compartilhado com seus alunos, ao usar a modalização epistêmica em “ya sabemos que 

eso es algo que nos es verdad,” (linhas 105 e 106) validando o poema como texto relevante a 

ser lido. Ao utilizar uma modalização apreciativa, marcada na pista de contextualização 

“gustar” em “>a mí me gusta<” (linha 109), Gabriela justifica a atualidade do poema. Esse 

enunciado entextualiza o Discurso da centralidade do eu como elemento fundante das ações e 

escolhas dos sujeitos. No caso de Gabriela, ações e escolhas no trabalho docente. 

Gabriela fecha a apresentação do tema (linhas 111 a 116), estabelecendo uma 

articulação entre sentimentos, memória e histórias de vida dos sujeitos professor e alunos 

como cenário temático para sua performance corpóreo-discursiva na prova de aula sobre o 

tempo passado em língua espanhola.  

 

 

4.2.3 Movimento 3: “el propio título ya nos da una pista: el poema número veinte” 

 

O terceiro excerto constitui o movimento performativo “Apresentar / ler / explicar 

texto” e tem duração de nove minutos e quarenta e um segundos. Durante esse movimento, 

Gabriela faz a leitura do primeiro texto escolhido para a aula e propõe explicações sobre 

alguns fragmentos. 

 

Excerto 3: Apresentar / ler / explicar texto – (04:01 – 13:42) 

 Dimensão verbal Dimensão visual 

Gabriela 117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

el propio título ya nos da una pis:ta… 

“el poema número veinte”… >parece 

que es- que forma parte de una cosa 

más grande< de una obra más grande 

… y es eso… ese poema forma parte 

del libro “Veinte poemas de amor y 

una canción desesperada” que es- creo 

que es de más o menos mil 

novecientos veinticuatro, … por lo que 

he buscado, … y él=habla de esta- de 

Move-se de um lado a outro, 

mantendo à frente da sala. 

Gesticula enquanto fala. Direciona 

o olhar de um lado a outro da sala 

enquanto lança olhares rápidos 

para a folha em sua mão.  

Gesticula com a mão direita como 

se fizesse o movimento de adeus. 
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127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

una experiencia de ese YO que habla 

de ese YO que recuerda un amor que 

de verdad me parece que no ha dado 

valor, … vamos a ver más o menos 

como va a pasar esa dinámica ahí en el 

poema, no? 

Entonces el- eh- vam- yo voy hacer 

una lectu:ra prime:ro, del poema y 

cada uno va sintindo que verso que 

tiene más que ver conti:go ,algo que ya 

te pasó:, o no, algo que está le:jos… 

empiezo a leer y después vosotros 

cont- eh- vamos a discutir juntos esa 

cuestión.  

… ahora por favor no miréis las 

preguntitas que están ahí, no? vamos 

hacer una lectura… sin compromiso… 

una lectura para <entra:rmos> en ese 

tema. 

… “Puedo escribir los versos más 

tristes esta noche” ((lendo)) 

(…)   

“Mi corazón la busca, y ella no está 

conmigo” ((lendo)) 

Ahí estamos entrando en el pasa:do 

con ese yo que habla, 

“La misma noche que hace blanquear 

los mismos árboles” ((lendo)) 

Ese verso continua, no chicos, perdona 

que ahí por la formatación “el árboles” 

se ha bajado. (…)  

“Aunque éste sea el último dolor que 

ella me causa, y éstos sean los últimos 

versos que yo … le escribo.” ((lendo)) 

Es- es profundo ese sentimiento, no? 

Que es expresado por el yo,  

Gesticula com movimentos para 

dentro, fechando a mão. 

 

 

Gesticula com movimentos 

circulares para fora. 

 

 

 

 

 

Movimento com o braço para fora. 

 

 

 

Move o corpo para os lados e os 

braços, gesticula com a mão 

espalmada (gesto de pare).   

Gesticula como se delineasse o 

corpo na parte do tórax de cima a 

baixo. 

Move-se de um lado a outro.  

Marca o ritmo da leitura fazendo 

movimentos verticais com a mão 

esquerda cerrada em punho.  

 

Gesticula com movimentos 

verticais para trás do ombro com a 

mão em concha. 
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163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

Él va ahí contando una historia que ha 

pasado con él, de un amor que él ha 

perdido, por muchas veces <creo> que 

me parece que él demuestra muy fuerte 

ahí una duda, una inquietud él va- él se 

acuerda del- de su amor,  vuelve al 

pasado, para que pueda acercarse más 

de esa chica, él busca en el pasado … 

la- el el recuerdo de esa chica … y 

trae- y trae esa chica para su realidad, a 

través de sus pensamientos. 

>me gustaría hacer algunos 

comentarios generales y quiero que 

vosotros participéis, no?<  

Se estáis de acuer:do, algo que- algo- 

alguna cosa que ha pasado también. 

ahí al inicio él ya empieza <la noche 

está estrellada y tiritan azules los 

astros a lo lejos> él va describiendo 

ahí, el escenario, en que él se 

encuentra no? Como ya hemos 

estudiado vimos que él está hablando 

de la situación en que él se encuentra 

“está estrellada y tiritan azules los 

astros a lo lejos” ((lendo)) … 

ahí él empieza hablando que va 

escribir versos tristes esta noche y: y:: 

empieza entrar en el pasado ahí cuando 

él dice “yo la quise e as veces ella 

también me quiso” ((lendo)) es como- 

él- él empieza observar el escenario en 

que se encuentra, y:- se- como se 

pierde en sus pensamientos y vuelve al 

pasado … empieza recordar de todo 

eso que ha- que ha pasado con él,    

“en las noches como esta la tuve en 

 

 

 

 

Gesticula com mais rapidez 

verticalmente. 

 

 

 

Gesticula fazendo movimentos de 

fora para dentro. 

 

 

 

Gesticula fazendo movimentos de 

dentro para fora. 

 

 

Gestos rápidos verticais. 

Gestos verticais de cima para 

baixo. 

 

Gestos verticais de cima para 

baixo. 

 

 

 

 

 

 

Gesticula traçando um arco no ar 

com a mão aberta. 

Gesticula com movimentos 

verticais para trás do ombro com a 

mão em concha. 
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207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

mis brazos” ((lendo)) ahí él empieza 

hablar lo que pasó entre él y el- y su 

amada,  

“la besé tantas veces bal- ba:jo el cielo 

infinito” ((lendo)) él empieza recordar 

esas acciones que él ha vivido en el 

pasado, con esa persona.  

quién aquí no ha tenido ya una 

situación como esa? 

“ella me quiso as veces- a veces yo 

también la quería” ((lendo)) significa 

que, en algún momento, la chica >ha 

querido ese chico que habla ahí< pero 

él me parece que a ve::ces quería.  

no sé: no me parece algo bien puntual 

ese querer de ese chico en esa 

situación que él recuerda … y él 

empieza como- ahí él va terminando 

“como no haber amado” ((lendo))  so- 

ahí él empieza a describir una vez más 

esta persona que él recuerda encuentro 

y: y continua “pensar que no la tengo 

<sentir que la he perdido>” ((lendo))  

… me parece que esa perda de ese yo 

es algo que todavía influi muicho- 

mucho en esa realidad.  

… que os parece? me parece que es 

una cosa que él ya ha pasado? que él 

no siente más? Qué os parecéis?  

Sí, muy bien.  

me parece que sí que él- que él todavía 

sufre por esa perda, es algo que él 

vuelve para recordar porque todavía 

tiene mucha- mucha: interferencia en 

su vida (…) 

Y él continua, un poquito más debajo 

 

 

 

 

 

 

 

Gesticula fazendo movimentos de 

dentro para fora. 

 

 

Faz uma expressão facial de 

desânimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirige o olhara para o lado 

esquerdo da sala. 

 

 

Dirige o olhar para o lado direito 

da sala. Mantém o corpo alinha do 

à posição da banca. 

 

 

Com a mão para cima, gesticula 

abrindo e fechando os dedos em 

concha para baixo.  
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244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

de ese espa:cio que tiene ahí de “los 

árboles” tenemos “a lo lejos alguien 

canta. A lo lejos” ((lendo)) él empieza 

a mirar lo que está a su volta “como 

para acercarla de mi mirada- como 

para acercarla mi mirada la busca mi 

corazón la busca y ella no está 

conmigo” ((lendo)) (…) y él va 

utilizando ahí, … el poeta busca más 

una vez “para acercarla mi mira:da <la 

busca> “mi corazón la busca y el- ella 

no está conmigo” por eso he subrayado 

ese verso porque me parece que es un- 

un verso- los versos son importantes 

para que podamos entender … esa 

cuestión … del poema.  

y él va ahí continuando y dice <mi voz 

buscaba el viento para tocar su  oído> 

él va hablando de una cosa que él 

hacía con frecuencia que era buscar el 

viento … para tocar … su oído. 

Él va siempre buscando <en el 

pasado> para encontrar la chica y para 

acercarse de  esa (…) ahí al final solo- 

solo para terminarmos esa primera 

lectura hh él dice “yo no la quiero es 

cierto … pero tal vez: la quiero” aquí 

él tá expresando esa duda que él tiene 

yo no la quiero y después él dice … 

“tal- pero tal vez la quiero” ((lendo))  

… e- es algo que ya he dicho que es 

una cosa que está en pasado pero que 

tiene mucha influencia ahí, 

“es tan corto el amor” ((lendo)) él 

habla de un amor que fue cuer- corto, 

“y tan largo el olvido” ((lendo)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olha o relógio no pulso. 

 

 

 

 

Gesticula fazendo movimentos de 

dentro para fora. 

Gesticula fazendo movimentos de 

fora para dentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta os dedos polegar e demais 

em um movimento de pinça. 

Abre a mão um pouco deixando-a 

em um formato cilíndrico. 

 

 

 

 

Move-se de um lado a outro e vai 
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280 

281 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

me parece que este olvido para él … es 

algo que tarda mu:cho en acontecer … 

y él termina “porque en noches como 

esa la tuve en mis brazos” ((lendo)) se 

permite una vez más un 

acontecimiento “mi alma no se 

conten:ta con=haber:la perdido” 

((lendo)) entonces ahí por toda esa 

temática que estamos miran:do vemos 

que el autor va utilizar >algunos 

recur:sos< además de las palabras con 

sentido subjetivo, para expresar esa 

vuelta de él al pasa:do.  

entonces les voy a invitar también … 

vamos volver al pasado y vamos a 

imaginar un poquito cómo sería esa 

realidad? porque él va volviendo al 

pasado recordando eso. podemos 

nosotros también pensar en algún amor 

que tenemos perdido, en alguien que 

pensamos hasta hoy que está cerca de 

nosotros, y yo … he elegido también 

>estar junto con vosotros volviendo al 

pasa:do< y he traído una herramienta 

para mostrar esa cuestión del pasado a 

vosotros … que es una herramienta 

también muy antigua … que es esto 

que la mi profe utilizaba cuando yo 

estaba estudiando todavía en la 

secundaria. 

direcionando seu corpo à banca e 

ao conjunto câmera e pesquisador.  

 

 

 

 

Executa movimentos laterais com 

as mãos espalmadas para frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pega o quadro de madeira, mostra 

para a sala e o monta sobre a mesa. 

 

 

 

Gabriela inicia o movimento performativo, estabelecendo um diálogo com seus alunos 

projetados. O „eu‟ dá lugar a um „nós‟, marcado pelo pronome nos (linha 117), que 

indexicaliza uma compreensão compartilhada do texto. Como resposta, ela ainda ventriloca 
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uma possível fala modalizada de um aluno: “>parece que es- que forma parte de uma cosa 

más grande< de uma obra más grande”. É possível identificar o caráter polifônico desse 

enunciado observando o enunciado que o segue, marcado pela pausa que os separa e o caráter 

de resposta de “y es eso” (linha 121). Tal estrutura de participação segue o modelo IRA 

(Iniciação-Resposta-Avaliação) identificado no estudo da fala em interação em sala de aula 

por diversos pesquisadores (por exemplo, Sinclair e Couthard, 1975). Com a diferença de que 

na prova de aula, na falta das vozes efetivas dos alunos, a professora as encena em sua 

performance. O enunciado-Resposta, que seria a fala do aluno, é marcado por um explícito 

caráter dialógico, pois Gabriela o enuncia como uma resposta que é uma repetição da 

resposta.    

 O que se percebe é uma estilização do gênero da atividade constituído 

institucionalmente pela prova didática, que se tomadas isoladamente definem um perfil de 

aula monológica na qual apenas o professor fala. Com relação às pistas proxêmicas na 

dimensão não verbal, vemos uma estratificação entre norma e renormalização no fato de 

Gabriela movimentar-se o tempo todo, mas sem sair da distância social e do espaço central da 

frente da sala de aula que determina uma relação hierarquizada entre os participantes já 

histórica e institucionalmente estabelecida no gênero da atividade docente.     

Ao entextualizar informações sobre o texto de Neruda: “creo que es más o menos mil 

novecentos veinticuatro” (linha 124), Gabriela faz uso de modalização – uma sobreposição 

das modalizações lógica e pragmática – em oposição ao Discurso não hegemônico, mas ainda 

vigente, que sustenta o professor como fonte do saber pedagógico. O que nos permite afirmar 

tal leitura é a precisão da data apresentada por ela em contraposição à modalização. Tais 

pistas de contextualização podem sinalizar para a banca pelo menos dois sentidos: que a 

professora não precisa saber tudo ou que ela não tem segurança em relação ao que fala. São 

dois Discursos em concorrência sobre o trabalho docente. Após iniciar as explicações sobre o 

texto, Gabriela também modaliza sua leitura: “un amor que de verdad me parece que no ha 

dado valor” (linhas 129 a 131). Faz uso de duas modalizações lógicas que se contrapõem ao 

construir o efeito de verdade de seu enunciado. O “de verdad” aponta para uma certeza 

enquanto o “me parece” sinaliza uma possibilidade centrada na leitura que faz o enunciador. 

A ênfase prosódica dada a esses elementos linguísticos também funciona como pista de 

contextualização. Na dimensão não verbal, Gabriela sinaliza um reforço do verbal: o gesto 

semelhante ao de adeus produzindo sentido de incerteza (linha 124) e o gesto com movimento 

do braço para dentro, isto é, em direção ao corpo e fechando a mão (linha 127) indexicaliza a 
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experiência pessoal vinculada aos sentimentos e à memória do „eu‟ que fala e recorda (linha 

128 e 129) com aspectos interiores ao sujeito.     

Passando ao segmento em que enuncia o inicio da leitura do texto, Gabriela 

interrompe uma possível fala na qual situaria uma ação coletiva em detrimento de uma ação 

individual: “Entonces, el- eh- vam- yo voy hacer na lectu:ra prime:ro, del poema”. A 

interrupção e a reformulação do enunciado mostram a fricção entre o performativo e a 

performatividade. O performativo se impõe já que, diferentemente de uma sala de aula 

efetiva, na prova didática Gabriela terá de ler ela mesma o texto. No entanto, a referência 

primero indexicaliza uma ordenação na qual se espera que os alunos tenham o seu momento 

para fazer a sua própria leitura.  Um pouco adiante, Gabriela faz o mesmo, uma interrupção e 

construção de uma ação coletiva: “empiezo a leer y después vosostros cont- eh vamos a 

discutir juntos esa cuestión.”. Os dêiticos de pessoa marcam a construção de três sujeitos 

distintos atores de diferentes ações. O sujeito enunciador, marcado na forma verbal empiezo, 

indexicaliza Gabriela como professora e candidata que começará a leitura, o sujeito coletivo 

da audiência vosotros indexicaliza a turma projetada que tem sua ação interditada e o sujeito 

coletivo nosotros, marcado na forma verbal vamos, executará a ação de discutir.  

A proposta de leitura apresentada por Gabriela entextualiza um Discurso vinculado a 

uma concepção de leitura como fruição, a leitura por prazer realizada por intermédio de uma 

imersão no texto, “sin compromiso” (linhas 143). Ela propõe a leitura do texto como uma 

espécie de catarse emocional, um modo de levar os alunos a refletir e a rememorar 

experiências e emoções vividas (linhas 136 a 139). O gesto de delinear o próprio corpo de 

cima para baixo (linha 145) indexicaliza um sentido de interioridade e de profundidade para 

os sentimentos do indivíduos. E assim a leitura vai sendo construída por uma metáfora de 

deslocamento no espaço-tempo dos sentimentos, uma viagem: “Ahí estamos entrando en el 

pasa:do” (linha 151), enunciado acentuado pelo prolongamento prosódico da vogal e 

pontuado pelo gesto com a mão para trás dos ombros (linha 151). O passado é algo que ficou 

para trás, mas que pode ser reencontrado na memória.    

Após mais um trecho de leitura, Gabriela comenta o texto modalizando seu discurso: 

“Es- es profundo esse sentimento, no?” (linha 161). A modalização apreciativa usada por 

Gabriela indexicaliza uma concepção romântica vinculada à ideia de sentimento profundo, 

capaz de trazer à tona experiências passadas. São mudanças de escala promovidas pela 

performance de Gabriela.  Sua explicação do texto é construída por uma modalização lógica 

que se pauta em um sentido da leitura como algo pessoal, da qual nem a professora possui a 

última palavra: “creo que me parece” (linhas 165 e 166). Até mesmo suas ações práticas são 
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enunciadas de um ponto de vista marcadamente subjetivo, como se pode ver pelas pistas de 

contextualização que exercem modalização pragmática “>me gustaría hacer algunos 

comentários generales y quiero que vosostros participeis, no?<” (linhas 175 a 176) como 

pedidos, solicitações ou desejos que destacam seu papel individualizado como fonte de 

normas para o trabalho dos/as aluno/as. Dessa forma, a relação professor – aluno é 

recontextualizada de modo menos assimétrico. 

Gabriela prossegue sua entextualização do poema de Neruda de modo a pontuar 

sentidos que o tornem inteligível no contexto de sua aula. Nesse trabalho de 

recontextualização, ela reentextualiza o poema ao comentá-lo usando descritores 

metapragmáticos que atuam modalizando pragmaticamente as ações do enunciador-

personagem. Dizer que ele observa (linha 201), recorda (linhas 201 e 204), fala (linhas 184, 

188 e 208), descreve (linha 181) posiciona Gabriela como leitora competente na língua 

espanhola capaz de “conduzir” a compreensão de seus alunos. E ao se dirigir aos alunos 

projetados, ela os interpela novamente com o pronome indefinido (linha 214), interrogando 

sobre suas próprias experiências amorosas. É possível afirmar que, apesar de uma menor 

assimetria na relação entre os sujeitos, há uma clara separação de papeis. À professora cabe a 

leitura e interpretação do texto e aos alunos cabe entextualizar suas próprias experiências, não 

sendo compelidos a fazer sentido do poema. Sendo assim, Gabriela se alinha a uma 

compreensão que não fixa os sentidos do texto, como se pode identificar pela repetição 

constante do modalizador me parece, mas ao mesmo tempo não dá possibilidade de os alunos 

projetados apresentarem suas leituras, talvez pela própria limitação do gênero (não haver 

alunos que possam efetivamente responder) e do dispositivo de seleção (por tratar-se de uma 

prova ela precisa demonstrar conhecimento) ao qual está submetida. Gabriela como candidata 

está no controle do processo de entextualização. 

Ao concluir a leitura do texto, Gabriela busca articular o tema escolhido para sua aula 

encenada (o amor) ao tema sorteado para a prova didática (os verbos no passado em textos 

narrativos). A entextualização que faz ao analisar o poema confirma o diálogo com o Discurso 

romântico, para o qual o amor e outros sentimentos possuem existência em um plano 

subjetivo interior dos indivíduos que pode ser acessado pela memoria: “además de las 

palavras con sentido subjetivo, para expressar esa vuelta de él al pasado” (linhas 291 a 293). 

Ela se alinha a um Discurso pedagógico que sustenta a aprendizagem pela via da experiência, 

como se pode perceber no convite que faz aos alunos a uma volta ao passado usando a 

imaginação: “vamos a imaginar um poquito cómo seria esa realidade?” (linhas 295 a 297), da 

memoria: “porque él va volvendo al passado recordando eso.” e do pensamento: “podemos 
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nosotros también pensar en un amor que  tenemos perdido”. Esse Discurso subjacente à 

performance de Gabriela também se aproxima de uma perspectiva fenomenológica, uma vez 

que valoriza a experiência vivenciada pelos sentidos.      

 Finalizando esse movimento performativo, Gabriela assume um footing de professora 

que em seu planejamento e execução de aula escolhe experienciar junto de seus alunos essa 

volta ao passado. No fragmento “y yo ... he elegido también >estar junto com vosotros 

volvendo al pasa:do<” (linhas 302 a 304), os dêiticos de pessoa e as pistas prosódicas, como 

ênfases, pausas e velocidade da fala indexicalizam uma identidade docente construída em uma 

relação de saber-poder menos assimétrica. De todo modo é preciso destacar que Gabriela se 

constrói como sujeito que escolheu se colocar ao lado dos alunos. Na ordem do discurso 

escolar na prática da sala de aula o professor certamente é o sujeito que tem a permissão 

institucional para alterar as regras da relação professor-aluno. Já no fragmento que segue “y 

he traído una herramienta para mostrar esa cuestión del pasado a vosotros” (linhas 304 a 306), 

a modalização pragmática indexicaliza um certo grau de planejamento da aula que em alguns 

momentos não coincide com o que ela faz. Gabriela assume o footing de professora 

organizada e com objetivos definidos. Ela lança mão de um instrumento pertencente à história 

do oficio docente e o legitima narrando sua própria história como aluna (linhas 308 a 311). O 

paralelismo semântico produzido entre voltar ao passado (das relações amorosas) e mostrar o 

passado (tempo verbal) com uma ferramenta também muito antiga é estratégico, criando um 

sentido de coerência entre os temas. No entanto, são dois enquadres diferentes que são 

sobrepostos, apagando a especificidade do conhecimento linguístico ao entextualizar um 

Discurso de senso comum que veria no tempo verbal passado uma simples referência aos 

eventos ocorridos no passado. A narrativa de Gabriela é marcada por pistas de 

contextualização prosódicas (uma ênfase que marca um ritmo), pela gesticulação ao mostrar e 

montar o quadro de madeira sobre a mesa e por marcadores temporais que indexicalizam um 

momento do passado, em outro espaço, onde a relação de igualdade com seus interlocutores é 

valorizada positivamente.  

 

4.2.4 Movimento 4: “Voy a presentar a vosotros la herramienta que el poeta utiliza para hablar del 

pasado” 

 

O quarto excerto constitui o movimento performativo “Explicar conteúdo teórico” e 

tem duração de cinco minutos e trinta e nove segundos. Tendo já feito a apresentação do tema 
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e trabalhado a leitura e comentário de um texto, Gabriela introduz o conteúdo teórico proposto 

pelo tema sorteado para a prova didática. Para tal, ela usa o álbum seriado previamente 

preparado sobre o qual vai afixando cartões de papel que contém elementos de estruturas 

linguísticas.  

 

Excerto 4: Explicar conteúdo gramatical – (13:43 – 19:32) 

 

 Dimensão verbal Dimensão não verbal 

Gabriela 311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337

338 

Voy a presentar a vosotros … la 

herramienta que el poeta utiliza … 

para hablar del pasa:do (2.0)  

también … con una … herramienta 

que … ya es del pasa:do, pero que me 

parece … muy actual … como … el 

sentimiento del poeta … es algo que 

está lejos de él … pero que él puede 

traer a su realidad … lo mismo pasa 

aquí con nosotros, he traído ese 

instrumento, que nos parece ahora tan 

lejos con tanta tecnologías, no? pero es 

una herramienta que … he elegido 

para que entramos de verdad en el 

pasado. … nos vamos olvidar por un 

momento … de todo eso de datashow 

… del ordenador y vamos a volver al 

papel en esa- vamos juntos a pensar el 

tiempo pasado <nos volviendo>- nos 

volviendo al pasado … 

entonces tenemos aquí, …  

cuando yo quiero usar la herramienta 

del pasado (2.0) yo la utilizo para 

contar algo … o para describir alguna 

cosa … entonces para contar algo o 

para describir <A:demás> de otras 

herramientas que nosotros ya hemos 

estudiado y de otras que vamos a 

Abre o álbum seriado sobre a mesa. 

Na primeira folha há um esquema 

com palavras (na cor preta) e setas 

(na cor vermelha) feitos à mão com 

canetas hidrográficas. 

 

 

 

 

 

Gesticula fazendo movimentos de 

dentro para fora. 

Gesticula fazendo movimentos de 

fora para dentro. 

 

 

 

 

 

 

Pega uma garrafa de agua e toma 

um gole. Fala enquanto olha para o 

álbum seriado.  

Pega uns cartões que estavam no 

centro da mesa e os coloca 

próximo à borda da mesma. 

Move-se para a diagonal à frente 

da mesa e alinha o seu corpo em 
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339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

estudiar podemos hablar … del pasado 

… 

Con el pasado, cuando yo quiero 

<contar> acontecimientos y acciones 

únicas … hechos que han sucedido 

conmigo, yo utilizo- yo puedo hablar 

de alguna cosa que todavía <afecta mi 

presente> algo que yo he hecho y que 

todavía influye <por ejemplo> eh- “he 

besado uh un chico eh- en la fiesta de 

ese fin de semana” es algo que todavía 

estoy pensando no es una cosa que está 

lejos de mi, no? “he encontrado aquel 

chico que he pensado por todo el día 

esa noche” entonces es algo que 

todavía influye en mi vida, entonces 

afecta el presente (2.0) podemos decir 

algo que afecta el presente. 

que tiene relación:  que tiene todavía 

influencia en lo que estoy hablando, Y 

hay cosas que nos parecen más lejas, 

no? … que no afectan mi presente, … 

pero cuando pensamos allí en el 

presente, chicos, es el presente el 

momento en que estoy, no? el 

momento en que HAblo, porqué 

algunas cosas ... digamos que en 

portugués no hay mucho eso, pero en 

el español nos da esa oportunidad … 

de que podamos dividir algo que está 

lejos “terminé con aquél chico, porqué 

para mi él no era bueno” es algo que 

no tiene vuelta, que se terminó, pero 

cuando yo digo “he encontrado con 

aquél chico que nos es más mi novio”, 

no te parece que es- es <algo que se 

direção à câmera. Com a mão 

direita passa uma das folhas do 

álbum seriado e move-se para o 

lado oposto do álbum. A nova 

folha exposta possui um pequeno 

texto e duas setas vermelhas lado a 

lado apontando para baixo. Pega 

um dos cartões e retira a 

contraparte de fita adesiva dupla-

face que havia previamente colado 

enquanto se move de um lado a 

outro à frente da mesa. 

Segura o cartão contra o corpo com 

lado da fita para frente então se 

vira para a mesa e o cola na folha 

do álbum seriado. 

Faz o mesmo com um segundo 

cartão: retira a contraparte da fita 

adesiva, desloca-se para a frente da 

mesa e o cola no álbum seriado. 
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375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

acerca más> y que todavía influí en mi 

realidad,Y para esas cositas en español 

nosotros llamamos: cuando afecta el 

presente vamos a llama:r de pretérito 

perfecto, (4.0) sí? ºvamos a llamarº de 

pretérito perfecto y cuando no afecta el 

presente, es=algo muy cerrado vamos 

hablar de indefinido. sí? entonces en el 

español tenemos esos dos tiempos para 

hablar de esa cosa, cuando queremos 

hablar de acontecimientos, acciones, 

>acciones únicas<, cosas que ya están 

cerradas … pero ojo, atención que 

vamos a ver eso mejor aquí como el- el 

yo trabaja eso … en la poesía (2.0) 

Cuando yo quiero … describir alguna 

co:sa … cuando yo quiero hablar de 

una cosa que no es tan puntual cuando 

yo no estoy preocupada con la 

duración con la terminación de eso, yo: 

utiliz- yo quiero hablar de acciones 

habitua:les ... de perso::nas ... quiero 

describir un escena::rio ... mira que 

ahí- que el yo ahí de la poesía. él- él- él 

describe el escenario en presente, ... 

pero él podería describir  el escenario 

utilizando también el pasado (4.0) yo 

puedo hablar que “un chico me miraba 

por toda la fiesta y yo no sabía lo que 

decir” ... yo quiero decir que “mi ex 

novio me llamaba por toda la semana y 

yo no contesté” ... mira “me llamaba” 

era una cosa contínua. y “yo no 

contesté” es más puntual … es algo 

que ya está cerrado …  

entonces cuando yo quiero hablar de 

Cola um terceiro e um quarto 

cartão no álbum seriado. 

Fica de costas para a sala enquanto 

cola os cartões. 

Redireciona seu corpo para a banca 

e dirige seu olhar ora para a frente 

ora para o álbum seriado ao seu 

lado.  

Move-se para o outro lado da mesa 

fazendo uma volta completa de 

corpo. Pega a segunda folha do 

álbum seriado - um dos cartões se 

desprende – recoloca-o e passa a 

folha. O cartão volta a desprender-

se e cai sobre a mesa. A terceira 

folha possui um pequeno texto e 

mais uma seta, nos mesmos 

padrões apresentados. 

Pega um novo cartão, volta para o 

lado direito da mesa, fazendo a 

volta completa de corpo, retira a 

contraparte da fita adesiva e cola o 

cartão no álbum seriado. 

Volta à posição central da frente da 

sala e direciona seu corpo para a 

banca, enquanto gesticula e olha 

para os lados em um movimento 

horizontal. 

Desloca-se novamente para o lado 

da sala, fazendo a volta completa 

de corpo. 

Retorna para o outro lado e pega 

um novo cartão. 

Interrompe o que fazia e dirige um 

olhar direto para a banca enquanto 

pede desculpas. Sua expressão 
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411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

acciones habitua:les, ...((inicia uma 

música-campainha de telefone)) de 

personas o co:sas, de contextos de la 

acción, yo utilizo el imperfecto ... 

continuando ahí  <perdona es mi 

móvil, no?> ((sua voz muda para um 

tom mais sério)) se me olvidé de 

desenchufar ((fala rindo)) ((ouve-se 

cochichos da banca)) ... perdona chicos 

no voy a atender, no? ((voz estilizada)) 

Entonces aquí utilizamos el 

imperfecto,  ... entonces hoy vamos 

hablar un poquitín de esos tres tiempos 

((o telefone para de tocar)) del 

indefinido, del perfecto y del 

imperfecto >pero todavía no vamos 

nos preocupar con estos nombres<, 

no? … eso no va a ser para la clase de 

hoy ... como ya he di:cho, hoy se ha 

hablado que vamos hab- charlar sobre 

el a:mor, no? y por eso he pensado en 

el pasado.  

porque en el pasado es muy presente 

algo del amor, cuando yo tengo un 

novio, no?  

que os parece? 

Que ese novio … te recuerdas algo de 

este amor, no? de esto que ha pasado? 

entonces, tenemos ahí. 

facial é a de um riso sem graça.  

Retoma o que estava fazendo 

enquanto pede desculpas aos 

alunos projetados. Seus gestos 

tornam-se mais enérgicos. 

Afixa o cartão e retorna ao centro 

da frente da sala. 

 

Retoma o que estava fazendo e se 

dirige aos supostos alunos 

projetados. 

Caminha para frente e para trás 

ritmadamente enquanto fala e 

gesticula.  

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela inicia o movimento performativo com um enunciado centrado em um 

descritor metapragmático: “Voy a presentar a vosotros … la herramienta que el poeta utiliza 

… para hablar del pasa:do” (linhas 311 a 314). O uso do verbo presentar indexicaliza, 

enquanto termo dicendi, a própria ação de linguagem que se desenrolará a partir desse 
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momento. O enquadre evocado é o da aula expositiva, que se assemelha a uma apresentação 

publicitária ou empresarial, na qual a audiência assiste a uma fala (apoiada em dados, 

esquemas, gráficos, tabelas etc.) previamente elaborada, como se pode observar pela 

dimensão não verbal (linhas 311 a 316). O enunciado de Gabriela ainda entextualiza um 

Discurso que toma a linguagem como instrumento, ideia presente na metáfora língua como 

caixa de ferramentas, utilizada pela participante: “la herramienta que el poeta utiliza” (linha 

313).     

Ainda que a ferramenta escolhida por Gabriela faça parte da história da atividade 

docente, no contexto contemporâneo com toda a tecnologia digital disponível, o uso de um 

álbum seriado parece um tanto quanto anacrônico. No entanto, é preciso acrescentar que nesse 

concurso não foi disponibilizado aos candidatos nenhuma tecnologia que não fosse quadro-

negro, giz e um retroprojetor, daqueles que funcionam com películas transparentes impressas 

ou manuscritas. Posso falar, pela minha própria experiência como docente que já participou 

de algumas bancas, que há um Discurso corrente no meio acadêmico que sustenta a ideia de 

que em uma prova de aula o candidato precise mostrar sua competência sem quais quer 

recursos tecnológicos mais avançados, pois esses recursos se utilizados mascarariam falhas do 

desenvolvimento da prova. Retomando a análise dos enunciados, ao predicar a herramienta 

como muy actual (linha 316), Gabriela entextualiza um discurso bastante contemporâneo que 

sustenta a ideia de que tecnologias antigas não são mais interessantes e/ou uteis e são sempre 

passíveis de serem substituídas por tecnologias mais atuais.  

Ela prossegue estabelecendo em sua retórica um paralelo entre a “ferramenta” 

escolhida por ela e o sentimento do poeta. Sua performance opera uma estratificação entre 

duas escalas de espaço-tempo. No plano da narrativa poética, o sentimento do poeta que está 

longe, mas pode ser aproximado a sua realidade pela recordação do passado (linhas 318 a 

320); e no plano da sala de aula, o emergente (a aula em ação) e o trans-histórico (as aulas 

vivenciadas por Gabriela em sua formação) que se conectam pelo uso do álbum seriado. Há 

uma fricção entre um discurso da tradição e um discurso da modernidade recente: “he traído 

esse instrumento, que nos parece ahora tan lejos con tanta tecnologias, no?” (linhas 321 a 

323), “no vamos olvidar por un momento ... de todo eso de datashow ... del ordenador y 

vamos volver al papel” (linhas 325 a 329). A referência ao “papel” entextualiza o Discurso da 

tradição construindo um contexto para os temas do amor romântico e da subjetividade interior 

que podem ser recuperados no passado. Já as referências às novas tecnologias (datashow e 

computador) seriam a antítese desse Discurso da tradição. 
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O enunciado “entonces tenemos aquí, ...” reenquadra a fala de Gabriela como 

apresentação / aula expositiva e reposiciona a sua audiência como sujeitos mais passivos. A 

pista de contextualização dêitica espacial aquí efetua a transição escalar de um plano 

construído como mais subjetivo, vinculado ao retorno ao passado, à memoria e aos 

sentimentos, para um plano mais objetivo, o da explicação teórica no momento emergente. 

Gabriela chama a atenção dos alunos projetados para sua explicação sobre o conteúdo da aula, 

nesse caso, os tempos verbais do passado. A explicação centrada no eu (linha 332), marcada 

por modalizações pragmáticas como “quiero” e “utilizo”, reforça a construção de uma 

imagem conceitual instrumental de língua. Um instrumento constituído de partes que servem 

de ferramentas para que os sujeitos realizem determinadas ações, tais como “contar algo” ou 

“describir alguna cosa” (linha 334 e 335).  

Tal concepção instrumental de língua e de ensino de língua, construída 

sociolinguisticamente, se ancora em um espaço-tempo que extrapola a performance situada de 

Gabriela: <A:demás> de otras herramientas que nosotros ya hemos estudiado u de otras que 

vamos a estudiar” (linhas 336 a 339). As pistas prosódicas, especialmente as que marcam o 

termo además indexicalizam o caráter metapragmático do enunciado. Ela assume um footing 

de professora que domina um saber-planejamento que vai além de uma aula.  

Durante a explicação, Gabriela executa ações gestuais (linhas 350 a 358) que 

demonstram sua competência no uso da ferramenta pedagógica escolhida, o álbum seriado, 

enquanto ocupa o centro da frente da sala. É nesse momento que ela, pela primeira vez, altera 

seu alinhamento corporal, dirigindo-se para a câmera e o pesquisador, e os ratificando como 

audiência legítima e interlocutores participantes da performance.   

    Além de toda a explicação centrada no eu, Gabriela também produz enunciados em 

primeira pessoa que funcionam como exemplos para explicações de caráter metalinguístico do 

conteúdo da aula: “he besado uh un chico eh- en la fiesta de esse fin de semana” (linhas 347 a 

349), “he encontrado aquel chico que he pensado por todo el día esa noche”. Típico do 

discurso da gramática tradicional, atualizado no ensino de línguas, tais enunciados são 

entextualizados como frases descontextualizadas nas quais se pode destacar a estrutura 

linguística. No entanto, Gabriela recontextualiza seus exemplos naquilo que chamei Discurso 

romântico sobre relações amorosas, operando assim, uma mudança de escala. Tais exemplos 

ecoam vozes de sujeitos românticos que tradicionalmente são associadas à feminilidade 

adolescente. É possível afirmar ainda que os exemplos recontextualizados que hibridizam os 

exemplos descontextualizados da aula de gramática com os enunciados de uma mulher que 

narra seus encontros amorosos se situam na laminação dos enquadres aula e conversa entre 
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amigos. Ao se colocar como fonte desses enunciados, Gabriela projeta um footing de mulher 

romântica, jovem e heterossexual que se identificaria com seus alunos projetados. Alunos 

esses também alinhados como também jovens pela referência “chicos” (linhas 362) usada por 

Gabriela.  

Avançando um pouco na explicação e nos exemplos, há um momento em que a 

laminação aula / prova de concurso fica bastante evidente. A performance de Gabriela é 

interrompida por um evento não planejado, seu celular que toca em meio à prova de aula 

(linha 412 ). A reação de Gabriela é reenquadrar sua performance trazendo para o primeiro 

plano o enquadre prova. Seu direcionamento de olhar, expressão facial e riso sem graça 

(linhas 408 e 411) sinalizam a frustração que acompanha seu pedido de desculpas e sua 

justificativa para a banca: “<perdona es mi movil, no?> se me olvidé de desenchufar” (linhas 

415 a 418). Seu tom de voz (linha 420), mais sério, dá destaque para a estilização intensa de 

sua performance. No entanto, Gabriela, após uma breve pausa, retorna ao enquadre aula, 

redirecionando seu pedido de desculpas aos alunos projetados: “perdona chicos no voy a 

atender, no?” em seu discurso modalizado.  

            

                

4.2.5 Movimento 5: “volviendo al texto, no?” 

 

O quinto excerto constitui o movimento performativo “Analisar texto / conteúdo 

teórico” e tem duração de seis minutos e cinquenta segundos. Após dar as explicações de 

caráter teórico e metalinguístico sobre o tema da aula, Gabriela volta ao texto para analisá-lo 

com base na teoria apresentada.  

 

Excerto 5: Analisar texto / conteúdo teórico (19:33 – 26:23)  

 

 Dimensão verbal Dimensão não verbal 

Gabriela 440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

volviendo al te:xto, no? porque es lo 

que me interesa es mostrar los 

ejemplos … de cómo ese amor puede 

ser en la vida real, de cómo ese- cosas 

del pasado, lo que os parece? … 

vamos ahí, ahí en este verso que está al 

lado de este primer cuadrito él 

Pega as folhas que estavam sobre a 

mesa e volta a mover-se à frente da 

sala enquanto passeia seu olhar da 

folha para a sala. 

Olha para o relógio em seu pulso. 
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447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

pregunta “YO la quise y a veces ella 

también me quiso”, él utiliza ahí “>yo 

la quise<” … es algo … que ya 

terminó … hay una preocupación en 

marcar esta terminación. “Y a veces 

ella también me quiso” miren que ese 

es el primer verso en que él empieza  a 

introducir su vuelta al pasado y él ahí 

ya utili:za este- este- este tiempo del 

pasado.  

“En las noches como esta la tuve entre 

mis brazos” ((lendo)) es un 

acontecimiento también del pasado. 

mira lo que yo ya he dicho, es un 

acontecimiento que ya está cerrado, 

no? es algo que ya terminó.  

“La besé tantas veces” ((lendo)) él 

recuerda este pasado … y él dice “ella 

me quise a veces yo también la quería” 

((lendo)) entonces viene esta duda,  

esa historia de amor terminó hace 

mucho tiempo? que os parece? por 

qué? (2.0) 

Ah, te parece que sí, no? > porque ya 

que él está recordando<. ((voz 

levemente estilizada)) 

Sí, muy bién, me parece que es algo 

que terminó hace tiempo … pero que 

él busca recordar esas cuestiones 

todas, es algo que está presente en él, 

mira que él marca solamente las cosas 

que ya han pasado con la chica … pero 

<intenta recordar> eso todo el tiempo. 

Otra cosa que me llamó la atención ahí 

sobre esta cuestión … de pretérito 

perfecto … ES antes ahí del cuadrito 

Prossegue movendo-se, 

gesticulando com uma das mãos e 

com a outra, passando o papel de 

uma para a outra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantém uma postura mais estável 

e move-se lentamente para frente e 

para trás, de um lado a outro. 

Concentra-se na folha em sua mão, 

coça o pescoço com a outra. 

 

Ergue a cabeça e o corpo por um 

instante. 

 

Gesticula um movimento de 

concha de baixo para em direção 

ao corpo. 

 

 

 

 

Gesticula um movimento de 

concha de baixo para em direção 

ao corpo. 

 

 

Traça movimentos circulares com 



178 

 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

490 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

más grande que tenemos tiene un verso 

que habla … “pensar que no la tengo 

… sentir que la HE per-di-do” 

((lendo)) Subrayen esta- este verso, 

porque para mi es muy interesante.  

“Pensar que no la tengo … sentir que 

la he perdido”, mira que cuando él 

habla … de las cosas que han pasado 

con la chica  “besé:”  “qui:se”  él 

utiliza … los verbos en un pasado más: 

… puntual, no?  

ese verbo de qui:se, de querer, no?  y 

“sentir que la he perdido”, me parece 

que esa perda es algo que … todavía 

tiene una relevancia en su realidad.  

es algo que está ce:rca de él, no?  

Ih- ah- entonces, ese he perdido me 

parece que se opone un poquitín a eso 

de besé:, de qui:se.  

me parece que esa perda … es algo 

más recién, no os parecéis?  

aún que las acciones estean plenos, <la 

perda es algo que todavía el- el yo 

sufre>.  

Y el verso que está un poquitín más 

arriba que (  ) él habla “ella me quiso a 

veces yo también la que-ría” ((lendo)) 

…  

por qué será que él utiliza ese quería? 

“Ella me quiso … pero … a veces … 

yo … también … la quería” ((o tempo 

das pausas vai diminuindo)) …  

aquí no intere:sa, >me parece que es la 

perspectiva del yo que habla<  no 

interesa para él este final de este querer 

de él, él no está, él no está preocupado 

o indicador para cima com o braço 

direito flexionado. Baixa o braço. 

Gesticula fazendo movimentos de 

fora para dentro. 

Gesticula fazendo movimentos de 

dentro para fora. 

 

 

 

 

 

 

Gesticula fazendo movimentos de 

fora para dentro. 

 

 

 

 

Olha novamente em seu relógio de 

pulso. 

 

 

 

Coloca a mão direita fechada na 

cintura. 

 

Retira a mão da cintura e volta a 

gesticular. 

Leva a mão ao peito. 

 

 

 

 

 

Aproxima-se da mesa e volta uma 

das folhas do álbum seriado. 
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519 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

526 

527 

528 

529 

530 

531 

532 

533 

534 

535 

536 

537 

538 

539 

540 

541 

542 

543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

553 

554 

con la terminación de esa acción. 

quería, porque para él es algo que está 

presente, no?  

me parece eso. 

Ahí yo empiezo a reflejar un poquitín 

sobre la diferencia entre quiso y 

quería. … entonces, me parece que 

este qui:so es un pasado que no afecta 

al presente. ºmira que ha saltado, no? 

estas citas  no están tan buenas como 

eran antiguamenteº ((a banca e a 

candidata riem neste momento)) 

no afectan al presente “yo la quiso” 

((lendo)),  y cuando él empieza “y a 

veces yo también la quería”. ((lendo)), 

me parece que quiere mostrar su 

perspectiva y él quiere dar un carácter 

más durativo a ese querer de él, 

entonces él ahí … utiliza … este 

imperfecto … 

es un valor más durativo este querer de 

él, no? Y- >los otros versos que están 

ahí< … “Como para acercarla mí 

mirada la busca. Mi corazón la busca, 

y ella no está conmigo” ((lendo)) me 

parece que ahí él está buscando todo el 

tiempo, él vuelve al pasado <que 

nosotros podríamos llamar> … de un 

pasado … que es indefinido, no?  

él vuelve al pasado … para hablar … 

de algo que (2.0) que ya está puntual 

… y … vuel-ve … cuando quiere 

hablar … de algo que está pasando en 

ese pasado, algo que para él es muy- 

muy fuerte quería el hecho que él 

quiere esta mujer, él utiliza … el 

 

 

 

Pega o cartão que havia descolado 

e o recoloca em seu lugar. 

 

 

Sorri enquanto fala. 

 

 

Passa novamente a folha do álbum 

seriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta novamente a folha do álbum 

seriado. Desta vez haviam 

descolado dois cartões. Ela se 

abaixa atrás da mesa para pegá-los 

no chão. 

Recoloca o novo cartão no álbum e 

passa novamente a folha. 

Aponta com a mão aberta para o 

álbum seriado. 
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555 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

567 

568 

569 

570 

571 

572 

573 

574 

575 

576 

577 

578 

579 

580 

581 

582 

583 

584 

585 

586 

587 

588 

589 

590 

imperfecto, no? entonces solo para- 

solo para jj- cerrarmos esta cuestión.  

el poema la busca en el pasado, la 

encuentra y la recuerda, y se ace:rca de 

ella >por eso<. 

otra cosa que me parece que-  para mí- 

no sé- estaba en casa pensando esta 

cuestión del amo:r … del olvi:do … 

cuando te intentas olvidar a alguien  y 

>me llamó mucho la atención este 

verso que está subrayado y que diz< 

“es tan corto el amor” ((lendo)) >ahí 

yo pensé< mira es tan corto el amor (  ) 

el indefinido … es algo terminado … 

es corto y “es tan largo el olvido” 

((lendo))  

entonces pensé <largo> es el 

imperfecto, no? es algo durati:vo.  

>entonces ah- me pareció una buena 

comparación cuando yo estaba 

pensando eso<  

“es tan corto el amor y es tan largo .. 

el- el olvido” ((lendo))  

entonces ahí miramos bién eso- de esta 

cuestión de la vuelta del amor, no? y 

qué os parecéis? estáis sintiendo algo 

… eso de los ve:rsos, porque … la 

poesía … ella tiene esta- esta 

característica, no? de hacer 

transformaciones … cambios en 

nuestros sentimientos.  

y continuando hablar del amor … no 

quiero que vosotros estéis aburridos, 

porque hoy quiero hablar de este tema, 

porque estoy muy inspira:da y para mí 

… no- quiero solo la temática del 

 

 

 

 

 

 

Levanta e recolhe os ombros e bate 

com a mão direita aberta na 

vertical na superfície da folha que 

está na outra mão. 

Abre a mão e em seguida aponta 

para o álbum seriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dá um tapa no ar traçando um 

movimento de cima para baixo. 

Movimenta-se e gesticula bastante 

com braços e mãos. 

 

 

 

 

 

 

Aponta para o álbum seriado 
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591 

592 

593 

594 

595 

596 

597 

598 

amor, no vamos a nos preocupar con 

las cosas más complicadas de la vida, 

vamos vivir al amor <hoy>, volver al 

pasa:do, ya estamos aquí en una clase 

vamos a imaginar que podemos estar 

en el inicio de siglo veinte, creo que 

estos recursos ya eran utilizados … no 

estoy segura … pero creo que sí. 

 

 

Gabriela inicia esse movimento performativo operando um descentramento do 

contexto dos exemplos que hibridizam o Discurso da aula de gramática com o Discurso 

romântico para uma reentextualização do poema de Neruda, produzindo assim uma releitura a 

partir das explicações teóricas dadas. A transição é realizada verbalmente pelo enunciado: 

“volviendo al te:xto, no?” (linha 440) que é produzido com uma  marcada ênfase prosódica. O 

verbo volver indexicaliza metaforicamente a imbricação de sentido espaço-temporal da aula e 

da atividade de leitura como viagem.   

Gabriela justifica o retorno ao texto com uma modalização pragmática centrada em 

seu próprio projeto enunciativo de aula: “porque es lo que me interesa es mostrar los 

ejemplos” (linhas 440 e 442), no qual mostrar os exemplos é o que lhe interessa. Na sequência 

do enunciado, ela complementa explicitando que exemplos seriam esses: “de cómo este amor 

puede ser en la vida real, de cómo este- cosas del pasado” (linhas 442 a 444). A referência e 

predicação “vida real” estabelece uma oposição a uma vida que seria irreal, fictícia ou virtual 

que tradicionalmente é associada aos domínios teóricos e abstratos dos saberes escolares e da 

própria dinâmica da sala de aula. Ela entextualiza o Discurso que separa escola e vida (real) 

em uma tentativa de agenciá-lo pelo viés da articulação entre o Discurso romântico e as 

formas verbais do tempo passado usadas para acessar, por meio de suas narrativas, histórias 

vividas pelos sujeitos. Tal perspectiva é coerente com a compreensão instrumental da 

linguagem construída ao longo de sua performance.   

Aos vinte minutos de aula, Gabriela produz pistas gestuais (olhar para seu relógio) que 

indexicalizam uma preocupação com tempo da aula. Como uma aula é um evento marcado 

temporalmente, é normal, a existência dessa preocupação, já que são prescritas e estabelecidas 

por planejamentos mais ou menos rigorosos. Entretanto, na prova didática, o controle do 

tempo é fundamental, podendo o candidato que terminar antes ou depois dos limites 
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estabelecidos no edital ser desclassificado e reprovado. A normatividade que se impõe sobre o 

controle do tempo, bem como do espaço, é central nas relações de poder institucionalizadas 

na escola, desde as mais altas instâncias, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, até as 

dinâmicas locais em cada instituição educacional. E de todo modo, é preciso considerar que o 

tempo no cotidiano da sala de aula pode ser gerido de forma diferente daquele tempo da prova 

de aula, já que a participação dos alunos, por exemplo, constitui um elemento emergente 

podendo alterar todo o planejamento das tarefas. 

Ao final da análise de um conjunto de versos do poema de Neruda, Gabriela volta a 

encenar uma estrutura de participação no modelo IRA. Ela primeiro interpela seus alunos 

projetados com um conjunto de perguntas encaixadas: “esa historia de amor terminó hace 

mucho tempo? qué os parece? por qué? (2.0)” (linhas 467 a 469). As perguntas dizem respeito 

à compreensão leitora dos alunos sobre o poema em questão. A ênfase prosódica e a pausa ao 

final do enunciado sinalizam a efetiva espera de uma resposta.  E na impossibilidade dessa 

resposta acontecer, já que os alunos são projetados e os outros participantes não podem falar, 

Gabriela volta a ventrilocar suas vozes de modo estilizado, em um tom de voz diferente: “Ah, 

te parece que sí, no? >porque ya que él está recordando<.” (linhas 470 e 471) indexicalizando 

alunos participativos que compreenderam o texto e a explicação e são capazes de dar a 

resposta esperada. Novamente, é possível perceber o explícito caráter dialógico do enunciado-

Resposta. E concluindo a sequência, ela faz a avaliação: “Sí, muy bién” (linha 473).  

O modo como Gabriela constrói sentidos nas explicações que dá ao reentextualizar o 

poema, principalmente pelo uso da modalização lógica em “me parece” (linhas 473, 495, 500 

e 502), indexicaliza um saber situado e não uma verdade absoluta. Gabriela se coloca como 

fonte de suas afirmações sem, contudo negar outras possibilidades de leitura.  Da perspectiva 

do discurso pedagógico, ela se afasta tanto de uma compreensão na qual o professor é o 

dententor de um saber verdadeiro e que pode ser afirmado assertivamente, quanto de uma 

compreensão na qual o texto carregaria seus sentidos já fixados de uma vez por todas.   

Durante sua explicação sobre a diferença entre as formas verbais “quiso” e “quería”, 

Gabriela percebe que um dos cartões que havia colado no álbum seriado caíra, o que 

certamente não estava no planejamento da aula. Para dar conta da emergência desse evento, 

ela reentextualiza um lugar comum que reforça o Discurso de valorização do passado, 

produzindo assim um efeito de humor: “ºmira que ha saltado, no? estas citas no están tan 

buenas como eran antiguamenteº” (linhas 527 a 529). A banca enquanto audiência ratifica sua 

piada com risos.  
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Tendo avançado um pouco mais nas análises, Gabriela sinaliza metapragmaticamente 

para sua audiência um certo grau de planejamento na organização e no desenvolvimento do 

movimento performativo. O enunciado “entonces solo para- solo para jj- cerrarmos esta 

cuestion.” (linhas 555 e 556) indexicaliza uma preocupação com o andamento da aula e um 

grau de planejamento e prescrições (tácitas e explícitas) que atuam na performance corpóreo-

discursiva da professora em uma aula. Outro enunciado que indexicaliza tal sentido é: “estaba 

en casa pensando esta cuestión del amo:r … del olvi:do” (linhas 561 e 562). Gabriela 

entextualiza sua reflexão sobre o texto no momento de seu planejamento de aula usando um 

verso do poema como metáfora para a descrição gramatical de dois tempos verbais. Ela usa 

uma combinação entre modalização lógica e avaliativa “me pareció una buena comparación 

cuando yo estaba pensando em eso<” indexicalizando, assim, positivamente, de seu ponto de 

vista, o planejamento realizado. E com um gesto ela aponta para o álbum seriado (linhas 573 a 

575), de modo a redirecionar a atenção da audiência.  

Ao finalizar o movimento performativo, ela interpela os alunos projetados sobre a 

compreensão do texto e sobre alguma mudança emocional que porventura tenham percebido: 

“estáis sintiendo algo ... eso de los ve:rsos, porque ... la poesía ... ella tiene esta- esta 

característica, no? De hacer transformaciones ... cambios en nuestros sentimientos.” (linhas 

580 a 585). O discurso entextualizado é o da produção de saber pela via da experiência que 

articulado ao da leitura como fruição opera uma transformação no sujeito experienciador. 

Novamente, o Discurso do amor romântico é reentextualizado e construído como sendo capaz 

de tirar os alunos da chatice que é a explicação teórica da gramática: “y continuando a hablar 

del amor ... no quiero que vosostros estéis aburridos, porque hoy quiero hablar de este tema” 

(linhas 586 e 588). O querer de Gabriela modaliza a justificativa para o tema do amor que é 

situado em uma escala temporal do passado “inicio del siglo veinte” (linha 596). O Discurso 

do amor romântico é recontextualizado e apresentado como alienante: “no vamos a nos 

preocupar com las cosas más complicadas de la vida, vamos vivir al amor <hoy>, volver al 

passa:do” (linhas 591 e 596).  

 

4.2.6 Movimento 6: “Pero antes he traído algunas preguntitas que vosotros vas a pensar sobre 

ellas en casa” 

 

O sexto excerto constitui o movimento performativo “Propor / ler exercícios” e tem 

duração de seis minutos e dois segundos. Entre o último excerto e este, optei por saltar um 

trecho da gravação já que se refere a um movimento performativo repetido, apresentação e 



184 

 

leitura de outro texto. Este excerto se inicia com a interrupção da leitura e explicação do texto 

anterior que não foi completamente trabalhado devido a sua extensão e proposto com leitura a 

ser feita pelos alunos em casa. Então, Gabriela propõe um conjunto de atividades de caráter 

metalinguístico e de compreensão leitora sobre ambos os textos trabalhados. Atividades do 

tipo exercício são constitutivas da história da profissão docente e de certo modo normatizadas 

pela tradição escolar.  

 

Excerto 6: Propor / ler exercícios (36:38 – 42:40)  

 
 Dimensão verbal Dimensão não verbal 

Gabriela 599 

600 

601 

602 

603 

604 

605 

606 

607 

608 

609 

610 

611 

612 

613 

654 

655 

656 

657 

658 

659 

660 

661 

662 

663 

664 

Pero antes he traído algunas 

preguntitas que vosotros vas a pensar 

sobre ellas <en casa>, vas a <contestar 

en casa con calma> para después 

trabajamos aquí en clase esa cuestión, 

no? … 

algunas preguntitas eh- eh- la primera 

y la segunda cuestión habla un 

poquitín del texto do:s, no? la tercera 

ques-,  cuestión yo busco … que 

vosotros busquéis algunas 

características de ese yo que habla … 

en el cuento que leemos, no?  

porque nos pareció que … aunque este 

cuento … me parece siendo más 

actual, se aleja mucho de la poesía de 

Neruda que es del inicio de siglo 

veinte?  

no:, es algo- es una temática que se 

ace:rca, no? 

es algo que aún que esté en épocas 

distintas nos parece muy vivo, muy 

presente en nuestra realidad. entonces 

vamos a pensar sobre eso con estas 

cuestiones.  

en la cuestión cuatro, vemos que los 

Caminha de um lado a outro para 

frente e para trás, olhando para a 

folha em sua mão. Gesticula no 

ritmo da fala com a mão próxima à 

folha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesticula com a mão em pinça para 

cima fazendo um movimento 

vertical. Troca a folha de mão e faz 

o mesmo gesto com a outra mão. 
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665 

666 

667 

668 

669 

670 

671 

672 

673 

674 

675 

677 

678 

679 

680 

681 

682 

683 

684 

685 

686 

687 

688 

689 

690 

691 

692 

693 

694 

695 

696 

697 

698 

699 

700 

701 

tex-, quiero que en la cuestión cuatro, 

yo quiero que vosotros aproximéis 

esos dos textos, no? 

por qué esos dos textos están ahí 

juntos?  

vamos a reflejar un poquitín sobre 

ellos … será que ellos se alejan en que 

aspecto? porque ellos  tienen muchas 

cosas diferentes  eh- la organización es 

diferente, pero podemos pensar que la 

forma de circulación es la mi:sma … y 

qué bueno que tenemos la oportunidad 

>hoy en día< dos textos que son tan 

diferentes, de épocas tan diferentes … 

al mismo tiempo se parecen y pueden 

circular en mis- mismo medio.  

no es bueno eso? tenemos el acceso a 

eso todo, de forma muy democrática, 

no? hablo eso, porque tenemos que 

aprovechar eso, chicos … no? 

tenemos que aprovechar.  

en la cuestión cinco he hablado de eso, 

del valo:r de esta, de la poesía aunque 

estea en- en la- en este siglo, en una 

época muy distinta de la que Pablo 

Neruda escribía, aunque Pablo Neruda 

también sea chileno, conoce muy bien 

nuestra realidad, no?  

conoce muy bien esa cuestión de los 

sentimientos que a nosotros latinos es 

algo que aflora, que es muy fuerte, ya 

lo que no tenemos tanto en los 

europeos, no?   

ya hemos trabajado esa cuestión. … 

entonces yo quiero que en la cuestión 

cinco vosotros comentéis sobre eso … 

A partir do gesto de balança, junta 

ambas as mãos próximo ao corpo.  

 

 

 

Gesticula com ambas as mãos 

fazendo um movimento de balança. 

 

 

 

Gesticula com o punho cerrado 

fazendo movimento vertical para 

baixo. Abre o braço 

horizontalmente. 

Olha no relógio de pulso. 

 

Junta as mãos próximas ao corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move o braço para junto do corpo. 
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702 

703 

704 

705 

706 

707 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

716 

717 

718 

719

720 

721 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

728 

729 

730 

731 

732 

733 

734 

735 

736 

737 

sobre la actualidad de esa poesía, no? 

… Y la cuestión seis, yo pensé en el 

medio de circulación del cuento y de 

esas otras características … será que es 

una literatura marginal?  qué sería? ya 

trabajamos esa cuestión de la literatura 

marginal.  

queremos que vos- que- que- quiero 

que vosotros comentéis esta cuestión 

de- de medio de circulación, de un 

autor que nos es conocido, de la forma 

como se expresa, esa es más o menos 

para vosotros hacer.  

en la siete … solo para … sabéis que 

tengo que hacer algo … de esta 

manera, quiero que vosotros explicáis 

ahí el sentido de estas formas 

destacadas que están >en el quinto 

párrafo< … y no solo ahí, … yo os 

pido yo puedo dar hasta algunos 

puntitos a más a los alumnos que 

buscan también los sentidos de las- de 

las otras- de los otros verbos que está- 

que están ahí.  

No vamos a nos preocuparnos ahora 

con los nombres, con las conjugación 

hasta porque en la próxima clase les 

voy a dar un dosier con el paradigma 

de los verbos, como se- como va a ser 

las terminaciones, la conjugación … 

pero como creo que hoy es solo una 

introducción, estamos hablando de los 

senTIdos de los verbos, no es 

necesario preocuparnos con eso de la 

conjugación que vosotros no os gustéis 

yo ya sé por la cuestión del presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacode a mão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenha arcos no ar com a mão 

aberta espalmada para frente. 

 

 

 

Executa um movimento ritmado. 

 

 

 

Gesticula abrindo os braços com as 

mãos espalmadas. Sua expressão 

facial é de desdém.   
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738 

739 

740 

741 

742 

743 

744 

745 

746 

747 

748 

749 

750 

751 

752 

753 

754 

755 

756 

757 

758 

759 

760 

761 

761 

763 

764 

765 

766 

767 

768 

769 

770 

771 

772 

773 

<que ha sido un lío>.  

vamos pensar en algo ahora, pensando 

en nuestra vida en esa cuestión del 

amor, yo quiero que en la cuestión 

siete sea el inicio de una cuestión 

mucho más grande, quiero que 

vosotros busquéis >más o menos<, por 

ejemplo, en los versos de la poesía 

que- que les llamó más la atención, 

algo, algo que ha hecho sentido para 

vosotros  no sólo de los verbos, pero 

del verbo junto con- con- 

complemento, con el sentido que se 

produce con el verbo.  

vamos hacer un comentario general y 

vamos a discutir eso en clase, en la 

próxima clase.  

tranquilos, chicos?  

entonces, no os olvidéis de- de esta 

cuestión … de pensar sobre esta 

cuestión del pasado.  

vamos salir de aquí continuando en el 

tiempo pasado …  

<sin preocupación con esa cuestión de 

las conjugaciones> que eso vamos 

hacer en la otra clase, porque también 

es importante conocernos  esas 

terminaciones, pe-ro no ho-y.  

y como soy una profe muy buena les 

voy a pedir algo más, ((rindo)) además 

de todas esas tareas que tenéis, porque 

vamos a tener un festivo y vas a tener 

tiempo, no?  

vas a contar para mí … en poquitas 

palabras, os aseguro que no voy a leer 

en clase … solo se queréis, algún caso 

 

 

Gesticula fazendo um movimento 

espiral com a mão se afastando do 

corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesticula intensamente com os 

braços para baixo e se move quase 

dançando enquanto sorri. 

Mantem o corpo alinha do à banca 

enquanto olha de um lado a outro 

da sala. 
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774 

775 

776 

777 

778 

779 

780 

781 

782 

783 

784 

785 

786 

787 

788 

789 

790 

de amor, alguna cosa de amor que ha 

pasado a vosotros … un encuentro, 

algo que ocurrió … hace mucho o hace 

poco tiempo, alguna cosa que alguien 

le ha dicho que no le gustó, que le 

gustó, alguien que le ha gustado y … 

que hasta hoy piensas porque: tú no 

has dado el valor que él merecía o al 

revés, no?  

si tú tienes un- si tu tienes un amor que 

tú quieres y él no te quiere? Yo quiero 

que en casa vos hacéis eso … os 

seguro que va a ser un segredo de 

profe, no voy hablar a nada a no ser- 

… solo se vosotros queréis, sí?  

tranquilo eso? 

 

 

Gabriela introduz esse movimento performativo estabelecendo uma ruptura com o 

anterior, como se pode perceber pelo uso do operador adversativo “pero” (linha 599). Deloca-

se discursivamente entre diferentes tempos-espaços de aula: “Pero antes he traído algunas 

preguntitas que vosotros vas a pensar sobre ellas <en casa>, vas a <contestar en casa com 

calma> para después trabajarmos aqui em clase esa cuestión, no?” (linhas 699 a 604). Do 

plano projetado na continuidade da leitura que os alunos deverão realizar em suas casas para o 

retorno ao emergente da apresentação e leitura de atividades que por sua vez serão pensadas e 

respondidas em casa e trabalhadas novamente em sala de aula. As pistas de contextualização 

que marcam essa contínua transição entre as diferentes escalas no enunciado destacado são os 

tempos verbais (he traído, vas a pensar, vas a contestar), os marcadores temporais (antes, 

después), os dêiticos espaciais (aquí) e as referências de lugar (casa, clase). Um elemento do 

plano normativo do trabalho docente destacado aqui é o planejamento e a organização das 

atividades nos diferentes espaços e tempos do processo educativo. Ainda que a prova didática 

executada em um tempo-espaço situado de copresença com a banca avaliadora, a performance 

corpóreo-discursiva de Gabriela se instaura dialogicamente em uma sucessão de tempos e 

espaços que precedem e sucedem esse evento.  
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Ao situar a questão de número quatro (linha 664), Gabriela usa uma modalização 

pragmática “yo quiero” (linha 665) para solicitar aos alunos projetados que estabeleçam uma 

comparação entre os dois textos da aula, com destaque para sua forma de circulação 

contemporânea (a internet). Essa modalização novamente reafirma a centralidade do “eu” na 

performance de Gabriela como responsável pelas ações na aula e constrói um alinhamento de 

professora que tem autoridade em sala. Ela ainda valora positivamente, pelo uso de 

modalizações apreciativas, a possibilidade de acesso atualmente a esses textos: “y qué bueno 

que tenemos la oportunidade >hoy em dia< dos textos que son tan diferentes, de épocas tan 

diferentes (...) no es bueno eso? tenemos el acceso a eso todo, de forma muy democrática, 

no?” (linhas 676 a 685). Ela enfatiza prosodicamente a diferença entre os textos e predica a 

possibilidade de acesso como democrática. Na sequência, ela entextualiza um discurso 

normativo que fala em nome da distribuição democrática de bens culturais como algo positivo 

e que todos devem usufruir. Essa entextualização está indicada na modalização deôntica: 

“hablo eso, porque tenemos que aprovechar eso, chicos ... no? tenemos que aprovechar.”     

Já na apresentação da questão cinco, ela retoma seu discurso sobre o valor da poesia 

de Neruda no contexto de sua aula: “aunque estea- en- en la- en este siglo, en una época muy 

distinta de la que Pablo Neruda escribía, aunque Pablo Neruda también sea chileno, conoce 

muy bien nuestra realidad, no?” (linhas 688 e 693). Ela afirma que ainda que o contexto 

espaço-temporal de Neruda seja diferente do contexto emergente, o autor possui 

conhecimento sobre a realidade contemporânea compartilhada por ela e seus alunos 

projetados. Gabriela se posiciona como latino-americana, bem como a seus alunos/as como 

tais. As pistas verbais (muy bien, nuestra realidad) e não verbais (o gesto do braço junto ao 

corpo) indexicalizam esse sentido. Ela continua: “conoce muy bien esa cuestión de los 

sentimientos que a nosotros latinos es algo que aflora, que es muy fuerte, ya lo que no 

tenemos tanto en los europeos, no? Ya hemos trabajado esa cuestión” (linhas 694 a 699). 

Gabriela neste fragmento entextualiza um discurso altamente estereotipado e essencializado 

sobre as identidades de latinos (sic), ou melhor, latino-americanos, e europeus no que diz 

respeito aos sentimentos em geral, e ao amor (romântico), em particular.   

Ao passar das questões de compreensão leitora para questões mais metalinguísticas 

e/ou epilinguísticas, ela entextualiza um Discurso normativo que parece atuar no trabalho do 

docente de língua estrangeira: “en la siete ... solo para ... sabéis que tengo que hacer algo ... 

de esta manera, quiero que vosotros explicáis ahí el sentido de estas formas destacadas que 

están >en el quinto párrafo<” (linhas 715 a 719). Trabalhar com questões que se centrem no 

sentido e na forma de elementos linguísticos constitui na performance de Gabriela uma norma 
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da qual ela não pode escapar. Ela, no entanto, se alinha junto aos alunos como não valorando 

esse tipo de prática apesar de obrigada a realizá-la. A pista de contextualização “sabéis” 

indexicaliza um saber compartilhado sobre as normas vigentes de um ensino de línguas 

estrangeiras na escola pública. E a pista não verbal “sacudir a mão” (linha 713) reforça esse 

alinhamento, pois indica sua discordância em relação ao que diz. E a modalização deôntica 

“tengo que” indexicaliza o sentido de uma norma social. Em seguida ela oferece “hasta 

algunos puntitos a más” (linhas 721 e 722) para os alunos que fizerem além do solicitado na 

questão. Tal enunciado entextualiza um Discurso corrente na educação, o de que os alunos 

trabalham em troca de pontos que ou funcionam como premiações meritocráticas ou 

simplesmente são entendidos como garantia de sua aprovação ao final do ciclo.  

A metalinguagem gramatical é tematizada como algo que preocupa (linha 726 e 735) 

aos alunos e algo de que eles não gostam (linha 736). Gabriela assume um footing de 

professora que conhece bem a seus alunos e está preocupada com o que lhes interessa. Sua 

fala entextualiza um discurso acadêmico contemporâneo que valoriza mais as atividades 

epilinguísticas, relacionadas aos sentidos das formas linguísticas, que metalinguísticas, típicas 

dos modelos taxonômicos de base estruturalista. 

Ao solicitar uma última questão, Gabriela se predica ironicamente como uma “profe 

muy buena” (linha 766). As pistas prosódicas ênfase e riso indexicalizam o sentido irônico de 

sua auto-predicação e contribuem para a entextualização do discurso que vê as atividades e 

trabalhos que o professor passa a seus alunos como castigo, punição ou tortura e vê na figura 

do professor um espaço para identidades boas ou más. Ela prossegue justificando o pedido de 

tal tarefa e contextualizando uma implícita negação desse caráter mal com a alegação de que 

haverá um feriado e os alunos terão tempo. A tarefa final provoca uma mudança no enquadre 

do evento, laminando os enquadres de aula e conversa entre amigos. Gabriela pede aos alunos 

um relato por escrito de algum caso de amor que já tiveram. Sendo o discurso do amor 

romântico construído nas bases da intimidade, Gabriela se alinha como amiga e confidente 

que se dispõe a ouvir, nesse caso ler, as histórias de amor de seus alunos sem com isso expô-

los: “os aseguro que no voy a leer en clase ... solo se queréis” (linhas 772 e 773 ). Ela reforça 

essa laminação de enquadres e footings pelo uso da expressão “segredo de profe” (linhas 786 

e 787), visto que tradicionalmente não faz parte da ética do trabalho docente ser confidente de 

alunos, mas o que de um modo ou de outro acontece. Já ouvi e li várias narrativas de 

professores/as que se colocaram ou foram colocados pelos próprios alunos/as nessa posição 

de confidentes.   
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4.2.7 Movimento 7: “Entonces creo que ya estamos terminando ahí” 

 

O sétimo excerto constitui o movimento performativo “Terminar a aula” e tem 

duração de vinte segundos. Diz respeito ao encerramento da performance. 

 

Excerto 7: Terminar a aula (42:40 – 43:00)  

 Dimensão verbal Dimensão não verbal 

Gabriela 790 

791 

792 

793 

794 

795 

796 

797 

Entonces creo que ya estamos 

terminando ahí, vosotros apuntéis las 

du:das … sobre las tare:as y vamos a 

discutirla en la próxima clase, VALE? 

Los agradezco la comprensión, el oído 

y fue muy buena esa discusión sobre el 

amor (  ) Está muy bién.     

 

 

Sorri. 

Intesifica os gestos e faz 

movimentos mais amplos.  

Segura a folha com as duas mãos e 

balança a cabeça acenando para os 

membros da banca.  

 

 

Nas linhas 790 e 791, Gabriela encerra sua performance. Ela retorna ao enquadre aula 

e solicita aos alunos projetados que anotem as dúvidas sobre as tarefas e diz que serão 

discutidas na próxima aula. Faz um agradecimento e avalia positivamente a discussão sobre o 

amor “fue muy buena esa discusión sobre el amor” (linha 795) como se pudesse sinalizar para 

a banca que sua aula foi boa. As pistas não verbais (sorriso, gestos amplos e aceno de cabeça) 

indexicalizam uma postura de relaxamento indicando o encerramento de sua performance 

intensa para a banca.   

 

 

4.2.8 Síntese da análise da prova didática de Gabriela  

 

Concluídas as análises da prova de aula de Gabriela, a título de síntese, algumas 

considerações podem ser tecidas. A performance corpóreo-discursiva encenada pela candidata 

em sua prova didática de CP pode claramente ser compreendida como uma performance 

intensa (cf. seção 2.3.2). Gabriela produz suas ações verbais e não verbais de modo altamente 

ritualizado e marcado, colocando em relevo o caráter reflexivo e metapragmático do uso da 
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linguagem. A forma como encena sua performance é bastante estilizada, sobressaindo às 

expectativas em relação a uma aula cotidiana, o que potencializa sua avaliação por parte dos 

membros da audiência, já que tal performance se dirige justamente para a banca que a avalia. 

Como dizem Bauman e Briggs (1990/2008), a performance intensa convida a audiência a uma 

avaliação. 

Na performance da prova didática de Gabriela, como possivelmente em outras 

atividades profissionais, é possível identificar um processo intenso de fricção entre dimensões 

normativas e emergentes que constituem o trabalho docente, em geral, e a atividade de ensino 

de língua espanhola, em específico. Uma dessas dimensões, acentuada na modernidade 

recente e perceptível na performance de Gabriela, é a construção do trabalho e do trabalhador 

como mercadorias a serem comercializadas (BAUMAN, 2007). Gabriela, em sua performance 

intensa, procura chamar a atenção da banca, mostrar que pode fazer algo interessante, que 

possui algum diferencial em relação ao que se esperaria de um/a professor/a de modo a vender 

seu trabalho, por assim dizer, para o cargo de professora.  

Assim, é possível entender como no evento de performance de prova de aula, Gabriela 

(re)contextualiza de modo bastante estilizado uma aula que se inicia com sua entrada como 

professora em sala de aula cantando. Os índices dêiticos de espaço e tempo nos permitem 

identificar duas dimensões institucionais que se sobrepõem como enquadres previamente 

estabelecidos pelo gênero da atividade em curso: a prova didática é simultaneamente uma aula 

que se orienta para alunos imaginados e projetados no discurso da participante e uma prova de 

concurso, na qual ela demonstra saberes e competências a serem avaliados pela banca 

examinadora. Banca essa que, também na emergência da prática situada, interrompe o fluxo 

da performance corpóreo-discursiva da candidata para solicitar a entrega do plano de aula, 

recontextualizando o que está acontecendo como uma atividade avaliativa, na qual Gabriela 

precisa seguir algumas ações prescritas, definidas pelo edital do concurso. O evento de 

performance, sendo aqui uma etapa de um processo seletivo, acentua os papéis de cada 

participante. Candidata e banca não estão apenas copresentes, mas estão reunidas, de acordo 

com as normas dispostas no edital.   

Como um evento de performance intensa, a performance corpóreo-discursiva de 

Gabriela é encenada para uma audiência específica, que nesse caso se desdobra em pelo 

menos quatro interlocutores diferentes: a banca, os alunos projetados, o pesquisador e os 

possíveis futuros espectadores do registro em vídeo. Os dois primeiros, definidos 
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institucionalmente no próprio gênero, possuem maior destaque interacional. Ao se dirigir 

diretamente aos alunos projetados, Gabriela, contudo, está se dirigindo indiretamente aos 

membros da banca e encenando identidades e atividades que implicam saberes profissionais. 

Desse modo, é possível asseverar que a prova didática opera como um dispositivo de 

visibilidade, não apenas para a (re)produção de D/discursos como para a construção corpórea 

da participante. O corpo de Gabriela, seus gestos, seu modo de se mover, se vestir e falar são 

convocados a produzir sentidos sobre a e na prática docente. Seu deslocamento corporal ao 

entrar em sala, seu tom de voz ao cantar e o movimento ritmado de seu corpo dão visibilidade 

a uma performance corpórea como elemento constitutivo da atividade docente. Uma 

performance que contesta a separação dualista proposta por Discursos positivistas entre mente 

e corpo que normalmente operam filosoficamente na Educação. Como evento de performance 

intensa, a prova didática coloca Gabriela no centro da ação: ela é responsável e 

responsabilizada por cada palavra que diz e gesto que faz. 

Partindo dessa compreensão, outra questão relevante na análise da prova didática é a 

centralidade do “eu” como elemento fundante das ações de Gabriela em sua performance 

corpóreo-discursiva. A individualização característica dos fundamentos da modernidade e do 

próprio trabalho docente é acentuada na prova didática, já que como tal se trata de um 

momento de avaliação individual das ações de uma professora. Nesse sentido, é possível 

afirmar que a prova didática, considerando as normas interacionais que são compreendidas na 

interação em sala de aula, reforça a lógica moderna sobre educação, constituindo-se como um 

gênero da atividade que, à primeira aproximação, evoca o Discurso do ensino como 

transmissão de conhecimentos.  

Entretanto, a partir do planejamento, das escolhas e dos encaminhamentos de aula, isto 

é, dos Discursos, vozes e textos que Gabriela entextualiza em sua performance, os 

significados dos saberes tradicionalmente produzidos pela ordem do discurso escolar são 

recontextualizados. Sua performance valora positivamente as emoções, normalmente 

excluídas do trabalho nas salas de aulas, mobilizando-as não apenas como tema a ser 

discutido racionalmente, mas como forma de aprendizagem. O Discurso do amor romântico é 

entextualizado de modo a conduzir a dinâmica da performance e orientar sua relação com sua 

audiência de alunos projetados.                                      

Gabriela encena uma felicidade que a motiva a compartilhar com esses alunos 

projetados, histórias e encontros amorosos. A relação professora – alunos/as se constrói em 
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um enquadre de conversa entre amigos adolescentes que intercambiam experiências afetivas. 

Há uma clara ruptura com um modelo de aula e de escola no qual o/a professor/a é o que sabe 

e o que ensina e o/a aluno/a, além de ser o que não sabe, é o corpo a ser moldado e docilizado 

pelos regimes instituídos pelo saber disciplinar (FOUCAULT, 1975/2007). As relações de 

poder se configuram, em diversos momentos da performance de Gabriela, como menos 

assimétricas que aquelas típicas do modelo de escola tradicional da sociedade disciplinar. Ela 

encena uma aula dialogada, na qual estiliza as vozes dos alunos projetados em seu discurso, 

rompendo estrategicamente com a estrutura de participação típica do gênero da atividade 

prova didática que prevê apenas a fala do/a candidato/a, sem a possibilidade de intervenções 

de qualquer outro participante. 

A respeito da dinâmica própria da performance em prova didática, é possível 

identificar também que o contexto emergente e situado se produz no diálogo com outras 

performances anteriores e posteriores. Gabriela constrói uma história para sua relação com a 

turma projetada, na qual a aula encenada não é a primeira, nem a última. Há uma valorização 

do trabalho docente como uma atividade que se desenvolve para além de um momento 

isolado, como pressupõe a própria estrutura da prova didática. 

Gabriela projeta diversos footings que demonstram como encena suas performances 

identitárias de professora-tia, mulher, jovem, heterossexual, amante, latino-americana, pessoa 

feliz. Apesar da repetição de essencializações, produzidas em Discursos tradicionais, é 

possível discernir pequenas e sutis rupturas, tais como o simples fato de a sala de aula e a 

atividade docente serem construídas como espaços para outras performances que não apenas 

aquelas descorporificadas e sem emoções, o lugar da razão como centro e fonte do 

conhecimento válido. Os enquadres projetados produzem sentidos sobre a dinâmica da sala de 

aula aproximando-a de espaços de interação ao mesmo tempo íntimos / pessoais e midiáticos / 

públicos.  

Em sua aula, Gabriela apropria-se de modelos bastante diversos do que seja uma aula 

de língua espanhola na educação básica. Há uma hibridização de vertentes de ensino 

estruturalistas e comunicativas. Ela entextualiza em sua performance diversos Discursos que 

concorrem para dizer o que é ser professora de línguas, o que é uma aula de línguas, o que é 

ensino de línguas etc. E essa profusão de ideologias de ensino de línguas cria uma tensão 

entre diferentes escolhas sobre a ação na sala de aula. Tensão essa que é bastante responsiva à 

modernidade recente, momento em que se percebe a coexistência entre diversos modos de ser, 
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de viver, de pensar etc. Concepções estruturais de descrição e ensino de língua, ainda bastante 

sólidas em nosso meio profissional, são colocadas lado a lado com o trabalho focado na 

leitura e em questões epilinguísticas sobre a construção de sentidos. A participante 

entextualiza Discursos que sustentam que o objetivo do ensino da prática de leitura deve ser a 

fruição estética e emocional. Por outro lado, ela constrói o ensino de línguas, especialmente as 

aulas de gramática, como algo fastidioso e desagradável, o que entra em conflito com o ponto 

sorteado pela participante para sua prova didática. Gabriela se constrói como uma docente que 

não precisa saber tudo, opondo-se ao Discurso, não hegemônico, mas ainda vigente, que 

sustenta o professor como fonte do saber pedagógico. Talvez esse modo de construção do 

trabalho docente seja no mínimo incoerente com o próprio gênero da atividade, já que a banca 

possivelmente espera que o docente não demonstre dúvidas, mas se coloque como fonte de 

saberes em sala de aula. 

Responsiva a essa possível expectativa da audiência, Gabriela projeta, durante o 

movimento performativo “Explicar conteúdo gramatical”, um footing de professora 

expositora ou professora tradicional. Ela lança mão de um instrumento pertencente à história 

do ofício docente – o álbum seriado – que legitima narrando sua própria história como aluna e 

encena uma apresentação que pode ser enquadrada como aula expositiva. Talvez, com base no 

que se convencionou chamar de uma perspectiva instrumental de ensino de língua, busca 

explicar as diferenças de sentido produzidas pelas diferentes formas dos verbos no passado 

em língua espanhola. O que chama a atenção nesse momento é o fato de ela usar como 

exemplos enunciados centrados em suas próprias experiências amorosas. Seria um modo de 

tentar contextualizar o ponto gramatical sorteado, em diálogo com o tema que ela própria 

selecionou. Uma entextualização que hibridiza o Discurso da aula de gramática com o 

Discurso romântico. Enfim, a performance corpóreo-discursiva de Gabriela pode não ter sido 

totalmente responsiva às expectativas da banca avaliadora, já que ela, talvez pela falta de 

conhecimento do gênero da atividade prova didática ou mesmo de experiência como docente, 

foi aprovada, mas não classificada para a vaga.  

 De modo geral, a análise de sua performance permite entrever como, com base no 

dispositivo de seleção altamente “engessado” da prova didática, Gabriela se equilibra entre 

tradição e inovação, fazendo uso dos recursos de que dispõe, para lidar com a tarefa proposta 

pelo CP. Ela estiliza o gênero da atividade ao construir coerência para suas ações. O modo 

como encena sua performance corpóreo-discursiva produz uma tensão entre a aula como uma 

prática de construção de saberes e identidades na interação com alunos e a prova como espaço 
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de demonstração de saberes e competências profissionais para uma banca avaliadora. Tensão 

essa, com a qual ela precisa lidar na contingência do processo. Posso dizer que apesar da 

multiplicidade de Discursos e práticas, em muitos momentos até conflituosos, que Gabriela 

entextualiza, a concepção de aula que produz em sua performance extrapola positivamente a 

da prova didática, principalmente, tendo em vista a estruturação do CP, pautada na ideia do 

ensino como transmissão de conhecimentos e do papel do professor como detentor de saberes 

“verdadeiros”, como apontei na crítica que Bauman (2005) faz aos pressupostos que fundaram 

o conceito ocidental de educação (cf. seção 1.2). 

 

4.3 Terceiro plano de análise: a autoconfrontação simples 

 

Os dados desta etapa da pesquisa foram gerados em uma entrevista de 

autoconfrontação (FERNÁNDEZ; CLOT, 2007) realizada no terceiro trimestre de 2012 em 

uma sala de idiomas da instituição na qual atuo como docente e pesquisador. A escolha do 

espaço deu-se pela facilidade de acesso de ambos, pesquisador e participante, e pelas 

condições técnicas requeridas: isenção de ruídos que pudessem comprometer a filmagem, 

iluminação adequada, mobiliário para que pudéssemos ficar confortavelmente sentados por 

cerca de uma hora, computador para exibição do vídeo e tomada para alimentação da fonte da 

câmera filmadora. Como já dito na seção 3.2, sobre a geração de dados, a filmagem da 

autoconfrontação foi realizada por mim com a câmera fixa em um ponto. A câmera foi 

posicionada em local que pudesse registrar simultaneamente os participantes e o monitor no 

qual as imagens da prova de aula confrontada eram exibidas. 

A autoconfrontação, como discutido no capítulo 3, é um gênero da atividade 

específico da pesquisa que se propõe a estabelecer um diálogo, nos termos bakhtinianos, entre 

o/a pesquisador/a, o/a trabalhador/a e sua atividade a partir de trechos de seu trabalho 

registrados em vídeo. No caso desta pesquisa, a participante focal, Gabriela, foi confrontada 

com sequências de sua prova didática realizada em um concurso para docente da rede federal 

do Rio de Janeiro em 2009. Gabriela estava ciente dos objetivos da pesquisa.  

Antes de iniciarmos, Gabriela disse que estava tensa. Eu tentei tranquilizá-la e lhe 

expliquei o modo como iria exibir os trechos de vídeo e como se daria nossa interação. Ainda 

assim, ela sinalizou que estava envergonhada. Entendo que, do mesmo modo que a filmagem 

da prova de aula, o trabalho de autoconfrontação é uma atividade complexa e que ameaça a 
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face do participante durante todo o processo, já que o mesmo é filmado ao mesmo tempo em 

que é levado a avaliar e explicar sua própria atividade, que nesse caso é, possivelmente, uma 

avaliação de saberes e competências profissionais. Diferentemente das pesquisas realizadas 

pelos analistas franceses, como já dito, a demanda não partiu dos trabalhadores e sim do 

pesquisador, que também é trabalhador da área. A participação de Gabriela constitui uma 

grande contribuição para minha pesquisa e quiçá para o campo dos estudos sobre o trabalho 

docente na área de linguagem no Brasil. 

A seleção de sequências para a análise levou em consideração os aspectos que 

destaquei na análise da prova didática, isto é, as ações que intensificaram a performance de 

Gabriela, tais como o modo como iniciou sua prova de aula, o modo como organizou o 

encaminhamento e a interação com alunos projetados e a escolha do tema e de materiais. 

Assim, as sequências selecionadas priorizaram a possibilidade de, na análise corpóreo-

discursiva, problematizar a atividade de trabalho em questão e criar inteligibilidade para as 

performances identitárias profissionais situadas de Gabriela em sua relação com Discursos de 

natureza sócio-histórica. 

 

    

4.3.1 Sequência 1:  “É uma situação muito desconfortável, né? 

 

O primeiro excerto diz respeito ao início da seção de autoconfrontação na qual foi 

exibido um trecho também do início da prova didática de Gabriela. A autoconfrontação 

constitui também um momento de entextualização no qual outros sentidos são produzidos 

sobre a performance profissional de Grabriela. Tomando o caráter espetacular da performance 

intensa (cf. seção 2.3.2) da participante na aula, o objetivo era propiciar um diálogo que 

possibilitasse uma reflexão sobre o modo como ela encenou a  prova didática. A transcrição 

privilegiou a interação entre os participantes, Grabriela e eu, considerando o que dizemos e 

como dizemos, nossos gestos e expressões faciais. Passemos ao excerto. 

 

Excerto 1: “É uma situação muito desconfortável, né? 

 Dimensão verbal Dimensão não verbal 

Fabio 

 

 

 

001 

002 

003 

004 

eh, eu vou passar aqui um- um 

trechinho, aí no inicio eu queria que 

você comentasse ... né:, <o modo 

como você começa> a aula::= 

Vídeo da prova de aula aberto e 

pausado. Gabriela olha em direção 

ao monitor e manipula uma caneta. 

Fabio olha para suas anotações em 
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Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabio 

 

 

Gabriela 

 

Fabio 

Gabriela 

Fabio 

Gabriela 

Fabio 

 

Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabio 

 

Gabriela 

Fabio 

 

Gabriela 

Fabio 

Gabriela 

 

 

 

 

 

 

Gabriela 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

043 

044 

045 

046 

047 

048 

049 

050 

051 

052 

=tá. 

((exibição de trecho do vídeo)) (9.0) 

aí eu já ta- tinha começado né? (2.0) 

eu- eu entrei né::, e tava- tava meio 

nervosa na hora de entrega::r os papéis 

lá:: pra banca, o plano de a:ula e as 

atividades. <eu sabia que tinha que 

entrega:r> ... mas na hora como eu 

tava nervo:sa assim um pouco eu 

entre:i e ia voltar pra entrar de novo, 

deixei as coisas= 

=eh ... você sinaliza .... ehh ... você 

marca muito claramente assim, o início 

do que seria a aula tanto que [você:: eh 

                                               [isso, que 

eu entro. 

>exatamente<, você sai da sala= 

=e volto. 

pra [entrar. 

      [isso. 

isso tava no teu planejame:nto? [ºou 

você?º  

                                                   [tava ... 

tinha- eu tinha pensado em começa:r 

eh com aquele- foi com a música, não 

foi? acho que foi uma música, então, 

eu queria deixar marcado pra eles ... 

>que eu ia fazer isso<, que eu tava- 

que eu ia deixar as minhas coisas e 

como se eu tivesse entrando na aula 

aquela hora. (3.0) 

i:h então? você sinaliza esse 

esquecimento aí da entrega= 

=isso. 

que era uma das poucas coisas que 

tinha no edital  

ahã 

... né ... sobre a- [a estrutura da aula.  

                          [isso ... que eu teria 

que entregar pra banca o plano de aula 

e as atividades que eu fosse propor ... 

como se fosse- não tava escrito como 

se eles fossem alunos, mas era pra eu 

entregar todo material escrito pra eles. 

((reinício de exibição de vídeo)) (6.0) 

<ºé uma situação ... muito 

desconfortável ... né? esse negócio de 

prova-aulaº> 

folhas sobre a mesa. Gesticula com 

as mãos fazendo círculos, arruma 

os óculos e volta a gesticular. Olha 

para o monitor e depois para 

Gabriela. Gabriela coloca uma das 

mãos apoiando o queixo. Passa a 

gesticular com as mãos enquanto 

fala, aponta para o monitor com a 

caneta.  

 

 Fabio olhando diretamente para 

Gabriela, gesticula com a mão 

espalmada para cima. Gabriela 

acena positivamente com a cabeça 

e gesticula com as mãos. Fabio 

estende o braço em direção à 

câmera e o recolhe. 

Gabriela olhando para Fabio acena 

positivamente com a cabeça. 

Fabio gesticula fazendo círculos 

em direção à Gabriela com a mão 

espalmada para cima. Gabriela 

olhando para a tela, gesticula com 

as mãos e aponta com o dedo para 

o monitor.  

Gabriela olha para Fabio e 

gesticula como se deixasse algo 

sobre a mesa. Volta a olhar para o 

monitor e gesticula. Apoia o 

queixo em uma das mãos 

flexionada e com a outra segura o 

cotovelo oposto. Fabio olhando 

para Gabriela gesticula apontando 

com a mão aberta para o monitor, 

depois encena entregar algo para 

Gabriela e, em seguida, gesticula 

como se escrevesse algo. Ao fim, 

volta a mão para o mouse. Gabriela 

olhando para Fabio, gesticula com 

as mãos em direção a ele e ao final 

de sua fala junta as mãos e as traz 

para abaixo do queixo.    

 

Gabriela olhando para o monitor, 

move uma das mãos do queixo 

para o cotovelo.  
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053 

054 

055 

056 

057 

058 

059 

ºmeu deus do céuº. 

((assistindo ao vídeo)) (3.0) 

aí agora >é como se eu fosse começar 

a aula< ... agora eu entraria ... é porque 

eu fiz tudo <pensaTinho meSmo>  aí: 

agora que seria a hora que iniciaria a 

aula. 

Gabriela aponta para o monitor, 

depois em direção a Fabio volta ao 

monitor. Apoia ambos os braços e 

mãos no mesa. 

 

Começo explicando a dinâmica que será usada para solicitar a participação de Gabriela 

(linha 1). Em minha fala, situo, pelo uso do dêitico “aqui” (linha 1), o monitor que será usado 

para exibir o vídeo a ser confrontado, posicionando Gabriela como telespectadora que precisa 

dividir sua atenção entre o pesquisador e o vídeo de sua própria atividade, como é possível 

perceber por seu olhar para o monitor (linhas 2 e 3). A pista de contextualização do 

diminutivo em “trechinho” (linha 2), usada por mim, produz uma sensível alteração de 

footing, na qual me alinho como amigável e enquadro a interação em uma conversa mais 

informal do que se podia esperar para a situação. Sinalizo o tipo de entextualização que 

espero da fala de Gabriela, o comentário sobre o modo como ela começa a aula, com destaque 

para a ênfase em “comentasse” e a diminuição da velocidade da fala (linhas 3 e 4) e a ampla 

gesticulação que indica a elaboração de um processo. A resposta imediata de Gabriela (linha 

5) sinaliza simultaneamente sua compreensão e o clima de tensão, também marcado na 

dimensão não verbal por seus gestos de manipulação de uma caneta (linha 3). 

Após a exibição do trecho em que Gabriela sinaliza o início de sua performance e é 

interrompida pelo presidente da banca, que lhe solicita o plano de aula, ela começa a 

entextualizar seus comentários. O uso da pista linguística de primeira pessoa “eu” (linhas 7 e 

8) situa aquilo que Clot (2008/2010) chama de construção do ‘eu’, o momento em que, na 

autoconfrontação, o/a trabalhador/a “descobre seu trabalho e, ao mesmo tempo sua qualidade 

de sujeito de sua própria atividade” (p. 140), fazendo coincidir o “eu” do discurso e o “eu” da 

imagem que se exibe no vídeo. Gabriela, ao entextualizar suas ações, se autopredica como 

“meio nervosa”, se alinhando como avaliadora de sua própria condição no momento da prova. 

No plano não verbal, o gesto de apoiar o queixo com uma das mãos (linhas 9 e 10) também 

sinaliza a atenção dispensada ao trabalho de se autoavaliar. A exibição do referido trecho de 

vídeo, a despeito de minhas intenções, acaba por enquadrar a situação em um questionamento 

sobre o “equívoco” de Gabriela, a posicionando em um alinhamento de quem precisa se 

defender de alguma acusação. Gabriela então entextualiza enfaticamente que tinha 

conhecimento do que deveria ter feito, isto é, o trabalho prescrito, “entrega::r os papeis lá:: 

pra banca” (linhas 10 e 11) e justifica não ter agido assim devido a seu estado emocional no 
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momento: “na hora como eu tava nervo:sa” (linhas 12 e 13) que indica com o gesto de apontar 

para o monitor (linha 12).           

 Ao tomar o turno (linha 16), entextualizo meu comentário, projetando um footing de 

pesquisador, reenquadrando a interação como uma análise das ações de Gabriela ao iniciar a 

prova didática, como indicam as pistas verbais “sinaliza” (linha 16) e “marca” (linha 17) e 

não verbais: o olhar direto para a interlocutora e a gesticulação com a mão espalmada (linhas 

16 a 18) que indexicalizam o sentido de questionamento dirigido a ela. Gabriela se alinha ao 

meu posicionamento ao acenar positivamente com a cabeça (linha 19) e sobrepor sua fala à 

minha com um marcador de concordância: “isso” (linha 19). A sequência que vai da linha 16 

à linha 24 funciona como uma negociação de enquadres, na qual avaliamos se estamos 

alinhados um ao outro e de acordo sobre o que está acontecendo ali, uma construção conjunta 

de conhecimento. 

Na linha 25, conduzindo a interação, reforço o enquadre de entrevista em situação de 

pesquisa acadêmica ao dirigir uma pergunta à Gabriela: “isso tava no teu planejame:nto?”. A 

pergunta formulada diz respeito a uma dimensão da atividade que não aparece diretamente na 

filmagem e faz parte do que Clot (2008/2010) chama trabalho real. Gabriela então 

entextualiza essa dimensão do planejamento, indexicalizada pelo verbo “pensar” na linha 28 e 

sinaliza enfaticamente a audiência de sua performance “pra eles”. Essa referência ambígua à 

audiência sobrepõe banca e alunos projetados como interlocutores na prova didática. Na 

entextualização de Gabriela sobre o que tinha pensado em fazer, o ritual ou a forma da 

performance intensa ganha maior relevância que sua função (BAUMAN; BRIGGS, 

1990/2008), isto é, a estilização se destaca frente ao uso que faz do texto. Gabriela projeta um 

alinhamento de esquecimento, explicitando não lembrar exatamente de determinados 

elementos e seus propósitos em sua performance da prova didática, indicado pela pergunta 

“não foi?” (linhas 29 e 30) e pela construção verbal “acho que foi” (linha 30). Mas mostra no 

vídeo o que estava em seu planejamento fazer. A entonação descendente e a pausa ou silêncio 

de três segundos (linha 35) sinalizam que Gabriela havia concluído o que tinha a dizer sobre 

esse tópico. 

Na sequência, posicionando-me como não satisfeito (linhas 36 e 37) com o que foi 

dito até o momento, retomo o tópico da questão do esquecimento da entrega do plano de aula 

e reentextualizo o edital (linha 40) como prescrito para aquela tarefa, posicionando Gabriela 

como desviante do que estava prescrito. Gabriela toma o turno (linha 43) sobrepondo sua fala 

à minha. Ela, por sua vez, reentextualiza e recontextualiza o que estava no edital, 

demonstrado o que já havia dito antes, que conhecia as normas (linhas 44 e 45), mas que essas 
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normas pressupunham uma compreensão que ultrapassava o texto do documento “não tava 

escrito como se eles fossem alunos, mas era pra eu entregar todo o material escrito pra eles” 

(linhas 46 a 48). Ela entextualiza, portanto, banca e alunos projetados como sujeitos 

coincidentes em alguns aspectos, como o da entrega de materiais. O marcador “mas” enfatiza 

essa fragmentação e sobreposição de papeis, o que torna a performance intensa da prova 

didática diferente de uma aula. Como avaliação do que estava acontecendo, isto é, um diálogo 

e reflexão sobre sua prova didática, Gabriela, então, predica, em voz baixa e em um ritmo de 

fala mais lento, a prova didática como “uma situação ... muito desconfortável” (linhas 50 e 

51), a qual se refere por “esse negócio de prova-aula” (linhas 51 e 52), sinalizando seu 

estranhamento a esse gênero de atividade. O relaxamento de um dos braços (linhas 51 e 52) 

também indica tal sentido. 

Após assistir o trecho de sua performance em que, tendo entregue então os planos de 

aula, consegue sair de sala, Gabriela entextualiza e aponta (no plano não verbal), o ritual da 

performance que se configura no vídeo de sua prova de aula, enfatizando a dimensão cênica 

da prova didática e seu caráter de simulação de uma aula pelo uso de um enunciado 

comparativo no subjuntivo “como se eu fosse começar a aula” (linha 55). E finalizando, 

Gabriela, busca valorizar sua face e sua identidade de professora, mostrando que sabia o que 

estava fazendo, pois cumpriu seu planejamento, ou seja, o que havia prescrito para a aula. O 

enunciado “eu fiz tudo <pensaTinho mesmo> (linha 57) é entextualizado com uma voz 

estilizada que em conjunto com o uso do diminutivo intensifica a sinalização de tal 

planejamento.   

 

4.3.2 Sequência 2: “assim que eu pensei de fazer alguma coisa diferente” 

 

A segunda cena, continuação direta da primeira, trata do trecho no qual Gabriela se 

confronta com sua entrada em sala cantando. Nessa sequência, o pesquisador e ela discutem 

os efeitos de sua entrada, sobre a escolha da canção e seu papel na prova didática.   

 

Excerto 2: “assim que eu pensei de fazer alguma coisa diferente” 

 Dimensão verbal Dimensão não verbal 

Fabio 

 

 

Fabio 

001 

002 

003 

004 

você marca o tempo e aí ºentra na 

aulaº.  

((exibição de trecho do vídeo)) (13.0) 

aí você entra eh= 

Gabriela leva a mão ao rosto à 

frente dos olhos e em seguida a 

apoia na lateral da cabeça. 

Fabio pausa o vídeo e se dirige a 
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Gabriela 

Fabio 

Gabriela 

 

 

 

Fabio 

Gabriela 

 

 

 

 

 

 

Fabio 

Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela 

 

 

 

 

 

 

Fabio 

Gabriela 

 

 

 

 

 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

043 

=com essa [música. 

                  [cantando. 

é: como uma forma de chamar a 

atenção dos alunos ... >assim que eu 

pensei< ... de fazer alguma coisa 

difere::nte... 

e a escolha da música?  

foi de um curso que eu tinha fe:ito ... 

eu fiz um ((rindo)) curso na espanha, 

aí meu professor tinha passado essa 

música ... foi assim ah- foi a música- ... 

a escolha da música foi ... desse curso 

que eu fiz ... de formação lá:: e:: ele 

tinha passado essa mú:sica. 

... sim, mas ela dialoga eh= 

=É. com o tema ... LÓGICO ... com o 

tema que era os tempos verbais na 

narrativa, não era isso? já faz tanto 

tempo. ... é:, aí nessa música tem 

alguns- algumas partes que ele ºusa 

esses verbosº ... ºesses tempos verbaisº 

... os irregulares, eu acho, 

principalmente. 

((exibição de trecho do vídeo)) (22.0) 

isso, eu queria falar que essa música ... 

dialogava com outra música.  

é ... isso ... uma música que tinha em 

portuguê:s, alguma coisa- eu tinha que 

ter olhado antes, ºagora em cima da 

horaº tem muita coisa que eu não 

lembro mais ... tipo o ritmo da música. 

é: ... la cucaracha. 

isso, isso, então, >que essa música 

dialogava, aí eu queria chamar a 

atenção deles pra isso< ... e já começar 

entrando no tema da a:ula que era 

questão de comodi:smo, >alguma coisa 

assim< ... os textos falavam sobre 

amo::r. 

Gabriela movendo seu tórax para 

frente. 

Gabriela fala olhando lateralmente 

para Fabio. Mantem os braços 

repousados sobre a mesa enquanto 

gesticula levemente as mãos. 

Fabio se ajeita na cadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela gesticula com a mão 

espalmada e a leva ao rosto. 

Fabio olha para o monitor e volta a 

olhar para Gabriela. Gabriela 

gesticula fazendo movimentos de 

vai e vem com as mãos. 

Fabio leva a mão ao mouse reinicia 

o vídeo e ambos olham para o 

monitor. Gabriela leva a mão à 

boca e ao falar, joga os cabelos 

para trás do ombro. 

Gesticula com mão no ar fazendo 

um movimento circular com dois 

dedos. Recoloca a mão no queixo. 

 

Gabriela faz movimentos circulares 

com as mãos paralelas, aponta para 

Fabio com uma das mãos e volta 

aos gestos circulares. Fabio acena 

positivamente com a cabeça.  

 

Gabriela, ao se confrontar cantando em sua performance, produz pistas corporais que 

indicam um posicionamento de quem está constrangida ou frustrada, construindo a cena como 

algo vexante. Ela leva a mão ao rosto por alguns décimos de segundo e em seguida apoia a 

cabeça (linhas 1 e 2) e continua a assistir o vídeo atentamente. Após o término da sequência 

da canção, pauso o filme e dirijo-me a Gabriela sinalizando com meu alinhamento corporal – 
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movimento do tórax para frente (linhas 5 e 6) – que ela deve falar. A participante 

acompanhando a sinalização, toma o turno antes que eu complete a descrição da cena em tela. 

Considerando que também sou professor que atua no mesmo meio profissional de Gabriela, o 

destaque de determinada ação ou gesto profissional da participante no vídeo a ser confrontado 

produz certo efeito de estranhamento, como se não constituísse um saber compartilhado. O 

enquadre que se forma, novamente, é o de questionamento sobre o que está acontecendo e a 

sobreposição de fala (linhas 5 e 6), com dois referentes distintos, mostra como cada um dos 

participantes compreendeu a cena. Pelo uso da referência “música”, construí como tópico a 

ser problematizado a escolha que a participante faz de uma determinada canção, já Gabriela 

topicalizou o próprio ato de entrar “cantando”. É evidente que a performance tematizada na 

autoconfrontação possui características espetaculares (cf. seção 2.2.3) que a destacam até 

mesmo na prova didática, tendo em vista que não seria tipicamente esperado nesse contexto 

que a candidata levasse a encenação tão a sério a ponto de sair e entrar novamente na sala de 

aula cantando.  

Entre as linhas 7 e 10, Gabriela entextualiza diferentes Discursos na construção de seu 

comentário sobre o tópico produzido no diálogo comigo e a imagem filmada. Ela explica que 

sua performance (ato de entrar cantando) é “como uma forma de chamar a atenção dos 

alunos” (linhas 7 e 8), o que indexicaliza Discursos em circulação que afirmam que os/as 

alunos/as não se interessam pelas aulas, que as aulas são maçantes, que os alunos não 

conseguem se concentrar, que os docentes precisam fazer malabarismos para conseguir um 

pouco de atenção etc. Ela justifica sua performance, novamente, com base em seu próprio 

planejamento “assim que eu pensei” (linhas 8 e 9), mas dessa vez de modo um pouco tímido, 

tendo em vista as pausas e o aumento no ritmo da fala. E completa, nas linhas 9 e 10, 

predicando toda a ação como “alguma coisa difere::nte”, o que indexicaliza o Discurso que 

associa o “bom/a professor/a” àquele profissional que faz algo diferente, o/a inovador/a. 

Assim, Gabriela atualiza em seu discurso uma lógica de mercado que vem colonizando outras 

esferas sociais, como a educação e o trabalho docente, o trabalhador torna-se também uma 

mercadoria a ser negociada e consumida (BAUMAN, 2007). 

Na sequência (linha 11), retomo o tópico que havia iniciado na linha 5 sobre a escolha 

da música. O movimento corporal de se ajeitar na cadeira projeta uma mudança de footing, 

reestabelecendo meu alinhamento como condutor da interação. Gabriela começa a responder 

de modo enfático “foi de um curso que eu tinha fe:ito ...” (linha 12), faz uma pequena pausa e em 

seguida completa rindo “eu fiz um ((rindo)) curso na espanha” (linha 13). O início de sua 

resposta entextualiza uma dimensão associada à profissionalização docente. Fazer cursos, 
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especialmente de língua, no país onde essa é falada, é normalmente valorado positivamente 

nos coletivos de professores de línguas, seja em comunidades de prática efetivas ou na 

“comunidade imaginada” (ANDERSON, 1983/2008) dos que ensinam espanhol. O riso de 

Gabriela ao dizer que o curso foi feito na Espanha (linha 13) indexicaliza e desqualifica 

diversos Discursos. No plano sócio-interacional, em uma escala mais imediata, o sentido 

denotativo seria apenas o de dar a referência espacial de onde o curso foi feito. E no plano 

conotacional, o contexto em construção se projeta em diferentes escalas, algumas acessíveis a 

ambos participantes, considerando o repertório que guardam em comum por sua formação. O 

contexto imediato no gênero de discurso em questão, a autoconfrontação, instrumento de 

geração de dados para uma pesquisa de tese de doutorado na área de Linguística Aplicada, e 

do interlocutor, um pesquisador que também é professor de espanhol, possibilita que outros 

Discursos ganhem visibilidade. Talvez o principal deles tenha a ver com questões de 

ideologia de ensino de línguas
69

, como a permanência da lógica que sustenta o ideal de língua 

pura e homogênea vincualada aos estados-nação, da pedagogia dos “donos da língua” etc. Há 

também um conjunto de Discursos em embate no cenário da pesquisa sobre educação 

linguística em língua espanhola no Brasil que rechaça práticas linguísticas imperialistas de 

instituições ligadas ao governo espanhol. Todos esses Discursos seriam afirmados se não 

fosse o riso de Gabriela, que minimamente os desqualifica, e a repetição e redundância na 

explicação (linhas 15 a 18), que não se articula a objetivos pedagógicos, mas reforça o curso 

feito na Espanha como centro de autoridade capaz de legitimar o que fazer no ensino de 

espanhol.    

Em meu próximo turno (linha 19), sinalizo, com o uso do operador adversativo “mas” 

(linha 19) que o que fora dito ainda não era suficiente e que esperava ouvir mais da relação 

entre a escolha da música e o projeto de aula em construção. Projeto o footing de professor / 

pesquisador que detém um saber sobre a teoria dialógica, entextualizando um Discurso que 

constitui uma determinada compreensão de linguagem e da escolha de textos para o trabalho 

docente. Gabriela imediatamente e de modo enfático (linha 20) se alinha ao pesquisador, 

completando seu enunciado, indicando que a música dialogava com o tema da aula. Uma 

maior ênfase recai sobre o predicador “LÓGICO” que sinaliza uma postura de proteção à face 

profissional de Gabriela. Em contraposição, a relação entre esse saber teórico-pedagógico e o 

planejamento da aula, na entextualização de Gabriela (linhas 21 a 26), é feita de modo pouco 

articulado. As sinalizações de dúvida “não era isso?” (linha 22), de dificuldade de recuperação 

                                                 
69

 Para uma discussão recente sobre o tema em língua portuguesa, ver Moita Lopes (2013b) 
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na memória devido à distância no tempo “já faz tanto tempo”, e a timidez em enunciar 

questões de ordem linguística, indicada pelo baixo tom de voz em “ºusa esses verbosº ... 

ºesses tempos verbaisº ... os irregulares, eu acho, principalmente” (linhas 24 a 26) e pontuada 

pelo movimento das mãos. O autorreparo na reformulação de “verbos” por “tempos verbais”, 

no fragmento citado demonstra a elaboração contingente desse conhecimento, da formulação 

de uma justificativa que daria coerência à sua prática e ao seu planejamento. Certamente é 

preciso levar em conta a distância temporal entre a primeira etapa, a prova didática, e a 

segunda, a autoconfrontação e o que isso acarreta para a memoria e o processo de interação 

em curso. No entanto, o que me parece relevante é questionar como determinados Discursos 

se sobrepõem a outros no deslocamento espaço-tempo, o que indica a diferença de valoração 

estabelecida socialmente entre eles. Dizer que a escolha da música decorreu de um curso feito 

na Espanha, considerando os diversos Discursos que essa entextualização mobiliza, 

demonstra tal caráter de valoração, já que esse Discurso sobre o curso na Espanha constrói-se 

como mais relevante que a articulação teoria-prática proposta por mim. Assim, o que quero 

problematizar é a relação saber-poder (cf. seção 2.1) estabelecida pela entextualização de 

certos Discursos e não outros na relação sociointeracional estabelecida entre nós dois.  

Após visualizar o último trecho de vídeo dessa sequência, situando-se no enquadre 

proposto por mim, Gabriela reformula a explicação da questão do diálogo (linhas 29 a 35), 

buscando recordar que laços havia entre a escolha da música e o tema da aula, para além dos 

aspectos gramaticais referidos. Ela se posiciona como quem precisa dar uma resposta 

convincente, novamente como se a autoconfrontação fizesse parte de um processo de 

avaliação. O fato de eu ser também professor e pesquisador, bem como o fato de a 

autoconfrontação tratar de uma prática de seleção, torna-se relevante para o estabelecimento 

de um enquadre professor/avaliador – aluna/avaliada. Ela diz que precisava ter olhado antes, 

pois “ºagora em cima da horaº tem muita coisa que eu não lembro mais” (linhas 33 a 35). 

Quando Gabriela faz referência a “o ritmo da música” (linha 35), alinhando-me ao enquadre 

estabelecido, projeto um footing de professor que dá uma pista para o/a aluno/a: “é: ... la 

cucaracha” (linha 36). E Gabriela, também se alinhando, confirma minha colocação: “isso, 

isso,” (linha 37) e volta a entextualizar o Discurso da falta de atenção dos alunos que se 

sobrepõe à estratégia de chamar a atenção do avaliador de modo a mostrar sua competência 

profissional, marcada pela referência ambígua aos interlocutores “aí eu queria chamar a 

atenção deles pra isso<”(linhas 38 e 39).                      
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4.3.3 Sequência 3: “é um tema que eu não escolheria se fosse hoje em dia” 

 

A terceira sequência, também continuação direta da segunda, refere-se à 

problematização sobre a escolha de um tema articulado ao ponto sorteado para a aula. Nessa 

sequência, Gabriela explica que não escolheria novamente esse tema para outra prova 

didática.   

 

Excerto 3: “é um tema que eu não escolheria se fosse hoje em dia” 

 Dimensão verbal Dimensão não verbal 

Fabio 

 

Gabriela 

Fabio 

Gabriela 

 

Fabio 

Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

você escolhe como um tema ... pra 

essa aula= 

=isso. 

[a ºquestão amorº. 

[é um tema que eu não escolheria se 

fosse hoje em dia. 

por quê? 

((rindo)) ah, porque eu acho que- hhh 

na época ... eu não sei ... eu tinha uma 

visão mais assi::m ... muito menos 

experiente do que eu tenho hoje, então 

se fosse hoje eu escolheria um tema- 

sei lá, mais ligado à saú:de ou alguma 

questão mais relacionada ao jo:vem, 

>como eu já fiz na outra aula que eu 

dei< a questão do meio ambie:nte, <foi 

o que eu dei na outra a:ula.> ...  

eu não escolheria esse tema não, na 

verdade a escolha do tema da aula deu-

se muito pela questão do pouco tempo 

que eu ti:nha ... eu tinha muito- a gente 

fez o sorteio um dia antes=a prova foi 

no dia seguinte >e eu tinha muito 

pouco tempo< pra pensa:r e muito 

pouca experiência, na verdade, eu não 

sabia muito o que faze:r (1.0) e fora a 

ansiedade que eu já tinha chegado lá 

tão perto e eu queria dar uma boa aula, 

mas esse tema eu não escolheria se 

fosse hoje em dia não.  

Fabio olha diretamente para 

Gabriela enquanto mantem a mão 

sobre o mouse. 

Gabriela olha diretamente para 

Fabio enquanto apoia a cabeça no 

punho fechado e o braço sobre o 

punho da outra mão. 

Gabriela junta os braços sobre a 

mesa à frente de seu corpo e logo 

os desliza em direção a Fabio. Olha 

para a tela e volta seu olhar para 

Fabio. 

Gabriela gesticula com ambas as 

mãos enquanto segura uma caneta. 

Fabio acena positivamente com a 

cabeça. 

  

 

Fabio cruza os braços sobre a 

mesa. 

 

 

 

 

 

 

Gabriela acena com a cabeça para 

um lado e para o outro em sinal de 

negação e sorri. 

 

Nessa sequência, Gabriela problematiza sua escolha por uma temática que orientou a 

composição dos textos selecionados para sua aula. Em primeiro lugar, é preciso destacar que 
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tal modo de compreender a seleção de textos possui uma longa história no ensino de línguas 

decorrendo de teorizações que se propunham a como ensinar e que sustentavam e ainda 

sustentam determinadas ideologias linguísticas
70

 em uso na sala de aula. A perspectiva 

comunicativa, amplamente difundida, é uma das que propõe a ideia de que o aprendizado 

deve ser significativo e se orientar por situações e funções comunicativas, tais como se 

apresentar, fazer compras, ir a um consultório médico etc. A relevância do texto como objeto 

de ensino-aprendizagem também decorre de diversos estudos e pesquisas acadêmicas na área 

do ensino de línguas. Atualmente, há uma disseminação de teorias do texto e do discurso 

como “instrumentos” para se ensinar línguas na escola. No entanto, a escolha de um tema não 

linguístico ou não gramatical como eixo norteador de uma aula de língua não é consenso entre 

os docentes. No caso da prova didática, o tema ou ponto sorteado, dentre aqueles propostos 

pela banca, sinaliza a articulação entre um elemento da tradição gramatical (verbos no 

passado) e uma tipologia textual (textos narrativos), também bastante tradicional.  

Retomando a análise micro, entendo que, na linha 1, reforço o enquadre de entrevista 

de pesquisa, olhando diretamente para Gabriela e topicalizando a escolha do tema e a 

participante corrobora (linha 3). Nesse enquadre, desenvolvemos o tópico em questão. 

Gabriela sobrepõe sua fala à minha, que fica em tom baixo, destacando sua mudança de 

posicionamento em relação à época da realização da prova didática: “é um tema que eu não 

escolheria se fosse hoje em dia” (linhas 5 e 6). A negação indexicaliza polemicamente o 

embate de pontos de vista, isto é de Discursos ordenados em escalas de tempo-espaço 

diferentes. Há uma fragmentação do sujeito trabalhador, quando a Gabriela da 

autoconfrontação, do aqui e agora, passa a não coincidir com a Gabriela da prova didática do 

passado naquele concurso. Ela projeta um footing de professora reflexiva, capaz de repensar 

suas práticas e de mudar conforme adquire experiência.   

De modo a problematizar tal mudança, questiono Gabriela: “por quê?” (linha 7). A 

resposta de Gabriela (linhas 8 a 14) mostra a formulação da questão de modo emergente, o 

desenvolvimento profissional em ação (CLOT, 2008/2010). A participante com uma postura 

um pouco retraída – braços juntos à frente do corpo – (linhas 8 e 9), se engaja em uma 

narrativa de construção de justificativas para tal mudança. O fragmento “eu tinha uma visão 

                                                 
70

 Para Moita Lopes (2013b, p. 20), “as ideologias linguísticas são „crenças, ou sentimentos sobre as línguas 

como são usadas em seus mundos sociais‟ (Kroskrity, 2004: 498), ou „as ideias com as quais participantes e 

observadores [linguistas, etnógrafos, elaboradores de políticas públicas e currículos para o ensino de línguas etc.] 

enquadram suas compreensões das variedades linguísticas e projetam essas compreensões nas pessoas, eventos e 

atividades que são significativas para eles‟ (Irvine e Gal, 2000: 35), convocando efeitos de significados variados 

na vida social”. 
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mais assi::m ... muito menos experiente do que eu tenho hoje” indica, pelas hesitações 

marcadas pelo prolongamento de som e pela pausa, uma busca por um modo de se construir 

como docente mantendo a manutenção de sua face. A ênfase em seguida põe em relevo o 

ganho de experiência como elemento central nesse processo, e para exemplificar esse 

acréscimo como fator de desenvolvimento profissional, Gabriela entextualiza outras 

possibilidades temáticas e, inclusive, outra experiência com prova didática que teriam ou 

tiveram maior sucesso.  

Nesse momento, aceno com a cabeça, sinalizando para que Gabriela continue nesse 

jogo de construção de justificativas. Ela, então, constrói um modo de ressignificar os efeitos 

da performance encenada no CP, modalizando sua própria escolha no passado: “na verdade, a 

escolha do tema da aula deu-se muito pelo questão do pouco tempo que eu ti:nha” (linhas 18 a 

21). Ela continua sua reformulação, retomando sua falta de experiência, até chegar a 

entextualizar sua falta de conhecimento do que fazer: “na verdade, eu não sabia muito o que 

faze:r” (linhas 25 e 26). A postura não verbal de Gabriela ao acenar com a cabeça em sentido 

de negação seguida de um sorriso demostra sua convicção e tranquilidade sobre seu 

posicionamento em não usar esse tema em provas didáticas atualmente, o que sinaliza uma 

certa reflexividade sobre o efeito que tais performances produzem em práticas ainda bastante 

cristalizadas como as de seleção docente, isto é, amor não seria um tema que surte bons 

resultados na prova didática.       

 

4.3.4 Sequência 4: “tava fora desse ambiente acadêmico” 

 

A quarta sequência se situa logo que Gabriela se confronta com sua fala após sua 

entrada cantando. Ocorre imediatamente após a sequência 3, analisada na sessão anterior.  

 

 

Excerto 4: “tava fora desse ambiente acadêmico” 

 Dimensão verbal Dimensão não verbal 

Gabriela 

 

Fabio 

 

001 

002 

003 

004 

ºeu tô falando muito rápido também, 

né?º  

sim 

>falo muito rápido< ... parece que eu 

Gabriela está com o queixo 

apoiado no braço sobre a mesa, 

olhando para o vídeo. Fabio acena 

positivamente com a cabeça. 
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Gabriela 

 

 

Fabio 

Gabriela 

Fabio 

 

Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

Fabio 

Gabriela 

 

 

 

 

Fabio 

Gabriela 

 

 

 

Fabio 

 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 

040 

tô nervosa ...  

parece NÃO, tava.  

eu tava nervosa. 

que é:: .... [normal. 

                 [normal,  

esperado para sua primeira [prova de 

aula. 

                                            [é, minha 

primeira. ... e o primeiro- o primeiro 

concurso assim de grande porte. ... 

eu já tinha feito o concurso- a prova do 

estado, mas não tem nem comparação 

... co::m- e era uma coisa que eu queria 

mui:to >assim<, então assim eu tava 

com muita expectativa.  

uhum 

e tinha o quê? quanto tempo que eu 

tinha- eu já tava no- não, tava no 

mestrado? ... foi dois mil e nove, eu 

tava entrando pro mestrado. >não sei 

se:-< você lembra que mês que foi?   

ºe: não lembro maisº  

e então, eu tava ainda não tinha 

ºcomeçado o mestradoº...  

já tinha três anos de formada ... 

ºtambém na graduaçãoº ... 

uhum. 

 tava fora desse ambiente acadêmico. 

eu me formei, fiquei três anos sem, só 

fa- eu fiz o concurso do Estado ainda 

na graduação, fui aprovada e fui 

chamada quando eu terminei a 

graduação e nessa época, eu trabalhava 

só com o estado e em  escola particular 

... eu não fiz nenhum processo de 

seleção, entreguei o currículo e:: ºfui 

chamadaº. 

Gabriela gesticula movimentos 

circulares rápidos com uma das 

mãos e, em seguida, movimenta 

seu tórax para frente em direção a 

Fabio. Fabio acena com a cabeça e 

gesticula com as mãos espalmadas 

para cima. 

 

Gabriela gesticula um pouco com 

ambas as mãos e retorna o corpo 

para trás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela gesticula com uma das 

mãos em círculos horizontalmente. 

Ela segue pontuando as ênfases da 

fala com as mãos.  

 

 

 

Gabriela retorna a mão para o 

queixo, volta a acenar e em seguida 

volta ao queixo. 

 

      A cena se inicia com Gabriela estranhando a velocidade de sua fala na 

performance da prova didática (linhas 1 e 2), (re)estabelecendo um enquadre de autoanálise. 

Sua postura corporal corrobora tal sentido, tendo em vista sua mudança de olhar do vídeo para 

mim. Ela predica seu modo de falar como “muito rápido” (linha 1) ao mesmo tempo em que 

aumenta a velocidade de sua fala (linha 4) e de seus gestos (linhas 5 e 6), indicando assim seu 

engajamento com o trabalho de se analisar. Ela questiona o que possivelmente penso sobre 
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isso. Aceno positivamente, marcando meu alinhamento de concordância com a autoanálise 

que faz. A candidata reentextualiza de modo metapragmático, já que fala e gesticula  

indexicalizando essa mesma agilidade de sua fala no vídeo. Prosseguindo em sua avaliação, 

Gabriela entextualiza seu nervosismo no momento da prova de aula, primeiro, modalizando 

“parece que eu tô nervosa” e depois reformula, afirmando enfaticamente essa emoção: 

“parece NÃO, tava.” (linhas 6 e 7). A negação enfatizada marca o caráter dialógico e a 

reflexividade metapragmática de Gabriela emergente no ato de confrontar-se na atividade. A 

sobreposição de falas iguais (linhas 8 e 9) sinaliza nosso alinhamento de concordância um 

com o outro. Produzimos conjuntamente a ideia de que o nervosismo é constitutivo da 

atividade de prova didática.  

Na sequência, entextualizo um Discurso (linhas 10 e 11) que opõe “experiência” e 

“nervosismo” como dimensões contrárias do trabalho docente em prática de seleção. Eu me 

alinho como docente mais experiente que pode afirmar para Gabriela que é justificável estar 

nervosa, já que se tratava de sua primeira prova didática. A participante, a partir da minha 

fala, toma como tópico discursivo a questão de se tratar de sua primeira atuação em prova 

didática. Sua postura relaxa, retornando o corpo para trás (linhas 14 e 15), sinalizando um 

trabalho maior de elaboração discursiva. Ela predica o concurso como “assim de grande 

porte” (linha 14) em oposição ao concurso do Estado (linhas 15 e 16), sendo a relação entre 

eles avaliada como incomparável: “mas não tem nem comparação” (linhas 16). O uso dessas 

pistas de contextualização indexicaliza o Discurso que hierarquiza as instituições em termos 

de valoração social (cf. discutido na seção 1.4), tendo em vista as diferenças entre tais 

instituições e concursos. E orientada por esse Discurso Gabriela entextualiza seu desejo de 

atuar nessa instituição “era uma coisa que eu queria mui:to” (linhas 17 e 18). 

Desse modo, Gabriela, novamente entextualiza suas emoções como dimensões 

discursivas constitutivas dessa performance e do trabalho docente. Ao enunciar sua 

expectativa, busca justificar o conflito entre o que gostaria de ter feito e o que efetivamente 

realizou na atividade da prova didática. Nas linhas de 21 a 25, as interrogações e hesitações, 

presentes nessa sequência, demonstram a formulação de um saber emergente que passa a 

orientar a análise de sua própria performance. Gabriela faz referência ao “tempo”, um 

elemento que considera central no processo de construção das experiências profissionais, isto 

é, em sua formação como docente de língua espanhola. Ela gesticula fazendo círculos com as 

mãos indexicalizando espacialmente a passagem do tempo. A participante distingue dois tipos 

de tempo: o “fora”, e por oposição, o dentro “desse ambiente acadêmico” (linha 32). A 
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referência ao tempo em que estava na graduação e mais de três anos depois, o início de seu 

mestrado, designa sua participação acadêmica, momentos de formação e reflexão teórica, já 

os três anos de intervalo, marcados por sua atuação no estado e em escola particular, 

constituem, a seu ver, um afastamento do mundo acadêmico, um período de trabalho 

reprodutivo e não reflexivo.     

 

4.3.5 Sequência 5: “eu interajo como se eu tivesse com um aluno mesmo” 

 

A quinta sequência, também continuação direta da quarta, refere-se à discussão sobre a 

dinâmica de interação que Gabriela encena em sua performance com os alunos projetados.  

 

Excerto 5: “eu interajo como se eu tivesse com um aluno mesmo” 

 Dimensão verbal Dimensão não verbal 

Fabio 

 

Gabriela 

Fabio 

Gabriela 

Fabio 

Gabriela 

Fabio 

 

 

Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

 i:h aí, nesse momento, você começa 

um jogo, né? de interação ... 

[isso. 

[ou de uma suposta interação= 

=com os alunos. 

com um aluno que não tá alí. 

é: 

você acha que isso faz pa:rte: ... desse 

gênero.  

o que, que você acha com relação a- 

olha, eu- as duas- as três, né::  

que agora eu me lembrei dessa que eu 

tinha feito também ... que foi um 

pouco- foi pra contrato, então não 

tinha o mesmo peso de um concurso 

público.  

eu interajo como se eu tivesse com um 

aluno mesmo (3.0)  

assim é:- um pouco- eu acho que o 

tempo que é destinado pra aula, 

quarenta e cinco minutos cinquenta 

minutos, se você não fizer isso, não 

tem como.  

você tem que:: mesmo idealizar que 

tem uns alunos ali. ... porque senão- se 

você for só explica:r ... como se você 

fosse dando os passos da aula, “agora 

Fabio começa falando olhando para 

o vídeo, passa a olhar para Gabriela 

e gesticula com a mão em concha 

fazendo movimentos de vai e vem 

entre eles. Gabriela acena 

positivamente com a cabeça e 

aponta para Fabio. Fabio move o 

tórax para frente e retorna à sua 

posição anterior. Fabio aponta para 

o vídeo. 

Gabriela ajeita o cabelo com uma 

das mãos. 

 

Gabriela pontua sua fala com 

movimentos de mão. 

 

Gabriela olha para o vídeo e depois 

para Fabio enquanto fala sorrindo. 

Ela volta a mão para o lado do 

rosto. Gesticula com os braços e as 

mãos estendidas verticalmente 

sobre a mesa. 

 

 

 

Gabriela gesticula pontuando a fala 

com as mãos. 
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028 

029 

030 

031 

eu faria isso, ºagora eu faria aquiloº”, o 

tempo vai ser menor. ...  que eu tentei 

fazer foi como se fosse uma aula 

mesmo. 

 

 

 

Inicio a sequência, produzindo um enquadre de comentário da atividade de Gabriela. 

Estabeleço o tópico a ser analisado por ela em sua performance corpóreo-discursiva: a 

“interação” (linha 2). Ela se alinha em concordância, sinalizando que está acompanhando o 

tópico em discussão: “isso.” (linha 3). Na dimensão não verbal, o deslocamento do meu olhar 

do vídeo para Gabriela funciona como uma pista que sinaliza que se trata de sua vez de falar, 

minha expectativa é de que ela comente o tópico selecionado. Eu ainda predico enfaticamente 

a referência “interação” como “suposta”, me alinhando como analista da atividade em tela. 

Gabriela complementa meu enunciado acrescentando “os alunos” (linha 5) como participantes 

da interação, sujeitos projetados no discurso da performance intensa da prova didática como 

gênero da atividade docente. Na sequência, reforço meu alinhamento como analista ou 

pesquisador ao tematizar a noção de “gênero” (linha 9) como um modo de designar a prática 

social estudada. O enquadre projetado aproxima-se de uma entrevista de pesquisa acadêmica. 

No entanto, a formulação das perguntas não segue um roteiro fechado, mas se orienta pela 

emergência da compreensão que fazemos dos trechos da atividade filmada, selecionados para 

a autoconfrontação. Minha postura corporal também reforça tais sentidos, o movimento no 

tórax e o gesto de apontar para o vídeo sinalizam a dinâmica dialógica de recontextualização 

dos sentidos produzidos na performance intensa por meio de comentários e análises. 

Gabriela formula sua resposta à minha pergunta, entextualizando suas experiências em 

provas didáticas (linhas 12 a 16). Ela participou de três eventos desse tipo, a prova objeto 

desta pesquisa foi a primeira, a última foi aquela na qual passou para a instituição onde 

trabalha atualmente e uma outra, da qual se lembra no momento da autoconfrontação, não foi 

em concurso público, e não tinha, segundo ela, o mesmo peso, já que era para um “contrato” 

(linhas 14 e 15). Assim, a participante se posiciona assertivamente como produtora de uma 

norma para sua atividade: “eu interajo como se eu tivesse com um aluno mesmo” (linhas 17 e 

18). A dimensão não verbal reforça o posicionamento de Gabriela, o deslocamento de seu 

olhar, do vídeo para mim e o sorriso ao final do enunciado indicam a minha vez de falar. 

Gabriela me seleciona como falante, talvez à espera de um comentário. No entanto, como não 

me manifesto após três segundos de pausa (linha 18), ela retoma o turno. Nesse momento, 
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Gabriela se realinha de modo menos seguro e assertivo, além de demonstrar certa 

insegurança, marcada pelos cortes em seu discurso, ela utiliza uma modalização “eu acho” 

para estabelecer um diálogo com uma das normas prescritas pelo edital para a etapa de prova 

didática do CP: “o tempo que é destinado pra aula” (linhas 19 e 20). Ao enunciar: “se você 

não fizer isso não tem como”, ela entextualiza, indiretamente, uma diferença entre uma aula e 

uma prova de aula. O discurso de Gabriela produz a aula como um tempo de interação. Já na 

prova de aula, a interação funciona como uma estratégia para dar conta da norma relacionada 

ao tempo. O sentido que o enunciado de Gabriela indexicaliza é o de que a aula preparada só 

possibilita cumprir o tempo da prova didática se houver a simulação da interação com os 

alunos.   

Finalizando a sequência, a participante reforça esse discurso produzido, posicionando-

se como professora capaz de explicar o funcionamento da prova aula em relação a uma aula 

convencional. Ela entextualiza uma norma, marcada pelas pistas verbais destacadas em “você 

tem que:: mesmo idealizar” (linha 24) que modalizam seu discurso como obrigação. O uso 

do dêitico “você” (linhas 22, 24 e 26) não sinaliza o interlocutor, eu, mas indica um sujeito 

ampliado, isto é, qualquer professor/a que venha participar de um prova didática. Gabriela 

ainda confronta duas possibilidades de execução da prova didática. Aquela que defende, a 

simulação da interação, e outra que traz por meio de uma voz que ventriloca: “„agora eu faria 

isso, ºagora eu faria aquiloº‟”. Ao trazer essa voz, Gabriela desqualifica esse modo de encenar 

a performance da prova didática, argumentando que “o tempo vai ser menor” (linhas 28 e 29). 

Conclui de modo a proteger sua face, pelo uso enfático do modalizador “tentei”, mas 

reforçando seu posicionamento sobre encenar na prova didática uma aula que possa ser 

reconhecida como tal, “uma aula mesmo”.  

 

4.3.6 Sequeência 6: “o nome aula é aula, então tá então vou dar aula” 

 

A sexta sequeência refere-se ao desenvolvimento da discussão sobre o modo como se 

organiza a prova didática no que se refere à interação. Trata-se de uma continuação direta da 

anterior. Nessa sequência, Gabriela explica o modo como constrói conhecimento para o 

planejamento e a execução da prova didática.   
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Excerto 6: “o nome aula é aula, então tá então vou dar aula” 

 Dimensão verbal Dimensão não verbal 

Fabio 

 

 

 

 

 

Gabriela 

Fabio 

 

Gabriela 

 

 

 

 

Fabio 

Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

Fabio 

 

Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

043 

044 

045 

 então ... na época foi sua primeiro- foi 

seu primeiro concurso eh:.  de que 

modo você- talvez né tentando 

recordar, construiu essa ideia de que: 

esse gênero::- aula: [essa situação se 

organiza desse modo? 

                                [seria de 

interação?  

que pistas você: teve?  

primeiro, assim, eu falei por alto com 

alguns amigos que já tinham feito ... 

que- e eles me falaram que seria mais 

ou menos isso, que era pra você 

interagir e falar como se eles fossem os 

alunos= 

=outros professores? 

É: outros professores- outros colegas 

professores que já haviam feito ... esse 

tipo de prova hhh. e também pela 

minha experiência enquanto 

professora. eu falei “é pra dar uma aul-

é uma prova aula? o nome aula é aula, 

então tá então vou dar aula” ... como se 

eles fossem o público. é muito  

desconfortante, mas ... 

uhum  

você já tinha assistido alguma [antes? 

                                                 [não, 

nunca. é o que eu tava te falando, eu 

tava há três anos- esse foi em dois mil 

e nove, exatamente, eu tava há três 

anos <fora do mundo acadêmico> e foi 

quando eu tava retornando aqui pra- 

pro Rio que surgiu essa oportunidade 

... ºassimº, que é uma instituição que 

eu sempre quis trabalhar, tal. Aí, 

mesmo que não tendo experiência com 

essa questão- com questão de prova 

discursiva eu também não tinha, e 

tinha feito uma boa prova, antes eu só 

tinha feito prova objetiva. ... na prova 

discursiva eu fui bem, eu falei “AH, já 

que eu fui tão bem na prova discursiva, 

eu tenho chance de tentar mesmo 

tendo pouco título” ((estilizado em um 

Fabio olhando para Gabriela, com 

os braços cruzados, gesticula pouco 

com uma das mãos. Gabriela com 

as mão juntas apoiadas no queixo 

olha atentamente para Fabio. 

Fabio descruza os braços e 

gesticula mais amplamente. 

 

 

Gabriela também separa as mãos e 

gesticula pontuando a fala, 

descansa uma mão sobre a mesa e a 

outra leva ao rosto. Fabio volta a 

cruzar os braços. 

 

Fabio estende a mão. 

 

 

 

 

 

Gabriela gesticula e sorri.  

 

 

Sorri novamente. 

Fabio acena positivamente com 

cabeça. Fabio aponta para o vídeo 

com a mão aberta. Gabriela acena 

negativamente com a cabeça. Ela 

passa a gesticular com uma das 

mãos acompanhando o ritmo da 

fala enquanto mantem o cotovelo 

apoiado na mesa. 

 

 

 

Gabriela move as mão para frente e 

as junta próximo à mesa e 

manipula uma caneta. 

 

 

Movimenta levemente o corpo e a 

cabeça enquanto fala. 
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046

047

048

049 

050 

tom mais animado)) que na época não 

tinha, né? não tinha nem 

especialização, só tinha graduação ... 

eu falei “já que eu tenho uma nota boa 

na prova escrita, eu tenho chance”. 

 

 

 

 

Ajeita o corpo na cadeira. 

 

 

Inicio essa sequência reestabelecendo o enquadre de entrevista de pesquisa. Retomo o fato de 

o CP, objeto de estudo desta pesquisa ser o primeiro com etapa de prova didática realizado por 

Gabriela. O segmento entre as linhas 1 e 2 serve como tópico de contextualização para a pergunta que 

se segue. A dimensão não verbal mostra, pela progressão, de meus gestos, o avanço de uma descrição 

para o questionamento. A referência ao “gênero” novamente projeta meu alinhamento como 

pesquisador. Ao questionar a organização do gênero prova didática (linhas 2 a 6), solicito que Gabriela 

analise a norma estabelecida sobre a simulação da interação em sua performance. Gabriela se 

alinhando como participante da pesquisa, mostra que estava acompanhando o desenvolvimento do 

tópico e antecipa minha pergunta, como se pode perceber pela sobreposição de fala nas linhas 5 e 7. 

Então, a partir a linha 10, ela se engaja em uma narrativa que entextualiza e recontextualiza o modo 

como produziu esse conhecimento, em situações de enunciação anteriores. Seus interlocutores, 

também professores que já tinham realizado provas didáticas, são indexicalizados pelo uso da 

referência “alguns amigos”, construindo uma prática de produção de conhecimentos sobre o trabalho 

docente para além da relação profissional.     

A norma estabelecida é produzida como um discurso citado, sendo a fala desses “alguns 

amigos” (linha 11) sua fonte. Diante da minha pergunta (linha 16), Gabriela reentextualiza sua relação 

com esses amigos, projetando um alinhamento de concordância comigo e passando a designá-los por 

“outros professores- outros colegas professores” (linhas 17 e 18). Suas identidades são construídas 

com base na relação que mantém com Gabriela, já que ajuda-la a passar na prova seria algo para além 

das atividades entendidas como profissionais dos docentes. À conversa com amigo, a participante 

agrega outro tipo de recurso para a construção do saber/fazer da prova didática, entextualizando sua 

própria “experiência enquanto professora” que sabe o que é uma aula, ainda que não tenha vivenciado 

experiências no gênero prova de aula. Ela se alinha como docente cuja experiência torna-se relevante 

para o evento de performance. Não há o que questionar: “o nome aula é aula” (linha 22). Ela constrói, 

citando sua própria fala, uma coincidência semântica entre a referência aula nos dois diferentes 

gêneros de atividade: a aula e a prova de aula. Ao ventrilocar sua própria voz, Gabriela entextualiza a 

dimensão do trabalho docente relativa ao planejamento da ação.  

Nesse processo de produção do conhecimento sobre a prova didática, Gabriela entextualiza 

por duas vezes o seguinte enunciado: “como se eles fossem os alunos” (linhas 14 e15) e “como se eles 
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fossem o público” (linhas 23 e 24). O pronome “eles” indica os membros da banca, interlocutores 

concretos e pragmaticamente presentes no evento como uma referência que se hibridiza com “alunos” 

e “público”, isto é, os professores componentes da banca assumem o papel discursivo de audiência da 

aula e da prova simultaneamente. Gabriela volta a predicar essa laminação prévia de enquadres do 

evento como indexicalizando seu estado emocional: “muito desconfortante” (linha 25). No entanto, 

nesse momento, ela projeta um alinhamento de compreensão sobre a performance do gênero da 

atividade. Além da pista verbal “mas” (linha 25) e da pausa, ela sinaliza com um sorriso esse 

alinhamento. O “mas” produz o sentido de que apesar de desconfortante, é necessário ou é aceitável e 

a pausa constrói a ideia de algo que fica subintendido pelos participantes, não precisando ser 

enunciado. 

Ao responder minha pergunta seguinte (linha 27), Gabriela reentextualiza seu discurso sobre o 

fora e o dentro do “mundo acadêmico” (linha 32). Até mesmo assistir provas didáticas é significado 

para ela como algo constitutivo desse mundo acadêmico, coisa que ela não fez por três anos, já que 

estava fora dele. Esse mundo acadêmico se constrói ainda geograficamente como um espaço central. A 

cidade do Rio de Janeiro (linha 34), em oposição ao interior, onde viveu e trabalhou Gabriela nesses 

três anos, lhe proporcionou “essa oportunidade” (linha 34). Para finalizar a sequência, Gabriela narra o 

percurso que lhe possibilitou chegar à prova didática, produzindo a ideia de que a experiência no 

concurso não é determinante para aprovação. Mesmo não tendo experiência com provas discursivas, 

típicas do mundo acadêmico, ela tinha ido bem.           

 

4.3.7 Síntese da análise da autoconfrontação de Gabriela  

 

Como síntese da análise da autocontrontação é possível destacar alguns pontos que me 

parecem centrais. Em primeiro lugar, Gabriela se identifica com o sujeito em construção na 

prova didática e se posiciona, a princípio, como avaliadora de sua própria prática. No entanto, 

minha participação como interlocutor, considerando minha performance como docente de 

língua espanhola e pesquisador, contribuiu em vários momentos para a construção de um 

enquadre de avaliação do trabalho de Gabriela, no qual eu atuaria como o avaliador. A 

participante se engaja, principalmente no início da sessão de autoconfrontação, em um jogo de 

justificativas e argumentações em defesa de sua face exposta por suas ações na prova de aula 

exibidas no vídeo, para além de uma reflexão sobre seu trabalho como docente. Os footings 

projetados interacionalmente me colocam, na maior parte das vezes em uma posição 

hierarquicamente superior e os pares pesquisador-participante, avaliador-avaliada, professor 
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mais experiente-professora menos experiente ganham destaque na negociação dos enquadres. 

Possivelmente, ao me ver como docente com maior titulação e experiência acadêmica, 

Gabriela sentiu-se ameaçada e convocada a se defender. Eu deveria ter construído com ela 

uma situação de aprendizagem para nós dois frente ao seu trabalho, mas a contingência da 

situação renormalizou o que eu havia prescrito para a interação. 

Desse modo, as emoções, especialmente o nervosismo, ganham destaque na fala de 

Gabriela, tanto sobre sua condição no momento de nossa interação, quanto sobre sua 

performance na prova didática. Gabriela entextualiza, ao se confrontar com sua própria 

performance corpóreo-discursiva no vídeo, seu estado emocional, o estresse que parece 

característico de sua performance intensa como candidata em avaliação.   

As primeiras cenas analisadas tomam como tópico o início da prova didática e as 

ações acentuadamente ritualizadas de sua performance corpóreo-discursiva. Ela tematiza a 

sobreposição de enquadres de aula e de prova ao comentar o modo como encenou sua 

performance. Em sua fala também ganha destaque o desdobramento da audiência. Alunos 

projetados e membros da banca coincidem discursivamente em alguns momentos, como o da 

entrega de materiais didáticos. São características que distinguem profundamente uma prova 

de aula de uma aula convencional. Nesse sentido, Gabriela enfatiza a dimensão cênica da 

prova didática, predicando-a como sendo “muito desconfortável”, especialmente em face do 

desvio que cometera ao não entregar os planos de aula por sua própria conta.   

Gabriela se alinha como consciente de suas ações e práticas na prova didática, 

destacando a fricção contingente entre seu planejamento e o que efetivamente fizera, entre o 

trabalho prescrito e o trabalho realizado. Ela busca assim valorizar sua identidade de 

professora, mostrando que sabia o que estava fazendo, construindo uma coerência entre seu 

planejamento e as ações encenadas, ainda que pudesse não ser o efetivamente esperado pela 

banca. Na falta de prescrições claras, ela estabelece suas próprias normas, como a encenação 

da interação professora-alunos, por intermédio de perguntas e respostas, como característica 

constitutiva do gênero da atividade docente.  

Entretanto, ao se confrontar com sua performance cantando, Gabriela sinaliza um certo 

constrangimento, significando essa ação como algo não caraterístico da atividade docente. 

Quando questionei sobre a escolha da música, ela foi levada a refletir sobre e na emergência 

da situação apenas respondeu que se tratava de uma experiência oriunda de um curso que fez 

na Espanha, isto é, ela reentextualizou e recontextualizou a canção sem, contudo, estabelecer 
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parâmetros claros para sua atuação didática. Ainda que não verbalmente, Gabriela parece 

desqualificar em sua performance a referida prática, que indiretamente sustenta certos 

Discursos sobre a quem cabe ensinar uma língua, nesse caso os espanhóis. Em sua interação 

comigo, Gabriela parece considerar que ter sido trabalhada em um curso na Espanha não era 

suficiente para justificar a escolha da canção.     

Em diversos momentos, a autoconfrontação possibilita à Gabriela a formulação 

emergente de conhecimentos para dar conta do que está acontecendo na prova didática. O 

tempo decorrido entre cada uma das duas etapas também contribuiu para que houvesse uma 

maior distância, em termos de memória, e desse modo fosse possível observar mudanças nos 

repertórios de recursos, Discursos e experiências da participante ao se autoconfrontar. 

No plano pedagógico mais amplo, Gabriela se alinha, em diversos momentos, a um 

Discurso que reforça a necessidade de “chamar a atenção dos alunos”, já que esses não se 

interessariam pelas aulas. Esse Discurso se hibridiza com a estratégia de chamar a atenção dos 

avaliadores. Ela entextualiza o Discurso que associa o “bom/a professor/a” como aquele 

profissional com capacidade de inovar, fazer algo diferente do que os outros fazem e, 

portanto, capaz de chamar a atenção da audiência, seja dos alunos ou da banca. É um Discurso 

corrente na modernidade recente quando se trata de seleção e valorização de profissionais, 

principalmente em relação aos trabalhadores do setor empresarial. Na ótica capitalista 

contemporânea, questões como a reserva de mão-de-obra, a flexibilidade e a rotatividade 

profissional exigem que o trabalhador demonstre possuir algum diferencial para que a 

empresa se interesse por ele e não por outro. Desse modo, Gabriela coloca em jogo na 

performance da prova didática uma tensão entre o que os membros da banca poderiam 

esperar, o que define um/a bom/a professor/a de língua espanhola, e o que poderia 

surpreendê-los positivamente, o que definiria um/a excelente professor/a da disciplina. De 

algum modo, pode-se dizer que a performance de Gabriela pode ajudar a compreender como a 

lógica de mercado vem colonizando outras esferas sociais. 

Sobre o tema escolhido por ela para a prova didática, o amor, Gabriela se posiciona de 

modo reflexivo sobre sua própria prática. Ela afirma que “o amor” seria um tema que ela não 

escolheria, caso fizesse outra prova didática atualmente. A experiência que ela adquiriu ao 

longo desses anos a permitiria selecionar outros temas que considera mais adequados à uma 

prova de aula. Ela justifica sua performance na prova didática entextualizando sua falta de 

experiência e seu desconhecimento sobre o que fazer exatamente naquela situação, isto é, o 
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não domínio do gênero da atividade. Esse posicionamento da participante demonstra a 

cristalização da prova didática existente como prática discursiva, na qual determinados temas 

não teriam o mesmo sucesso que outros. Falar de amor romântico ou erótico seria um desses 

tabus (hooks, 1994/2010). Ainda que possível no “isolamento” da prática docente (cf. seção 

1.3), esse parece se tratar de um tema interditado no processo de seleção.    

Como modo de justificar seu ganho de experiência e a mudança pela qual afirma ter 

passado, Gabriela entextualiza uma distinção entre dois modos de engajamento profissional 

docente: o trabalho distante do mundo acadêmico e o trabalho articulado ao mundo 

acadêmico. Para ela, o primeiro caso diz respeito à sua atuação como docente, depois de 

formada, na educação básica em escolas públicas (estaduais) e privadas. O segundo caso 

abarca seu retorno à universidade para fazer o mestrado e sua atuação como docente na rede 

federal. De modo geral, o docente que está distante do mundo acadêmico se caracteriza, no 

discurso de Gabriela, como um trabalhador solitário que repete uma tradição sem ao menos 

refletir. Não há modificação ou mudanças em sua prática. Os concursos dos quais participa 

são basicamente aqueles com questões de múltipla-escolha. Já o docente que vivencia o 

mundo acadêmico seria aquele que continua seus estudos, seja em cursos de formação 

continuada ou de pós-graduação, participa de discussões e congressos, sendo seu trabalho 

mais coletivo, busca aperfeiçoar seus conhecimentos e formas de ensinar. É o docente que 

tem sucesso em concursos com provas discursivas e didáticas.  

Reiterando essa explicação, ela avalia sua performance na prova didática como um 

espaço de tensão entre esse dois modos de trabalho docente vivenciados por ela no momento 

do CP. Na análise que faz ao se confrontar consigo mesma em sua prova de aula, a 

participante justifica em sua performance a repetição de tradições diversas, oriundas de sua 

experiência como docente, e a presença de rupturas e inovações nas mesmas práticas, 

resultado de seu desejo de mostrar que se diferencia de outros docentes na seleção. Ela afirma 

que seu desenvolvimento profissional decorre justamente de sua inserção e participação em 

uma comunidade acadêmica. Comunidade essa que se constrói como “amigos” mais 

experientes que compartilharam um pouco dessa experiência com Gabriela durante sua 

preparação para as provas de seleção.   
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4.4 Uma resposta para a pergunta de pesquisa? 

 

Nesta seção, busco ensaiar uma possível resposta para a pergunta de pesquisa que 

mobilizou esta tese. A interrogação ao final do título funciona como pista de contextualização 

que sinaliza ao leitor a imprecisão constitutiva do modo como a fundamentação teórica 

socioconstrucionista aqui assumida produz conhecimento. A resposta a que cheguei é e será 

sempre uma dentre outras possibilidades que ganhou visibilidade nos processos de 

renormalização e de entextualização de minha própria atividade como pesquisador. Outros 

pesquisadores teriam possivelmente percebido e construído outras repostas, o mesmo 

ocorreria, se eu mesmo tivesse feito essa pesquisa em outras circunstâncias, em outro tempo. 

Assim, o que o/a leitor/a encontrará aqui não é uma “verdade” absoluta e incontestável, mas 

saberes produzidos histórica e socialmente que se articulam a relações de poder e regimes de 

verdade (FOUCAULT, 1971/2009).      

Após apresentar e discutir as análises, retomo aqui a pergunta de pesquisa que orientou 

a elaboração desta tese: como a docente Gabriela constitui sua identidade de professora em 

performances corpóreo-discursivas em uma prova didática de seleção profissional?. Para 

responder essa pergunta é preciso, em primeiro lugar, considerar a prova didática como um 

gênero da atividade profissional docente que convoca uma performance intensa, marcada 

tanto do ponto de vista institucional, já que todo o processo de seleção é definido por normas 

que se pautam em princípios legais que estabelecem tempos, espaços, atores e relações,  

quanto da performance corpóreo-discursiva ali situada: a professora-candidata precisa 

demonstrar sua competência profissional ao encenar uma aula “fictícia”, mas possível.  

A performance de Gabriela na prova didática é a tentativa de recontextualização, de 

construção de uma aula situada em um tempo e espaço de uma sala de aula possível, 

vinculada a uma sequência de aulas anteriores ou posteriores. Essa aula precisa, em certa 

medida, responder a perguntas como: o que é ser (uma boa) professora de língua espanhola? o 

que (uma boa) professora de língua espanhola faz?. Perguntas que devem ser respondidas, 

indiretamente, pelas ações corpóreas e discursivas da professora-candidata. Para tanto, é 

preciso que haja reconhecimento de repertórios e correspondência entre valores atribuídos 

pela banca e pela candidata, isto é, a candidata precisa mostrar que é membro de uma mesma 

comunidade imaginada (ANDERSON, 1983/2008) que os professores da banca, que 

compartilham certos modos de fazer e de ser professor/a.  
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Em um primeiro plano de construção de tais repertórios, encontra-se o gênero da 

atividade aula, construído e compartilhado coletivamente ao longo da história dessa atividade 

profissional. Na performance da prova didática, o que precisa ganhar visibilidade é o modo 

como Gabriela constrói significativamente a aula, entendida como principal espaço-tempo de 

trabalho docente. A análise e segmentação da aula de Gabriela me possibilitou a identificação 

de um conjunto de movimentos performativos que constitui parte desse repertório que 

caracteriza uma possibilidade de a atividade docente desenvolver-se em sala de aula, isto é,  

aquela atividade que, dentre muitas possibilidades, veio efetivamente a realizar-se. A 

sequência de trabalho seguida por Gabriela pode ser expressa pelo esquema a seguir:  

 

1 2 3 4 5 6 7 

início tema texto teoria (gramática) análise do texto com base na teoria exercícios fim 

 

Essa forma de construção composicional do gênero da atividade aula alinha-se aos 

Discursos que argumentam a centralidade do texto como objeto de trabalho do docente de 

línguas, já entextualizado desde o sorteio do ponto da aula. As fases de 3 a 6 podem se repetir 

ou se combinar de outras formas conforme o número de textos trabalhados. Na performance 

de Gabriela, esse modelo integra a articulação entre um trabalho com compreensão leitora e 

descrição de aspectos linguísticos, estando esses últimos mais vinculados à tradição 

gramatical que aos estudos do texto ou do discurso. Diversas concepções de língua e de 

ensino de língua se confrontam na performance da participante.  

A prova de aula exacerba o caráter metapragmático e reflexivo das interações 

cotidianas em sala de aula. É Gabriela que “controla”, ainda que não de forma absoluta, o 

modo como entextualiza sua performance, uma performance ritualizada, portanto descentrada 

contextualmente e altamente estilizada. Entretanto o gênero da atividade requer uma mostra 

de domínio de um saber profissional, não havendo espaço para o descontrole, que pode ser 

punido com a perda de pontos. O descentramento contextual pode ser entendido como uma 

das principais características do gênero da atividade prova didática, já que aquela performance 

é tomada como um “reflexo” de qualquer aula daquele/a docente, uma demonstração de seus 

saberes e competências. No entanto, considerando a natureza contingencial da aula como 

dimensão inescapável, mesmo em uma situação tão “engessada” como a do CP, Gabriela 

busca escapar desse descentramento contextual, encenando sua performance em um processo 
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contínuo de contextualização. Ela estabelece um aqui e um agora que se vinculam a uma 

história fictícia de sua relação com os alunos projetados produzida discursivamente.  

Outras duas características que definem o gênero da atividade são sua estrutura de 

participação típica e os enquadres típicos que se sobrepõe institucionalmente. Como se fosse 

uma peça tradicional de teatro, ao iniciar a aula, apenas o/a candidato/a pode falar, não 

cabendo à banca ou ao público qualquer intervenção durante sua exposição. Uma atuação que 

precisa levar em conta durante todo o tempo a tensão estabelecida entre o fato de ser uma 

prova e precisar parecer uma aula, dois enquadres distintos que se laminam a outros, 

emergentes na situação em curso.  

Gabriela negocia o que está acontecendo, durante o tempo de sua performance, pela 

construção de diversos enquadres, além dos referidos aula e prova, ela constrói enquadres de 

conversa entre amigos, de aula interativa, de programa de auditório, de encontro de 

aconselhamento, de aula expositiva ou até de apresentação empresarial. O que se pode 

perceber é uma grande tensão entre a aula como lugar de troca de experiências, de atuação 

sobre um público e de demonstração de saberes profissionais. A performance corpóreo-

discursiva de Gabriela abre espaço para sentidos inauditos, colocados em cena por um 

processo intenso de estilização de recursos verbais e não verbais de que dispõe.  

Sua “identidade” profissional vai sendo construída na performance, na articulação 

entre Discursos e discursos, como aquela professora conhecida dos/as alunos/as e reconhecida 

por eles como alguém para além do papel docente, tipicamente institucionalizado ou 

estereotipadamente entendido. Ela se apresenta como mulher, jovem, latino-americana e 

heterossexual, uma amiga que compartilha sentimentos e experiências pessoais, alguém que 

vive alegrias e tristezas, mas que acredita no amor romântico no relacionamento entre as 

pessoas. Como profissional, sua performance identitária aponta para uma fragmentação de 

perfis que inclui a professora-tia altamente estereotipada que infantiliza seus alunos, a 

professora-gestora que domina um saber-planejamento que vai além de uma aula e a 

professora-mediadora capaz de conectar a vida da sala de aula com a “vida real” dos alunos. 

Desse modo, a performance corpóreo-discursiva de Gabriela atua desestabilizando a prova 

didática como prática cristalizada e a “identidade” mesma de professora de língua espanhola.  

No que se refere à relação com os alunos, a prova didática, enquanto gênero da 

atividade institucional, estabelece um padrão “monológico” no qual apenas a professora 

possui direito à fala, já que não há participação efetiva de alunos reais. No entanto, Gabriela 
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em sua performance encena a interação com alunos/as que projeta discursivamente, com o uso 

de perguntas e respostas, nas quais estiliza suas vozes e os faz falar, com base nos textos 

escolhidos, sobre seus sentimentos, suas vidas pessoais, suas relações amorosas. Esse projeto 

interacional possibilita uma menor assimetria na relação professora – alunos/as, em alguns 

momentos, uma separação de papéis, sendo a professora responsável pela leitura e 

interpretação dos textos e os alunos por entextualizar suas experiências, a partir dos mesmos. 

Já no que se refere à pratica de sala de aula, Gabriela encena a aula como espaço-

tempo da tradição, desvinculado dos avanços e questões de relevância social para a vida no 

mundo contemporâneo. Mas em contrapartida, projeta alunos desinteressados no conteúdo 

típico da aula de línguas, nos textos ou nas complexas descrições linguísticas e gramaticais. 

Na falta/impossibilidade de usar tecnologias como computador, projetor multimídia ou até 

mesmo um aparelho de som, a participante apela para o uso de uma tecnologia antiga e 

tradicional, na busca por construir um contexto que se articule com o ponto sorteado e o tema 

escolhido para a aula. Na construção do tema da aula, ela estabelece uma relação entre 

passado, memórias, experiências pessoais e amor romântico. Sendo esse último, o eixo 

temático que orienta a interação com os alunos projetados, a escolha dos textos e a produção 

do material didático.  

A performance corpóreo-discursiva de Gabriela é interrompida por dois momentos de 

desestabilização. Logo ao início, a intervenção da banca para solicitar o plano de aula altera o 

fluxo da performance de Gabriela a obrigando a lidar com o “erro”, sinalizado pelo professor 

presidente da banca. Essa interferência cria uma tensão no próprio gênero da atividade, já que 

tal participação não é convencional. Em outro momento, o telefone celular de Gabriela que 

toca a tira da performance de professora por alguns instantes e a recoloca na de candidata que 

errou. Gabriela procura manter a calma e mostrar que está tudo bem. É preciso considerar que 

a troca de horário de sua prova de aula, como relatado por Gabriela durante a 

autoconfrontação, desorganizou sua agenda, incluindo as pessoas que estavam ligando para 

lhe desejar boa prova. Tais acontecimentos contingenciais mostram como Gabriela, com os 

recursos que dispunha consegue sustentar sua performance e que, apesar de toda a estilização 

que é convocada a operar, precisa também lidar com a contingência.     

Ainda que a docente entextualize, em sua performance corpóreo-discursiva, diversas 

“repetições” de Discursos tradicionais, essencialistas e de senso comum, que solidificados 

constituem um repertório de crenças e valores sobre língua, linguagem, ensino, letramento, 
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docência, escola, alunos etc. característicos da modernidade que se reproduzem 

cotidianamente, há espaço, em meio a tantas repetições, para novos sentidos ou novos 

amalgamas de D/discursos sobre o trabalho docente. Dentre esses, posso destacar a 

compreensão da aula de línguas como espaço para a inserção de emoções, normalmente 

excluídas da prática docente tradicional (cf. hooks
71

, 1994/2010), ainda que certas 

metodologias e pesquisas já tenham enfatizado sua relevância no aprendizado de línguas. 

Gabriela, em certa medida, rompe com a expectativa tradicional do que faz uma professora 

em sala de aula ao compartilhar experiências pessoais. Ela também se afasta da compreensão 

do/a professor/a como detentor/a de um saber verdadeiro e do texto como bloco de sentidos 

prévios e fixados. Valoriza assistematicamente e em meio a tensão mais as questões e 

atividades epilinguísticas, de reflexão sobre o uso de um dado recurso linguístico, do que as 

metalinguísticas, tipicamente taxonômicas, ainda que essas últimas sejam construídas como 

obrigatórias em sua performance.  Ela projeta uma “identidade” docente que se afasta da ideia 

de professor/a como fonte do saber. E ainda de modo difuso, o aprendizado se constitui pela 

via da experiência emocional em tensão com o conhecimento dito racional. O Discurso do 

amor romântico entextualizado por Gabriela, ainda que altamente essencializado e 

naturalizado, abala a assimetria entre professora e alunos/as, reconfigurando a sala de aula 

como espaço de trocas mais que de disciplinamento e controle. Há um sutil deslocamento da 

prática escolar associada à razão moderna para a valorização da tensão razão/emoção, 

propiciando um maior espaço para questões ligadas às identidades corpóreas, o que é 

extremamente inovador em educação, uma área na qual tradicionalmente o corpo é ignorado 

(hooks, 1994/2010). 

 

  

                                                 
71

 Grafado aqui com letras minúsculas de modo a fazer eco com própria perspectiva política assumida pela 

autora. Mulher negra, norte-americana, oriunda da classe trabalhadora e militante, ela defende a ideia de que o 

conteúdo de sua obra é mais importante do que o nome que marca sua autoria, assinando sempre seu trabalho em 

letras minúsculas.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise discursiva dos dados gerados nas duas etapas possibilitou mostrar a 

produtividade do instrumental analítico para pensar o modo como a professora participante 

focal encena suas performances articulando uma dimensão macrossocial, ligada ao gênero de 

atividade, às normas e ao pertencimento a comunidades de prática e comunidades imaginadas, 

e a dimensão microssocial, situada e contingente, na qual encena suas performances 

identitárias profissionais com seu discurso e seu corpo. Foi possível compreender que a prova 

de aula enquanto gênero da atividade docente intensifica a performance pondo em relevo o 

caráter performativo do trabalho e da identidade de professor/a. A pesquisa também pôde 

mostrar a relevância da dimensão corporal na atividade de profissionais que são 

continuamente descorporificados e tomados como sujeitos da razão por Discursos e de 

práticas sociais institucionalizadas. A análise das pistas não verbais, como gestos, olhares e 

movimentação corporal, possibilitou compreender a corporeidade como condição da 

identidade docente e materialização da heterogeneidade da subjetividade humana, já que a 

linguagem é sempre multimodal, dialógica e performativa. Não faz sentido sustentar a 

separação positivista entre mente e corpo, ou entre pensar e sentir. Gabriela valoriza as 

emoções e dá visibilidade ao papel do corpo no processo de construção de sua performance 

identitária e de sua atividade profissional.  

As pistas que segui, rastros deixados pelo processo de contextualização na 

entextualização das performances da participante indicaram mudanças de footing, laminações 

de enquadres, superposições de alinhamentos e encaixamentos de Discursos que se produzem 

na dimensão contingente da prática de seleção docente. A experiência profissional de Gabriela 

se constrói de modo laminado com a projeção de footings típicos de outros espaços 

institucionais na situação social corrente. Os processos de entextualização mobilizados por 

Gabriela na autoconfrontação demonstraram uma tensão entre justificar o que foi feito na 

prova didática, como modo de salvar sua face profissional, e produzir, de modo contingente, 

seu próprio desenvolvimento como docente de língua espanhola. A reflexão possibilitada pela 

autoconfrontação parece ter deslocado certas “verdades” e as colocado em uma arena de 

significações. O trabalho, muitas vezes naturalizado, tornou-se espaço de construção de outros 

sentidos. 
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Como discutido, a contemporaneidade configura-se como um segundo estágio da 

modernidade, no qual alguns Discursos e modos de vida são reforçados, como a busca pela 

modernização, o individualismo, o consumo, a “flexibilidade” profissional etc. E outros, 

solidificados por uma tradição, passam a ser confrontados por novos, como os referenciais de 

um mundo predizível e controlável, dando lugar a possibilidades mais líquidas, 

contingenciais. Em meio a essa tensão, foi possível criar inteligibilidade sobre a performance 

corpóreo-discursiva de Gabriela e propor reflexões sobre a seleção de professores que me 

permitiram, então, pensar o CP para docentes, em geral, e a prova didática, em específico, 

como práticas anacrônicas em relação às mudanças que vivemos na modernidade recente. O 

modo como a prova didática, tomada como prática institucional, se institui, se estrutura e se 

organiza legitima determinadas concepções de trabalho docente em sala de aula. A 

compreensão da relação ensino-aprendizagem, contrariando as reflexões mais atuais sobre 

educação (cf. seção 1.2), pauta-se em uma lógica moderna de produção de saberes – o 

Discurso da “transmissão do conhecimento” –, tendo em vista que o docente deve demonstrar 

que “sabe” determinado conteúdo e como transmiti-lo, sem a participação efetiva de alunos 

presentes, já que esses poderiam interferir nessa exibição. E como foi discutido ao longo do 

capitulo 1, os saberes não são mais válidos indefinidamente e tampouco podem ser 

transmitidos, mas sim construídos a cada situação de interação com os alunos, sujeitos 

complexos e em contínuo processo de construção.  

Pelo mesmo motivo, não se valoriza a capacidade de negociação do docente com as 

diferentes realidades trazidas pela diversidade constitutiva das salas de aula na 

contemporaneidade. O fato de os alunos constituírem grupos não homogêneos no que se 

refere a aspectos culturais, sociais étnicos, sexuais etc. não é se quer considerado no projeto 

de seleção. Negligenciam-se também as tecnologias de comunicação e informação, já que, no 

concurso analisado, não houve disponibilidade nem permissão para utilização de 

equipamentos eletrônicos, internet ou outros meios digitais.  

Desse modo, acredito que o CP, em consonância com o mundo em que vivemos, no 

plano d proscrição, isto é, na elaboração do edital e do programa, precise: a) romper com uma 

concepção essencializada de escola, de conhecimento e de ensino-aprendizagem; b) favorecer 

o diálogo, a interação e a troca entre banca e candidatos; c) valorizar a construção de outras 

formas de vida, não hegemônicas, a partir da revisão de princípios éticos; d) questionar o 

modo capitalista de produção de subjetividade e a mercantilização da vida social; e) 

problematizar a produção do medo e da insegurança no ambiente escolar, combatendo os 

fundamentalismos e a intolerância; f) favorecer a construção do pensamento crítico; e g) dar 
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visibilidade à sujeito constituídos de corpos e mentes, rompendo com preconceitos e 

estereótipos.    

Assim, para finalizar faço aqui um pequeno ensaio, fruto de todas essas reflexões 

sobre como o CP e a prova didática poderiam ser à luz do mundo contemporâneo. O primeiro 

ponto que gostaria de destacar é o reforço da inclusão nos programas de produções que 

focalizem questões como ética, antifundamentalismos, intolerância à diversidade de 

sociabilidades, crítica à mercantilização das relações humanas, entre outros temas de 

relevância para a vida social na contemporaneidade. E, mais especificamente em relação à 

etapa de prova didática, proponho a presença de alunos participando da seleção. Pois acredito 

que tal inclusão possibilitaria uma avaliação de competências em um contexto de experiência 

mais significativo e contingente e valorizaria mais o conhecimento prático, espontâneo e 

efetivamente contextualizado. A participação de alunos também lhes agregaria um espaço de 

responsabilidade e atuação política nas decisões educacionais. Uma segunda questão referente 

à etapa “prática” do CP diz respeito ao tempo de avaliação. Um único momento de prova 

didática parece limitar as possibilidades de avaliação do desenvolvimento profissional. Uma 

avaliação que considerasse outros momentos poderia ser mais produtiva. Uma possibilidade 

de dar conta dessa questão seria, além da filmagem, a execução de uma sessão de 

autoconfrontação adaptada ao processo de avaliação. Constituiria um espaço para que os 

candidatos pudessem se assistir, interagir com a banca e problematizar o próprio trabalho, 

argumentando a favor de suas escolhas. E, como última colocação, vejo a necessidade de a 

banca, não apenas atribuir uma nota, mas elaborar um parecer de avaliação, no qual constem 

os problemas e as dificuldades enfretadas pelos/as candidatos/as.     

Esse talvez seja um modo, ainda que modesto e carente de um aprofundamento em 

outros estudos, de colaborar para pensar um CP de professores de línguas no qual a vivência 

nas práticas de ensino-aprendizagem nas contingências da vida escolar possam ser valorizadas 

na avaliação ao invés de um momento idealizado que recruta identidades profissionais 

estilizadas em performances intensas. Performances essas que buscam responder aos ideais de 

bancas e não às práticas cotidianas, nas quais a vida social escolar na relação profissional 

entre professores e alunos efetivamente tem lugar.  
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Anexo A - Convenções de transcrição 

 

 

 

 

... 

(1.5) 

. 

? 

, 

- 

= 

sublinhado 

MAIÚSCULAS 

°palavra° 

>palavra< 

<palavra> 

: ou :: 

(   ) 

((   )) 

“palavra” 

hh 

eh, ah, oh ih, 

hum, ahã 

(…) 

[ 

pausas menores que 1 segundo 

pausa com duração medida em décimos de segundo 

entonação descendente sinalizando final de enunciado 

entonação ascendente sinalizando interrogação 

entonação de continuidade sinalizando que mais fala virá 

parada súbita 

elocuções contiguas 

ênfase  

fala em voz alta ou muita ênfase 

fala em voz baixa 

fala mais rápida 

fala mais lenta 

prolongamento do som 

fala não compreendida 

comentário do analista 

fala relatada, reconstrução de um diálogo 

aspiração ou riso 

pausa preenchida, hesitação ou sinais de atenção 

 

supressão de fragmento transcrito 

início de sobreposição de fala 

 

Convenções baseadas nos modelos usados por Sacks, Schegloff e Jefferson (1974/2003), 

Garcez (2006) e Ribeiro e Pereira (2002). 
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Anexo B – Carta de solicitação de Filmagem 
 
 
 

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2009. 
 

 
 
 
 Aos senhores membros da Comissão Organizadora de Concursos do 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX do Rio de Janeiro 
 
 
 
 Venho por meio desta, solicitar autorização para registrar em vídeo as provas de aula 
dos docentes candidatos do concurso para provimento de vagas para o cargo de professor 
da Educação Básica, Técnica e Tecnológica - Área de Atuação/Conhecimento Espanhol, do 
XXXX, Campus XXXXXXX - XXXXXXX, conforme Edital n° XX/2009. 

 O produto da gravação será utilizado, com permissão dos envolvidos, no projeto de 
pesquisa de doutorado intitulado Identidades profissionais em seleção: um estudo 
discursivo do gênero prova de aula, a ser desenvolvido no Programa Interdisciplinar de 
Pós-Graduação em Lingüística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob 
orientação do Prof. Dr. Luiz Paulo da Moita Lopes. A investigação objetiva aprofundar 
discussões acerca do processo que seleciona professores de língua estrangeira para o 
exercício do magistério público na rede federal de ensino, em especial para a docência de 
espanhol. 

Caso me seja dada a autorização, comprometo-me a agir segundo critérios éticos 
expostos nos documentos internacionais, declarações e diretrizes sobre pesquisas que 
envolvem seres humanos. 

Agradeço de antemão a atenção recebida. 

 

Respeitosamente, 

 
    
 
 

Fabio Sampaio de Almeida 
Doutorando em Lingüística Aplicada/UFRJ 

Professor de Espanhol do CEFET/RJ  
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Anexo C – Autorização de imagem 

 

 
 

 
 

 
 

AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 
 

 

 

 

                Eu, _____________________________________________________________, abaixo 

assinado(a), concedo para livre utilização, neste ato, os direitos sobre a minha imagem e o som da 

minha voz a Fabio Sampaio de Almeida, doutorando em Lingüística Aplicada da UFRJ, para a 

produção de uma Obra Audiovisual com finalidade de pesquisa, a qualquer tempo autorizando, 

conseqüente e universalmente, sua utilização, em toda e qualquer exploração acadêmica. 

 

 

Rio de Janeiro, RJ, ______ de ____________________________ de __________ 

 

 

______________________________________________ 

 

 

Nome:                

__________________________________________________________________________________

_ 

Endereço:_ _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

Telefones: _________________________  ___________________________  

_________________________ 

Identidade: _______________________________________ 

CPF: __________________________________________ 
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Anexo D – Plano de aula 
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Anexo E – Material didático 

 

  

Logo 

da 

Instituição 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Nome da Instituição – SIGLA 

Disciplina: Lengua Española 

Profesora: Gabriela 

Alumno(a): _________________________                

                          

 

EL AMOR Y EL PASADO 

Texto I:  

Poema número veinte 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  

Escribir, por ejemplo: "La noche esta estrellada,  

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos".  

El viento de la noche gira en el cielo y canta.  

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  

Yo la quise, y a veces ella también me quiso.            

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.       

La besé tantas veces bajo el cielo infinito.  

Ella me quiso, a veces yo también la quería.               

Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.             

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.          

Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.    

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.  

Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.  

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.  

La noche está estrellada y ella no está conmigo.  

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.  

Mi alma no se contenta con haberla perdido.  

Como para acercarla mi mirada la busca.  

Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.  

La misma noche que hace blanquear los mismos 

árboles.  

Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.  

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.  

Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.  

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.  

 

 

 

¿Por qué habla en el pasado? ¿Qué idea nos quiere 

trasmitir?   

 

¿Esta historia de amor terminó hace mucho tiempo? ¿Por 

qué? 

  

 

¿Cómo entiendes aquí  el uso de la forma “quería”?  

¿Qué diferencia hay entre quiso y quería? 

¿Qué pasaría si intentamos cambiar  el orden: “Ella me 

quería, a veces yo también la quise”          

 

 

   

 

Fíjate: el poeta la busca en el pasado, la encuentra y la  

recuerda y la acerca. 
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